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Sayflt 
olayların gerçek nedenleri ile sorumlularını 
ve Konyaspor'a verilen cezanın haksız oldu
ğu iddialarını tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 linçi, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılma-sına ilişkin önergesi (10/62) 287:288 

VI. — KANUN TASARI VE TEKLİF
LERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 289 

1. — Şanlıurfa Milletvekili Osman Doğan 
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Şentürk ile Doğan Kasaroğlu'nun, Manisa 

1479 sayılı Esnaf ve Sanakârlar ve Diğer Bağım
sız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, Bazı Maddeleri
min Kaldırılmasına, Bir Ek ve Üç Geçici Madde Ek
lenmesine Dair (1/847) (S. Sayısı: 587) 

2985 sayılı Toplu Konut Kanununun Bir Madde
sinin Değiştirilmesi Hakkında (1/859) (S. Sayısı : 
597), 
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Sayfa 
Milletvekili ismet Turhangil ve1 Konya Millet
vekilli Sabri Irmak'ra, Ankara Milletvekili Su-
ruri Baykal ve S Arkadaşının, 15J.1950 Ta
rih ve 5682 Sayılı Pasaport Kanununun 
25.2.1981 Tarih ve 2418 Sayılı ve 7.11.1984 
Tarih ve 3073 Sayılı Kanunlarla Değişik 13, 
14 ve 22 nci Maddelerinin Değiştirilmesine 
Dair Kanun Teklifleri ve İçişleri Komisyonu 
Raporu (2/220, 2/387, 2/390, 2/431, 2/439) 
(S. Sayısı : 598) 289 

'2. — Kadastro Kanunu Tasarısı ve Adalet 
Komisyonu Raporu (1/862) (S. Sayısı : 590) 289:334, 

335:338 

ÖZETİ 

Gaziantep İli Merkezlinde Şehitkâmıil ve Şahinbey 
Adıyla İki İlçe Kurulması Hakkında (1/857) (S. Sa
yısı : 615) ile, 

28.10.1963 Tarihli ve 357 sayılı Askerî HâJkixnl«r 
Kanununun Ek 6 ncı Maddesinin Değiştirilmesine 
Dair (1/858) (S. Sayısı : 602), 

Kanun tasarıları ile, 

Açık oya sunulan, 2872 sayılı Çevre Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı (1/864) (S. Sayısı : 594) ile, 

Konya îü Merkezinde Karatay, Selçuklu ve Me
ram Adıyla Üç ilçe Kurulması Hakkında Kanun 
Teklifinin (2/741) (S. Sayısı •: 616), 

Kabul edilerek kanunlaştıkları açıklandı. 
21 Haziran 1987 Pazar günü saat 14.00'te toplan

mak üzere birleşime saat 00.ö|5'te son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
Özer Gürbüz 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Tokat Van 

Mehmet Zeki Uzun Fevzi Necdet Erdinç 

«»• ^>-e -<» •*" 

I. — GEÇEN T 

TBMM Genel Kurulu saat 14.00'te açılarak iki 
oturum yaptı. 

Tümü üzerindeki görüşmeleri bir önceki birleşim
de tamamlanan, 1580 sayılı Belediye Kanunu, 3030 
sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Ka
bulü Hakkında Kanun, 2972 sayılı Mahallî İdareler 
İle Mahalle Muhtarlara ve ihtiyar Heyetleri Seçimi 
Hakkında Kanun ve 3194 sayılı İmar Kanununun Ba
zı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair (1/848, 1/863) 
(S. Sayısı : 596), 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Ek ve 
Geçici Maddeler Eklenmesine Dair (1/849) (S. Sa
yısı : 586), 
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II. — BU BİRLEŞİM 

Yazılı Soru Önergeleri 

1. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-
menoğlu'nun, ermeni soykırımı iddialarıyla ilgili ka
rar tasarısının Avrupa Parlamentosuında kabul edil
mesi karşısında ne gibi girişimlerde bulunulduğuna 
ilişkin 'Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2137) 
{Başkanlığa geliş tarihi : 19.6.1987) 

2. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Türk Kadınını Tanıtma ve Güçlendirme Vakfı 

TUTANAK ÖZETİ 

olduğu iddialarını tespit etmek amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/62) Genel 
Kurulun bilgisine sunuldu; önergenin gündemde ye
rini alacağı ve öngörüşmelerinin, sırasında yapılacağı 
açıklandı. 

Gündemin 1 inci sırasında bulunan, «Şanlıurfa 
Milletvekili Osman Doğan ve 13 Arkadaşının, Niğde 
Milletvekili Haydar Özalp'in, İstanbul Milletvekilleri 
Namık Kemal Şentürk ile Doğan Kasaroğlu'nun, Ma
nisa Milletvekilli İsmet Turhangil ve Konya Milletve
kili Sabrı Irmafc'ın, Ankara Milletvekili Sururi Bay-
kal ve 8 Arkadaşının, 15.7.1950 Tarih ve 5682 sayılı 
(Pasaport Kanununun 25.2.1981 Tarih ve 2418, sayılı 
ve 7.11.1984 Tarih ve 3073 sayılı Kanunlarla Değişik 
13, 14 ve 22 noi 'Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tekliflerinin (2/220, 2/387, 2/390, 2/431, 2/439) 
(S. Sayısı : 598)» İçtüzüğün 89 uncu maddesi gere
ğince geri verilmesine ilişkin içişleri Bakanlığı tez
keresi okundu; teklifin komisyona geri verildiği açık
landı. 

Tümü ve maddeleri üzerindeki görüşmeleri ta
mamlanan, 

Kadastro Kanunu Tasarısının (1/862) (S. Sayısı : 
590) yapılan açık oylama sonucunda kabul edildiği 
ve kanunlaştığı açıklandı. 

1 Eylül 1987 Salı günü saat 15.00'te toplanmak 
üzere birleşime saat 20.28'de son verildi. 

Başkan 
'Başkanvekii 

Arif Ş. Bilgin 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Van Kırklareli 

Fevzi Necdet Erdinç Cemâl Özbilen 

Başkanının Bingöl İline gelişi nedeniyle Vali tarafın
dan resmî karşılama töreni hazırlandığı iddiasına iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2138) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 20.6.1987) 

3H — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Güneydoğu Anadolu gezisi nedeniyle Türk Kadı
nını Tanıtma ve Güçlendirme Vakfı Başkanına tah
sis edilen koruma görevlilerine ve resmî taşıtlara iliş
kin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2139) 
(Başkanlığa geliş tarihi ı 20.6.1987) 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
Devlet Bakanı Kâzım Oksay, Mardin İli Ömerli 

İlçesi Pınarcık Köyünde bir grup terörist tarafından 
yapılan silahlı saldırı olayı ile ilgili gündem dışı bir 
konuşma yaptı; Kahramanmaraş Milletvekili M. Tu
ran Bayezit, Diyarbakır Milletvekili Ahmet Sarp, 
Adana Milletvekili Nuri Korkmaz ve İstanbul Mil
letvekili Bülent Akarcalı da grupları adına görüşle
rini açıkladılar. 

Manisa Milletvekili Mehmet Timur Çınar, geç
miş siyasîler ile İzmir Belediye Başkanı ve bir mil
letvekiliyle ilgili olarak, gazetelerde kendisine atfen 
yayımlanan haberlerin asılsız olduğu, 

Kırşehir Milletvekili Mehmet Budak, Taşdelen 
Menba Suyu ile ilgili Meclis araştırması önergesi mü
nasebetiyle basında ve kamuoyunda husule gelen te
reddütler ve, 

Artvin Milletvekili Hüseyin Şen de, Yüksek Öğ
retim Kurumlarında okuyan öğrencilerin sınav ve sı
nıf geçme sorunları, 42 sayılı Kanunla emekliye sevk 
edilen askerî memur, astsubay ve1 subayların mağdu
riyetleri ile, Türk Hava Kuvvetlerinde pilot olarak 
görevliyken, Türk Hava Yollarına geçen subayların 
karşılaştıkları silkinti; 

Konularında gündem dışı birer konuşma yaptı
lar. 

Konya Milletvekili Nuh Mehmet Kaşıkçı, 20.6.1987 
tarihli 121 inci Birleşimdeki, müdahalesinin, Sakar
ya Milletvekili Turgut Sözer'e yönelik olmadığına 
ilişkin bir 'açıklama yaptı. 

Konya Milletvekili Salim Erel ve 18 arkadaşının, 
Konyaspor - Tarsus İdmanyurdu futbol maçından 
sonra meydana gelen olayların gerçek nedenleri ile 
sorumlularını ve Konyaspor'a verilen cezanın haksız 

in. — GELEN KÂĞITLAR 
21.6.1987 Pazar 
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4. — Edirne Milletvekilli Türtkân Turgut Arıkan' 
in, Türlk Kadınını Tanıtma ve Güçlendirme Vakfı 
Başkanı için Bingöl İlinde yapılan karşılama törenin
de rösmî taşıtların kullanıldığı iddiasına ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/2140) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 20.6.1987) 

5. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıikan' 
in, Türk Kadınını Tanıtma ve Güçlendirme Vakfı 
Başkanının Bingöl İline gelişi nedeniyle Vali tara
fından resmî Ikarşi'lama töreni hazırlandığı iddiasına 
ilişiklin. İçişleri Baikanından yazılı soru önergesi 
(7/2141) (Başkanlığa geliş tarihi : 20,6.1987) 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır; sayın milletvekillerinin, salonda bulunduk
larını, yüksek sesle belirtmelerini rica ederim, 

(Yoklama yapıldı) 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — Devlet Bakanı Kâzım Oksay'ın, Mardin İli 

Ömerli İlçesi Pınarcık Köyünde bir grup terörist ta
rafından yapılan silahlı saldırı olayı ile ilgili gündem 
dışı konuşması ve Kahramanmaraş Milletvekili M. 
Turan Bayezit, Diyarbakır Milletvekili Ahmet Sarp, 
Adana Milletvekili Nuri Korkmaz ile İstanbul Mil
letvekili Bülent Akarcalı'nm, grupları adına, aynı ko
nuda görüşlerini açıklamaları. 

BAŞKAN — Devlet Bakanı Sayın Oksay, hükü
met adına gündem dışı söz istemişlerdir; buyurun Sa
yın Oksay. 

Meclis Araştırma Önergesi 

1. — Konya Milletvekili Salim Erel ve 18 arka
daşının, Kanyaspor - Tarsus İdmanyurdu futbol ma
çından sonra meydana gelen olayların gerçek neden
leri ile sorumlularını ve Konyaspor'a verilen ceza
nın haksız olduğu iddialarını tespit etmek: amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 1Ö2 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilşlkin önergesi (10/62) (Başkanlığa geliş 'tarihi : 
20.6.1987) 

BAŞKAN — Efendim, yoklamada bulunmayıp 
sonra teşrif eden arkadaşlar, bir yazıyla Başkanlığa 
başvurabilir. 

Toplantı yetersayımız vardır, görüşmelere başlı
yoruz. 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şu anda huzur
larınızı, Olağanüstü Hal Koordinasyon Kurulu Baş
kanlığını yürüten Devlet Bakanı sıfatıyla işgal edi
yorum ve hükümet adına, dün akşam saat 21.20'de 
Mardin İlinin Ömerli İlçesinin Pınarcık Köyünde bir 
grup terörist tarafından yapılan silahlı saldırıyla il
gili olarak, görüşlerimizi arz etmek istiyorum. 

Dün akşam saat 21.20'de Mardin İli Ömerli İlçesi 
Pınarcık Köyü, bir grup terörist tarafından maalesef 
silahlı saldırıya maruz kalmıştır. Başlangıçta değişik 
istikametlerden köyü ateş altına alan teröristlerle ge-

BİRlNCt OTURUM 

Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkamekili Arif Ş. Bilgin 

KÂTİP ÜYELER : Fevzi Necdet Erdinç (Van), Cemâl ÖzbUen (KırklareU) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 122 nci Birleşimini açıyorum. 

IV. — YOKLAMA 

V. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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cici köy korucuları arasında çatışma meydana gel
miş; bilahara diğer bir istikametten köye giren terö
rist grup tarafından, muhtar ve geçici köy korucu
larının evlerine ateş açılmış; el bombaları ve molotof 
kokteyli kullanılarak evler ateşe verilmiştir. Evden 
kaçmaya çalışan ve halkından kadın ve çocukları 
kurşuna dizerek acımasızca katleden teröristler, köy
lülere ait bazı ev ve avluları da ateşe vermişlerdir. 
Olayda, l'i muhtar ve 4'ü geçici köy korucusu olmak 
üzere 8'i yetişkin erkek' 6'sı kadın, 16'sı çocuk olmak 
üzere, 30 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 3 vatan
daşımız da yaralanmış olup; olayı müteakip, terörist
lerin yakalanması için geniş çapta bir harekât başla
tılmıştır. 

Meydana gelen olayın son derece üzücü olduğu
nu belirtiyor; bu anarşik olayda hayatlarını kaybeden
lere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyo
rum. Olayın haber alınmasından sonra bugün, İçişle
ri Bakanımız, Emniyet Genel Müdürüyle beraber şu 
anda harekât bölgesine intikal etmişlerdir. Sanıyorum 
ki, önümüzdeki saatler içerisinde, belki Meclis çalış
maları sona ermeden, bu konuda daha detaylı bilgi 
almak imkânı olacaktır. 

Olayların genel olarak bir değerlendirmesi yapıl
dığında görülmektedir ki, geçen yıla göre olayların 
sayısında yaklaşık olarak aynı dönemlere göre yüzde 
5.0 civarında bir azalma vardır. (SHP, DYP ve DSP 
sıralarından, «Nasıl azalma var; insaf, insaf» sesleri) 

Ancak, mevsim şartlarının değişmesi ve bölgeye 
girişlerin çoğalması dolayısıyla... 

NURİ KORKMAZ (Adana) — Alay ediyorsun! 
İSMET TURHANG1L (Manisa) — Ayıp, ayıp! 
MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 

İnsaf insaf! 
SALİM EREL (Konya) — Utan böyle bir konuş

ma yaparken. 
BAŞKAN — Efendim, lütfen dinleyelim; grupla

ra söz vereceğim. 
DEVLET BAKANI KAZIM OKSAY (Devamla) 

— Değerli arkadaşlarım, iki hususu lütfen birbirine 
karıştırmayalım; olayların sayısının azalması başka, 
olaylarda kaybedilen can sayısının, ölüm sayısının 
artması başka. Lütfen, ikisini birbirine karıştırmaya
lım. (Gürültüler) Lütfen biraz sabırlı olun. 

HÜSEYİN AVN1 GÜLER (İstanbul) — Kanlan 
yerde kalmayacaktır demediniz Sayın Bakan. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen.. 
DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Devamla) 

— Ayrıca sizlerin görüşlerini de burada dinlemeye 
hazırız. (SHP, DYP ve DSP sıralarından gürültüler) 

Mevsim şartlarının düzelmesiyle bölgeye giriş ve 
çıkışların çoğalması, maalesef bu anarşist hareketleri 
meydana getirmiştir. Bunların amacı şüphesiz halkı 
korkutmak veya çeşitli propaganda yöntemleri ile 
kendi saflarına çekerek, bu bölgeyi Türkiye'den ayır
mak ve müstakil bir devlet kurmaktır. 

İSMET TURHANGİL (Manisa) — Günah, gü
nah bu memlekete! 

TÜRKAN TURGUT ARKAN (Edirne) — İsti
fa edin! 

ŞÜKRÜ BABACAN (Kırklareli) — Aciz iktidar! 

DEVLET BAKANI KAZIM OKSAY (Devamla) 
— Bölücülerin bu gayelerine ulaşmaları şüphesiz 
mümkün değildir. Ancak, yapacakları bu ve buna 
benzer olaylarla, haklı olarak, isimlerini çeşitli or
tamlarda duyurma imkânına sahip olmaktadırlar, 
istedikleri de budur. Esasen şu anda, maalesef bura
da yapmak durumunda kaldığımız konuşma da, on
ların - eğer tabir yerinde ise - ekmeklerine yağ sür
mekten ileri gitmemektedir. Bu bakımdan, bunların 
üzerine, şu anda sıkıyönetimin de o bölgede devam 
etmesi dolayısıyla, 7 nci Kolordu ve Diyarbakır, Mar
din, Siirt, Hakkâri İlleri Sıkıyönetim Komutanlığı ta
rafından ciddî bir şekilde gidilmektedir, emniyet kuv
vetleri de işin içerisndedr, Sayın Bakanımız da o böl
gededir. 

İSMET TURHANGİL (Manisa) — Sayın Bakan 
bunlar üç kişiydiler de nereden çoğaldılar böyle? 

DEVLET BAKANI KAZIM OKSAY (Devamla) 
— Gelişmelerin bu istikamette olduğunu üzülerek arz 
ediyor, tekrar hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, 
yakınlarına başsağlığı diliyorum. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

TÜRKAN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Aciz
siniz! 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Gündem dışı, Sayın Bakandan sonra gruplar adı

na söz isteyenler, SHP Grubu adına Sayın Turan 
Bayezit, DYP Grubu adına Sayın Ahmet Sarp, DSP 
Grubu adına Sayın Nuri Korkmaz. 

Buyurun Sayın Bayezit. 
SHP GRUBU ADINA M. TURAN BAYEZİT 

(Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, değerli milletve
killeri; dün akşam Mardin'in Ömerli İlçesinin Pınar
cık Köyünde, hududumuzdan - bizim ön hesaplama
larımıza göre - 60 - 70 kilometre içerideki bir saha
da vuku bulan ve 31 vatandaşımızın yitirilmesi ile ne
ticelenen olayı büyük bir üzüntü ile karşılıyor ve 
ölenlere rahmet, geride bıraktıklarına başsağlığı dili-
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yoruz. Ancak, her olayda olduğu gibi, sadece rah
met dilemenin, sadece başsağlığı dilemenin geçer bir 
yol olmadığının da bilincindeyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, biz, bütün bu tür olay
larda gösterdiğimiz bir tavırla, bu olayın da millî 
birliğimizin, vatanımızın bölünmez bütünlüğünün ve 
bu iki değerli varlığımızın (millî birlik ve vatan bü
tünlüğünün) her şeyin üzerinde tutularak muhafaza 
edilmesinin her an göz önünde bulundurulması ve 
bu bilincin her an ateşli, sıcak tutulması gerektiğine 
inanmaktayız. Ancak bu inanç, hiçbir zaman, bizi hü
kümetin aldığı tedbirlerin geçersizliğini, hükümetin 
aczini ortaya koymaktan alıkoyamayacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, hükümet, her şeyden ön
ce bu devletin bir fonksiyonunu yürüten bir uzuv 
olarak, icra uzvu olarak, vatandaşının can ve mal gü
venliğini sağlamakla mükelleftir. Vatandaşının can ve 
mal güvenliğini sağlayamayan bir hükümet, ister de
mokratik düzenlerde olsun, ister diğer düzenlerde ol
sun, hükümet olma niteliğini ve hükümet olma gücü
nü yitirmiş demektir. Bunun hükümet tarafından ve 
özellikle kamuoyunca değerlendirilmesini arzu ediyo
ruz. 

Muhterem arkadaşlarım, hükümet olaylara koy
duğu teşhiste hatalıdır. Nedir eskiden beri hükümetin 
teşhisi?.. Basit zabıta vakaları, kökü kazınacak, baş
lan ezilecek olaylar ve - büyük bir talihsizlik olarak -
biraz önce sayının bakanın - hiç değilse bu olaylar
dan bahsederken dile almaması gereken bir üslupla -
anarşik olaylarda yüzde 50 azalma olduğunu söyleye
rek, bunda hükümet lehine bir pay çıkarma gayreti! 

Hükümete soruyorum : Farz ediniz ki tek tek katle 
sebep olan 50 tane basit zabıta vakası vuku bulsa, 
bir başka devirde de, bunun gibi köy basılarak - sa
yın bakanın söylediği köye silahlı saldırı gibi - 30 kü
sur vatandaşımız öldürülse, hapgisinin hem olay ola
rak ağırlığı, hem zarar olarak ağırlığı daha yoğundur? 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
İkincisinin. 

M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Bu itibarla 
hükümeti, konuyu, verilmesi gereken, üzerine dü
şülmesi gereken ciddiyetle değerlendirmeye davet edi
yoruz. 

Hükümet bu olaylara silahlı propaganda açısın
dan bakıyor. Silahlı propaganda, belki bunu yapan
ların bir amacı olabilir; ama gerçek amacın, bir pro
paganda dışında, o bölgeyi Türkiye'den koparmayı, 
o bölgedeki vatandaşlarımızı, devlette bir güvence bu
lamamaları nedeniyle, bir başka güvence aramaya 
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sevk etmeyi hedeflediğini nasıl gözden uzak tutarsı
nız, bunu nasıl gözden kaçırırsınız? (SHP, DYP, DSP 
ve Bağımsızlar sıralarından alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, burada, Sosyaldemokrat 
Halkçı Parti Grubunun bir süre önce verdiği Meclis 
araştırması önergesini, tekrar hatırlarınıza getirmek 
istiyorum. 

Hatırlayacaksınız, biz bütün siyasî partilerin bu 
millî olayda birlikte hareket etmelerini ve birlikte ha
reket ederek gereken tedbirleri birlikte almalarını 
sağlayabilmek için, bir Meclis araştırması istemiştik. 
Bu Meclis araştırması, hem o yöredeki halka - ki en 
önemlisi budur - Türkiye Büyük Millet Meclisinin bir 
bütün olarak onun yanında olduğunu gösterecekti ve 
hem de bu Meclis araştırması, hükümetin arkasında 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin bir güç olarak var
lığını bütün dünyaya fiilen ispat, edecekti ve bu Mec
lis araştırması, bu olayların gerçek nedenlerini ve 
bu olaylara karşı alman tedbirlerin ortaya çıkarılma
sını sağlayacaktı. Belki bu tedbirleri ortaya çıkarır
ken, belki gerçek nedenleri irdelerken, biz hükümetin 
aczini yakalayacaktık. İşte hükümet, buna katlana
madı. Eğer buna katlansaydı, bu Meclis araştırması 
açılsaydı, biz inanıyoruz ki, hükümete salim bir yol 
gösterecek ışık tutma imkânına yüksek Meclis sahip 
olabilecekti. 

Muhterem milletvekilleri, düşününüz, huduttan 
60 - 70 kilometre içeriye 40'tan fazla eşkiya giriyor 
ve sayın bakanın dediğine göre, ellerinde bombalar, 
molotof kokteylleri var. Tabiî bununla yetinmezler, 
silahları da vardır ve yine belki bazukaları vesairele-
ri de vardır. 

Bu hükümetin istihbarat güçleri yok mudur ar
kadaşlarım? İstihbarat güçleri, bırakın silahlı bir ki
şinin fotoğrafını çeker gibi onu görmeyi, eğer bu 
hainler huduttan sızmışlar ise - 70 kilometreyi, bir 
huduttan sızma olarak kabul edemeyiz - bunların hu
dudu geçmeleri zamanında niye istihbarat güçleri ha
ber alamamıştır, niçin bunlar orada hududa 70 kilo
metre mesafede mevzilenirken haber alamamıştır? Biz 
her zaman, burada güvenlik konusundaki konuşma
larımızda, hükümeti istihbarat konusuna ciddiyetle 
eğilmeye davet ediyoruz. 

Sayın milletvekilleri, köy koruculuğu müessesesinin 
gözden geçirilmesi gerektiğindeki ısrarımızı tekrarlı
yorum. Korkuyoruz ki köy koruculuğu müessesesi, 
bu hükümet tarafından kaldırılmadan fiilen kendisi 
çökecektir. Burada «korkuyoruz ki» demekten mak
sadım, devletin almış olduğu bir tedbirin başarısız-
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lıkla sonuçlanmış olmasının tescil edilmiş olmasından
dır. Onun için, hükümetin bu «Köy koruculuğu» 
müessesesine, basit bir açıdan bakmadan yaklaşma-

I sini temenni ediyoruz. Hepsinden önemlisi, vatanda
şın, bölge halkının bu olay nedeniyle en ufak bir bas
kıya maruz bulunmamasını, tutulmamasını ve bölge 
halkının, hükümetin bu aczinin bedelini kendi özgür
lüğü kısıtlanarak ödememesini temenni ediyoruz. Suç
lu varsa yakalanacaktır, devletin adliyesine teslim 
edilecektir. Ancak, hiçbir zaman yasal olmayan usul
lerle bölge halkı üzerinde tedhiş havası yaratılmama
sı gerektiğini vurgulamak istiyoruz. 

Muhterem milletvekilleri, hükümet halka yaklaşı
mında bir tavır takip etmek mecburiyetindedir. Artık 
bu halk GAP projelerinin propagandasıyla, artık bu 
bölge halkı orada yapılan karakolların, orada yapı
lan lojmanların, oraya getirilen yatırımların propa
gandasıyla avutulmamalıdır. Bu bölge halkına can 
güvenliği verilmelidir. Bir gecede 31 vatandaşın katle-
dilmesiıii önleyemeyen bir hükümet acz içindedir, bu 
can güvenliğini verememiş demektir. İşte bunu hükü
met, kendi için de düşünmelidir. 

Bunun çareleri vardır; bunun çareleri, konuda 
görevli olanların, en baştan nihayetteki görevli ki
şilere kadar, bu konuda sorumluluk ve görev yüklen
miş olan kişilerin, bu sorumluluk ve görevlerini yapa
mamalarının nedenini tahlil etmeleri ve bir istifa mü
essesesinin mevcudiyetini gözden uzak tutmamaları
dır. 

Sayın milletvekilleri, hükümet bu konuda acizdir. 
hükümet, sadece dış politikasını değil, iç politikadaki 
bütün yaklaşımlarını da ekonomik bir baza oturtmak, 
bir partizanlık bazına oturmak nedeniyle bu olayla
rın ve buna benzer olayların meydana gelmesine se
bebiyet vermektedir. Bir «Ermeni Soykırımı Bildi
risi», bu hükümetin dış politikasının aczinin netice
sidir; bu Ermeni soykırımı konusu bugün dile gelme
miştir; dünyanın senelerdir gündemindedir. Niçin bu 
hükümet zamanında bu bildiri kabul edilmiştir, bu
nun düşünülmesi gerekir. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Bunun te
meli 1970 - 1980 arasında atıldı, bunu unutma sen. 

M. TURAN BAYEZtT (Devamla) — Ve yine bu 
bildiri ile bu olay arasında, dışarıdaki Ermeni güçle
rinin, dışarıdaki Rumların ve dışarıdaki süper güçle
rin Türkiye üzerinde oynadıkları oyunlar arasında 
irtibat olduğu gözden uzak tutulmamalıdır. 

MEHMET ALİ DOĞUŞLU (Bingöl) — Böyle 
konuda çare aranır, tenkit edilmez. 

M. TURAN BAYEZtT (Devamla) — Bundan 
bir süre önce bir günlük gazetemizde neşredilen ve 
bir hain örgüt liderinin bu tür kitle katliamına baş
vurulması şeklindeki emrini bu hükümet okumamış 
mıdır? Okumuşsa, ne yapmıştır; tedbir almışsa 31 va
tandaşımız niçin kaybedilmiştir? Bunların cevabını 
kamuoyu ve bunların cevabını bu yüksek Meclis bek
lemektedir? 

Sosyaldemokrat Halkçı Partinin başsağlığı dilek
lerini, rahmet dileklerini tekrar ediyor, yüce heyete 
saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayezit. 
Sayın Ahmet Sarp, buyurun. 
DYP GRUBU ADINA AHMET SARP (Diyar

bakır) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözleri
me başlamadan, Doğru Yol Partisi Grubu adına yü
ce Meclise saygılarımı sunuyorum. 

Bugün yine fevkalade önemli bir olayla karşı kar-
şıyayız. Son yıllarda bu boyutta bir katliam görül
memiştir. 30'u aşkın vatandaşımız katlediliyor, Mar
din'in Ömerli İlçesinin Pınarcık Köyünde. Bu olaylar 
gittikçe tırmanıyor; ama bunun karşısında, hüküme
tin acz içinde olduğunu görüyoruz değerli milletve
killeri. 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 
Sıkıyönetimin yerine mi geçecek? 

AHMET SARP (Devamla) — Şunu hatırlatmak 
istiyorum : Asayiş meselesi, güvenlik meselesi demok
rasi içinde halledilebilir. Yani terörü, getirip de de
mokrasi ile özdeş hale getirmeyelim. «Demokrasi var
sa terör artar; terör arttığında demokrasiden vazge
çelim» şeklindeki tezler yanlıştır. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Kim öy
le bir şey söylüyor ki? 

AHMET SARP (Devamla) — Çünkü, temel hak 
ve hürriyetlerin askıda olduğu sıkıyönetim dönemle
rinde dahi, terörün ne kadar tırmandığını görmekte
yiz. 

AHMET İLHAMI KÖSEM (Malatya) — Bey
efendi varsa demokrasi var! 

AHMET SARP (Devamla) — Başka ülkelerde de 
terör oluyor ama, demokrasiden vazgeçilmiyor : İs
panya'da, ingiltere'de, irlanda'da, Fransa'da, Kor
sika'da, italya'da... 

MEHMET TOPAÇ (Uşak) — Ne alakası var bu
nunla? 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
AHMET SARP (Devamla) — Var efendim, lütfen 

dinleyin de ona göre konuşalım. (ANAP sıralarından 
gürültüler) 
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HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Türk Or
dusu müdahale etmeseydi, belki Türk Devleti yoktu 
şimdi. 

BAŞKAN — Sayın Artukarslan, lütfen efendim... 
HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Demok

rasi vardı ama, vatan Edirneden ta Kars'a kadar sar
sıntı geçiriyordu. 

BAŞKAN — Sayın Artukarslan, lütfen müdaha
le etmeyin efendim. 

AHMET SARP (Devamla) — Yani, demokrasiyi 
kaldıralım öyle mi? 

HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Bu mu 
demokrasi? 

AHMET SARP (Devamla) — İşte böyle, «12 Ey
lül öncesi - 12 Eylül sonrası» tartışmalarıyla nerelere 
geliyoruz? «Yok. daha önce şu kadar kişi ölüyordu, 
şimdi şu kadar kişi ölüyor»; bunları bırakalım bey
efendiler. Lütfen demokraside birleşelim sayın mil
letvekilleri. Sizlerin vicdanlarınıza hitap ediyorum; 
hipimiz demokraside birleşelim. (ANAP sıralarından 
gürültüler) 

HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Kim baş
kasında birleşmiş ki? 

AHMET SARP (Devamla) — Hürriyet, güven ve 

refah üçü beraber olmalı. Yönetimlerin yalnız ekmek 
vermesi kâfi değil beyefendiler. Güvenliği sağlayaca
ğım diye hürriyeti alacaksınız - ki, o da sağlamıyor 
görüyorsunuz - bu olmaz arkadaşlar. Onun için, her 
şey hukuk devleti ilkeleri içinde olmalıdır. Hukukun 
üstünlüğünü hep beraber müdafaa etmeliyiz. Millî 
iradenin üstünlüğünü müdafaa etmeliyiz. 

Eğer hükümet, Meclisin denetimi altında olur
sa, hükümet, kendi parti grubunun denetimi altında 
olursa ve bütün güvenlik kuvvetleri ile hükümet Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin emrinde olursa ve de 
memlekette hukukun üstünlüğü geçerli olur ve hukuk 
kaideleri uygulanırsa, bu hadiselerin azalacağını söy
lemeye hiç lüzum yok; bunlar ayan beyan olan şey
lerdir. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Bunlar 
olsa idi huduttan içeri girmeyeceklerdi değil mi? (DYP, 
SHP ve DSP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Artukarslan, lütfen efendim... 

AHMET SARP (Devamla) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; hükümetler, milletin güvenliğini 
sağlamaktan sorumludurlar ve milletin güvenliğini, 
halkın güvenliğini özel güçlere terk edemezler. Köy
de koruculuk müessesesi ihdas edeceksiniz, oradaki 

birkaç kişiyi görevlendireceksiniz, onların karşıt düş
manları ile çatışmalar yaratacaksınız... 

AHMET REMZİ ÇERÇİ (Adana) — Köy Kanu
nunda vardı, eskiden beri var. 

AHMET SARP (Devamla) — Görüyoruz efen
dim. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; burada ne
yi görüyoruz? Dört tane korucu ve muhtar öldürü
lüyor - buraya dikkatlerinizi çekerim - lütfen elinizi 
vicdanlarınıza koyunuz ve düşününüz; fevkalade 
önemli bir olay karşısındayız. Olayları soğukkanlılık
la tahlil etmeliyiz. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Ne vicdanı; vicdan yok ki onlarda. (ANAP sıraların
dan gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Ceylan, lütfen kendinize ge
lin!.. 

MEHMET TOPAÇ (Uşak) — Saldıran canilerin 
hiç mi kabahati yok? 

AHMET SARP (Devamla) — Beyefendi, caniler 
her zaman vardır ve olacaktır; ama biz demokrasiden 
vazgeçemeyiz. Evvela demokrasi. Ben bunları hatır
latıyorum. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Biz de
mokrasiden vazgeçmiyoruz. Oradaki insanlar bizim 
anamız, babamız, bacımız; canımız, ciğerimiz. 

BAŞKAN — Sayın Artukarslan, lütfen müdahale 
etmeyin, bağırmayın efendim. 

AHMET SARP (Devamla) — Bravo, çok güzel; 
bunun için problemlerimizi demokrasi içinde hallet
memiz gerekir. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Onlar demokrasiden ne anlar; onların elleri vicdan
larında değil, cüzdanlarındadır. 

AHMET İLHAMI KÖSEM (Malatya) — Bağır
ma oradan öyle. (DYP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Kösem, lütfen efendim, lüt
fen... 

Devam edin Sayın Sarp. 

AHMET SARP (Devamla) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; demokrasi konusunda, sanmıyo
rum ki bu yüce Mecliste benim gibi düşünmeyen ar
kadaşımız olsun. Sayın Artukarslan da biraz evvel 
benim gibi düşündüklerini ifade buyurdular. O ba
kımdan, bu konuda aynı fikirde olduğumuzu gör
mekten memnun olmaktayım. 

Demek ki, problemlerimizi demokrasi içinde hal
ledeceğiz; hürriyet, güven ve refah üçü bir arada ola-
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cak. Hürriyetlerimizden ve demokrasiden vazgeçerek 
güven ve refahı sağlayamayız. 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Üçü de 
vardı; hürriyet de vardı, refah da vardı, güven de 
vardı. 

AHMET SARP (Devamla) — Tamam, varsa me
sele yok. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
AHMET SARP (Devamla) — Böyle inanıyorum; 

şu anda üçü de yok diyorum ben. 
HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Üçü de 

vardı. 
AHMET İLHAMI KÖSEM (Malatya) — Üçü de 

vardı, beyefendi yoktu. 
MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 

Senin aklın ermez bu işe. 
BAŞKAN — Sayın Ceylan, lütfen... 
AHMET SARP (Devamla) — Efendim, hürriyet 

yok, güven de yok; mesele burada. Biran önce bun
ları Meclis olarak sağlamak zorundayız. Hükümet 
sağlayamıyorsa, Türkiye Büyük Millet Meclisi bu ko
nuya el atmalıdır değerli milletvekilleri; parti farkı 
gözetmeksizin, bütün milletvekillerine sesleniyoruz. 

CEMAL ÖZDEMİR (Tokat) — Hükümet istifa 
etmelidir, acz içindedir. 

AHMET SARP (Devamla) — Bu ktaliamda ha
yatlarını kaybeden değerli vatandaşlarıma Tanrıdan 
rahmet, geride kalanalara başsağlığı diliyorum. 

Yüce Meclise saygılar sunar, teşekkür ederim. 
(DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sarp. 
Demokratik Sol Parti Grubu adına Sayın Nuri 

Korkmaz, buyurun efendim. (DSP sıralarından alkış
lar, ANAP sıralarından «Haydi Nuri, bastır» sesleri) 

HİLMİ BİÇER (Sinop) — Nuri Bey, olayı bunlar 
lanetlemedi, sen lanetle. 

DSP GRUBU ADINA NURİ KORKMAZ (Ada
na) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Güney
doğu Anadolu'da cereyan eden bu müessif olay ne
deniyle, Sayın Bakanın açıklamalarından sonra, De
mokratik Sol Parti Grubu adına söz almış bulunuyo
rum. Sözlerime başlamadan evvel yüce heyetinizi say
gıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, Güneydoğuda ötedenberi de
vam eden olayların boyutları, dün akşam yaşanan 
olayla, daha büyük, daha örgütlü ve daha düzenli 
biçimde bir saldırının orta yere çıktığını göstermek
tedir. 

Sınıfdan 60 kilometre içerisindeki Ömerli İlçesinin 
Pınarcık Bucağına gelen 40 kişi kadar, aşağı yukarı 

bir takım mesabesindeki bölücü eşkiya grubu, deği
şik bir sistemle, megafonlarla halkı köyün meydanı
na çağıracak, korucuların silahlarını teslim etmeleri
ni isteyecek, el bombalarıyla, roketatarlarla evdeki 
masum insanları uyurken öldürecek ve ondan sonra 
da ellerini kollarını sallaya sallaya geri gidecek!.. Bu, 
devletin, bu hükümet marifetiyle düştüğü aczin en be
lirgin örneğidir. (DSP, SHP ve DYP sıralarından al
kışlar) 

Değerli arkadaşlarım, Anayasanın 5 inci madde
sinde devletin görevleri yazılıdır. Buna göre devle
tin görevleri, ülke bütünlüğünü ve ülke içinde yaşa
yan insanların can ve mal emniyetlerini, dışarıdan ge
lecek saldırılara karşı korumanın yanı sıra, getirdiği 
ekonomik sistemlerle de onları mutlu etmektir. 

Biz, bundan evvel cereyan eden bu olayların de
ğerlendirilmesi sırasında, hatta yapılan gizli toplan
tıda «Bakın, bu olay önemlidir, bu toplantıda bir teş
his birliği içinde olalım, onun için bu konunun de
rinliğine araştırılması gerekir» dedik; fakat, ne ya
zık ki o günkü toplantıda anlatamdaığımız olayların 
acı gerçeklerini bugün ulus olarak yaşıyoruz. 

Eğer teşhisi sağlıklı olarak koyamazsanız, hep böy
le aciz kalırsınız; bir gün siz teslim alırsınız ve o za
man bu iş biter. Yani, onları sizin teslim almanızı 
mı bekleyecek bu ülke? Bu ülkeye yapılan terörist 
hareketlerin sonuçlarına mı bağlı sizin hükümetin ac
zini ispatlaması? (DSP, SHP ve DYP sıralarından al
kışlar) 

HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Kimsenin 
haddine düşmemiştir bu; Türkiye Cumhuriyetinin gü
cü vardır. Türkiye Cumhuriyetini, Türk Devletini 
teslim alamaz. (DYP ve SHP sıralarından gürültüler) 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Sus, sen ne bilirsin? (DYP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Artukarslan, lütfen efendim... 
MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 

Yeter, yeter artık! (DYP ve SHP sıralarından gürül
tüler) 

BAŞKAN — Sayın Ceylan, lütfen!.. 
NURİ KORKMAZ (Devamla) — Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; şimdi, bu teşhis konusu üze
rinde, biraz daha fazla durmak istiyorum. 

Devletin başında bulunan Sayın Cumhurbaşkanı, 
«Etrafımızda bu savaş devam ediyor, bu olaylar de
vam edecek, önleyemeyiz» diyecek; Sayın Başbakan, 
«Bu olaylar bize vız gelir, eşkiyanın kökünü kazıya
cağız, kazıyoruz, sonudur bu» diyecek! Bir defa, dev
letin en yüksek kademesindeki Sayın Cumhurbaşka-
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nıyla Sayın Başbakanın, olayları teşhislerinde bir çar
pık mantık var orta yerde. Nasıl yapacaksınız bunu? 
Yarın adama sorarlar, derler ki «Devleti yönetmek 
için geldiniz; yönetemiyorsunuz. Biz sizi balmumuyla 
davet etmedik.» 

Bir dönemde, terörü gerekçe yaparak ülkede de
mokrasiyi kesintiye uğratıyordunuz! Şimdi ben soru
yorum, «Bu terör değil de nedir?» Ülke toprakları
nın parçalanması için girişilen bir teşebbüs değil de 
nedir sevgili arkadaşlarım?» (ANAP sıralarından «te
rör değildir» sesleri, gürültüler) 

Şimdi girecekler içeriye; ondan sonra masum in
sanları katledecekler, Sayın Bakan çıkacak bu kürsü
ye diyecek ki «olayların adedi azalmıştır» Maaşallah 
ne güzel teşhis (!) (DSP, DYP ve SHP sıralarından 
alkışlar) 

DEVLET BAKANI KAZIM OKSAY (Bolu) — 
Saptırma konuyu lütfen. 

NURİ KORKMAZ (Devamla) — Şimdi bakınız, 
Hürriyet Gazetesinin istihbarat elemanlarının 17 Ha
ziran tarihli yazısı : Sürekli saldırı komutu. Üç gün 
evvel söylemişler, «Biz bu saldırıyı yapacağız» diye; 
PKK'nın lideri söylemiş bunu : «Gerilla ordusu ku
racaksınız, halkı kazanacaksınız; sürekli taarruz ede
ceksiniz ve oraya yerleşeceksiniz; çıkmayacaksınız» 
komutu verilmiştir. 

Şimdi Sayın Bakana soruyorum; toplantıda bize, 
«Devletin bütün kuvvetlerini buraya seferber ettik» 
dediniz, 54 tane bölük gönderdiniz - komando bölü
ğü, özel timler gönderdiniz - cereyan eden il sayısı 
üç beş... 

ALİ RIFKI ATASEVER (Tekirdağ) — Orduyu 
ne küçümsüyorsun? 

NURİ KORKMAZ (Devamla) — Bu devlet aciz 
değil; ama, sizin elinizde aciz hale geldi bu devlet, 
siz getirdiniz aciz hale... (DSP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Onu siz 
başardınız. O militanları Avrupalarda siz yetiştirdi
niz. Sizin zihniyetiniz bu. (ANAP sıralarından gürül
tüler) 

BAŞKAN — Sayın Artukarslan, lütfen... (ANAP 
sıralarından gürültüler) 

HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Onları 
siz yetiştirdiniz; sizin zihniyetinizle yetiştirdiniz onla
rı... (DYP ve DSP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Artukarslan, Sayın Artukars
lan; müzakereleri ihlal ediyorsunuz, Sayın Artukars
lan..; (ANAP ve DSP sıralarından gürültüler) 

HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Benim 
Cumhurbaşkanıma, benim Başbakanıma... (ANAP 
ve DSP sıralarından gürültüler) Ordumuza... 

BAŞKAN — Sayın Artukarslan, lütfen efendim... 
Siz de çıkar konuşursunuz! Niye müdahale ediyor
sunuz efendim?.. 

ŞÜKRÜ BABACAN (Kırklareli) — Yalan mı, ya
lan mı? 

HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Benim 
ordumu, benim Reisicumhurumu, benim Başbakanı
mı... (DYP ve DSP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, siz de çıkar konuşursu
nuz Sayın Artukarslan. (Gürültüler) Lütfen efendim... 
(ANAP sıralarından gürültüler) Lütfen... 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
At dışarı Sayın Başkan. 

HÜSEYİN AVNİ GÜLER (İstanbul) — Çok ba
ğırdığına göre, parmağı var. (ANAP, DYP ve DSP 
sıralarından gürültüler) • 

NURİ KORKMAZ (Devamla) — Sayın milletve
killeri, şimdi gelin, Orta Amerika ülkelerinde cereyan 
eden olaylarla bunun benzerliğini bir araştıralım. 
Orada da gerillalar köy basıp adam öldürüyorlar; 
Nikaragua'da da bu yapılıyor, Sri Lanka'da da bu 
yapılıyor; ama Türk Devletinin, sizin döneminiz ka
dar acz içerisinde yönetildiği hiçbir dönem yok. 
(ANAP sıralarından «Allah Allah» sesleri) Türk Dev
letinin tarihinde bunu gösteremezsiniz. (ANAP sıra
larından gürültüler) 

ALİ RIFKI ATASEVER (Tekirdağ) — Parti baş
kanına sor onu. 

NURİ KORKMAZ (Devamla) — Bu olaylar... 
(ANAP sıralarından gürültüler) Bakınız, bu olaylar 
4 yıldır sürüyor, (ANAP sıralarından gürültüler) 

HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Patronu
na sor sen onu. (ANAP sıraalrından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Artukarslan, lütfen efendim... 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — ODTÜ ha
diselerini inkâr mı ediyorsun? (ANAP sıralarından 
gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Aşçıoğlu, grup adına çıkar 
konuşursunuz efendim; müdahale etmeyin hatibe. 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

Devam edin Sayın Korkmaz. 
NURİ KORKMAZ (Devamla) — Sayın milletve

killeri, bu hükümet kendine göre anti - demokratik 
metotlarla boşlukta bir defa yakaladığı bir iktidarı, 
yine kullanmanın yollarını arayarak; önümüzde yapı-
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lacak referandum gerekçesini bile, terör olaylarına 
dayamış bir iktidardır. (ANAP sıralarından «Allah, 
Allah...» sesleri, DYP ve DSP sıralarından alkışlar) 

İLHAN AŞKİN (Bursa) — Bu kadar da atmayın. 
PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Sizin za

manınızda her gün 9 kişi ölüyordu. Üniversitelerde 
olanları unuttun mu? 

AHMET REMZİ ÇERÇİ (Adana) — Kahraman
maraş olaylarını unuttunuz mu? 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Sen, anti-
terör başkanı idin. önce genel başkanınızı tayin edin. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Terör si
zin ruhunuzda var. (DYP ve DSP sıralarından gürül
tüler) 

BAŞKAN — Sayın Artukarslan, lütfen efendim, 
lütfen... 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Eşkıya burada. 

SALİM EREL (Konya) — Terörist Meclisimizde. 
BAŞKAN — Sayın Korkmaz, zamanınız doldu, 

toparlayın efendim. (Gürültüler) 
Muhterem üyeler, birbirinize bağırmakla, haka

ret etmekle bir yere varamayız. Lütfen, birbirinize 
saygılı olun, birbirinizi dinleyin efendim. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Eşkiya gibi davranıyor. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Ceylan, en çok müda
hale edenlerden birisisiniz. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Niye bağırttırıyorsunuz onları? (ANAP sıralarından 
gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, bağırmak ayıptır, birbiri
nize niye bağırıyorsunuz? (DYP ve DSP sıralarından 
gürültüler) Bağırmayın efendim, lütfen. Fikirlerinizi, 
birbirinize güzel güzel anlatın efendim. 

Sayın Korkmaz, devam edin ve toparlayın efen
dim. 

NURİ KORKMAZ (Devamla) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; eğer 12 Eylülü, önümüzde ya
pılacak olan referandumda kullanırsanız... 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — Ne alakası var? 
NURİ KORKMAZ (Devamla) — Terörü kulla

nırsanız, daha ileri gitmeden, sizin şu anda yapaca
ğınız tek şey istifa etmenizdir; çünkü, devletin gü
venliğini sağlayacak durumda değilsiniz; ne ekono
mik açıdan, ne de güvenlik açısından! Bir tek yolu
nuz kalmıştır, o da istifadır. 

MUSTAFA ŞAHİN (Kayseri) — Yoksa bu hare
ketleri bu amaçla mı tertipliyorsunuz? 

j BAŞKAN — Sayın Şahin, müdahale etmeyin efen-
I dim, lütfen. 

Sayın Korkmaz, lütfen bitirin efendim. 
NURt KORKMAZ (Devamla) — Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; yüce Meclisin, bu olay m tekrar 
I - bundan önce verilen bir araştırma önergesinin gö-
I rüşülmesinde de ifade ettiğimiz gibi - ülke bütünlüğü

ne yönelmiş bu olayın, sağlıklı bir şekilde araştırma-
I sının ve değerlendirmesinin yapması zamanı geldiği

ni ve geçtiğini görmekteyiz. Ülkemiz, sistemli bir sal
dırıyla karşı karşıyadır. 

NİHAT TÜRKER (Afyon) — Biliyoruz onu. 
NURt KORKMAZ (Devamla) — Ama görüyo-

I rum ki, devletin başındaki kişiden sayın bakanlara 
I kadar herkesçe, hâlâ, sadece «Ermeni karar tasarısı» 
I ile bağlamlı bir saldırının söz konusu edilmesi - lbet-
I te ki vardır; ama gerçekçi değildir - ve «Biz, ne Av-
I rupa Parlamentosuna üye iken, ne de Birleşmiş Mil-
I letlere üye iken bu sorunlarımızı kendimiz çözüyor-
I duk; Avrupa Parlamentosunda böyle karar alındı, 
I olaylar böyle gelişti» sözü sizi kurtaramaz; ülkeyi hiç 

kurtarmaz. Ülke evvela kendi güvenliği için, kendi 
I güçlerine dayanarak bunları yok etmek zorundadır. 
I Bu bölgedeki, Mardin İli Ömerli İlçesi Pınarcık 
I Köyünde ölen yurttaşlarımıza, Tanrıdan rahmet ulu-
I sumuza başsağlığı diliyor, hepinizi saygıyla selamlı-
I yorum. (DSP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Korkmaz. 
I Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Bülent 
I Akarcalı... 
I Evet, Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Bülent 
J Akarcalı yok mu efendim?.. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
I Rejisör taktik veriyor, yazılı metin veriyor eline. 
I BAŞKAN — Sayın Ceylan, müzakereleri ihlal 
I ediyorsunuz; ikinci ihtarı yapıyorum. Lütfen... 
I Buyurun Sayın Akarcalı. 

ANAP GRUBU ADINA BÜLENT AKARCALI 
(istanbul) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; bu-

I gün, milletçe elem içindeyiz. Böyle günlerde, inanıyo
rum ki, sinirlenmeden, aklıselimle, birbirimize des
tek olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisine ve bizi 

I seçenlere layık olacak davranışlar içinde bulunmamız 
I gerekir. 
I Değerli arkadaşlarım, hainler, bir kere daha, ma-
I sum insanları, çocuk - kadın demeden hedef almışlar 
I ve toplu katliam işlemişlerdir. Bu, bir vahşettir. Mil

letçe şehitlerimizi anarken, bu canileri lanetler ve 
I Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak, bir avuç inşa-. 
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nm Türk Devletini sarsamayacağını, arkalarındaki 
kuvvetlere, kendilerine ve kendilerinden medet uman
lara burada ilan etmek isterim. 

Hedef, bir kere daha Türk Devletidir; hedef, bir 
kere daha bu Mecliste bulunan bütün milletvekille
ridir, bütün siyasî partilerdir; hedef demokrasimiz-
dir. (DSP sıralarından alkışlar) 

TÜRKAN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Araş
tırmayı niye reddettiniz? 

SALİM EREL (Konya) — Jeton düştü mü? 
BÜLENT AKARCALI (Devamla) — Hedef, her 

şeye rağmen getirmiş olduğumuz istikrardır; hedef, 
bugün Türkiye'de kurmuş olduğumuz düzendir. 

Değerli arkadaşlarım, biraz önce de söylediğim 
gibi, Türk Devleti ve hükümeti, bütün bu hainlerin 
ve arkasında destek olanların, bundan medet uman
ların üstesinden gelecek güçtedir. 

Değerli arkadaşlarım, kullanılan taktikler nedir; 
dikkat ettiyseniz öldürülenler içinde çocuklar, kadın
lar çoğunluktadır. Bölgedeki insanı - çoluk çocuğu öl
dürerek - tahrik ederek; devlete karşı gelmelerini sağ
lamaktır. 

Değerli arkadaşlarım, bizler bu meseleye dengeli 
yaklaşalım dedik. Polemik yapmak istemiş olsaydık, 
kalkıp diyebilirdik ki; tesadüfen bir dergide, p yö
reyle ilgili hatıraları canlandıracak makaleler çıkıyor 
ve diyebilirdik ki; eski bir siyasî lider, oraya gittiği 
zaman «Sizler 37'lerin mağdurusunuz» diyordu ve bu
na benzer başka şeyleri söyleyebilirdik. Ancak, bunlar 
ne kazandırırdı? Bizim amacımız şudur; bugün Mec
lis olarak, milletimizin bizden beklediği desteği ken
dilerine vermektir. Eğer burada kalkıp, ufak politika 
yapacak meseleleri dile getireceksek; bu malzemeler 
bizde de vardır. Ancak, burada birbirimize destek 
olacağımıza, bunu fırsat bilerekten, şu anda iktidarı 
kötülemeye çalışmanın, iktidarın itibarını düşürmeye 
çalışmanın hiç kimseye - şu arada - bir yarar getire
ceğini sanmıyorum. 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Bunu biliyorsun 
da niye yapmıyorsun? Hükümet görüşü bu mu olur? 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin. 
BÜLENT AKARCALI (Devamla) — Değerli ar

kadaşlarım, burada ithamlar yapıldı. Şunu söylemek 
isteriz : Bir hesap edilsin; şu ülke acaba kaç yıldır 
ilk defa olarak hemen hemen sıkıyönetimsiz idare 
ediliyor? 

Değerli arkadaşlarım, o bölgede, o yörede sıkıyö
netimin kaldırılmak istendiği, bu kürsüden kaç defa 
ifade edildi. Acaba bu maksatların altında, bir de sı
kıyönetimin kaldırılmasına mani olarak, orduyla hal
kı karşı karşıya getirmek amacı yatmıyor mu? Bir de 
bunları düşünelim. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Kim yazdıysa o okusun. Biri tercüme etsin. 

BÜLENT AKARCALI (Devamla) — Biraz önce, 
bölgedeki İran - Irak savaşından doğan boşluk da is
tismar edilmek istendi. 

Değerli arkadaşlarım, bölgedeki boşluk ve boşlu
ğun kapatılması yine Türk Silahlı Kuvvetlerine düş
mektedir. Bunun burada istismar edilmeye kalkılma-
sı, kesinlikle kabul edilemez. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 
Ne söylediğini anlamamışsın. 

SALIM EREL (Konya) — Yazan okusun. , 
BAŞKAN — Sayın Erel, lütfen müdahale etme

yin. 
SALİM EREL (Konya) — Sayın Başkan, yanlış 

sayfaları okuyor. 
BAŞKAN — Sayın Erel, lütfen efendim. 
BÜLENT AKARCALI (Devamla) — Değerli ar

kadaşlarım, sizlerin taktiğini bildiğim için, konuşmam 
sırasında biraz ara veriyorum. O şekilde sizlere ce
vap hakkı doğmuş oluyor. 

ŞEVKİ TAŞTAN (Sivas) — Tedbir ne? 

BÜLENT AKARCALI (Devamla) — Değerli ar
kadaşlarım, bölgede sıkıyönetimin devam ettiğini, an
cak bunu önümüzdeki dönemlerde kaldırmak istemiş 
olduğumuzu belirtmiştim. Bunu, soğukkanlılıkla de
ğerlendirmek gerekir. Amacın bir tanesi de, Türk Si
lahlı Kuvvetleriyle halkı karşı karşıya getirmektir; sı
kıyönetime devam edilmesini, ettirilmesini sağlaya
caktan. Burada bu tip amaçlara bizim fırsat verme
memiz gerekir. (Gürültüler) 

İSMET TURHANG1L (Manisa) — Sayın Akar
calı, siz tedbirinizi alın; elinizden ne gelecekse onu 
yapın. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Ol
mayan itibarı niye düşürelim? 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 
İtibar yok ki; düşürelim. 

BÜLENT AKARCALI (Devamla) — Değerli ar
kadaşlarım, inandığım şudur : Biz burada Türkiye 
Büyük Millet Meclisi olarak, şu anda elem içinde olan 
vatandaşlarımıza, ilk önce gereken birlik ve beraber
liği gösterelim, ondan sonra burada bunun polemiği
ni yapalım; ama, ilk önce gereken mesajımızı vere
lim. 

I 
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HALİL İBRAHİM KARAL (Ankara) — Eliniz
den ne geliyorsa onu yapın. 

MUZAFFER İLHAN (Muğla) — Yapmayın efen
dim, yapmayın. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın İlhan, lütfen... 
BÜLENT AKARCALI (Devamla) — Değerli ar

kadaşlarım, elimizden ne gelip gelmeyeceğini şimdi
ye kadar gösterdiğimiz gibi, iktidarımız, hükümeti
miz gösterecektir; bundan hiçbir şekilde endişe duy
mayınız. 

SALİH ALCAN (Tekirdağ) — Hükümet olarak 
ne tedbir alacaksan onu söyle. 

BAŞKAN — Sayın Akarcalı, Meclise hitap edi
niz, lütfen. 

BÜLENT AKARCALI (Devamla) — O taraf 
Meclis değilmiş. 

Değerli arkadaşlarım, bakın burada kalkıp bölge 
ile ilgili bilgiler vermek bana düşmez. Ancak, özel
likle sunu bilmemiz gerekir. Bölgede üniforma giyen 
herkes hedeftir; bölgede üniforma giydiğiniz takdir
de bu bölücüler tarafından hedef haline gelebiliyorsu-
nuz. Bölücülerin ise halkın arasına sığınması, halkın 
arasında kendini kaybettirmesi son derece kolaydır. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
O zaman üniformayı giymekte kasıt mı var burada? 

BÜLENT AKARCALI (Devamla) — Bölgenin en
gebeli durumunun ne olduğu hepimizce malumdur. 

SALİM EREL (Konya) — Sayın Başkan «Ünifor
ma giyen herkes hedeftir» demekle ne kastediliyor? 

BAŞKAN — Sayın Erel lütfen efendim oturunuz. 
BÜLENT AKARCALI (Devamla) — Değerli ar

kadaşlarım, biz iktidara geldiğimizden beri birlik ve 
beraberliği savunduk. Gönlümüzden geçen şudur; bu
nu bir kere daha ifade edip sözümüzü öyle bitire
lim. Bugün Meclis olarak milletin bizden beklediği, 
iktidarıyla muhalefetiyle kendilerine destek olmamız
dır; polemiğimizi daha sonra yaparız. 

İSMET TURHANGİL (Manisa) — Yazık, ya
zık. 

BÜLENT AKARCALI (Devamla) — Değerli ar
kadaşla! im, benim bir de Türkiye Büyük Millet Mec -
lisi Başkanlığına şu teklifim vardır. Bu hadiseyle il
gili olarak Avrupa'daki meclis başkanlarına birer 
mektupla konuyu kendilerine açıklamalı olarak ilet
mesi gerekir. (DSP, DYP ve SHP sıralarından gürül
tüler) 

SALİM EREL (Konya) — Oradan yardım mı is
teyeceksiniz? 

BÜLENT AKARCALI (Devamla) — Değerli ar
kadaşlarım, nedenine gelince açıklıyorum. (Şiddetli 
gürültüler) 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Sayın Başkan, ko
nuşmacı konuşmasını bilmiyor, dışarı at. 

BAŞKAN — Efendim müsaade buyurun. 
ARSAN SAVAŞ ARPÂCIOĞLU (Amasya) — 

Sovyetler Birliği 22 tane tümen getirdi sınıra yığdı; 
uyuyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Arpacıoğlu, lütfen bağırma
yınız efndim. 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Uyuyorsunuz siz. 
BÜLENT AKARCALI (Devamla) — Değerli ar

kadaşlarım, meseleler tesadüfle ortaya çıkmıyor. Ge
çenlerde Avrupa Parlamentosunda alınan bir kararın, 
bugün belki o zaman atılan tohumun, bugün belki 
çirkin bir olayını yaşamış oluyoruz. Bugün Türkiye' 
deki bölücü mihrakların belirli kaynaklarının da ne
rede olduğu malumdur. Bu konuda da o kaynakların 
dikkatinin çekilmesi gerekmektedir. 

ŞÜKRÜ BABACAN (Kırklareli) — Birleşmiş Mil
letler Parış Gücünü de çağıracak mısınız? 

BÜLENT AKARCALI (Devamla) — Çağırırız 
gerekiyorsa. (DYP, DSP, SHP sıralarından gürültü
ler) 

BAŞKAN — Sayın Akarcalı bitirelim efendim. 
MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Balıkesir) — Ne 

demek bu Sayın Başkan? 
Hangi barış gücünü çağırıyorsunuz? 
BAŞKAN — Sayın Çorapçıoğlu lütfen efendim 

müdahale etmeyin. 
Sayın Akarcalı, bitirelim efendim, süreniz doldu. 
BÜLENT AKARCALI (Devamla) — Sayın Baş

kan, devamlı olarak sataşma altında konuşmaktan lüt
fen iktidar milletvkillerinı korumanızı dileriz. 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Balıkesir) — Ba
rış Gücünün Türkiye'de ne işi var? 

BAŞKAN — Sayın Akarcalı lütfen toparlayın, sü
reniz doldu. 

OSMAN BAHADIR (Trabzon) — Barış gücünü 
Türkiye'ye ne için çağırsın? 

BAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale etmeyin. 

BÜLENT AKARCALI (Devamla) — Değerli ar
kadaşlarım, bu konuda birlik ve beraberlik içinde ol
duğumuzu... 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 
Muhalefet milletvekilleri konuşurken kürsüye yürü
yordunuz; şimdi de siz aynı şartlar altında konuşu
nuz., 
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ŞEVKİ TAŞTAN (Sivas) — Konuştukça batıyor-
sun; kes artık kes... 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
BÜLENT AKARCALI (Devamla) — Bu konu

da birlik ve beraberlik içimde olduğumuzu gösterme
nin zamanının gelmiş olduğuna inanıyorum ve hepi
nize teşekkür ediyorum. (DSP, DYP ve SHP sırala
rından «Yazık yazık» sesleri, gürültüler) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akarcalı. 
DEVLET BAKANI HASAN CELÂL GÜZEL 

(Gaziantep) — Sayın Başkan, sataşma vardır hükü
met adına söz istiyorum. (SHP, DYP ve DSP sırala
rından «Hükümet konuştu» sesleri, gürültüler) 

DOĞAN KASAROĞLU (istanbul) — Sataşma 
değil; gerçek bunlar. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Güzel. 

DEVLET BAKANI HASAN CELÂL GÜZEL 
(Gaziantep) — Sayın Başkan, kıymetli milletvekilleri; 
benden önce konuşan bir sayın milletvekilinin hükü
metin aczi konusundaki iddiasına ve sataşmasına ce
vap vermek üzere huzurlarınızda bulunuyorum. (SHP, 
DYP ve DSP sıralarından «Sataşma değil, gerçek, 
gerçek» sesleri, gürültüler) 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'deki güvenlik me
seleleriyle ilgili olarak zaman zaman siz sayın mil
letvekillerinin verdikleri Meclis araştırması ve genel 
görüşme önergeleri münasebetiyle burada hep bera-! 

ber bu konuları görüştük. İki defa gizli görüşme ya
pıldı, genel görüşme yapıldı, saatlerce gece yarılarına 
kadar bunlar tartışıldı. (SHP, DYP ve DSP sıraların
dan «Ama hepsi de reddedildi» sesleri, gürültüler) 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Bir 
tekilif getirmediniz ki. 

DEVLET BAKANI HASAN CELÂL GÜZEL 
(Devamla) — Şimdi, sizlere şunu soruyorum : Bu Gü-
neydoğu'daki olaylar konusunda sayın muhalefet söz
cülerinin, gruplarının, liderlerinin teklif edip de bizim 
yapmadığımız, bizim almadığımız hangi tedbir var
dır; bunu söyler misiniz? (SHP, DYP ve DSP sıra
larından «Var var» sesleri, şiddetli gürültüler) 

EROL AĞAGIL (Kırklareli) — Korucuları kal
dırın dedik; kaldırdınız mı?.. 

DEVLET BAKANI HASAN CELÂL GÜZEL 
(Devamla) — Sayın milletvekilleri, ıstırabınızı, üzün
tünüzü anlıyorum. Devlet olarak, muhalefet grupla
rıyla, iktidar gruplarıyla 31 vatandaşımızın hayatını 
kaybetmesi elbette muhalefet ve iktidar ayrımı yap
madan hepimizi üzüntüye sevketmiştir. Onun için, 
kastınızı aşan ve sizin de sonradan düşündüğünüzde 

I üzüleceğiniz konuşmaları anlayışla karşılamak müm-
I kün; ancak şunu da ifade etmek gerekir ki, hükü-
I metimiz güvenlik meselelerinde hiçbir zaman acze 
I düşmemiştir. (SHP, DYP ve DSP sıralarından «Tabiî, 
I tabiî (!)» sesleri, gürültüler) 1980 sonrasında alınan gü-
I venlik tedbirleri 1983 genel seçimlerinden sonra ik-
I tidara gelen hükümetimizce çok daha titiz şekilde 
I uygulanmıştır, İşte milletlerarası istatistikler, işte tn-
I terpol istatistikleri: 1984 yılından itibaren Türkiye 
I daha öncekine göre çok daha asayişi, huzuru, güve-
I ni temin edilmiş bir ülke olmuştur. (SHP, DYP ve 
I DSP sıralarından gürültüler) 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 
I Hâlâ ümit ticareti yapıyorsunuz. Ayıp ayıp. 

İSMET T U R H A N G I L (Manisa) — Ainesi iştir 
I kişinin lafa bakılmaz. 

DEVLET BAKANI HASAN CELÂL GÜZEL 
{ (Devamla) — Lütfen dinleyiniz efendim, bir tek istis-
I naşı var... 
I BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
I Sayın Sadıklar, lütfen bağırmayın efendim. 

DEVLET BAKANI HASAN CELÂL GÜZEL 
I (Devamla) — Bir tek istisnası var. istisnası, Güneydo-
I ğu olaylarıdır. Bakınız, Güneydoğu hadiselerinde ta 
I 1974'lerden itibaren ilan edilen sıkıyönetimin bir 
I ucu devam etmekte. Sizin kıymetli oylarınızla 19 Tem-
I muz'dan itibaren oradan sıkıyönetim kalkıyor. Ama 
I şu anda sıkıyönetim var. Biz silahlı kuvvetlerin sıkı-
I yönetimin bulunduğu bölgede hükümetin sorumlulu-
I ğunu elbette kabul edecek idrake ve demokrasi inan-
I çına sahip bir hükümetiz. Ancak, şunu da size sora-
I rım: Siz eğer şu anda iktidarda bulunsaydınız başka 
I bir sıkıyönetim gücüyle mi çalışacaktınız? (SHP sıra-
I larından «Evet evet» sesleri, DYP ve DSP sıraların-
I dan gürültüler) 

DOĞAN KASAROĞLU (İstanbul) — Sıkıyöne-
I timle çalışacağımızı nereden biliyorsunuz?.. 

NURİ KORKMAZ (Adana) — Nereden biiiyor-
I sun sen? 
I BAŞKAN — Sayın Kasaroğlu, lütfen efendim. 

DEVLET BAKANI HASAN CELÂL GÜZEL 
I (Devamla) — Ö zaman bu silahlı kuvvetler bizim si-
I lahit kuvvetlerimiz, bu sıkıyönetim bizim sıkıyöneti-
I mimiz, bu jandarma bizim jandarmamız, bu polis bi-
I zim polisimizdir. İlave olarak... 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
I Ne yapıyorlar?.. 

DEVLET BAKANI HASAN CELÂL GÜZEL 
I (Devamla) — ilave olarak bu bölgede 1 587 tane ve 
I birbuçıık senede yetiştirdiğimiz polis özel timi de var. 
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ilave olarak jandarmanın 13 adet özel timi de var. 
İlave olarak Kara Kuvvetlerinin üç adet özel timi 
de var. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
350 kişi öldü... 

DEVLET BAKANI HASAN CELÂL GÜZEL 
(Devamla) — Bakınız ne olmuştur?.. Gayet üzücü bir 
durum biliyorum, ama saat lO.ÖO'da eşkıya köyü terk 
ettikten -maalesef- sadece 12 dakika sonra bir jan
darma birliği, - biraz önce sıkıyönetimden aldığım bil
giye göre konuşuyorum; onun için gecikmiştim - 12 
dakika sonra bir jandarma bölüğü oraya yetişiyor ve 
maalesef, eşkıya geceden faydalanarak kaçıyor. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Bir insan 12 dakikada kaç metre yürüyebilir?.. 

DEVLET BAKANI HASAN CELÂL GÜZEL 
(Devamla) — Şu anda da bütün kuvvetlerimizi kul
lanarak üzerlerine gidiyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, demin de ar/ ettiğim gibi, 
teessürü anlarız, üzüntüyü anlarız, Meclis olarak mu
halefetiyle, iktidarıyla bir birleşmiş yumruk gibi, Türk 
Devletine karşı, üç paralık eşkıyanın Ww şey yapa
mayacağına inancımız tam; ama, en ufak bir şekilde 
saldırı varsa millî birliğimize, bütünlüğümüze karşı, 
bunu beraberce karşılamayı anlarız. Ama, bunun yo
lu böyle bir millî teessürü fırsat bilerek, hükümete 
saldırmak olmamalıdır. (ANAP sıralarından alkışlar, 
SHP, DYP, DSP sıralarından gürültüler) 

Sayın milletvekilleri, onun için diyorum ki, 19 
Temmuz'da - bütün dünyaya da ilan ettik - bu böl
gede de 10 senedir devam eden sıkıyönetimi kaldırı
yoruz. 19 Temmuzdan itibaren, bu hadiseler hiç ol
mayacaktır diyemeyiz. Hiç olmaması için elimizden 
geleni yaparız; memleketin askeriyle polisiyle bütün 
güvenlik güçleriyle sonuna kadar direnmemizi yapa
rız. Sizin de ek tedbirleriniz olursa, aynı bir hükümet 
üyesinin teklifi gibi bunu da göz önüne alırız. (SHP, 
DYP, DSP sıralarından gürültüler) 

İSMET TURHANGIL (Manisa) — Araştırma 
önergesini niye reddettiniz? 

DEVLET BAKANI HASAN CELÂL GÜZEL 
(Gaziantep) — Ancak, şunu da söyleyeyim ki, hükü
met olarak hiçbir şekilde acze düşmemişizdir. Aksine, 
1984'ten itibaren Türkiye, Cumhuriyet tarihinin asa
yiş bakımından, güvenlik bakımından gayet mutena, 
gayet huzurlu günlerini yaşamıştır. 

Hepinize saygılar sunarım. (ANAP sıralarından 
alkışlar, SHP, DYP, DSP sıralarından gürültüler) 

İSMET TURHANGIL (Manisa) — Tesadüfen. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
FEHMİ MEMIŞOĞLU (Rize) — Sayın Başkan, 

bu konu üzerinde şahsım adına söz istiyorum. 
NEJAT ABDULLAH RESULOĞLU (Ankara) — 

Sayın Başkan, söz istiyorum. 
BAŞKAN — Şahsınıza sataşıldı mı efendim? 
NEJAT ABDULLAH RESULOĞLU (Ankara) — 

Muhalefete sataşma var. 
BAŞKAN — Söz veremeyeceğim efendim. (DYP 

sıralarından gürültüler) 
MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Balıkesir) — Ba

kan konuştu Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Şahsınız adına söz vermem müm

kün değil efendim, İçtüzüğü okuyun lütfen. (DYP sı
ralarından gürültüler, sıra kapaklarına vurmalar) 

BAŞKAN — Sayın Ceylan, niye sıra kapağına 
vuruyorsunuz, sebebini anlatır mısınız? 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Eski siyasilere «Vatan haini» diyen sözcü için vuru
yorum. 

NEJAT ABDULLAH RESULOĞLU (Ankara) — 
Sayın Başkan, söz istiyorum görmüyor musunuz eli
mi; söz vermek mecburiyetindesiniz. 

BAŞKAN — Söz veremem efendim. 
NEJAT ABDULLAH RESULOĞLU (Ankara) — 

Ne söyleyeceğimi biliyor musunuz? 

BAŞKAN — Ne söyleyeceksiniz efendim; bu ko
nuda mı söz istiyorsunuz? 

NEJAT ABDULLAH RESULOĞLU (Ankara) — 
Evet; muhalefet adına konuşmak istiyorum, sataşma 
oldu. 

BAŞKAN — Öyle bir usulümüz yok efendim; söz 
veremem. 

2. — 'Manisa {Milletvekili Mehmet Timur Çınar' 
in, eski siyasiler ile İzmir Belediye Başkanı ve bir mil
letvekiliyle [ilgili .olarak, gazetelerde kendisine atfen 
yayımlanan haberlerin asılsız olduğu hakkında gün
dem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Manisa Milletvekili Sayın Timur Çı
nar, Tercüman Gazetesinde söylemediği sözlerle ilgili 
olarak yapılan açıklama hakkında gündem dışı söz is
temişlerdir. 

Buyurun Sayın Çınar. 

MEHMET TİMUR ÇINAR (Manisa) — Efendim, 
her şeyden önce, böyle bir günde Doğu'da, Mardin'de 
vuku bulan ve 30 vatandaşımızın vefatıyla ilgili olay
dan dolayı vefat eden vatandaşlarımıza rahmet, aile
lerine başsağlığı diliyorum. 
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Bugün son çalışma günümüz olduğu için, gündem 
dışı söz alıp açıklama yapmak mecburiyetinde kal
dım; Sayın Başkanlık Divanından rica ettim, söz ver
diler. Bundan dolayı hepinizden özür dilerim. 

Efendim, biliyorsunuz biz parlamento heyeti ola
rak, Sayın Meclis Başkanımız Necmettin Karaduman 
(başkanlığında, bir hafta iktidara ve muhalefete men
sup arkadaşlarımızla beralber bir ziyaret yapmıştık. 
Ziyaretimizin son günü, geçtiğimiz cuma günü, par
lamento heyeti şerefine, Frankfurt'ta bir Türk loka
linde yemek verildi. Takdir edersiniz, dostça, hepi
mizin yararına olan bir ahenkli yemekti. Tabiî yemek 
esnasında, sonradan kendisinin gazete muhabiri ol
duğunu öğrendiğim kişi ile, karşılıklı oturduğumuz 
için, Türkiye'nin gündeminde bulunan ya da Türkiye' 
nin ne halde olduğuyla ilgili bazı konularda, etrafı
mızdaki olaylarla ilgili olarak konuşuyoruz. 

SELAHATTİN TAFLIOĞLU (Yozgat) — içki 
masasında mı konuşuyorsunuz? 

MEHMET TİMUR ÇINAR (Devamla) — İçki 
meselesi, herkesin kendi bileceği iştir efendim; bu ko
nuda kimseye müdahale etmem mümkün değil. 

Derken konu, Türkiye'deki tanıtma faaliyetleriyle 
ilgili hükümetin aldığı kararlar ve işçi sorunlarımızla 
ilgili görüşmelerden sonra, iç politikaya geldi. Refe
randum meselesinde, bu işe milletin karar vereceğini 
söyledim. Sonra, isminin Tabir Hacıkadiroğlu oldu
ğunu öğrendiğim mühaibir arkadaşımızla, geçmiş siyasî 
dönemle ilgili, ben her zaman, her yerde, gittiğim 
seçim bölgelerinde de zaten söylüyorum; biz geçmişte 
yapılan işlerden dolayı eski siyasilere hep teşekkür et
tik. Bugüne kadar kimse bana bu konuda bir şey söy
leyemez. Ancak, geçmiş dönemde yapılan bazı hatalar 
olduğunu da - mademki demokratik bir ülkede yaşı
yoruz - kendi görüşlerime göre açıklamak zaruretini 
hissettim. Neden Türkiye dış tanıtımıyla, Türkiye dı
şındaki işçilerimizle bu kadar geç başlayan bir diya
log içine, yani parlamentodaki kanunların çıkarılma
sından dışarıya fazla gidemediğimiz için sorunlara 
(böyle - çünkü konu öyle gelmişti, neden geç kaldınız 
bu meseleleri daha yakından tanıtmaya diye- derken 
konu, haliyle geçmiş dönemle bugünkü dönem ara
sında siyasî fikir ayrılıklarına dönüştü. Böyle bir tar
tışma ikimizin arasında geçti, heyetin zaten bundan 
haberi yok, karşılıklı oturduğumuz için iki kişi ko
nuşuyoruz ve yüksek sesle de olmadı, gayet mütevazi, 
kendisi de zaten benim gibi yemek yeyip içiyordu, 
yani bir mesele zaten söz konusu değildi. Fakat tabiî 
konuşma hararetlenince geçmiş döneme toz kondur-
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mak istemedi, demokraside, diyalogda fikir beyanı söz 
konusudur, eğer bunu siz yapmazsanız o zaman ko
nuşmanın manası yoktur. 

Ben bu konuşmada hiçbir şekilde - geçmiş siyasi
lerin vatan haini olduğu şeklinde belirtildi, manşet 
yazı öyleydi - hu laf, bu cümle, yorum kesinlikle be
nim değildir. 

Ben geçmişte memlekete hizmet etmiş herkesi min
netle anıyorum. Eğer bunu böyle söylemiş olursam, 
Ibeni tanıyanlarınız var, sizler beni bilirsiniz, kesin
likle kendimi inkâr etmiş olurum. 

SELAHATTİN TAFLIOĞLU (Yozgat) — Siz 
de oradan geldiniz. 

MEHMET TİMUR ÇINAR (Devamla) — Ya
rın biz bu siyaseti bırakıp, ileride politikacıların, geç
miş siyasilere söyleyecekleri sözlerden alınacağımı 
mantıklı her insanın bilmesi gerektiğimi zannediyo
rum. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 
Bunlara meydan vermemeniz lazımdı. 

MEHMET TİMUR ÇINAR (Devamla) — Do
layısıyla, böyle bir sözün ancak kendisinin bir yo
rumu olabileceğini düşünüyorum, talihsiz bir yorum
dur belki, ama kesinlikle benim şahsî ifadelerim de

ğildir. 

«Sayın Burhan Özfatura ile Süha Baykal'ın İzmir 
işi nasıl gidiyor» diye sorulduğunda da; ikisi arasın
daki anlaşmazlıklar olmasa idi, sürtüşmeler az olsaydı 
yöreye daha çok hizmet gelecekti. Çünkü, İzmirlilerin 
de bana, şahsıma milletvekili olarak rastladıklarında 
söyledikleri, bu anlaşmazlıktan dolayı rahatsız olduk
larının ifadesiydi. Vatandaşların bu ifadeleri ile ben 
de aynı düşünceleri taşıyorum. Uyum içinde çalış
makta fayda vardır, bunlar arasında tartışma olma
saydı daha iyi olurdu, şeklindeki yorumu gazetelerde 
okuduğunuz şekilde yazılmıştır. 

NEVZAT BIYIKLI (Artvin) — Gazeteler yalan 
mı yazıyor? 

MEHMET TİMUR ÇINAR (Devamla) — Ben 
iyi niyetli olarak herhangi bir tartışma ve münakaşa
ya girmedim, böyle bir şey kesinlikle söz konusu de
ğildir. Ben, arkadaşımızın o andaki fikirlerini kabul 
etmeyişimden ya da onun benim fikirlerimi kabul et
meyişinden dolayı, tabiî gazete muhabiri olarak ken
disinin yorum imkânı da vardır, dolayısıyla bunu böy
le ya?mış olduğunu kabul ediyorum. 

NEVZAT BIYIKLI (Artvin) — Olay gece saat 
kaçta oldu? 
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MEHMET TİMUR ÇINAR (Devamla) — Yal
nız, ben kabul ediyorum derken, bu yazıyı kendisi
nin yazma imkânının olduğunu kabul ediyorum. Çün
kü muhabir olmasaydı bu yazıyı yazamazdı; ama böy
le bir sözün kesinlikle bana ait olmadığını zabıtlara 
geçmesi bakımından burada inkâr etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Çınar, toparlayın efendim. 
MEHMET TİMUR ÇINAR (Devamla) — To

parlıyorum Sayın Başkanım. 
Biliyorsunuz, bu konuda fıkrayı herkes kendi üs

lubuna göre anlatır; kaldı ki, içki içmek de herkesin 
kendi bileceği bir iştir; ama bunları malzeme olarak 
kullanıp heılıangi bir şekilde afişe bir halber yapmak 
da, herhalde arkadaşımızın benim şahsıma karşı bir 
tutumu olsa gerek. 

Sayın Başkanım, sayın üyeler; ben bugüne, kadar 
- 3,5 senedir beraber konuşuyoruz, sohbet ediyoruz -
herkesle iyi bir diyalog içinde olduğumu idda ediyo
rum, hiçbir şekilde hiç kimseyle, muhalefet üyeleri 
arkadaşlarımla dahi bir ihtilafımın olduğunu zannet
miyorum. Ancak, bundan sonra da bu diyalogumu iyi 
bir şekilde devam ettireceğimi biliyorum. 

Bu duygularla hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çınar. 
HASAN AUTAY (Samsun) — Sayın Başkan, ben 

de orada bulunan bir kişi olarak aynı konuda söz isti
yorum, kürsüden açıklamak istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, bu gündem dışı bir konuş
madır, cevap hakkınız yok efendim. (Gürültüler) 

HASAN ALTAY (Samsun) — Sayın Başkan, usul 
hakkında söz istiyorum. Aynı kurulda bulunan kişi 
olarak söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen boşuna Başkanlığa 
müdahale etmeyin. 

Gündem dışı bir konuşma istemiştir, verdik; siz 
de istersiniz verilir efendim. 

Size bir sataşma mı var, ne varki siz söz işitiyor
sunuz? (Gürültüler) 

Efendim lütfen, müzakereleri ihlal etmeyelim. 
ARİF TOPRAK (Niğde) — Sayın Başkan, usul 

hakkında söz istiyor. 
BAŞKAN — Lütfen eefndim, usulü yok; gündem 

dışı söz istemiştir, verilmiştir, cevap diye bir şey ol
maz. 

ARİF TOPRAK (Niğde) — Cevap değil, açıklık 
getirmek istiyor. 

IBAŞKAN — Hükümet isterse cevap hakkı doğar. 
HALİL İBRAHİM KARAL (Ankara) — Usul 

hakkında konuşacak, niye söz vermiyorsunuz? 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Sayın Başkan, tek 
yanlı anlatmıştır, karşı görüşü de belirlemek mecbu
riyetindesiniz. 

BAŞKAN — Olmaz öyle şey efendim. Sayın De
mir, İçtüzüğü lütfen bir daha okuyun efendim. (SHP, 
DYP ve DSP sıralarından gürültüler) 

Sayın Tutum, lütfen anlatın efendim üyelerinize. 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne)) — O 

zaman onu niye konuşturdunuz? (Gürültüler) 
BAŞKAN — Sayın grup başkanvekilleri, üyeleri

ne lütfen anlatsınlar durumu efendim. 
ARİF TOPRAK (Niğde) — Sayın Başkan, büyük 

yanlışlık yaptınız, böyle birleşim yönetilmez. 
3. — Kırşehir Milletvekili Mehmet Budak'ın, Taş-

delen Menba Suyu ile ilgili Meclis arştırması önerge
si münasebetiyle basında ve kamuoyunda husule ge
len tereddütler hakkında gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Kırşehir. Milletvekili Sayın Mehmet 
Budak, Taşdelen Memba Suyu ile ilgili Meclis araştır
ması sonucu basında ve kamuoyunda belirlenen te
reddütlere açıklık kazandırmak üzere gündem dışı söz 
istemişlerdir. 

Buyurun. 
SALİM EREL (Konya) — Herkes oraya günah çı

kartmaya mı çıkacak? 
BAŞKAN — Sayın Erel, size vermiyor muyuz? 

İstirham ederim. (Gürültüler) Efendim lütfen bağır
mayın, size cevap vereceğim diye sesim kısıldı. 

ARİF TOPRAK (Niğde) — Bugün ANAP'lıların 
aklanma günü. 

IBAŞKAN — Sayın Budak, konuşma süreniz 5 
dakika, ona göre ayarlayın. 

MEHMET BUDAK (Kırşehir) — Sayın millet
vekilleri, geçtiğimiz salı günü Meclislimizde bir araştır
ma önergesi görüşüldü, çarşamba günü ise önerge yüce 
Meclisiniz tarafından reddedildi. 

Önerge, her ne kadar (Taşdelen Mernlba Suyu iha
lesi ve işlemleri konusunda ise de, bizi suçlar bir 
mahiyet kazandı. 

CEMAL ÖZDEMlR (Tokat) — O gün niye cevap 
vermediniz? 

MEHMET BUDAK (Devamla) — önerge görü
şülürken... 

Bir dakika dinleyin beyefendi. 
önerge görüşülürken, önerge sahihi milletvekili, 

arkadaşlarımızın ısrarlarına rağmen ismimizi verme 
cesaretini gösteremedi. Bu sebeple cevap hakkımız 
doğmamıştır, önerge reddedildikten sonra da aynı 
konuda bir basın toplantısı düzenleyerek, bizi itham 
eden bilgiler vermiştir. 
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İhale ve işlemleri ile ilgili olarak hükümet, görü
şünü bildirmiş ve önerge reddedilmiştir. Şahsımla ilgi
li kısımlar ise, söz alma imkânından mahrum bırakıl
dığım için askıda bırakılmıştır. Konu, gazetelerde de 
yer aldığı için huzurunuzda konuya açıklık getirmek 
istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, berii tanıyanlar bilirler; ha
yatımın hiçbir döneminde mal, mülk ve para ko
nusunu düşünmedim, bundan sonra da düşünmeye
ceğim. Halen içerisinde oturduğum bir sosyal ko
nutum var ve bir de Renault - 9 arabam var. 

MUZAFER İLHAN (Muğla) — Daha ne olacak? 

MEHMET BUDAK (Devamla) — Ev sahipliğim 
milletvekilliğimden öncedir, Renault - 9'u da millet
vekilliğimden önceki araiba ile üzerine üç, beş kuruş 
ilave ederek değiştirdim. Bundan sonra da gene para 
ve pul konusunda hiçbir ihtirasım olmayacak, haya
tımı, milletvekilliğimden önceki gîbi devam ettirece
ğim. 

Yine beni tanıyanlar bilir, inançlarımda iddialı
yım; milliyetçi ve muhafazakâr bir milletvekiliyim. 
(ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Milli
yetçi ve muhafazakâr ölçüler içinde yaşamayı, mil
letime ve inancıma hizmet etmeyi kendim için vazge
çilmez bir hayat tarzı ısayıyorum. Bu sebeple Tür
kiye'nin neresinden olursa olsun benim inancımı pay
laşanlar bana koşup gelirler, dertlerini anltırlar, çare 
bulunmasını isterler. 

İşte söz konusu Taşdelen Memba Suyu müteahhi
di ile de münasebetim bu sebepledir. Bir istanbul seya
hatimiz sırasında kendisi bize geldi, Taşdelen Suyu 
müteahhitliğini kendisinin yaptığını, ancak işletme mü
dürünün önce yakışıksız imalarda bulunarak, kendi
sine hizmet edeceğini belirttiğini, bu imalara karşılık 
vermediğini, o sebeple de kanunî haklarını kullandır
madığını ve aldığı suların içerisine sağlığa aykırı mad
deler koyduğunu; bunun hem Vakıflara hem de dev
lete ve millete, kendisine zarar verdirttiğinî belirtti. 

Bu belirtmeyi önemli saydık, biz de üç arkadaş 
olarak durumu işletme müdürü ile görüşmek üzere 
işletme müdürünü ziyaret ettik. 

Nezaket kuralları içinde meseleyi anlattık, ken
disi de meseleyi bize aktardı. Katiyen tehdit veya teh-
ditvari bir imada dahi bulunmadan ayrıldık. Olayla 
ilgili bilgi almadan öte, hiçibir fonksiyonumuz olma
mıştır. Ne ihalenin alınışında, ne iptalinde, ne işletme 
müdürünün alınışında hiçibir dahlim'ız yoktur. Olsa 
bile, Türk Devleti bir hukuk devletidir. Devlet me

murunu aldım attım demeye ne Başbakanın, ne ba
kanın, hiçbir kimsenin gücü yetmez. 

Kaldı ki, konuyla ilgili bütün devlet arşivini, Mec
lis kürsüsüne taşıyan o devlet memuru, haklı olsaydı, 
Danıştaya gider, oradan kendisinin dönüşünü sağla
yabilirdi. Gitmemiştir. Aynı müdür, geçmişinden bu
güne kadar devlet memurluğu sırasında, bütünüyle ay
nı konuyla ilgili olarak çok defa Vakıflar Genel Mü
dürlüğünce soruşturma konusu edilmiştir. Şu anda 
Vakıflar Genel Müdürlüğünce yapılan bir tasarrufla 
ilgili - gene aynı konularla ilgilidir - Ayvalık İşlet
mesinden alınma sebebiyle ilgili muhakemesi devam 
etmektedir. Buradaki vilayet il daimî meclisi, kendisi
nin yaptığı tasarrufla ilgili mahkemeye gitmesine ka
rar vermiştir, orada muhakemesi devam etmektedir. 
Gene belirttiğim sebeplerle evinin yatak odası, evinin 
yemek odası, evinin koltuk takımları da aynı konuyla 
'ilgili olarak mahkemededir. Yani, bu müdürün hayatı 
bu işlerle, o demin söylediğim işlerle doludur. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Sayın Başkan, bu
rada kendisini savunamayacak kimseler hakkında ko
nuşturmayın. 

MEHMET BUDAK (Devamla) — Bana, ben bu
radayken söz verdirmiyorsun da, milletvekili ola
rak onu mu savunuyorsun? Savunduğun adama bak 
görürsün ne olduğunu. 

BAŞKAN — Sayın Budak, bitirelim efendim, sü
reniz doldu. 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Balıkesir) — Bu 
nasıl gündem dışı konuşma? 

YILMAZ DEMÎR (Bilecik) — Burada olmayan 
kişilere nasıl saldırırsın? 

MEHMET BUDAK (Devamla) — Birde, bura
da konuşan Yılmaz Hastürk'ün komisyondaki ko
nuşmamı yanlış değerlendirdiği, tezvir ve iftira için 
kullandığını gördüm. Onu da cevaplıyorum. 

Aziz arkadaşlar, vakıflar; milliyetçi, muhafaza
kârlık açısından da Türk Milletinin geleceği ve geç
mişiyle ilgili müessese olması bakımından da önem 
verdiğim bir kurumdur. Arkadaşlarım da bilirler, siz 
de şahitsiniz, ben inandığımı söyleyen bir milletve
kiliyim. Bu Mecliste birkaç bakanı ne hale getirdi
ğimi siz de bilirsiniz. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 
Bravo. 

iMEHMET BUDAK (Devamla) — Sayın Bakan 
da buradadır. Bütçe Komsyonunda, bütçenin görü
şülmesi sırasında, vakıf mallarının geçmişte tespitinin 
yapılmadığını, onlbeş-yirmi yıldır Vakıflar Genel 
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Müdürlüğünün ciddî bir teftiş görmediğini, vakıf yö-
netminde ayakların baş, başların ayak olduğunu söy
ledim. 

SALİM EREL (Konya) — Hâlâ öyle mi? 
MEHMET BUDAK (Devamla) — İzmir'de bir 

vakıf mülkünün amacına aykırı olarak, «hayır» ola
rak kullanıldığını belirttim. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 
kişisel hesaplar için bu kürsüyü bu şekilde kullan
dırmayın lütfen. 

MUSTAFA ÇORAFÇIOĞLU (Balıkesir) — Gün
dem dışı konuşmada bunlar olamaz. 

IMEHM'ET BUDAK (Devamla) — Muhalefet par
tisi mensuplarım bile, hayrete düşürecek bir konuş
maydı. Nitekim şu sözler Doğru Yol Partisi Millet
vekili Fehmi Memişoğlu'na aittir: «Vakıflar Genel 
Müdürlüğü Yönetimi, (Değerli arkadaşımın söylediği 
giibi,) Anavatan iktidarı tarafından ciddiyete kavuş-
turulduğu -şeklinde bir ifadeden sonra- sayıp dök
tüğü eksiklikler karşısında ciddî yönetime henüz ka
vuşup kavuşmadığı hususunda tereddütlerim olmuş
tur. Bunu belirtmek isterim» Sayın Memişoğlu'nun 
ifadesi bu. Türkân Hanım da oradaydı. SHP komis
yon üyeleri de oradaydı. 

FEHMİ MEM'tŞOĞLU (Rize) — Hayır sözüm 
öyle değil. ' 

MEHMET BUDAK (Devamla) — Dolayısıyla, 
orada bana ima edilmek istenen bir şey var. 

BAŞKAN — Sayın Budak, bitirin eefndim lütfen. 
MEHMET BUDAK (Devamla) — Vakıf Taşde-

len İşletmesinin de iyi bir yönetime kavuşturulması, 
bugünkü 100 milyonluk bir gelirden, vakıfları 1 mil
yara çıkaracak kuvvet ve güç vardır dedim. Sebebi 
şuydu: Dalha önce oraya Sakıp Sabancı müşteri ol
muştu, vakıflardan alamadı, gitti, Adana'da bir yer
den suyu buldu, şimdi hem kendisine, hem de bu 
Devlete dünya kadar para kazandırmaktadır. 

Tokat'ta bir su işletmesi var, dünyanın parası ka
zanılmaktadır. Ben bu dünyanın parasının doğrudan 
doğruya vakfa girmesini istedim. Eğer -Sayın Bakan 
söz verdi, inşallah yapacaktır- o işletmede bu dedi
ğim tasaruf yapıldığı takdirde, benim arkadaşım de
diğim arkadaşımın orada işi kalmıyor, bitiyor, yani 
ben arkadaşımın menfaatini tepme pahasına o işlet
menin, Salbancı'nın işletmesi gibi, Niksar'ın işletmesi 
giibi, bir işletme haline gelmesini söyledim. 

AHMET İLHAMI KÖSEM (Malatya) — Bakan 
olacak adamsın. 

MEHMET BUDAK (Devamla) — Aksine, o if
tirayı atan milletvekili arkadaşımın iddia ettiğinin 
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aksine, ben arkadaşımın elinden o suyun alınması ge
rektiğini belirtmiş oluyorum. 

BAŞKAN — Sayın Budak, bitirin, efendim, lütfen 
bitirin efendim. 

IMEHM'ET BUDAK (Devamla) — Bitiriyorum 
efendim, toparlıyorum. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 
hakin Meclis araştırması açılmamasının sonuçları 
bunlar. 

MEHMET BUDAK (Devamla) — Beyefendi, 
vermediniz o hakkı, sözcünüz ismimi söylese, bura
da kalkıp verecektim cevabını, lütfen dinle. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — ANAP'lılar ver
medi. 

MEHMET BUDAK (Devamla) — Sayın millet
vekilleri, milletvekilleri konuşurken dikkatli olmalıdır. 
Hele konu milletvekillerinin şahıslarını ilgilendiriyor
sa, daha da dikkatli olmalıdır, özetle, hakkımızda 
açıkça söylenmeyerek, ima yoluyla, .gazeteleri kul
lanarak tezvir ve iftiralarda bulunmayı fevkalade ya
kışıksız buluyorum. Bir bildiği olanlar varsa, onlar
dan, karnından konuşmayı bırakıp, şov yapmayı bı
rakıp, belgelerle konuşmasını, belgelerini ortaya koy
masını bekliyorum. Bir tek kuruş fayda temin etti
ğime dair bir belge bekliyorum. Aksi takdirde kendi
lerini müfteri ilan ediyorum. Tertip, iftira ve tezvirat 
peşinde olanlara aynaya bakmalarını tavsiye ediyo
rum. Arkalarında kimlerin bulunduğunu, kimler ta
rafından kullanıldıklarını görecekler ve dehşete ka
pılacaklardır. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Budak. 
CAPBR TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 

Bu kürsüyü itham müessesesi olarak kullandırmayın 
lütfen. 

FETHİ MEMİŞOĞLU (Rize) — Söz istiyorum 
Sayın Başkan; hakkımda söylenenleri tashih etmek 
için söz istiyorum. (ANAP sıralarından «sataşma 
yok» sesleri) 

BAŞKAN — Sataşma -değil efendim, sözünün 
yanlış anlaşıldığını ifade edecekler efendim. 

Sadece o konuda konuşmak üzere buyurun Sayın 
Memişoğlu. 

MEHMET BUDAK (Kırşehir) — Zalbitlarda var 
efendim söyledikleri. 

FEHMİ MEMİŞOĞLU (Rize) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlar; Sayın Budak'ın gündem dışı yap
tığı konuşmanın böylesine bir günde, böylesine bir 
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hadiseden sonra gerekli olup olmadığı hususu tabiî 
benim takdirimin dışında; ancak, Plan ve Bütçe Ko
misyonunda vakıflarla ilgili, özellikle eski eserlerle 
ilgili tasarı görüşülürken, gerçekten çok fazlasıyla has
sas davranılan ve zaman aşımıyla büyük çapta hiz
met enıgelleimesi yapan mevcut uygulamayı elbet bir 
forma, bir statüye kavuşturmak ve hizmetleri engel
leyecek şekilde bir uygulamaya son vermek gerekli
dir demiştim ve ondan sonra da böylesine titizlikle 
ve oldukça, biraz da haris davranmak suretiyle, hiz
metlerin engellenmesi pahasına da olsa, bazı eser
lerin günümüze, kadar gelmiş olmasını da göz ardı 
ötmeyelim diye bir ifade kullanmış ve sonra anıtlar 
ve eski eserlerin bu uygulaması yerine, bilhassa il 
çapında, bölige koruma kurulları kurarak tespit, uy
gulama ve karar unsuru haline gelmelerini sağlamak 
ve eğer bir gün bu eserler büsbütün elden çıkar, tah
rip olursa o zaman bu kurullar koruma değil, talhrip 
kurulları haline gelebilir. O itibarla, bu kurulların 
verdiği kararların üst, yüksek düzeyde bir onay mü
essesesi, haline yani bakanlığın emrinde olan yüksek 
koruma kurulları tarafından bir onay mecburiyeti 
getirirsek kontrollü ve büyük eserleri tahrip olmak
tan kurtarıız demiştim. 

Bu konuşmamın ışığında, zannediyorum değerli 
arkadaşımız... 

H., FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — Ne alakası 
var? 

FEHMİ MEMİŞOĞLU (Devamla) — Evet, ala
kası var. Çünkü, sözlerimin bana ait olduğu kısmını, 
izin verin de ben izah edeyim. Alakası vardır, çün
kü o kurulların yarın memleketin büyük eserleri ve 
anıtları koruma konusunda farklı uygulamalardan 
ve dolayısıyla bir kargaşaya sürükleneceği korkusun
dan ve endişesinden kaynaklanan bir ifade kullan
mıştım, arz ediyorum. Teşekkür ederim. 

MEHMET BUDAK (Kırşehir) — Zabıtları açıp 
bak, ne söylemişsin Sayın Metnişoğlu. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Saynı Memişoğlu. 

4. — Artvin Milletvekili Hüseyin Şen'in, yüksek
öğretim kurumlarında okuyan öğrencilerin sınav ve 
sınıf geçme sorunları, 42 sayılı Kanunla {emekliye sevk 
edilen askerî memur, astsubay ve subayların mağ
duriyetleri ile, Türk Hava Kuvvetlerinde pilot ola
rak görevliyken, Türk Havayollarına geçen subay
ların karşılaştıkları sıkıntı hakkında gündem dışı ko
nuşması. 

BAŞKAN — Sayın Hüseyin Şen, 21.6.1987 tari
hinde yapılacak 122 nci Birleşimde, 2547 sayılı Yük

sek öğretim Kanununda öngörülen sınav ve sınıf geç
me sistemindeki yetersizlikler; 

5.8.1960 tarihli ve 42 sayılı Kanunun uygulanma
sından meydana gelen mağduriyetler ve Türk Silahlı 
Kuvvetlerinde uçucu pilot iken Türk Hava Yolları 

- Anonim Şirketine naklen geçen subay pilotların mük
tesep hakları konularında gündem dışı konuşacaklar
dır. 

'Sayın Şen, süreniz 5 dakikadır. Buyurun efendim. 
HÜSEYİN ŞEN (Aartvin) — Sayın Başkan, sa

yın milletvekilleri; Dördüncü Yasama Yılının sön 
Birleşiminde gündem dışı konuşmak suretiyle üç so
runu dile getirmek istemiştim; ama, maalesef Güney
doğu Anadolu da vukubulan, müessif hadiseler hak
kındaki görüşmeler ve arkasından İçtüzüğe uygun ol
duğundan şüphe ettiğim iki şahsî açıklama dolayı
sıyla benim bu konuşmam bir hayli gecikmiş ve aynı 
zamanda kanun yapma çalışmaları da bir hayli sek
teye uğramıştır. Sabırla dinlemenizi istirham ediyo
rum; mümkün olduğu kadar üç ayrı konuyu çok kı
sa olarak arz edeceğim. 

Bu üç konu; Sayın Başkanın da ifade buyurduk
ları gibi, yükseköğretim kurullarında okuyan öğren
cilerin sınav ve sınıf geçme sorunları. 1960 yılında 
42 sayılı Kanunla emekliye sevk edilen askerî me
mur, assulbay ve subayların mağduriyetleriyle ilgili 
sorunlar ve son olarak da, Türk Hava Kuvvetlerinde 
uçucu pilot iken, Türk Hava Yollarının ihtiyacını 
karşılamak üzere oraya geçen subayların karşılaştık
ları sıkıntılardır. 

Sayın milletvekilleri, birinci ve ikinci konu hak
kında Türkiye Büyük Millet Meclisine kanun tek
lifi sunmuştum; fakat maalesef komisyonda görü
şülme aşamasına gelmemiş ve bir sonuca bağlanma
mıştır; bağlanmamış olmasını da ben hayra, yormak 
istiyorum. 

2547 sayılı Kanun 1981 yılında çıkarılmıştır. Geç
miş tecrübeler ışığında merkezî bir yönetim altında, 
yükseköğretim düzenlenmiş, sınav ve sınıf geçme 
de bu Kanunun 44 üncü maddesinin (a) fıkrasında 
hükme bağlanmıştır. Bu fıkra iki defa, -o günden 
bu güne- değişikliğe uğramış; fakat ne yükseköğre
timin konuya ilişkin meseleleri, ne de öğrencilerin 
sıkıntıları ve mağduriyetleri giderilebilmiştir. 

Kısaca arz etmem gerekiyorsa; öğrenciler, nor
mal eğitim öğeftim süresinin yüzde 5ö fazlası okuma 
imkânına sahiptirler kanuna göre; hiçbir şart öngö
rülmemiştir; bu, müstakil bir paragraf halinde dü
zenlenmiştir. Fakat gelin görün ki, uygulamada, öğ-
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renciler daha ikinci yılını tamamlamadan okuldan 
atılma ile karşı karşıyadırlar. 

Gerekçe ne olursa olsun, ki bu gerekçeler tat
min edici olmaktan tamamıyla uzaktır, örneğin, bi
rinci sınıfta okuyan bir öğrenci bir dersin ara sına
vını iki defa girdiği halde alamamışsa derhal okul
dan atılmaktadır. Ara sınavda başarılı oluyor da, sı
navda ve bütünleme sınavında başarılı olamıyorsa, 
buna ilave olarak bir tek, bir ay sonra bütünleme hak
kı verilmekte, başarısızsa onun da ilişiği kesilmek
tedir. Bu öğernci, ikinci sınıfın derslerini okumuş ve 
ikinci sınıfın derslerinin tümüne yakınından geçmiş 
olsa, sadece bir tek dersin sınavını veya bütünleme 
sınavını verememiş olsa, yani üçüncü sınıfa gelme 
aşamasına ulaşmış olsa dahi okulla ilişiği kesilmek
tedir. 

Ayrıca, ara sınav; sınava girmek için çok ciddî 
bir engel olarak kullanılmaktadır, ikinci, üçüncü, 
dördüncü sınıfta dahi olsa, bir öğrenci, bir dersi 
iki defa almış ve ara sınavı başaramamışsa, bu öğ
rencinin de okulla ilişiği kesilmektedir. 

'Şöyle bir durum ortaya çıkıyor sayın milletvekil
leri; üçüncü sınıftan bir dersi başaramama, dördün
cü sınıfta iken o dersi tekrar almış, dördüncü sını
fın bütün derslerini başarmış ama üçüncü sınıftan 
kalan o dersinin ara sınavını başaramamışsa, bütün 
sınıflarını geçmiş ama bir dersten başarısız olmuş
sa, Yükseköğretim Kurumu, «Sen git, sen ekonomik 
bir varlık değilsin, sen tembel bir öğrencisin, senin 
Yükseköğretim Kurumunda yerin yok» demektedir. 
Kesin olarak ifade ediyorum; bu konuyu sayın baka
nın da huzurlarında Yükseköğretim Kurulu üyelerin
den üç kişinin bulunduğu bir toplantıda açıkça söy
lemiş bulunuyorum. Uygulamada, kanunda öngörü
len espirinin çok ötesinde ve şiddetle yapılmaktadır. 
Bunun için, bu meselenin hallini şimdiye kadar is
tedim, istemeye de devam edeceğim, tnşallah, istan
bul Teknik Üniversitesi Rektörünün -basında çıkan 
halberlere göre- yaptığı teklifler de dikkate alınarak, 
bu meseleyi bir hal yoluna koyarız. 

Benim üzerinde uzun uzun düşündüğüm ve sonu
ca vardığım, husus şudur: Ara sınav bir baraj olma
malıdır. Ara sınav, sadece yeterli de olmamaktadır. 
Diyelim ki, ara sınavda 100 aldınız, sınavda da en 
az 50 almak zorundasınız; ama ara sınav bir engel
dir sınava girmek için. O halde ne ara sınav yeterli, 
ne sınav yeterli; böyle bir sistem olur mu? Bu sis
tem, birbirinin- tamamlayıcısı şeklinde olması lazım. 
Bunu sağlayamadık, bunu anlatamadık ve bunun sağ

lanması için çalışılması lazım geldiği kanaatindeyim. 
Bu konuda huzurlarınızı daha fazla meşgul etmek 
istemiyorum. Kanunda birçok imkânlar getirilmiştir. 

ıBAŞKAN — Sayın Şen... 
HÜSEYİN ŞEN (Devamla) — Sayın Başkanım, 

konu önemlidir; müsaadenizle. Ben, bu konuyu en 
son gün getiriyorum. 

Bir öğrenciye, normal okuma süresine ilaveten, 
vüzde 50 fazla süre tanıyorsunuz. Ayrıca son sınıfı 
okumuş bir öğrenci, eğer son sınıf ve ara sınıflar
dan üç derse kadar başarısızsa, buna iki yarı yıl 

daha okuma imkânı veriyorsunuz, kanunda öyle; 
ama uygulamada hiç yok. Gene, bu üç dersin bire 
inmesi haHnde üçyıl daha yıl sonu sınavlarına gir
me hakiki veriyorsunuz; yine uyguamada yok. Yani, 
sistem öyle kurnazca düzenlenmiş ki, ara sınav en
geline takıldı mı, güm aşağıya; böyle şey olmaz. 
Bu, şimdiye kadar onlbinlerce öğrencinin okuldan 
atılmasına sebep olmuş, onlbinlerce aileyi ve çocuğu 
büyük bir sıkıntıya düşürmüş, manen ve maddeten 
yıpratmış bir yara olarak vardır, devam etmektedir. 

YÖK'ün geçen sene aldığı telafi sınav kararı, 
bir imkân bile olmamıştır; sadece o seneye ve ondan 
sonrakilere münhasır kalmıştır. Ya ondan önce oku
yanların ne kabahati vardı. Kaldı ki, şimdiye kadar 
ara sınavlar en az ikiydi; o dahi asgari olarak kul
lanılmıştır. Yani, öğrenciler, burada bir kul, köle gibi 
görülmüş; ele alınması, desteklenmesi lazım gelen 
bir varlık olarak görülmemiştir. Ben, bu konuyu 
detaylı olarak anlatmaya hazırım, ama vakit yok. 

Sayın bakan buradadırlar, tnşallah 1987 - 1988 
eğitim ve öğretim yılında buna öncelikle bir çare 
bulunur. 

ikinci konu : 
H. SABRI KESKİN (Kastamonu) — Vakit geçti. 
HÜSEYİN ŞEN (Devamla) — Geçsin efendim, 

müsaaadenizle. 
İkinci konu hakkında da kanun teklifim var. Ko

nu şudur : 42 sayılı Kanun, 1965 yılı Ağustos ayın
da çıkarılmıştır. Maksat; Türk Silahlı Kuvvetlerini 
gençleştirmek, dinamik bir teşkilata sahip kılmak. Bu 
maksata ulaşmak için, o günün Genelkurmay Baş
kanlığı, daha kanun çıkmadan evvel, binbaşı ve yu
karı rütbedeki subayların emeklilik istemleri için di
lekçelerin verilmesi yolunda dehşet ve terör havası 
içerisinde -söylemek zorundayım- genelge yayınlanmış, 
bütün subayları dilekçe vermeye, yurt sathında açı
lan müracaat bürolarına başvurmaya zorlamıştır. 
Hepsi dilekçesini vermiş; kanun uygulanmış; binbaşı 
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ve daha yukarı rütbeden altı bin, yedi bin- her ney- j 
se- subay emekliye -astsubay ve askerî memurlar da
hil- sevk edilmiş. Sonra bu kanun, -affedersiniz, za
man çok kıt diye kısa geçiyorum- 29 Temmuz 1960 
ilâ 29 Temmuz 1965 tarihileri arasında yürürlükte 
'olacaktır, kanun bunu öngörmektedir ve bu şekilde 
beş sene uygulanmıştır. Çok önemlidir, arz ediyo
rum. Ama Türkiye Büyük Millet Meclisi 3 Kasım 
1961 yılında açıldıktan sonra, durum sanki değişmiş 
gilbi kabul edilerek, 1971 yılında Sayın İskender Ce
nap Ege ve arkadaşlarının verdiği bir kanun tekli
fiyle, sadece bu kanun yürürlük tarihi olan 5.8.1960 
ilâ 3.11.1961 tarihleri arasında resen emekliye sevk 
edilen veya kendi istekleriyle emekliye ayrılanlara 
imkân getirilmiş sonra ne olmuş, 11 yıl içerisinde, 
geçen 11 yıllık sürenin her üç yılı bir derece iler
lemesine sayılmış ve bunların hizmet süreleri 30 yıla 
ulaştırılmıştır. Ama 3.11.1961'den sonrakilere ne ol
muş; C°nlar da aynı kanun karşısında eşit değiller 
miydi; Onlar, aynı kanunun mağdurları değiller miy
di.) Onlar bu haktan yararlanamamışlardır. Evet. 
Ama gerekçede «O günden itibaren kanun yolları 
açıktır» deniliyor. Nasıl açık olur; kanun var, o ka
nuna göre işlem devam ediyor. Nesi açık, Danıştaya 
nasıl başvurur, Danıştay, mevcut kanuna göre uy
gulamaları nasıl durdurur? 

O halde Meclis, büyük bir halta yapmış ve mağ
duriyete sebebiyet veren o kanunu çıkarmış. Sonra I 
tabii bunlardan bir kısmının hizmetleri 30 yıla yük
seltilince; bir kısmı 2 sene, bir kısmı 1 sene, bir kıs
mı 1 sene, bir kısmı da hiç istifade etmemiş ve millî 
Güvenlik Konseyinin hâkim olduğu devirde baş
vurmuşlardır. Sonuçta 1981 yılında 2551 sayılı bir 
Kanun daha çıkmış ve bunların hizmet süreleri en 
çok 40'a kadar yükseltilmiş; 5 sene hizmet süresin
den istifade etmeyenlerin, hizmetlerine 5 yıl eklen
miş veya buna tamamlattırılmış, yani mağduriyet I 
gene devam etmiş. i 

Benim getirdiğim teklifte ise, bu kanunun yürür
lük süresi içerisinde Silahlı Kuvvetlerden emekliye I 
sevk edilen veya dilekçeleri üzerine emekliye ayrı
lan subayların bu mağduriyetlerinin giderilmesi amaç
lanmıştı. Maalesef bunlar kan ağlıyorlar ve diyorlar 
ki, «İstiklâl Harbi 3,5 sene sürdü. Bunun birinci yı
lında ölenlere şehit diyorsunuz da ötekilere -Yani 
kendilerini örnek vererek- şehit değildir demek mi 
istiyorsunuz?..» Çok haklılar ve bu haklılıkları, Sayın 
!Bülend Ulusu'nun Millî Savunma Bakanlığının gö- I 
rüş bildiren 1979 tarihli yazısında da açıkça belirti- J 

iiyor, aynen arz ettiğim gilbi; «Aynı kanunun şümu
lüne göre emekliye ayrılan ve emekliye sevk edilen 
bu kişilerin de ötekiler gibi hakkı vardır; bunların 
da mağduriyetlerinin giderilmesi lazımdır» diyor Ma
liye Bakanlığına; ama Maliye Bakanlığının bürok
ratları direniyor, direniyor direniyor... Direnişlerinin 
hiçbir gerekçesi de yok. 

BAŞKAN — Sayın Şen, bitirelim efendim lütfen. 
HÜSEYİN ŞEN (Devamla) — Sayın Başkanım 

bitiriyorum. 
İki cümleyle ifade etmek gerekirse bu konunun 

da halledilmesi lazımdır; bu benim için söylenmesi, 
ifade edilmesi gereken bir borçtur. 

Son olarak da idarenin vatandaşın hukukuna ria
yet etmediğini, onu her zaman savunmadığını be
lirtmek için arz ediyorum. Millî Güvenlik Konseyi
nin idarede bulunduğu dönemde vaki olan bir uy
gulamada, şikâyet olarak bana intikal etti; ama bu
gün de aynısının yürüdüğünü söylediler. Türk Hava 
Yollarında pilot olarak çalışanlarla ilgili bir konu 
bu. Silahlı Kuvvetlerde pilot olarak çalışanlar, Türk 
Hava Yollarına pilot olarak geçmek isterlerse, silah
lı kuvvetlerde 25 sene çalışmış olsalar ve emeklilik
lerini doldurmuş olsalar bile bunların emeklilik iş
lemleri yapılmamakta ve sadece istifaları kabul edil
mektedir. Ne demek bu?.. 

ıBAŞKAN — Sayın Şen, süreniz doldu lütfen efen
dim. 

HÜSEYİN ŞEN (Devamla) — Bitti efendim. 
IKanunun öngördüğü emeklilik süresi tamam ol

duğu halde, bunları istifa etmiş kabul ederek Türk 
Hava Yollarına bir protokol ile veriyorlar. Bunların 
her biri Silahlı Kuvvetlerde en az 25 yıl hizmet edi
yor, pilotluk gibi çok zor bir görevi yerine getiri
yor ve «Türk Hava Yollarına kimler geçmek isti
yor?..» diye yaptığınız duyuruya dilekçe veriyor; 
ama «Senin istifanı kabul ederim, senin ancak nak
lini yaparım; ama seni emekli etmem» diyorsunuz. 
Bunlar sonunda emekli subayların hiçbir imkânın
dan istifade etmiyorlar, mağdur ediliyorlar. 

Bu şekilde silahlı kuvvetlere 25 yıl, 28 yıl, 30 yıl 
hizmet etmiş kişinin hakkı gasp ediliyor ve şikâyet
lere yol açıyor. Mahkemeyle mi uğraşsınlar, yani 
herkes hakkını almak için sürünsün mü, ben bunu 
arz ediyorum... Bu hakların idarece verilmesi gerek
mez mi?.. 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununu ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuv
vetler Kanununu hangi anlayışla ilga ediyor? İdarî 
gerekçeler olabilir, Pilotların Türk Hava Yollarına 
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kaçmasına engel olmak için düşünceler olabilir; ama 
bunun çözümü bu değildir. Emeklilik hakkını elde 
edenlere verin o hakkını; dert bitsin. 

Tabii ki, bunlar çözüm bekleyen sorunlardan sa
dece 3 tanesidir ve böyle kimbilir daha niceleri var
dır; ama beni. çok meşgul ettikleri için, benimle çok 
görüştükleri için ve kendilerine de ilgi gösterdiğim 
için bu konuyu huzurlarınıza getirdim. Valkti aştı

ğım için Sayın Başkandan ve siz sayın milletvekil
lerinden özür diliyorum. 

Son olarak da sayın hükümet buradadır, yazın bu 
3 konu üzerinde maiyetlerine emir verip, hiç olmazsa 
bir hazırlık yaptırsınlar ve 5 inci yasama yılı başın
da bu konuda bir sonuca ulaşılması için adım atıl
mış olsun. 

Saygıyla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şen. 

CAOrr TUTUİM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 
küçük bir uyarıda bulunabilir miyim efendim? 

'BAŞKAN — Buyurun efendim. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Anavatan 

Partisi Grup Sözcüsü Akarcalı konuşurken... 
BAŞKAN — Efendim, onu izah edeceğim, şimdi. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — îyi tetkik edeme

dik; ama çok talihsiz bir beyanda bulundular, lütfen 
'bunu tetkik edin efendim. 

BAŞKAN — Efendim, ben düzelteceğim şimdi, 
biliyorum önümde efendim şimdi arz edeceğim... 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Tetkik buyurdu
nuz mu? 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ne
yi düzelteceksiniz, sizin göreviniz değil efendim? 

BAŞKAN — Şimdi-efendim, Sayın Akarcalı... 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Siz 

düzeltemezsiniz efendim, zabıtları düzeltmek sizin 
göreviniz değil. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, ben düzeltece
ğim efendim onu. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ni
çin düzelteceksiniz?.. 

BAŞKAN — Efendim, o talihsiz beyanı ben al
dım düzelttireceğim efendim lütfen... 

M. TURAN BAYEZİT ^Kahramanmaraş) — Za
bıtları düzeltemezsiniz. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Siz düzelttiremez-
siniz efendim. 

BAŞKAN — Zabıtları değil, kendisini çağırıp 
düzelttirecğim efendim, oturun lütfen. 
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YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Sayın Başkan, 
Anavatan rnilldtvekili hükümetin aczini değil, devle
tin aczini ifade etti.... 

BAŞKAN — Efendim, lütfen Sayın Demir... 
YILMA DEMİR (Bilecik) — Yani, «Ben Türki

ye Cumhuriyetini koruyamıyorum, barış gücü gelsin 
otursun! Bunu ben anlamıyorum. Bunun anlamını, 
lütfen çııksın, ne demek istediğini erkekçe söylesin. 

BAŞKAN — Lütfen bağırmayın Sayın Demir, 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Olmaz! Türkiye'yi 

idare edemiyorsanız bırakın gidin. 
BAŞKAN — Sayın Tutum, lütfen Sayın Demir'e 

mani olur musunuz? 
İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) — Sen ken

dini idare edemiyorsun be, Türkiye'nin işine ne ka
rışıyorsun? 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Sayın Başkan, dü
zeltmek sizin göreviniz değil. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Dü
zeltmek sizin göreviniz değil. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Akarcalı'nın konuş
malarında oradan bir laf atılmış, ona karşı tahmin 
ediyorum ki bir sürçülisan olmuş, «Barış Gücünü de 
çağırınız» şeklinde bir cevap vermişlerdir. Sayın 
Akarcalı bunu lütfen düzeltsinler. 

Buyurun Sayın Akarcalı. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ge

rek var mı? 
BAŞKAN — Efendim, bir laf atılmış, onun üze

rine böyle bir laf etti; onun için... 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Laf değil Sayın 

Başkan. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Sayın Başkan, grubu temsilen konuşuyorlar. 

BAŞKAN — Lütfen Düzeltecekler efendim; lüt
fen... 

•YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Bu adam şahsı adı
na konuşmadı, grubu adına konuştu; bir. İkincisi... 

BÜLENT AKARCALI (İstanbul) — Sayın Baş
kan, konuşma ha'kkım var mı, yok mu? Onu sora
cağım önce. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Yok, yok. 
BÜLENT AKARCALI (Devamla) — Sayın Baş

kan, benim ağzımdan Barış Gücü ile il'gili hiçbir laf 
çıkmamıştır. Ben konuşurken, ağzımdan Barış Gücü 
ile ilgili bir laf çıkmamıştır. Ben konuşurken oradan, 
bununla ilgili bir laf atılmıştır; ben şunu demişim
dir: Mecis Başkanlığına, bu konunun Avrupa'daki 
diğer demokratik ülkelerin meclis başkanlarına bil-
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dirilmesinde yarar olacağını ifade edecek bir teklifi 
sunarken. (Bunun altında yatan amacın da, maalesef 
batı ülkelerinin bazılarında yerleşmiş olan bu grup
ların ana merkezleri; mesela en son Türkiye Komü
nist Partisinin ikinci fraksiyonu Hamburg'da toplan
tısını yapmıştır ve yayınladığı Türkçe belgelerde bu 
tip aksiyonlara, doğrudan doğruya silahlı eylemlere 
gidecek beyanları da olmuştur)1 bunları ifade edecek 
şekilde bir yaklaşımda bulunurken, yan taraftan 
«©arış Gücüne de» diyerek bir laf atılmıştır. 

CAHtT TUTUM (Balıkesir) — «Yardıma çağı
racak mısınız?» 

BÜLENT AKARCALI (Devamla) — Pardon, 
«Birleşmiş Milletler» diye... 

SALÎM EREL (Konya) — Hayır, «Barış Gücü» 
diye bahsedildi. 

BAŞKAN — Efendim, «Birleşmiş Milletler Ba
rış Gücü» ama, «Birleşmiş Milletleredir, evet. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, zaptı okuyun efendim. 

BAŞKAN — Zabıtta «(Birleşmiş Milletler Barış 
Gücü» olarak... 

BÜLENT AKARCALI (Devamla) — Sayın Baş
kan, ben sözüme devam edebilecek miyim, edeme
yecek miyim? 

BAŞKAN — Tabiî, tabiî devam edin efendim. 

BÜLENT AKARCALI (Devamla) — Yani, bu
rada devamlı olarak: sıkıntı duyduğumuz konu bu
dur. Burada söze başlayan bir iktidar partisi millet
vekili, sözüne devam edememektedir. Lütfen ben bi
tireyim; madem bir itham altındayım, en azından, 
savunma hakkını verin... 

BAŞKAN — Efendim, verdik Sayın Akarcalı, 
lütfen devam edin efendim. 

ıMUSTAFA ÇORAPÇİOĞLU (Balıkesir) — İlk 
defa başınıza geliyor galiba. 

©ÜLENT AKARCALI (Devamla) — Benim ağ
zımdan böyle bir laf çıkmamıştır. Böyle bir lafın 
çıkmasını dahi düşünemem. Bu şekilde bir yanlış yak
laşımda bulunan arkadaşlarımdan, eğer böyle bir şey 
akıllarına geldiyse, böyle bir olayı düşünmelerine 
birazcık bile bir imkân tanımış olduysam, bunun 
için özür dilerim. Böyle bir laf kesinlikle ağzımdan 
çıkmaz. Ancak ve ancak... 

iHILMit NALBANTOĞLU (Erzurum) — Tuta
naklara kasten mi geçti? 

BÜLENT AKARCALI (Devamla) — Ancak ve 
ancak burada, konuşma esnasında, oradan atılan la
fı yanlış anlayarak, ona bir cevap vermiş olbilirim. 

SALİM EREL (Konya) — Sürçü-lisanda bulun
dunuz değil mi sayın konuşmacı? 

BÜLENT AKARCALI (Devamla) — Yalnız sür
çülisan değildir, bir de burada konuşurken oradan 
atılan lafların ne olduğunu her zaman insan anla
yamamaktadır. «Birleşmiş Milletler» mi dediniz, yok
sa başka bir şey mi dediniz... 

Değerli arkadaşlarım, böyle bir şey kesinlikle ola
maz. Bu Meclis kürsüsünden hiç kimse böyle bir şeyi 
söyleyemez; ben de söylemedim. Yalnız sürçülisan 
değil; aklımızın ucundan bile böyle bir şey geçmez. 
Zabıtlarda da böyle bir şey olmadığını sanıyorum. 

Teşekkür ederim efendim. 
©AŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akarcalı. 

5. '—- lKayseri Milletvekili Nuh Mehmet Kaşıkçı' 
nın, 20.6.1987 tarihli 121 inci Birleşimindeki, müda
halesinin, Sakarya Milletvekili Turgut Sözer'e yöne
lik- olmadığına ilişkin açıklaması. 

(BAŞKAN — Efendim, Kayseri Milletvekili Sayın 
Nuh Mehmet Kaşıkçı, «Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin dün yapılan 121 inci Birleşiminde, 587 sıra 
sayılı Kanun tasarısının müzakeresi esnasında, Sayın 
Turgut Sözer konuşurken, yerimden yaptığım müda
halenin yanlış anlaşılması karşısında bir açıklama 
yapmak istiyorum» diyor. (DYP sıralarından gürül
tüler) 

KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — Ne yanlış 
anlaşılması yahu.. 

BAŞKAN — Beyanını düzeltecekler efendim. 
MUSTAFA ÇORAPÇİOĞLU (Balıkesir) — Sa

yın Başkan, öyle söz verilmez. Yaptığınız zapta geçti. 
BAŞKAN — Efendim, 59 uncu maddeye göre... 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Kayseri) — Sayın 
Başkan, muhterem milletvekilleri... 

BAŞKAN — Sayın Kaşıkçı, bir dakika efendim... 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Yazıldı, zapta, geç

ti ne yanlış anlaşıldı? Açık açık hakaret etti otur
duğu yerden. Ne konuşturuyorsunuz daha oradan? 

©AŞKAN — Efendim, bir milletvekili veya ba
kan kendisine ait olup, geçen birleşim tutanağında 
yer alan bir beyanının düzeltilmesi hakkında söz is
terse söz veriyoruz 59 uncu maddeye göre. 

Düzeltecek efendim. 
Sayın Kuşlhan, buyurunuz oturun. 

SALÎM EPEL (Konya) — Tutanaklar düzeltil
mez... 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Ne oturayım Sayın 
Başkan, yeter günah çıkarttırdığınız. Oturduğu yer-
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den açık açık hakaret etti. Ne konuşturuyorsunuz 
daha orada? 

ıSALlM EREL .(Konya) — Günah çşkartmak için 
mi çıkıyorlar buraya? 

BAŞKAN — Tamam efendim, düzeltecek. 
Sayın Kuşhan, buyurun oturun. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Neyi oturayım Sayın 

Başkan, Meclisin oturacak hali mi kaldı? 
BAŞKAN — Efendim, oturun yerinize; İçtüzüğe 

göre hakkı vardır. 
NÖH MEHMET KAŞIKÇI (Kayseri) — Sayın 

Başkan, muhterem milletvekilleri; halkımızı daha da 
huzurlu ve müreffeh kılmak için gecegündüz, cu-
martesi-ıpazar çalışan yüce Meclisi birkaç dakika da 
olsa işgal ettiğim için özür diler, hepinizi saygıyla 
selamlarım. 

Huzurlarınıza bir açıklama için çıkmış bulunuyo
rum. Yüce Meclisin dünkü birleşiminde, 587 sıra 
sayılı Bağ-Kur ile ilgili tasarı görüşülürken, Doğru 
Yol Partisi Grubu Sözcüsü Sayın Turgut Sözer'in 
konuşması sırasında yerimden bir müdahalede bu
lundum. 

KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — Ne dedin?.. 

NUH MEMET KAŞIKÇI (Devamla) — Bu mü
dahale, Sayın Turgut Sözer'e yöneltilmiş bir müda
hale değildir. Sayın Turgut Sözer konuşmasına... 
(DYP ve DSP sıralarından gürültüler) 

KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — Sayın Baş
kan, dava açılmasına... 

BAŞKAN — Efendim, söz verdim, kesemeyiz; 
lütfen efendim... 

KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — Efendim, ni
ye söz veriyorsunuz? 

BAŞKAN — Neden vermeyelim efendim, hak
kını kullanıyor. 

KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — Hayır efen
dim, veremezsiniz. 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Devamla) — Duy
duklarımız doğruysa» diye başladı. Bu sözleri kim
den duydu ise, müdahalem sırasında söylediğim söz
ler ona yöneliktir. Sayın Turgut Sözer'e yönelik de
ğildir; kendilerine hakaretamiz bir hitabım olmamış
tır. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (IDYP ve DSP 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN -•- Teşekkür ederim Sayın Kaşıkçı. 

KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — 40 kere ba
ğırdın yerinden be... 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Ayıp, ayıp, otur
duğunuz yerden «Ahlaksız» diye bağırıyorsun, utan; 
bu Meclisi sen ne sanıyorsun?.. 

MUSTAFA ÇORAPÇÜOĞLU (Balıkesir) — Sa
yın Başkan, tutanakların sahte olduğunu mu iddia 
ediyorsunuz? 

BAŞKAN — Sayın Çorapçıoğlu, lütfen efendim... 
MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Balıkesir) — Bun

lar tutanaklara geçmiş sözlerdir. 
BAŞKAN — Efendim, beyanını düzeltmek üze

re söz istemiş; biz de söz verdik. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Türkiye Büyük Mil

let Meclisini bu kadar halfife almayın; tutanaklar 
konuşuyor burada sizin dediklerinizi. 

B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS 
SORUŞTURMASI VE MECLÎS ARAŞTIRMASI 
ÖNERGELERİ 

I. — Konya Milletvekili Salim Erel ve 18 arka
daşının, Konyaspor - Tarsus İdmanyurdu futbol ma
çından sonra meydana gelen olayların gerçek neden
leri ile sorumlularını ve Konyaspor'a verilen ceza
nın haksız olduğu iddialarını tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi {10/62) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
SALİM EREL (Konya) — Çok geç kaldın Baş

kan, çok... 
BAŞKAN — Günıdemin «Sunuşlar» kısmında bir 

Meclis araştırması önergesi vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
24 Mayıs 1987 Pazar günü Konya'da, ikinci Lig 

(C) Grulbu futbol şampiyonunu 'belirleyecek maçlar
dan biri, Konyaspor - Tarsus idmanyurdu takım
ları arasında yapılmıştır ve bu maç sonucundaki olay
lar nedeniyle de Futbol Federasyonu Merkez Ceza 
Kurulu, 13 Haziran 1987 tarihinde aldığı bir kararla, 
Konyaspor Futbol Takımının 1987 - 1988 sezonun
da Konya'da yapacağı tüm maçları Konya dışında
ki sahalarda yapması şeklinde bir ceza kararı ver
miştir. 

Türkiye İkinci Lig (C) Grubunda liderlik için 
mücadele eden Konyaspor, son haftaya gol averajı 
ile ikinci olarak girmiştir. Türkiye Birinci Futbol 
Ligine yükselmek bakımından çok önemli bir kar
şılaşma olan Konyaspor - Tarsus İdmanyurdu ma
çının yarattığı stres ve heyecan çok önceden bilini
yordu. 35 - 40 bin civarında seyircinin izlediği, basın 
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organlarının özel önlemlerle hazırlandığı, özel ula
şım ve haberleşme ağı kurduğu bu maçın sonucunda 
ortaya çıkacak skorun önemi ile birlikte, böylesi 
önemli bir kitle olayında da her an herşey olabilirdi. 
Ancak, aynı yaklaşımın güvenlik önlemleri açısından 
tamamen düşünüldüğünü söylemek güçtür. 

Günler öncesinden alınması gerekli önlemlerin, 
maç gününde ve biljhassa stadyumda, tamamen uy
gulandığı ifade edilemez. Nitekim saha gözlemcisi de 
raporunda «iSahada emniyet yoktu» demektedir. 

Olaylar, gelişir ve gazeteciler dövülürken, Vali 
Kemal Katitaş'ın ilgisizliği, sorumsuz beyanları da 
izaha muhtaç bir diğer noktadır. Stadın içi, valinin 
emri ile görevli kisvesi altında yumruğu kuvvetli 
kişilerce doldurulmuştur. Dayak yiyen gazeteciler, el 
•telsizleriyle üzerlerine hücum edildiğini söylemekte
dirler. Olayları, vali, emniyet müdürü ve öteki so
rumlular umursamaz bir tavır içinde seyretmişler
dir. Konya'nın çevresi ile telefon, telgraf ulaşımı ta
mamen kesilmiştir. 

Aylardır şampiyonluk için şartlandırılan, stres içe
risine sokulan seyircilerin tahrik edilmesi için bütün 
mizansen hazırlanmıştır. Olaylar, otorite zaafından, 
meydana gelmiştir. Olayların özünde, Vali Kemal 
Katitaş'ın tertip ve tahrikleri bulunmaktadır. Veri
len cezaî karar ile Konya'nın ve Konyalının adına 
giölge düşürülmüştür. ANAP yönetiminin uzantıları 
olan görevliler tarafından Konya'lının onuru istis
mar ve istiskal edilmiştir. 

iMaç esnasında, saha içinde futbol kurallarına ay
kırı bir olay olmamıştır, bir ceza uygulaması yok
tur. Stadyumda ve şelhirde güvenliği sağlamayanlar 
ve asıl suçlanması gerekenler halen serbest ve fütur
suzca hareket etmektedirler. Tutuklanan ve duruş
maları devam edenler ise, şehirde meydana gelen 
olayların suçluları olduğu iddia edilmektedir. 

Futbol Federasyonu Merkez Ceza Kurulu en ko
lay yolu seçerek Konyaspor'u, Konyasporluları ve 
özet olarak Konya'lıları suçlayarak mahkûm etmeye 
karar vermiştir. 

Bu tabloya göre Konyaspor'un Futbol Federas
yonu Merkez Ceza Kurulu tarafından suçlandırılma-
sı ve Konyaspor adı altında Konyalıların cezalan
dırılması haksız bir gerekçeye dayandırılmaktadır. 

iBu nedenle, söz konusu olayların gerçek sebep
lerinin meydana çıkarılması ile müsebbiplerinin ve 
Konyaspor'a verilen cezanın haksızlığının tespiti için 
Anayasanın 98 inci ve İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 

maddeleri uyarınca Meclis araştırması açılmasını say
gıyla arz ve teklif ederiz. 

Salim Erel 
Konya 

Mustafa Çorapçıoğlu 
Balıkesir 

Osman Bahadır 
Trabzon 

Muzaffer İlhan 
Muğla 

Ahmet Süter 
İzmir 

Cafer Tayyar Sadıklar 
Çanakkale 

Doğan Kasaroğlu 
İstanbul 

Nejat Abdullah Resuloğlu 
Ankara 

Cemal özdemir 
Tokat 

Ahmet Sarp 
Diyarbakır 

M. Abdurrezak Ceylan 
Siirt 

Turgut Sözer 
Sakarya 

Mahmud Altunakar 
Diyarbakır 

Musa Öğün 
Kars 

Mehmet Arif Atalay 
Adıyaman 

Nevzat Bıyıklı 
Artvin 

Selahattin Taflıoğlu 
Yozgat 

Fevzi Necdet Erdinç 
Van 

Türkân Turgut Arıkan 
Edirne 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur, önerge 
gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp 
açılmaması konusundaki öngörüşmeler sırasında ya
pılacaktır. 

SALİM EREL (Konya) — Sayın Başkan, sırası, 
Meclisin açılmasından sonra mı olacak? 

BAŞKAN — Sırası gelince konuşacaksınız Sayın 
Erel. 

SALİM EREL (Konya) — Atı alan Üsküdar'ı 
geçecek o zaman Sayın Başkan. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Başkan, 
usulle ilgili bir şey söyleyebilir miyim? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Başkanım, 

biraz önce bütün gruplar, bu Güneydoğu hadiseleriy
le ilgili görüşlerini belirttiler. Hadisenin vahameti de 
ortadadır. Ortada, Türkiye'nin milletin, memleketin 
bütünlüğüne yönelik bir hadise vardır. Acaba bu aşa
mada Meclisin tatile girmemesi daha doğru değil 
midir? Ben SHP Grubu olarak ve şahsım adına bu
nu teklif ediyor ve girişimde bulunulmasında fayda 
mütalaa ediyorum. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
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VI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYL 

1. — Şanlıurfa Milletvekili Osman Doğan ve 13 
Arkadaşının, Niğde Milletvekili ^Haydar Özalp'in, İs
tanbul Milletvekili Namık Kemal Sentürk ile Do
ğan Kasaroğlu'nun, Manisa Milletvekili İsmet Tur-
hangil ve Konya Milletvekili Sabri Jrmak'ın, Ankara 
Milletvekili Sururi Baykal ve 8 \Arkadaşının, 15.7.1950 
Tarih ve 5682 sayılı Pasaport 'Kanununun 25.2.1981 
Tarih ve 2418 sayılı ve 7.11.1984 tarih ve 3073 sayılı 
Kanunlarla Değişik ,13, 14 ve 22 nci Maddelerinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifleri 've İçişleri 
Komisyonu Raporu (2/220, 2/387, 2/390, 2/431, 
2/439) (S. Sayısı: 598) 

BAŞKAN — Efendim, gündemin «Kanun Tasarı 
ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler» 
'bölümüne geçiyoruz. 

1 inci sırada yer alan, 15.7.1950 tarih ve 5682 
sayılı Pasaport Kanununun bazı maddelerinin değiş
tirilmesine dair kanun tekliflerinin görüşmelerine baş
lıyoruz. 

Bununla ilgili bir tezkere vardır, okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

598 sıra sayılı teklifin tümünün komisyona geri 
verilmesini, İçtüzüğün 89 uncu maddesi gereğince 

arz ve teklif ederim. 
Yıldırım Aklbulüt 

İçişleri Bakanı 

ıBAŞKAN — Efendim, teklif, oylamasız ve gö
rüşmesiz bir defaya mahsus olmak üzere komisyona 
geri verilmiştir. 

DOĞAN KASAROĞLU (İstanbul) — Sayın Baş
kan, teklifin geriye alınabilmesi için komisyonun ta
lebi olması gerekir. Teklif gündeme girmiştir. 

IBAŞKAN — Hükümet de isteyebilir Sayın Kasar-
oğlu. 

DOĞAN KASAROĞLU (İstanbul) — Hükümet 
nasıl ister efendim, affedersiniz, tasarı değil ki... 

ıBAŞKAN — 89 uncu maddeyi lütfen okursanız... 
DOĞAN KASAROĞLU (İstanbul) — Sayın Baş

kanım... 
IBAŞKAN — Efendim, uygulama bugüne kadar 

da aynı yönde olmuştur. 

İM. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
«Teklif veya tasarı» deniyor; ama, mantık var Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Kasaroğlu, uygulama böyle
dir efendim. 

E KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

I DOĞAN KASAROĞLU (İstanbul) — Sayın Baş
kan, özür dilerim, hükümet kendi tasarısını çeker; 

I ama bir milletvekilinin teklifi üzerine bu tasarrufu 
I nasıl yapar? 
I BAŞKAN — Efendim, tezkereyi, bakan olarak 

hükümet adına vermişlerdir ve İçtüzüğün 89 uncu 
I maddesine göre teklifi komisyona geri istemişlerdir. 
I Biz de bu maddeye dayanarak geri verdik efendim. 

DOĞAN KASAROĞLU (İstanbul) — Efendim, 
I 89 uncu madde açık. 

'BAŞKAN — Efendim, maddede, «Esas komisyon 
veya Hükümet, tasarı veya teklifin tümünün, belli 

I Ibir veya birkaç maddesinin komisyona geri veril-
I meşini, bir defaya mahsus olmak üzere isteyebilir» 
I deniyor. Biz de «Bir defaya mahsus olmak üzere» 
I tabirini kullanarak teklifi geri verdik efendim. 
I 2. •— Kadastro Kanunu Tasarısı ve lAdalet Ko

misyonu Raporu (1/862) (S. Sayısı : 590) '{1) 

I IBAŞKAN — Gündemin 2 nci sırasındaki, Kadast-
I ro Kanunu Tasarı ve Adalet Komisyonu Raporu üze-
I rindeki görüşmelere başlıyoruz. 
I Komisyon ve hükümet yerlerini almışlardır. 
I Raporun okunup okunmamasını oylarınıza sunu-
j yorum : Raporun ok'untroasını kabul edenler... Ka

bul etmeyenler... Raporum okunmaması kabul ©dil
im işitir. 

Tasarınım tü|mü üzerinde ısöz alanları okuyorum : 
DYP Grubu adura Sayın Osman Bahadır. SHP Gru
bu adına Sayın Metin Üİsrtünel, ANAP Grubu adı-
n'a Sayın Ihlsan Nuri Topkaya, DSP Grubu adına 
Sayın Arif Toprak. 

ISaym Bahadır, buyurun efendim. (DYP sırala
rından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA OSMAN BAHADIR 
(Trabzon) — Sayın Başkan, yüce Meclisin (Saygıde
ğer üyeleri; görüşüknekte olan 590 sıra sayılı Ka-
Idasltro Kanunu Tasarısı hakkımda Doğru Yol Par-
(tisi Grubunum ıgörülşünü beyan etmek üzere söz al
mış bulumuyıorulm. Bu vesileyle Grubum ve şahsını 
aidına yüce Heyetinizi ısaygı ile kelamlarım. 

Tasarı, genel hatları itibariyle, 766 sayılı Tapu
lama Kanunu ile 2613 sayılı Şehir Kadastrosu Ka
nunumu, bir kamum başlığı a t a d a birleştirerek, fark
lı tuyıguılaımayı kaldırmak ve tapulama işlemine sü
rat kazandırmak almacını taşımaktadır. Bu birleştir -

(7) 590 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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ımonJn yapılmasına ve ülkemizde bir kamun başlığı 
a'Htında ıtiüm 'tapulama işlemlerin im süratle sonuçlan-
dtrıl'lmasına Doğru Yol Partisi Grulbu da taraftar
dır. Ancak, ine yazık ki, Ibu yeni tasarı 766 sayılı 
Kanun gibi ıtıekmik yönden ıbir mükemmellik arz et-
ımeraelkt)edir. Sözlü edilen har iki kanunun aksayan 
yönleri ıslalh edilerek ve 766 sayılı Kanon esas alın
mak suretiyle yeni ıdüızenlemeniın buna göre yapıl-
ımıası gerekirken, bu sistematik vıe txu kanunlara ba-
ğvmMıik terk edilerek, Iher iki kanun, rafa kaldırıl-
mak suretiyle, çok hatalı yönleri ve noksanlıkları 
Ibulunan 'bir Itasarı ortaya çılkmışltır. Bun'a rağmen bu 
tasarının hazırlanmasında emeği geçen seçkin ze
vata Doğru Ylöl Grulbu teşekkür eder. 

Tasarı çok sürati Olarak komisyondan geçirilip, 
Genel Kurul gündemime alınmıştır. Sayın milletve
killerinin bu tasarıyı yeteri kadar inceleyebildikle-
rkte kami değiliz. Şu hususu üzülerek belirtmek iste
rim ki, tasan hazırlanırken 766 sayılı ve '2613 sa
yılı Kanun hükümlerini yıllardan beri uygulayan 
Yargıtay dairelerimin görüşü sorulmamış ve görüş 
aîma ihtiyacı duyulmamıştır. B'unu da ibir noksanlık 
olarak telakki ediyoruz. 

Tasarı üzerinde yaptığımız kıcetamede, hemen 
igöze çarpan ınıoklsanlılkların 'birkaçına değinmek iste
rim. 

(Kadastroya talbi tutulmaması gereken taşınımaz-
İarın, amaçla ilgili 1 irici ımadideden sonra gelen 2 
nci maddede yer ^alması gerekîrlken, tasarının 16 ve 
H8 inci maddelerinde yer alması, kanun tekniğine 
aykırı bulunmaktadır. 766 sayılı Kanondaki statenıa-
tiık, çok Idaha mülkemmel öllduğu halde, ıbu sistem
den hiç sebep yokken ayrılınmasımı anlamak müm
kün değildir. 

Tasarının 2 nci maddesı'unlde, «Kadastrosuna baş
lan ac'ak bölgeler, 'ayrıca alışıl'mış vasıtalarla duyuru
lur» ibaresi 'bulunmaktadır. Burada, bir ıslahat yap
mak gerekiyorsa, alışılmış ilan vasıtalarımın tadadı 
gerekir. Kuralda açıklık Olmaması, uygulayıcıyı te
reddüde sevk eder. 

Tasarının 3 üncü imaddesim'in altıncı bendinde, 
kadasitüo ekibinde yer alan »bilirkişilerin görevlerini 
yapmalarıma engel teşkil eden memnuiyet halleri 
tadat edildiği halde, ıtapulama teknisyenleri ile ma
halle ve köy muıhltarları hakkındaki memmuiyetle-
re yer verilimemiştir. 766 ısayrlı Kanunun 22 nci mad
desinin son 'bendinde yer alan ıbu hükmün, tasarının 
ilgili maddasine deroedilmesi (unutulmuştur. Bunu, 
önemli bir eksiklik olarak görüyoruz. j 
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Tasarımın 14 üncü maddesine gelince : Tasarıda, 
eski uygulamaları tamamen değiştirecek 'biçimde ye
ni hükümler getiriLmişitir. Getirilen hükümler, taraf
lar yararına yeni haklar bağlayacağından, yasanın 
yürürlüğe girmesinden iönce verilen ve henüz kesin
leşmeyen kararlar Yargıtay incelemesi aşamasında 
bozulacak, ıbu Ih al iisie mahkemelerin işlerinin artma
sına neden olacaktır. Bu hal, 'bazı haksızlıklara da 
sebebiyet verecektir. 

Ezcümle, 766 sayılı Kanunun değişik 33 üncü 
maddesi hükmünce, hiçbir belgeye dayanmaksızın, 
bir Ibütün ol'an taşınmazın ancak 20 dönümlük bö
lümünün, kazandırıcı, zaımanaşumı zilyetliği yoluy
la iktisabı imümfeün ilken, ıbu tasarı ile 20 dönümlük 
norm terk edilmiş, sulu ya da »usuz tefriki yapıl
mak suretiyle limit, 40 ve 100 dönüme çıkarılmış; 
diğer taraftan, 766 ısayılîı Kamunun değişik 33/4 mad
de ve fıkrası ıhükmünce, 'bir belgede, zamanaşımı 
zilyetliği ile iktisap edilelbiılecek taşınmazın yüzölçü
mü 50 dönümü (geçemeyeceği kriteri kabul edildiği 
ve ıtjüm uygulamalar Ibu doğrultuda olduğu halde, ye
mi tasarıda sınırlama getirilm|emişitir. 

tölblür taraftan, 766 ısayılı Kanunun değişik 33 
ve 37 inci maddeleri hükmünce, devletin hüküm ve 
tasarrufu altında bulunan ve kamu hizmetime tahsis 
edilmeyen taşlık, çalılık, fundalık giibi yerlerin za
manaşımı zi'lyetliğiyle iktisabı, diğer bir deyimle 
ımüük edinidımesi olanaksız iken, görüşülmekte olan 
tasarının 17 inci maddesi ille bu nitelikteki yerlerin 
mülk ediniı'jmesine imkân sağlanmıştır. 

Bü uygulamanın sadece il, ilçe ve kasabaların 
imar planının (dışında; yani köylerde yapılması eşit
lik ilkesine aykırı 'bulunmaktadır. Zira, şehir civarın
da hak edilmıiş hu gilbi yerlerin derhal imar ıplanı 
kapsamına alınmak isuretiyfle vatandaşın mağdur 
edilmesi mümkün olacaktır. Bu suiistimali engelle
yici hükümlerin de Ibirlikte görüşülmesi ve düzen
lenmesi gerekirdi. 

Tasarının 19 uncu maddesinde getirilen yeniliğin, 
Kat Mülkiyeti Kanununun 52 nci maddesi hükmüy
le uyumlu hale getirilmösi gerekir. 

Tasarının 20 nci maddesinin (A) bendinde «Ka
yıt ve .belgeler, harita, plan ve krokiye dayanmakta 
ve 'bunların yerlerine uygulanması mümkün bulun
makta ise harita plan ve krokideki sınırlara itibar 
olunur» hükmü getirilmiş ise de, sözü edi-len harita, 
plan ve krokinin yetkili kişilerce düzenlenmiş ol
ması şartının getirilmemiş olıması uygulamada bir
çok haksızlıklara neden olacaktır. Bu hususun uy
gulamada çok önemli olduğunu belirtmek isterim. 
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Ayrıca, tasarının 20 inci maddesinin (ÎB) bendi ile 
766 sayılı Kanunun 42 ve 43 üncü maddelerinde ön
görülen «Sabit sınır ve ımikitar fazlası» ilkesi terk 
•edilmek suretiyle aşın işgallere iım'kân sağlanmıştır 

Tasarının 26 ncı maddesinde cümle düşüklüğü 
bulunmaktadır. Ayrıca, devralan yönünden düzen
leme yapıldığı halde, davacımın hakkını devretmesi 
halinde ne yapılacağı hususumda bir açıklık yoktur. 
IBu Ihu&usu bir noksanlık olarak ibaret etmek itslteriz. 
Yine bu maddede «As'î müdahil» deyimine yer ve
rildiği halde, diğer maddelerde ısadece «ıMüldahil» 
deyimi ikullanıloıaJk suretiyle kanun ite/kiniği açısın
dan uyumsuzluk yaratı limittir. 

Tasarının 14 ve 45 inci maddelerinde yer alan 
vergi kayııtlarmın hudut ve yüzölçüimü olmadığına 
güre, Ibu kayıtlardan me şekilde yararlanılacağı açık
lığa 'kavuşUjurulmanıııştır. 

Tasarının 47 nci maddesinde, kanun ile düzen-
Temmesi gereken 'konular yönetmeliğe terk edilmiş
tir. Yönetmelilklerin kanuna uygun olarak çıkarıl
ması gerekir'ken, burada, kanunda yer almayanı bir-
çidk kanunun yönetmelikte yer alması amaçlanmış-
ıtır. iBu tür bir uygulamayı yadırgaırıaklta olduğumu
zu belirtmek islterim. 

Tasarılda silsltem bozukluğu mevcuttur, birçok 
nıoksianlılklar göze çarpmaktadır, uygulamadaki zor
luklan ıgüderici açık büklümler getirilememiştir. Bu 
'tasarı, ısıözü edilen her iki 'kanunu tamamen yürür
lükten kaldıracak güçte bir kanun tasarısı mahiye
tini taşumamakltadır. 766 ve 2613 sayılı Kanunların 
alksayan yönlerini de ıslah edici mahiyette değildir. 
Zilyetlik konusunda Hazineye ispat külfeti yükle-
ımekıle de, doktrindeki ilmî ilkeler ihlal edilmiştir. 

Ayrıca bu tasarı, vatanjdjaşlann, Hazine ve or
man arazilerini İşgal etmeyi özendirici bir nitelik ta
şımaktadır. Biz bir ölçüde ıbu kanunu temel 'kanun
lardan biri sayıyoruz. Bunu genel (güvenlikle ilgili 
bit kanun sayıyoruz, kamu düzeniyle ilgili bir ka
nun sayıyoruz. Bu bakımdan, 'bu tasarının, çoik dik
katle ve hassasiyetle incelenerek yeniden düzenten-
:mıas;ni arzu ediyoruz. IBu isteğimizde de samimi ol
duğumuzu beyan etmeik islterita. 

Bana verilen kısa zaman dilimi içerisinde birkaç 
fconuya değinmiş bulunuyorum. Grubumuz, bu tasa
rının laynkı veçhile incelenmesi ve noksanlarının gi
derilmesi için 'komisyona geri verilmesini (tavsiye et
mektedir. 
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Yine bu vesileyle bir hususu daha burada tekrar
lamak üstiyorum : Bu tasarının aşağı yukarı 50'ye 
yaklaşan birçolk maddeleri üzerinde önergeler veril-
ımesi lazım gelen hususlar mevcuttur; fakat, bundan 
evvelki 'kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesi sı
rasında İktidar nedense, «Muhalefetten geliyor» di
ye hiçbir önergeyi kabul etmemiştir. Ya da, eğer 
bizim görüşümüz ve bizim önergelerimiz doğrultu-
ısıunda bir düzeltme yapılmak isteniyorsa, bizim 
Önergemiz göz ardı edilmek suretiyle iktidar kana
dına mensup mi'lletvdkilleri tarafından verilen öner
gelerle o maddenin düzeltilmesli cihetine gidilmek
tedir. 

BAŞKAN — Sayın Bahadır, bitirelim efendim. 
OSMAN BAHADIR '(jDevaımla) — Bitiriyorum 

Sayın Başkanım. 
Burada da önerge düzenlenmelidir. Ancak bu

rada, yani tasarının tümü üzerinde yaptığımız ko
nuşmalarda eğer haklı taraflarımız varsa, buna gö
re bir önerge verildiği takdirde grubumuz bu öner
gelere iştirak etmeyi arzu eder. 

Tasarının tümü üzerindeiki nökisanlıtkları böylece 
ısiiZ'lere açıklamış bulunuyorum. Sözlerimi bitirirken, 
grubum ve şahısım adına yüce Heyetinize saygılar 
isunarıim. (DYP şuralarımdan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşelkkür ederim Sayın Bahadır. 
ıSHP Grubu adına Sayın Metin Üsltülnel; buyu

runuz efendim. 

ISHP GRUIBIU ADINA METİN ÜSTÜNEL 
IflAdana) — Sayın Balkan, değerli ımilletvıeik'illeri; ül
kemizin kalkınmasınıda ve yatınml'arın hızlandırıl-
ımasında en önemli konu, tapu ve kadastro konusu
dur. Avrupa ülkeleri, tapu ve kadastro işlerini bitir
diği gibi, güncelleştirme istemlerini de yapmaktadır
lar. Bizlim üükemizıde ise, 1934 yılında yürürlüğe gi
ren 2613 ısaynlı Kanunla, uygulama il ve ilçe bele-
d'.ye sınırları içinde bırakılmış ve bu sınırlar dışın
daki taşınılmaz malların Ikadastrolanmaîarı 1950 yılın
da yürürlüğe giren 5602 sayılı Kanun hükümlerine 
bağlanmıştır. Daha sonra 5602 sayılı Kanun yeri
ne 509 sayılı Tapulama Kanunu yürürlüğe girmiş, 
o yasa da Anyaısa Mahkemesi tarafından iptal edil
miştir. !Bu yasanın yerine, halen yürürlükte bulunan 
766 sayılı Tapulama Kanunu bulunmaktadır. Şimdi 
ise, hükümetin hazırlamış olduğu Kadastro Kanu
nu tasarısı, görüşülmek füzene Genel Kurula getiril
miş bulunmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu Kanun 
'tasarıısımın genel gerekçesine baktığımız zaman, 2613 
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sayılı Kamun ile 766 sayılı Kanundaki. bazı madde
lerin (bu tasarıda ıbirleştiriLmösinin ve her ilki ka
nun (maddelerindeki çelişkili durumların ortadan 
kaldırılmasının amaçlandığı görülmektedir. 

Hepinizin malulmları ollduğu üzere, tapu ve ka
dastro konusunda en çok ihtilafı olan 'bir toplum 
duruimiunidayız. Bu ihtilafların giderilmesi için bu
güne 'kadar herhangi bir önlem atamamiıştıır. Tapu 
ve kadastro isimlerinin giümüimüze kadar halen yüz
de 50 oranında gerçekleştirilmiş olması, (toplumumuz 
âçim çok üzülaü bir olaydır. ıBütfce görüşmelerinde 
ıdje bu 'konulan zaman zaman idile getirmiştim. İhti
lafların halli için yapılması gerekenleri, (önlemleri
nin neler olacağını ve nelere öncelik verilmesi gerek -
itiğini Iburada sayleımiştLrn. Getirilen bu yasa tasa
rısı ile bazı 'konulardaki ihtilafların çözüleceği gö
rülmektedir. 

Görüştüğümüz Kadastro Kanunu tasarlısı ile aca-
Iba ülkemizde tapu ve kadastro ihtilafları ve kadast
ro işlemleri kısa siüredıe sonuçlandLrılabilecıek midir? 

ı dişte isoruınun ana özü Iburadadıi'. Bu yasa tasarısı 
üzerinde iki yıldan 'beri çalışmalar yapılmaktadır. 
IBu, uzum bir isteredir. Acaba bu yasa uygulamaya ge
ceme kaç yılda sorunlar çözümlenebilecektir? Bu 
ıslüremin çok uzun yıllar alacağı endiş'esfni taşımak
tayım. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarımı; konuşma
mın başımda da b'elirtitiğim gibi, ülkemizde tapu ve 
kadastro işlemleri kusa sürede sonuçl'andıırıtaazsa 
Ihiçjbir alanda yatırım yapılamaz. Tasarıda, bu so
runu çözmek için yatırım yapılacak yerlere kadastro 
işlern'ıerindje öncelik /verileceği belirtiliyor. Kanımca, 
hu durum uygulamada çok zorluk çıkaracaktır. 
Çünkü, tapu ve kadastro işlemleri kül olarak yapıl
mazsa, bölük pörçük ve yamalı bohça gibi olacağın
dan, 'birçok siorun yaratacağınım endişesini taşıyo
rum. Güneydoğu Anadolu Projesinde (GAP), pro
jenin hedeflenen kürede gerçekleşememesi, tapu ve 
kadastro işlemlerinim kül haiin.de değil bölük pör
çük yapılıma sundan kayınakknmak tadır. Dolayısıyla, 
/bugüne kadar tapu ve kadaısltro görmüş (bölgeler ile 
kadastro işlemlerimin dışında kalan yerlerde tekrar 
kadastro işlemleri yapılacaktır. Bölgenin kadastro iş
lemleri zamanımda 'bütünüyle düşiünülımüş olsaydı, 
şimdi ikinci bir işlem yapılmamış olacaktı. 

Sayın Başkan, tdeğerli miMettvekilleri; ülkemizde 
tapu ve kadaısltro istemlerinin bu kadar gecikmesi ve 
•iıhtilafîıarıın Çok oluşu, acab'a kanun ısıkıntııstnidan (mı 
kaynaklanmış, yoksa Tapu ve Kadastro Kurumu-

F mun ihmalinden mi doğmuştur? Gördüğümüz ka-
I darıyla ıbu kuruma gerekli özen göısterilımıemiş ve 
I devlet tarafından olanak tanınmamış, Üvey evlat 
I gibi bakılmıştır, 

I Bıültiçe görüşmelerinde dile getirmiştim; Tapu ve 
I Kadastro Kurumu bir yandan araç ıgereç sıkıntısı 
I çekiiyotr, diğer yandan bütçeden yeterli para verilı-
I ımeyer'ek, günün teknolojik gelişmesine ayak uydu-
I ramııyor. O zamanki, (kionuşimamda, Tapu ve Ka-
I dasICrö Kurumuna 'bir döner sermaye oluştur ulma-
I ısını ve oradaki b'irikimterle ide gerekli araç gereç ve 
I teknolojiyi geliştirmesini önermiştim. Üzerinde 
I görüşme yaptığımız ıbu yaisa tasarlısında, döner ser-
I ımaye oluşturulacağı (belirtilmektedir. Ancak, bu t'a-
I sarı ile getirilen döner ısermayeli Ibültçe, Tapu Ve 
I Kadastro Kurumunun kendi gelişımlesinde kullan ıi-
j ımayacak, döner sermaye bütçesinde «birikecek bu 
I paralar başka yerlere aktarılacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milldtlvekilleri; ülkemizde 
I 'tapu ve kadasitro işlemlerinin bu kadar gecikmesi, 
I teknik personel yetersizliğinden, ya da mevzuattan 
I kaynakTanmamiışıtır. Tapu ve kadastro i'şletnlerinin 
I gecikmesi, Tapu ve Kadastro Kuıruımaınun kısıtlı ve 
I yetersiz Ibütçesînden kaynaklıanmıştur. Eğer bütçe 
I günün şartlarıma uygun olsaydı, kurum her türlü 
I araç ve gereçlerini tamamlamış olacağı gijbi, bugü-
I ne kadar /geciken tapu ve kadastro işleımılierini de ta-
I marnlamış olacaktı. 

I Tapu ve Kadastro Kurumunun 1987 yılı ıbütçesi 
I görüşülürken, sayın bakan o zaman, «Kurumun, 
I devlet bütçesine 1010 mlljyar civarında gelir sağladı -
I ğını» ısöyleımişiti. Bir kuruim 100 milyar gelir sağlı-
I yor; ama devlet ıbüitçesine sağladığı gelirin ancak 
I l/6's.«, civarında bir bütçeyi geri alabiliyor. Daha 
I sonra da bu kurulma, «Ülkemizim her türlü yatırı-
I mında can damarı olan tapu ve kadastro işlerini ive-
I dilikle yap» diyoruz. 

I (Getirilen bu yasia tasarısı ile kuruma ne verecek-
I isiniz? Belki de, döner sermayeli büıtçe oluşturduk, 
I diye siÖz edeceksiniz; ama bu yasa tasarısının bir 
I «nadidesine bir fıkra ekleyerek de, bülçede biriken 
I parayı, Tapu ve Kadastro Kurumuna yarar sağla-
I madan özel teşebbüslere aktaracaksınız... Döner ser-
I mayede birikecek parayla, Tapu ve Kadastro Ku-
I rumunun araç gereç eksikliğimin giderilmesinde, en 
I son teknolojinin getir'Um/esiinde ve personeline daha 
I çok olanak sağlanmasıyla Tapu ve Kadastro Ku-
I ruimunu'n başarılı olacağına inanıyorum. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; özal Hü-
kümleti, her türlü devlet kurumlarını küçük düşüre
rek, başarısız diyerek, özele mahsus yasa çıkara
rak; özel teşebbüse devlet kurumumun gelirlerini 
peşkeş çekiyor. Tapu ve Kadastro Kurumuna ge
niş olanaklar tanırsınız, buna rağmen başaramaz ise, 
ancak o zaman özel teşebbüsü aklınıza getirebilir
siniz. IBu kuruma, döner ısenmayell -bütçeden çalış
ma şansım vermelden, getirilen yasa tasarısı ile büt
çe, özel 'sektöre aktarılmak isteniyor. 

iDiyelim ki, özel teşebbüs, Tapu ve Kadasftro Ku
rumundan ihale ile iış aljdı. Bu özel teşebbüs, teknik 
elemanı kendisi mi yetiştirecektir? Hayır, özel te-
şelbjblüls teknik personeli, kuruirrida yetişmiş insan gü
cünü kiendi bünyesine kaydıracaktır. O zaman da 
kurum, yetişmiş personel sıkıntısı çekecektir. Dola
yısıyla da kurum gittikçe gözldbn düşürülecektir. 

Sayın Başkan, d̂eğerlıi milletvekilleri; biraz man
tıklı düşünelim. : Kurum personel yetiştiriyor, döner 
sermayeli h'ü'tçeye kavuşuyor. Geriye ne kalıyor? 
Teknolojiye uygun araç ve gereç almak kalıyjor. Pa
rası var, yetiışmî-ş teknik personel var; araç ve ge
reç alır, kısa sürede devreye Sokar, tapu ve kadast
ro işlemlerini bitirir. Kurum olarak neden özel te-
şebfbüısie bu olanakları tanıyalılm?.. 

Bugüne kadar Tapu ve Kadastro Kurumunda 
kadastro çalışmahrı ihalesi olmadığından, kurum 
herhangi bir ihale yolsuzluğu şaibesi altında kalma-
ımısjtnr. Yarım bunlar da olacak ve kurum zor duru
ma düşecektir. Belki de hükümet şunu söylemek 'is
teyecektir : Ban özel ısekitöre verirsem, istihdam ko
nusunda hareketlilik gelecek, özel teşebbüslere iş 
olanağı açılacak, diyebiDir. ithale yaygın bir şekilde 
olacak mıdır? Hayır olmayacak; çünkü (A) tipi kar
ne istenecek ve [hu firmalar ihale tekelini eline alıp, 
istediği gibi ât »oynatacaklardır. Zaten şimdiden bazı 
ilçelerin kadastro işlemleri birkaç firmaya verilmiş 
bulunmaktadır. Belki de lönümüzideki günlerde istih-
Ikak isjteyeceklerdiır. Tasarıda getirilen ilgili madide 
ile dföner sermayeden özel kuruluşlara pay veril-
meısi, getirildiği şekilde çıkar ise, verilecek bu payın 
ilk siftahı şimdiden o firmalara hayırlı olsun di
yorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sonuç ola
rak bu yasa taısarıisu ile getirilen maddelerin bir bö
lümü taşınmaz mal maliklerine iyileştinme getiriyor
sa da, bunlar bu yasa içinde dolgu maddelerinden 
ileriye güdemez. Bu tasarının asıl amacı, tapu ve ka-
ldas»tro döner senmaye bütçesinin, ayrıcalıklarla bazı 
firmalara devlet eliyle aktanknasmı sağlamaktır. 
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Bu tasarıdaki bazı maddeler kuruma, personele 
ve de tapu ve kadastro işlemlerinin hızlandırılması
na k'atkada bulunmayacaktır. Sadece bu kurumun 
yapacağı ihalelerden öteye gitmeyecektir. 

Bu endişelerime cevap Ibekliyorum. Çalışkan, dü
rüst bürokrat Ve teknisyenleri bünyesinde barındıran 
Ibiu güzide Tapu ve Kadastro Küruimutmuizu iktidarın 
insafına terk etmaye'ıim, diyoruz. ;M!eclis olarak sa
hip çiklmamız gerekiyor. Kurumu, teşkilat ve perso
neli ile güçlendirerek, ülkemizin dev sorunu olan ta
pu ve kadastro «orunlarının çözümü için teşkilatımı
za gerekli araç, gereç ve en ileri Itelkrıolıojiyİ getire
rek, ülkemizin bu sorunlarının kurum tarafından 
çözümlenmesini bekliyoruz. 

IBu djuygularla grubum ve şahlsum adına hepinize 
saygılar sunuyorum. (SHP ve DYP sıralarından al
kışlar) 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Üistünel. 
A'NİAP Grubu adfna Sayın İhsan Nuri Topkaya; 

buyurun efendim. 

ANAP GRUBU ADINA İHSAN NURİ TOP
KAYA <(Ordu) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; Kadastro Kanunu Tasarısı hakkında Anavatan 
Partisi Grubunun görüşlerini arz ve (izah etmek üze
re huzurlarınızdayım. Bu vesileyle yüce Meclisin 
siz saygıdeğer üyelerini saygı ile selamlarım. 

Avukatlık olan mesleğimde en çok sıkıntısını çek
tiğim, tapulama mahkemelerindeki davalar olmuş
tur, Dört yıldan bu yana bu Mecliste birçok kanun
ları çıkardık, yürürlüğe koyduk. Çok önemli kanun
lar arasından bir tane'si de, şimdi görüşmekte oldu
ğumuz Kadastro Kanunu Tasarısı olduğu inancı içe
risindeyim. 

Türkiye'de kadastro tespitlerine 1934 yılında baş
lanmış, bugüne kadar bütün çabalara rağmen Tür
kiye'nin kadastrosunu gerçekleştirmek imkânı bulu
namamıştır. 

1934 yılında çıkarılan 2613 sayılı Kadastro ve 
Tapu Tahriri Kanunu yetersiz görülerek sonraki 
yıllarda iki defa daha kanun çıkarılmış; ancak bu 
kanunlar şekil yönünden Anayasa Mahkemesince ip
tal edilince, 1965 yılında 766 sayılı Tapulama Ka
nunu yürürlüğe konulmuş; o günden bugüne kadar 
766 sayılı Tapulama Kanunu hükümleri dairesinde 
köylerdeki ihtilafların çözülmesine çalışılmıştır. 

Türkiye bir bütün olmasına rağmen, köylerimiz
de ayrı kanun, şehirlerde ve belediye hudutları içe
risinde ayrı kanun uygulandığını yıllar yılı gördük. 
Bu bizim için büyük bir üzüntüydü. Bizden önceki 
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'iktidarlar da Türkiye'nin kadastrosunun yapılması la
zım geldiğine kanaat getirmiş olmalarına rağmen, 
'ayrı ayrı uygulanan bu kanunu bir türlü birleş tire- ı 
rek uygulamaya koyamamışlardır. 

Düşünebiliyor musunuz; aynı kişiye ait bir ara
zinin bir bölümü belediye hudutları liçerisinde, di
ğer bir bölümü belediye hudutları dışarısında olduğu 
takdirde, bu arazi için ayrı diki kanun uygulanagel- | 
mistir. Belediye hudutları içerisinde olduğu takdirde I 
2613 sayılı Yasaya göre muamele icra olurdu, bele
diye huduıtları dışında kalan ikinci bölümü için ise 
766 sayılı Tapulama Kanunu hükümleri uygulanırdı. 
Bu kanunlar o kadar ayrı hükümler ihtiva etmektey
di iki, örneğim; 766 sayılı Tapulama Kanununun uy
gulamasında ihtilaflar, itap ulama mahkemelerinde hal- I 
lediliyordu; 2613 sayılı Kanunun uygulamasında ise, i 
umumî mahkemeler, asliye hukuk mahkemeleri bu 
görevi yapmaktaydı; yani ayrı ayrı mahkemelere da
valar açılmak zorunda kalınıyordu; delillerin de
ğerlendirilmesi ayrıydı, usuller ayrıydı. Aynı kişiye 
ait aynı yerdeki arazi için iki ayrı mahkemeye baş
vurmamın vatandaşı ne kadar sıkıntıya soktuğunu 
takdir edersiniz. İşte bu sıkıntıları gidermek ama
cıyla sayın hükümetimiz ve Tapu Kadastro Genel I 
Müdürlüğü tarafından iki yıldan beri sürdürülen ça- I 
lışmalar bugün sonuç vermek üzeredir. 

Bu vesileyle çalı sımalarda büyük hizmetleri ge- I 
çen Tapu Kadastro Genel Müdürü Halim Çorba-
lı'ya, keza Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi De
kan Yardımcısı Sayın Hocamız Fiikret Eren'e, yine I 
Yargıtayımızın daha dün kurduğumuz Onaltıncı I 
Hukuk Dairesinin şu andaki Başkanı İhsan özmen 
Beyefendiye, yaptıkları bu çalışmalarından ötürü hu- I 
zurlarınızda teşekkürü bir borç biliyorum. I 

Bu kanun neler getirmiştir; zamanınızı fazla al- I 
mamak için bazı önemli noktalara değinerek söz
lerimi bitirmek listiyorum: I 

Muhterem 'arkadaşlarım, eskiden 766 sayılı Ta- I 
pulama Kanununa istinaden kadastro ekipleri köy- I 
lere gittiği zaman, ormanla ihtilaflı olan bölgelerde I 
Orman idaresi, «Burası ormandır, sen o bölgeye I 
girme» demek suretiyle ekip çalışmalarını engelle- I 
inekteydi, o ormanın içerisinde kalan bağ, bahçe I 
ve tarla haline getirilmiş arazilerin ölçümlerini tü- I 
müyle yapma imkânı olmuyordu, o araziler tespit I 
dışı bırakılıyor ve ihtilaflı olarak yürümesi devam I 
ediyordu. Şimdi ne oldu? Bıiz bunu tespit dışı bı- I 
rakmamafc için bu tasarı ile yeni bir hüküm getiri
yoruz ve köye girildiğinde Orman İdaresiyle olan ih- | 
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tilaflar da kökünden halledileoek ve çalışma alanın
daki tüm arazinin ölçümü ve tapuya tescilleri yapıla
cak. Eskiden mahkemelerimiz «Orman bölgesinde kal
mıştır» diye tespitleri iptal ©diyordu, tespit dışı bıra
kıyordu; bu nedenle yapılan hizmetler hiçbir işe ya
ramıyordu. Bu kanunla bu sıkıntıları gidermiş ola
cağız. 

Ayrıca, 766 sayılı Tapulama Kanunundaki mev
cut hükümlere göre, köyde kadastro çalışmaları ya
pılırken hak sahiplerinin itiraz hakkı yoktu. Ancak, 
çalışmalar bitirildikten sonra bir ay süre ile ilanlar 
yapılıyordu; bu ilanlardan bir ay sonra da itirazlar 
yapılıyor, itirazları itiraz komisyonları inceliyordu. 
Kanunda da ne zaman ne .inceleyeceği belli değil, 
istediği zaman inceliyor, istediği zarnan masasının 
gözünde saklıyor, uzun süre muamele icra etmiyor 
ve dolayısıyla vatandaşın işi sürüncemede kalıyordu. 
Bu getirilen yasa tasarısı ile buna basit bir şekil ge
tirildi : İtirazlar sadece, belgeye müsteniden yapıl
dığı takdirde, itiraz komisyonlarına yapılacak ve bu 
tespit komisyonları köyden çıkmadan evvel bu me
sele halledilecek, köyden çıktıktan sonraki itirazlar 
doğrudan doğruya mahkemeye yapılacak diye hüküm 
getirmek suretiyle, oradaki sıkıntıyı halletmiş ola
cağız. 

Keza, 2613 sayılı Yasa eskiden asliye hukuk mah
kemesine dava açma zorunluluğu getirmişti. Orman 
kadastrosunda yerin kıymetine göre asliye hukuk, 
sulh hukuk mahkemelerine davalar açılıyordu. Şim
di bunlarım hepsi bir araya toplandı, bunların ihti
lafları kadastro mahkemesinde halledilecek. Bir ne
vi ihtisas mahkemesi olan kadastro mahkemelerinde 
daha süratle bu işler hallolacaktır. 

Getirilen yasa tasarısı hakikaten büyük bir yara
ya neşter vurmuştur, iyileştirici hükümler ihtiva et
mektedir. Eskiden Tapu Kodastro Genel Müdürlü
ğünün imkânları genel bütçeden karşılanıyordu, bu
gün döner sermayeli bir kurum halime getirilmiştir. 
Döner .sermayenin gelirleriyle rahatça çalışabilecek 
ve kadastro çalışmalarını hızlandırabilecektir. 

Ayrıca, getirdiğimiz hükümlerle sadece Tapu Ka
dastro Genel Müdürlüğü ile, değil, özel teşebbüs ma
rifetiyle de bu tespitler ve tahditler yapılacak, ko
nular çabukça halledilecektir, 

Türkiye'nin yüzölçümü, bendeki 'bilgilere göre, 
779 452 kilometrekaredir; 'bunun 210 bin kilometre
karesi orman, 243 bin kilometrekaresi mera ve 276 
bin kilometrekaresi de araziden ibarettir. Bunların 
kadastrosunun mutlaka bir an evvel yapılması zo-
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rumluluğu vardır. Bugün teknik değişmiştir; yeni açı- I 
lan yollarımız, barajlarımız, köprülerimiz, kredi iş- I 
lemleri, banka işlemleri 'hepsi bu kadastro işlemleri- I 
nim bir an evvel bitirilmesine "bakmaktadır. I 

Bu bakımdan, yüce Meclisin siz değerli üyele- I 
rinin bu tasarıya olumlu yönde bakacağınızı umuyo- I 
rum. Bu Kanunun bir an evvel çıkmasından birçok 
vatandaşımız yararlanacaktır, ihtilaflar kısa dönem- I 
de çözümlenecektir. Ben, maddelere geçildiğinde an- I 
layamadığımız, ıMilaflı konular olursa izahat ver
mek üzere sözlerimi bitirmek istiyorum. I 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (ANAP sırala- I 
rından alkışlar) I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Topkaya. 
Buyurun Sayın Toprak. <DSP sıralarından al- I 

kışlar) I 
DSP GRUBU ADINA AR'İF TOPtRAK (Niğde) 

—• Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görüşülmek- I 
te olan 590 sıra sayılı Kadastro Kanunu tasarısı üze- I 
rinde Demokratik Sol Parti Grubunun görüşlerini I 
açıklamak üzere söz almış bulunuyorum. Grubum ve I 
şahsım adına yüce Meclisi saygı ile selamlarım. I 

önce bir konuyu açıklığa kavuşturmak gerek : I 
Kanunların çıkartılması kadar adil uygulanması da I 
şarttır.. I 

Şimdi, ülkemizdeki kadastro durumuna genel ola- I 
rak bir göz atalım : Bugüne kadar, yani 42 yıl için- I 
de kadastrosu yapılan toprakların sadece yüzde 40 I 
olduğu bir gerçektir. Topraklarım izin yüzde 60'ının I 
ise henüz kadastrosu yapılmamıştır;. ancak, yapıl- I 
maya çalışılmaktadır.^ I 

Sayın milletvekilleri, sorunları son derece fazla I 
olan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün Türki- I 
ye'de sadece ve sadece bir tek okulla yetinmesi doğ- I 
ru değildir. Bu konuda insan gücü etken olması la- I 
zırn gelirken, etken olamamakta ve malî kaynaklar I 
kendilerinden esirgenmesi nedeniyle, bu genel müdür- I 
lük, kadastro işlerine gerektiği gibi ilgi göstermesi I 
gerekirken, bu ilgiyi gösterememektedir. Söylemiş ol- I 
duğurn eksiklikler ve noksanlıklardan dolayı bu genel I 
müdürlük bugüne kadar topraklarımızın sadece ve I 
sadece yüzde 40'ının kadastrosunu yapabilmiştir. I 

Muhterem arkadaşlarım, 19816 yılı ile 1987 yılını I 
göz önüne alalım : Bu yılarda Türkiye'de tapu ve I 
kadastro ile ilgili olarak mahkemelerde bulunan dos- j 
yaların Vargıtaya gelmesiyle, 1986*dan 1987'ye sar- J 
kan dosya sayısı 40 bindir. Bu iş yükünün son gün- I 
lerde farkına varıldığı için, Yargıtay Yedinci Hukuk I 
Dairesine ek olarak Gnaltıncı Hukuk Dairesii kurul- \ 
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mak suretiyle bu yükün biraz hafifletilmesi ve buna 
bir çözüm getirilmesi için bir uğraş verilmesine rağ
men, bu iki dairenin, 40 bin dosyanın içinden çık
mak için olağanüstü, insan gücünün ve insan bey
ninin dışında bir çalışma yapma zorululuğu da bir 
gerçektir. 

Gerçi bu Kanun tasarısı bu davaların azaltılması, 
halledilmesi ve daha çok davanın gelmemesini içer
mektedir; ama düşününüz, bu iki mahkeme 40 bin 
dosyayı ne kadar zamanda neticeye bağlayabilir? Ay
rıca, bu Kanunla getirilen diğer bazı konuları da göz 
önünde bulundurunuz. 

Kadastro işi bir ihtisas meselesidir. Bu konuda 
ihtisası olan, bu konuyu enine boyuna hilen kişiler
ce -ileride zorluk çıkmaması için mahkemelik du
rumları da göz önünde bulundurarak- tam tespitin 
yapılması şarttır. O nedenle, ihtisas sahibi kişilere 
sahip olmak için önce okuldan yetişmiş kişilerin sa
yısını artırmak lazımdr. Sadece bir tek Tapu ve Ka
dastro Okuluyla bu işi halletmek, zannediyorum ko
lay olmasa gerek. Gerçi bu konuda, kursta yetişti
rilenler bazı imtihan ve testlere tabi tutularak ele
man bulunmaya çalışılmaktadır ama, bunlar bura
dan almış oldukları bilgilerle tatbikatlara gittikleri 
zaman, oradaki, tecrübeli arkadaşların yanında tatbi
katla ilgili uğraşı vermek zorunda kalmaktadırlar. 

Malî kaynağın sınırlı olması başlı başına ayrı bir 
konudur. Grubum, «Bu Kanun rahatlık getirecektir» 
düşüncesine kani olmasına rağmen, kadastro işinin 
bu şekilde halledilebileceğini düşünmemiz yanlış olur. 
Devletin elinde büyük imkânlar var iken, Tapu Ka
dastro Genel Müdürlüğü bünyesinde ve genel mü
dürlüğün ihtiyaç duyduğu bölge müdürlüklerinde 
döner sermaye işletmeleri kurulması konusunu şöy
le bir gözden geçirir isek, Türkiye'de genel müdür
lük dahil olmak üzere, bölge müdürlüklerinde kuru
lacak döner sermaye işletme müdürlüklerinin elde 
edecekleri kâr, bağış ve benzeri gelirlerle ayakta dur
ması sağlanmaya çalışılacaktır; bu ne demektir. 

Gerçi kanunun geneli içinde, bu kurum veya bu 
işletme sistemi kurulurken, devlet olanağından 300 
milyonluk yardım veya bir sermaye konacak gibi ba
zı cümleler var, Bakanlar Kuruluna bu miktarı 5 ka
tına kadar çıkartabileceği şeklinde yetki de veril
mektedir; ancak, 5 katına çıkardığınız zaman 1,5 mil
yonluk bir sermaye ile yeni bir işletme kuracaksınız 
ve bununla Türkiye'nin kadastro meselesini hallede
ceksiniz. 
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Ayrıca, genel müdürlükte kurulmuş olan döner 
sermaye işletmel^inin, bir başka yöne sapması ko
nusu da 'vardır. Bu konuda ne yapılıyor : Kurulmuş 
olan döner sermaye işletme müdürlüklerinin isterler
se dışarı ile ortaklaşa çalışabileceklerdi de ima edil
mektedir; bu nasıl bir ortaklaşa çalışmadır? 

Eğer, orada biriken paralarla, kâr amacı güden 
yeni bir iş yapma sistemime gidilir ise- korkarım ki, 
gidilir, gidilmemesi en büyük temennimizdir- o za
man ne olur : Oraya ayrılan paralar da boşa gitmiş 
olur, 

Yıllardır, çıban gibi büyüyen bir sorun olan ve 
Türkiye'deki Türk çiftçisi Türk köylüsü ve Türk 
Ulusu acilen tapuya sahip olmak üzere -biraz önce 
Anavatan Grubu sözcüsü arkadaşımın da söylediği 
gibi- tapusu elinde olduğu zaman, kredi ve borç al
ma veya ipotek verme olanağı elinde olacağı için ve 
bu hakkın acilen kendisine verilmesini bekler iken, 
bu işlemin daha yıllarca sürüncemede kalacağı ve 
yıllarca bu şekilde devam edeceği korkusunu taşı
maktayız, 

Sayın milletvekilleri, tasarıda döner sermaye iş
letmesi: kurulması öngörülüyor; ne olacak bu döner 
sermaye işletmesi kurulduğu zaman : Denilecek ki, 
siz buraya yardım edeceksiniz, kârınızla katılacak
sınız veya bilmem başka yön ve yöntemlerle katı
lacaksınız şeklinde bir s'stem getirilecektir. 

Mesela, Türk Polisini Güçlendirme 'Vakfını ele 
alalım, -aslında bu işi yürütmek, yapmak, amacına 
ulaştırmak iyi bir şey- kim karakola gittiyse veya 
herhangi bir şekilde poliste bir işi varsa, «Sizin bu 
İşinizi görebilmemiz için, bize acilen şu kadar yar
dımda bulunacaksınız, buyurun makbuzunuzu arka
daş» deniliyor. 

Aynı şekil burada yürütülür ise, tapunun kendi
sine aktanlış şekli nasıl olacak, eğer para vermezse 
veya böyle bir yardımda bulunmazsa tapu aktarılma-
yacak mı bu kişilere?! 

İHSAN NURİ TÖFKAYA (Ordu) — Döner ser
maye işletmesidir, demek değildir; bu bakımdan yar
dım toplayamaz.; 

ARİF TOPRAK (Devamla) — Efendim, burada 
aynı şekilde, «Bağışlarla beslenecektir» şeklinde kay
nak gösteriliyor. 'Bağış, yasalarımıza göre, demek ol
sun veya olmasın, tüm kuruluşlara yapılabilen bir 
yardım şeklidir; bu konuda da mı aynı yola tevessül 
edilecektir?! 

Şimdi benim korkum, Ömrünü kıraç kesimde ça
lışmakla, geçim sıkıntısıyla geçiren, askerlik zamanı 

gelince askerliğini bu devlet, bu ülke, Türk Ulusu 
için yapan Türk köylüsü, ondan sonra da gelip ka
rınca kararınca vergisini ödeyip, daha sonra da bun
ların karşılığı olarak, devletten beklemiş olduğu iş
ler için de ayrıyeten bk para ödemek zorunda bıra
kılırsa -olanların ödemesi ayrı bir konu, parası ol
mayanlar da aynı şekilde para ödemek zorunda 
bırakılırsa- o zaman korkarım ki, bu Kanunu yan
lışlıklarla dolu olarak çıkardığımız için, bu Meclise 
ve bu Kanunu çıkaranlara bir şeyler söylerler; kor
kum budur. İnşallah bunlar söyletilmeden uygulanır 
bu yasa. 

Sayın milletvekilleri, bu kanun tasarısında önce
likli kadastro yapma sistemi var. Öncelikli kadastro 
sisteminin; yani, kadastrosunun bitirilmesi sistemi
nin nasıl çalışacağı açık değil, öncelikli olması için 
nelerin gerektiğini, burada teker teker derceümek, 
göstermek gerekirdi. Paranız var mı, bunu yaptıra
bilmek için ayrıyeten gider döner sermaye' işletme
sine parasını yatırırsınız; ondan sonra önceliği alır
sınız, deniyor.; Parası olan gidip parayı yatıracak ve 
öncelikli sistemi alacak ve işini bitirecek. Parası ol
mayan ise bekleyecek? Ne zamana kadar bekleyecek; 
sırası gelinceye kadar. Sırası nasıl gelecek, onu da 
bilemiyoruz. Eğer kabre kadar gelmeyecekse, vah o 
zaman o bekleyenlerin haline. Ben bunun adaletli 
hir şekilde yürütülmesinıi diliyorum. 

Sayın milletvekilleri, bu kanun tasarısının uygu
lanma olanağı olan mahkemelerde ve Yargıtay'da bi
rikmiş dosyaları ortadan kaldırmasını diliyoruz. Bu 
kanunu halkın sorunlarını azaltması yönünde, atı
lan bir adım olarak düşünüyoruz. 

HİLMİ NALBANTOĞUU (Erzurum) — Acaba 
öyle mi? 

ARİF TOPRAK (Devamla) — Öyle düşünüyo
ruz.; 

Bizlerin de geçmişteki uyarılarıyla bu hale getiril
miş; işlerin daha çabuk görülmesi, kangren haline 
gelmiş kadastro işinin bitirilmesi; hatta her yıl büt
çeler görüşülürken dile getirilen toprak reformunun 
yapılabilmesi konusu- var; Türkiye'de Toprak Re
formu Genel Müdürlüğü var, onun da yapılabilmesi 
için bu kadastronun acilen yapılması gerektiğini grup 
olarak düşünüyoruz. Bu bir gerçek. Geçen yılki ko
nuşmamızda bu konunun üzerinde durmuştuk. 

Döner sermaye işletme müdürlüğünde birikmiş 
paralar serbest bırakılır, denetlenmez ve dışarı ile -
biraz önce sistemini söylemiştim - bir iş yapmaya 
kalkarsa, o işte şu meydana gelir: Adam, genel mü-
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dürlük veya bir başka işletme müdürlüğünda birik- I 
mis paraları, kendisiyle ortaklaşa bir yatırıma yö- I 
nelttiği zaman - telefonla veya devlet işbirliği ile zen- I 
gin olma yolunu bulursa - bu da bir yanlışlık ola- I 
oalktır. Zannediyorum, özelleştirmenin değişlik bir şak- I 
lini Tapu Kadastroya getiriyor bu kanun tasarısı. I 
O nedenle bunun önüne set çekilmesi gerekir. I 

Sayın milletvekilleri son olarak şunu söylüyorum: 1 
Bu zamana kadar arkadaşlarımızın - muhalif olsun I 
veya iktidarda olsun - söyledikleri sözler var: Da- I 
vaların azaltılması, özellikle halkla devletin bu ka- I 
dar çök karşı karşıya getirilmesi yönünden yapılan I 
uyarı ve önerilerin Ikatkısı olmuştur. Biraz önce say- I 
dığım aksaiklıkların ve şüphelerin giderilmesiyle - bu- I 
nu Genel Kurulda yapacağız - bu kanun tasarısının I 
süratle uygulanmasını diliyorum. I 

Bu Ikanun, ulusumuza ve ülkemize iyi uygulaya- I 
oak ellere'; lafzını ve ruhunu uygulamada vicdanıyla I 
birleştireceklerin ellerine teslim edilmelidir. O şe- I 
kilde yürütüldüğünde faydalı olacağı inancıyla, he- I 
pinize saygıları sunarım. (DSP ve SHP sıralarından I 
akışlar) I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Toprak. I 

Adalet Komisyonu Başkanı Sayın Ali Dizdaroğ- I 
lu, buyurun, I 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALÎ DtZ-
DAROĞLU (Antalya) — Sayın Başkan, değerli. I 
milletvekilleri; sözlerime başlamadan önce, hepinizi I 
saygıyla selamlıyor ve grupları adına konuşma ya- I 
pan sayın Ikonuşmacılara da, dileklerinden, temenni- I 
derinden veya te'nlkitlerinden dolayı teşekkürlerimi su- I 
nuyorum. I 

Sayın Başkan, değerli mıilletvökilleri; bu tasarının I 
getirdiği özellikleri ve1 yenilikleri, affınıza sığına- I 
rak - bugün çdk ikonuşıma oldu ama - böyle önem- I 
li bir kanunda, sıralamadan, değinmeden geçemeye- I 
ceğim. I 

Bildiğiniz gibi, ülkelerin maddî zenginliklerini I 
oluşturan değerlerin başında, taşınmaz mallar gelir. I 
Taşınmaz malları, gayrimenkulleri belirleyen, onla- I 
n, hukukî kfimliğe kavuşturan en önemli işlem ise, I 
hiç şüphesiz, tapulamadır. Türk insanının tutku ve I 
linançları içinde, tapu ve tapulama müessesesinin müs I 
tösna bir yeri vardır. Tartışma ve çekişmelerden I 
uzak bir tapulama, modern teknolojinin verilerine I 
dayanan bir kadastro ile mümkün olabilir. I 

Kadastro, taşınmaz malların geometrik şekilleri- I 
rii, sınırlarını, ölçü ve büyüklüklerini, hukukî durum- I 
lannı, teknik donelere ve güvenilir belgelere göre I 
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belirleme işidir. Taşınmazların, kadastroya dayalı 
tapulamaları sonunda; ülke toprakları, hukukî, ma
lî, liktisadî ve güvenlik yönünden |am bir açıklık ve 
belirliğe kavuşacağı için; vergi alınması, hukukî çe
kişmelerin çözümlenmesi, sanayi tesislerinin yapıl
ması, altyapı hizmetlerinin gerçekleştirilmesi, turistik 
yapıların kurulması, daha hızlı, daha doğru ve daha 
güvenilir bir şekilde yürütülür. 

Ülkemizin her türlü arazi varlığı, 777 960 mil
yon dönüm civarındadır. Bunun 275 milyon dönümü 
işlenen tarım arazisini, 245 milyon dönümü mera 
arazisini, 200 milyon dönümü orman arazisini, 29 
milyon dönümü çıplak dağ ve kayalık yerleri, 11 
milyon dönümü su yüzeylerini, 6 milyon dönümü de 
yerleşim alanlarını oluşturmaktadır. 

Kadastrosu yapılması gereken bu arazinin, bu
güne kadar, maalesef henüz yarısının bile kadastro 
işlemlerinin tamamlanamadığı görülmektedir. Tarım 
arazisinde gerçekleştirilen kadastro işlemi, yüzde 50 
veya yüzde 60 civarındadır. 

Hızla kalkınmakta olan ülkemizde, her türlü alt
yapı, sanayi, ticaret ve tarım sektörünün ihtiyaç duy
duğu kamulaştırmanın yapılabilmesi, tarım arazisinde 
gerçekleştirilen kadastro işlemlerine bağlıdır; bu işle
rin, çok süratli bir tempo ile devamına ve tamam
lanmasına bağlıdır. 

Tasarı, şehir kadastrosu, kır kadastrosu ayırımını 
kaldırmış, tek bir kadastro fikri getirmiştir. Ülkemiz
de, 1934- yılından beri uygulanmakta olan 2613 sayılı 
Kadastro ve Tapu Tahriri Kanunu, sadece, il ve 
ilçelerin, belediye şuurları dışında kalan kır toprak
larının, kadastrosunun yapılmasını öngörmektedir. 
Hukuk devleti ile yönetilen hiçbir ülkede, kır ve kent 
kadastrosu şeklindeki ikili bir kadastro işlemine rast
lamak mümkün değildir. Gerçekten, idarî bir sınırın, 
ikiye ayırdığı toprak bütünlüğünün, bir kısmında baş
ka bir kanunun, diğer kısmında bir başka kanunun 
uygulanması, her şeyden önce, hukukî eşitlik, teknik 
ve genellik ilkelerine aykırıdır. 

Medenî Kanunumuz, 910 ve müteakip madde
lerinde, tapu sicili sistemini öngörmüş ve taşın
maz malların bu sicile kaydını emretmiştir. Taşın
maz mallarımızın, özellikle arazi varlığımızın, kadast
ro ve haritası tamamlanamadığı için, Medenî Kanu
nun öngörmüş olduğu tapu sicili de tam olarak ger
çekleştirilememiştir. Bunun sonucunda taşınmaz mal
ların alım ve satımı, daha çok tapu dışında yapılmış
tır. Bu ise, tapu sicilinin aleniyeti, tapuya güven ve 
iyiniyet ilkelerini işlemez hale getirmiş; vatandaşlar 
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arasındaki çekişme ve niza duracağı yerde; giderek 
artmıştır. 

Anayasamızın, mülkiyet hakkını teminat altına 
alan 3.5 inci maddesinde, Medenî Kanuna göre taşın
mazlarda ilke olarak mülkiyet hakkını belirleyen, bel
geleyen resmî sicil, tapu sicili, resmî belge, bildiğiniz 
gibi tapudur. Oysa, yukarıda da belirttiğim gibi, ül
kemizde kadastrosu yapılmamış, sağlam bir tapuya 
dayanmayan, özel mülkiyetteki araziler çoğunlukta
dır. Hukukî ve idarî hizmetlerdeki eksikliğe dayanan 
bu durum, vatandaşla vatandaş ve özellikle vatandaş
la devlet arasında, neredeyse ebedî bir ihtilafa sebep 
olmaktadır. 

Gerçekten Osmanlı Devletinde tapu sicili sistemi
nin mükemmel anlamda olmayışı, Cumhuriyet döne
minde ise, bu sistemin çeşitli sebeplerle tam olarak 
işletilememesi, özel mülkiyetteki tapusuz taşınmazla
rın aidiyeti konusunda, Hazine, Orman Genel Mü
dürlüğü ve diğer kamu kuruluşlarıyla vatandaş ara
sında sürekli uyuşmazlık ve dava kaynağı olmuştur. 
Yeryüzünde hiçbir ülkede, Türkiye'de olduğu kadar 
devletle vatandaş arasında, taşınmazlarla ilgili dava 
sayısı kadar uyuşmazlık görülmemiştir. Bunun se
bebi, devletin ihmal ve kusuru sonucu, teşkilatını, ka
dastro ve tapulamasını kurup, tapusunu veremediği; 
fakat, aslında vatandaşa ait olan özel mülk taşınmaz
lar üzerinde, devletin veya diğer kamu kuruluşlarının 
mülkiyet iddia etmesidir. Halkın yıllardır ekip biçtiği 
özel mülk sahibi olduğu toprakların tapusunu, göre
vini yerine getiremediği için veremeyen devletin, bu 
ihmal ve kusuruna dayanarak, şimdi bunlar üzerinde 
ileri sürdüğü haksız mülkiyet iddiasına son verip; 
devletle halk arasındaki bu mücadelede, ihtilafın çö
zümlenmesinin artık vakti çoktan gelmiştir. Kadastro 
Kanunu Tasarısının başlıca amaçlarından birisi de, 
bu ihtilafı âdil bir biçimde sona erdirmektir. Bu 
yönden tasarıda «yurtta sulh» fikri hâkim kılınmıştır. 

Kanun tasarısı, demokratik hukuk devleti fikrin
den hareket ederek, ne koyu bir şekilde devlet-Ha
zine menfaatini, ne de körü körüne fert menfaatini 
savunmuştur. Tasarıda devletin hakkı devlete, ferdin 
hakkı da ferde verilmiştir. Bu itibarla, hak ve hakkı 
belgeleyen ispat araçları, mahkeme teşkilatı ve yar
gılama usulü yönünden Hazine, orman ve vatandaş 
arasında eşit ve âdil bir denge kurularak, Medenî Ka
nunun herkese tanıdığı ispat külfeti getirilmiştir. 

Bu amaçla, tasarı başlıca şu yenilikleri getirmek
tedir : Tasarıda kır ve kent topraklarında ayrı tarih
lerde çıkartılmış ve nispeten farklı hükümler taşıyan, 

2613 sayılı Kanunla yapılan kent topraklarındaki ka
dastroyla, 766 sayılı Kanuna göre yürütülen, bu ka
dastrosu belirtilmiş tek bir kadastro hâkim kılın
mıştır. 

Devlet, özellikle Hazine ve ormanla vatandaş ara
sında, demokratik hukuk devleti fikrine uygun ola
rak eşitlik getirilmiştir. 

Kadastro ve tapulamanın, kalkınmış ülkelerdeki en 
çağdaş ve modern teknikler alınmak suretiyle, en kısa 
zamanda yapılması öngörülmüştür. 

Uyuşmazlıkların hızla çözümlenmesi için, kadas
tro mahkemeelrinin kurulması ve bu mahkemelerde 
daha süratli bir yargılama usulünün uygulanması sağ
lanmıştır. Uygulamada işlerin uzamasına sebep olan 
kadastro komisyonlarına itirazın, kadastro ekibi ka
dastro çalışma alanından ayrılmadan önce yapılması 
ve bir sonuca bağlanması usulü getirilmiştir. 

Tapusuz taşınmazların zamanaşımı, zilyetlik yo
luyla kazanılmasında, eski kanunlarda olduğu gibi, 
belgeli ve belgesiz, yani sırf zilyetlik yoluyla kazan
ma yolları aynen muhafaza edilmiştir. 

Bu kanunlarda - kanaatimizce - görülen en büyük 
eksiklik, zilyetlik yoluyla kazanılacak toprağın nite
liğinin ayırt edilmemiş olması, böylece sulu toprakla 
kuru toprağın bugüne kadar, birbiriyle ekonomik yön
den eşdeğerde görülmesidir. Oysa, tarım ekonomisi 
ve işletmecilik ilkeleri yönünden sulu toprakla kuru 
toprak çok farklı değer arz eder. Sulu toprak çok da
ha verimli, kuru toprağın ise ülkemizde genellikle 
bir yıl işlenmesi, müteakip bir yıl nadasa bırakılması 
düşünüldüğünde, iki tür toprak arasında fark bütün 
çıplaklığıyla ortaya çıkmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bildiğiniz gi
bi bugün uygulamada ve halen Yargıtay 7 nci Hu
kuk Dairesinde 1984'den bu yana 41 bin dava dos
yası sıra beklemektedir. Tapulama ve kadastro mah
kemelerinde ve tapulama komisyonlarında 300 bin
den fazla tutanak itirazlı veya davalı durumdadır. 
Dava dosyaları, mahkemeler, Yargıtay ve kadastro 
müdürlükleri arasında sürekli dolaştırılmaktadır. Yar
gı mercileri, tutanaktaki imza noksanlığı sebebiyle, 
yıllardan beri mahkemelerde görülen 200 binden faz
la dava tutanaklarını tapulama müdürlüklerine dev
retmiş ve halen bunlar da sürüncemede beklemek
tedir. 

işte bu nedenle, bunların da ışığı altında getirilen 
bu tasarı, bir tasfiye kanunu tasarısı niteliğindedir. 
Bu kanun tasarısı, 17 nci dönemin çıkardığı halka, 
vatandaşa hizmet götürecek, daha doğrusu vatan-
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daşın devletle olan sürtüşmelerini azaltacak ve ger- I 
çekten vatandaşı rahatlatacak bir kanun tasarısıdır. I 
Yüce Meclisinizin desteğini istirham eder, hepinizi I 
saygıyla ve sevgiyle selamlarım. (ANAP sıralarından I 
alkışlar) I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dizdaroğlu. I 
Başka söz isteyen var mı? I 
SALİH ALCAN (Tekirdağ) — Söz istiyorum. I 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Salih Alcan. I 
SALİH ALCAN (Tekirdağ) — Sayın Başkan, de

ğerli milletvekilleri; çıkacak olan bu kanun tasarısın
dan Türk köylüsünün çok hizmet beklediğini düşü
nerek, bu kanun tasarısının memleketimiz için ha- I 
yırlı olmasını diliyorum. I 

Bu kanun tasarısı içerisinde, şahsen, tapu senedi- I 
nin manasının büyük olduğunu, her vatandaşın, «Mal I 
canın yongası» misali, mevcut gayrimenkulunun sı- I 
nurlarının tam teşekkül edilerek, tapu senedinin ce
binde bulunması onu rahatlatır ve onun güvencesini I 
ortaya çıkarır. I 

Hisseli senetlerin yaşamda çok büyük kargaşalık- I 
lar ve zararlar getirdiğini hepimiz biliyoruz, ilgili I 
resmî makamlara bunları takdim ettiğimizde, karşı
mıza çıkan bürokratik engelleri de biliyoruz. Aynı za
manda, Orman Genel Müdürlüğü kadastro ile Tapu I 
Kadastro Genel Müdürlüğünün bugüne kadar müşte
rek çalışmadığından, her iki yönde bulunan vatan- I 
daşlarımızın güçlükler içerisinde bulunduğunu biliyo- I 
ruz ve bunların müşterek çalışmaları neticesinde bir- j 
çok sorunun halledileceğini de tahmin ediyoruz ve 
öyle olmasını istiyoruz. I 

Tapu kadastro mahkemelerinin sağlıklı soruştur- I 
mıasıyla, senelerdir mahkemelerde bekleyen dosyala- j 
rın bitmesiyle, köylümüzün adliye kapılarına gitme-, I 
meşini sağlayacağız. Bu konunun da çıkacak olan bu I 
kanun tasarısı neticesinde azalacağını ümit ederiz. I 

Tapu kadastro işlemlerinin, teknik elemanlar, sağ- I 
liik.li ve bilinçli insanlar tarafından yürütülmesinden I 
yanayız. Teknik elemanların yetiştirilmesi güçtür. Bu I 
elemanlarımız yetiştiği zaman, Tapu Kadastro Genel I 
Müdürlüğünün vermiş olduğu aylık yetmiyor ise, bu- I 
günün şartlarına göre bu teknik elemanların maddî I 
güçlerinin de desteklenmesinden ve ona göre bu çatının I 
altında çalıştırılmasından yanayız. Teknik okullarımı- I 
zın sayılarının artırılarak, bu okullardan mezun olan I 
elemanlara Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü sahip I 
çıkmalıdır. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün mad- I 
deten güç şartlarda olduğunu biliyoruz. Hükümetimi- | 
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zin, bu güç şartları yenmek için maddî yönden ken
dilerine destek olmasını istiyoruz. 

Senelerdir kadastrosu yapılmayan köylümüzün 
beklentisinin bitmesi dileğiyle, bu kanun tasarısının 
olumlu olduğunu söyler, yüce Meclise saygılar suna
rım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alcan. 
Devlet Bakanı Sayın Tınaz Titiz; buyurun efen

dim. 
DEVLET BAKANI MUSTAFA TINAZ TİTİZ 

(istanbul) — Sayın Başkan, yüce Meclisin değerli 
milletvekilleri; hepinizi saygılarımla selamlıyorum. 

Sabrınızı taşırmaksızın, görüşmekte olduğunuz 590 
sıra sayılı Kadastro Kanun Tasarısının bazı nokta
ları hakkında hükümetimiz görüşlerini de sizlere 
arz etmek istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, memleketimizde sosyal, 
ekonomik, teknik ve hukukî alandaki gelişmelere pa
ralel olarak toprak - insan ilişkileri de her geçen gün 
önem kazanmış ve bu önem gittikçe de artmaktadır. 
Hızlı şehirleşme, imar hareketleri, yol, baraj, sula
ma, araziye ilişkin vergi ve kredi problemleri, kamu
laştırma, en önemlisi arazi ihtilaflarının süratle çözüm
lenmesi, Türkiye kadastrosunun bir -an evvel bitirilme
sini gerektiren en önemli sebeplerden birkaç tanesi
dir. 

1987 bütçe müzakereleri sırasında, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinde yapmış olduğum konuşmamda, 
kadastro hizmetlerinin süratle sonuçlandırılması için 
TÜBİTAK koordinatörlüğünde, üniversitelerden, mes
lek odalarından ve bu konudaki profesyonel kuruluş 
temsilcilerinden oluşan geniş tabanlı bir çalışma gru
bunun kurulduğunu ve Harita Kadastro Reform Pro
jesi adı altında bir proje hazırlandığını açıklamıştım. 
Bu projenin bir taraftan da çapraz kontrolü için, bir 
de «Tapu Kadastro Hizmetlerinin Yavaş Yürümesinin 
Nedenleri» veya «Niçin Yavaş Yürümüş Olduğunun 
Nedenleri» adı altında ayrı bir analiz çalışması da ya
pılmış bulunmaktadır. Bu iki çalışma sonunda, Harita 
Kadastro Reform Projesinin yasal tedbirler bölümü 
dikkate alınarak, yeni bir kadastro kanunu tasarısı 
hazırlanmıştır. Yasa, projenin belli bir parçasıdır. 
Diğer bölümleri terimin planına göre buna uygun ola
rak yürümektedir. Demin, grupları adına konuşma 
yapan, arkadaşlarımdan bir veya ikisi yasanın uygu
lanmasının önemli olduğunu, ama bunun sadece ya
sayla temin edilemeyeceğini belirttiler. Kendileri son 
derece haklıdırlar; ancak söylediğim gibi, burada gö
rüşmekte olduğumuz yasa bütünün bir parçasıdır. Bü-
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tün reformu sadece burada çıkaracağımız yasaya yük
lemek ve ondan beklemek doğru değildir. Diğer par
çaları buna uygun olarak, aşağı yukarı, bir seneden 
bu yana yürütülmektedir. 

Kamuoyunu yakından ilgilendiren bu yasa tasa
rısı hakkında, bazı bilgiler sunmak istiyorum: önce
likle şunu arz etmek isterim ki, bu tasarı sadece 
bürokrasi içindeki birkaç eleman tarafından değil, 
aşağı yukarı iki yıllık süre içinde üniversiteler, araş
tırma kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları ve Yar-
gıtayın bu konuyla ilgili dairelerinin çok değerli ve 
tecrübeli uzmanları tarafından oluşmuş bir çalışma 
grubu tarafından hazırlanmıştır. 

Kalkınma planları ve yıllık programlar ve Harita 
Kadastro Reform Projesinin şehirlerde 2613, köyler
de 766 sayüı iki ayrı yasanın uygulanmasının sakıncalı 
olduğu konusunda görüşler yer almıştır. Yeni yasa 
tasarısında bu kanunlar birleştirilmiş ve tek yasayla 
tüm kadastronun yapımı sağlanmış olacaktır. Yani 
diğer bir deyimle, şehirlerde ve köylerde bir tek tip 
yasa uygulanacaktır. Ayrıca, bu tasarıda hükümet 
programımıza uygun olarak iş basitleştirmesi, ihtilaf
ların süratle ve basit incelemelerle çözümlenmesi ko
nusunda önemli tedbirler de getirilmektedir. 

Kıymetli milletvekilleri, vatandaşlarla orman ve 
Hazine arasındaki davaların en alt düzeye indirilmesi 
ve davaların hak sahipleri lehine kısa sürede çözümü 
için ilave hükümler getirilmiştir. İhtilafların kadastro 
komisyonlarınca süratli ve yerinde çözümü sistemi 
benimsenmiştir. Kadastro davalarının süratle sonuç
landırılması için usule ve esasa yönelik yeni tedbirler 
düşünülmüştür. Emek ve masraf sarfıyla imar ve ih
ya edilen toprakların ihya edenler adına tescili ve 
millî ekonomiye katkıları sağlanacaktır. 

Kıymetli milletvekilleri, Tapu ve Kadastro Kuru
muna, bundan evvelki iktidar dönemlerinde, bundan 
evvelki yıllarda gereken önemin verilememiş olduğu 
bir vakıadır; bunu aynen kabul ediyorum. Nitekim, 
bunu düşünerek bundan evvelki bütçe görüşmelerimiz 
ve ondan evvelki yılın bütçe görüşmeleri sırasında 
da Genel Kurulumuza arz ettiğim hususlar muvace
hesinde, demin bahsettiğim taraflardan oluşan bir ça
lışma grubu oluşturulmuş ve bu hizmetlerin nasıl 
daha iyi yapılabileceği, bu kıymetli kuruma layık ol
duğu değerin daha iyi nasıl verilebileceği incelenmiş
tir. 

Kadastro hizmetlerinin süratle yerine getirilebil
mesi için, döner sermaye teşkili suretiyle malî kaynak 
sağlanması sistemi öngörülmüştür ve zannediyorum ki 
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bu, yasanın en önemli hususlarından bir tanesidir. Bi
riken bu paraların, başka yerlere transferi şeklinde, 
demin grubu adına konuşma yapan arkadaşımın be
lirttiği endişeye hiçbir şekilde katılmıyorum. Böyle 
bir transfer imkânı yasal olarak mümkün değildir. Bu 
paraların, yapılmış olan proje uyarınca, o projedeki 
kalemlere sarf edilmek mecburiyeti vardrr. 

Tapusuz taşınmazların edinilmesinde hakkın is
patı kolaylığı getirilerek, Hazine ve şahıs arasındaki 
ihtilafların azalması sağlanacaktır. Hepimizce malum 
olduğu üzere, şu anda muhtelif mahkemelerde, bu 
yüzden devam eden davaların büyük bir çoğunluğu
nun kaynağı, kökeni budur. İşte bu amaçlarla Yar
gıtay Onaltıncı Dairesi kurulmuş ve ayrıca bu yasa
daki dava düşürme veya sonuçlandırma önlemleri ge
tirilmiş bulunmaktadır. 

Harita üretiminde modern teknolojiden yararlanı
larak, bilgisayara dayalı sistemlerden yazılım ve do
nanımlar sağlanarak, dünyadaki gelişmeler izlenebile
cek ve uygulamaya konulacaktır. Bunun için gerekli 
sistemler kurulacaktır. Yasaların imkân verdiği en ge
niş ölçüde, özel sektörden yararlanılacak ve gelişme
sine yardımcı olunacaktır. Ancak, bugüne kadar ihale 
olmadığı için, hata da yapılmadığı fikrine, müsaade
nizle katılmayı mümkün görmüyorum. İş yapılmazsa 
hata da yapılmaz fikri, herhangi bir icraatın temeli 
olarak alınamaz, İhale yapılacaktır; ancak ihaleler dü
rüst yapılacaktır. Mesele, bürokrasiyi iktidardan ko
rumak değildir; iktidarın icraatını bürokrasi eliyle 
verimli olarak, düzenli biçimde, namuslu biçimde yap
maktır. 

Anavatan hükümetinin felsefesine uygun olarak, 
proje içindeki öngörülen tüm kadastro hizmetlerinin, 
mümkün olan en geniş ölçüde, özel sektör tarafından 
yapılacağı da düşünülmektedir. Bu suretle devletin, 
milletin işlerinin millet tarafından, onun yaratıcılığın
dan yararlanılarak yapılması fikri, bu tasarının hazır
lanmasında etken olmuştur. 

Kıymetli milletvekilleri, sözlerimi tamamlamadan 
önce, iki noktaya dikkatlerinizi çekmek istiyorum. 
Bunlardan bir tanesi, öncelikli kadastro meselesidir. 
Yatırımlar dikkate alınarak, kadastrosu yapılacak böl
geler bir anaplana, master plana uygun olarak belir
lenecektir. Dolayısıyla yatırım yapılacak alanlara ön
celik verilmesi keyfen değil, master plan uya
rınca yapılacaktır; yoksa, parası olanların kadastro 
hizmetlerinden daha öncelikli yararlanacağı anlamına 
alınmaması gerekmektedir. 

300 — 



T. B. M. M. B : 122 21 . 6 . 1987 O : 1 

İkinci düzeltmek istediğim nokta; imar planları
nın kapsadığı veya kamulaştırma yapılacak alanlarda 
bulunan taşınmaz malların özel olarak kadastrosu ya
pılarak, kamu kurumlarının ihtiyaçlarının öncelikle 
karşılanacağı konusudur. Bu da demin söylediğim ay
nı sonucu vermektedir. 

Değerli milletvekilleri, arkadaşlarım içinde son de
rece faydalı eleştiri yapanlar da oldu; 3 ve 26 ncı 
maddeler hakkındaki eleştirileri gayet haklı buluyo
rum. Bu yönde getirilecek önergeleri, hükümet olarak 
destekleyeceğimizi arz etmek istiyorum. 

Diğer taraftan, bu yasanın bir tamamlayıcısı duru
munda olan Harita Kadastro Tapu Bilgi Sistemi Ka
nun Tasarısı, vaktin çok darlığı dolayısıyla henüz ko
misyonlara intikal edememiş ve görüşülememiştir. İn
şallah, önümüzdeki yasama döneminde, bu kanun 
tasarısı da komisyonlarda görüşülerek, bu yasanın bir 
tamamlayıcısı olarak yüce Meclisin huzuruna gele
cektir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu yasa ta-
sarısının milletimizin önemli bir ihtiyacını karşılaya
cağı inancımla birlikte, hepinizi saygılarımla selamlı
yor, hürmetler ediyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlan

mıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: 

(DYP sıralarından «101'i arayın Sayın Başkan» ses
leri) 

101 aranacaktır efendim. 
Tasarının maddelerine geçilmesini kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum : 

KADASTRO KANUNU TASARI 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Genel İlke " 
Amaç 
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, memleketin 

kadastral topoğrafik haritasına dayah olarak taşınmaz 
malların sınırlarını arazi ve harita üzerinde belirterek 
hukukî durumlarını tespit etmek ve bu suretle Türk 
Medenî Kanununun öngördüğü tapu sicilini kurmak
tır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
İKÎNCİ BÖLÜM 

Kadastro Çalışmaları 
Kadastro bölgelerinin belirlenmesi ve ilanı 
MADDE 2. — Her ilin merkez ilçesi ile diğer il

çelerinin idarî sınırları içinde kalan yerler kadastro 
bölgelerini teşkil eder. 

Kadastrosu yapılacak bölgeler ana plana uygun 
olarak Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün teklifi 
ve bağlı bulunduğu Bakanın onayı ile belirlenir. 

Kadastrosuna başlanacak bölgeler en az bir ay ön
ceden Resmî Gazete, Radyo veya Televizyonda, böl
ge merkezi ve bağlı bulunduğu ilde, varsa yerel ga
zetede ilan olunur ve ayrıca alışılmış vasıtalarla du
yurulur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
İSA VARDAL (Zonguldak) — Sayın Başkan, bi

rinci sorum; maddenin birinci fıkrasında, «Her ilin 
merkez ilçesi ile diğer ilçelerinin idarî sınırları içinde 
'kalan yerler kadastro bölgelerini teşkil eder» deniyor. 
Bir ilin diğer bir il ile veya bir ilçenin diğer bir ilçe 
ile idarî yönden sınır anlaşmazlığı olduğu hallerde, 
bu bölge nasıl tespit edilecektir? 

İkincisi, maddenin son fıkrasında «... alışılmış va
sıtalarla duyurulur» diye genel bir tabir var. Tatbikat
ta bu vasıtalar hangileridir? Bunların da açıklığa ka
vuşmasında yarar vardır. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Vardal. 
Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI MUSTAFA TINAZ TİTİZ 

'(İstanbul) — Sayın Başkanım, sayın milletvekilimizin 
sormuş olduğu birinci soru, çalışma alanlarıyla ilgili 
olup, tasarının 4 üncü maddesinde işlenmektedir. 

İkinci sorudaki «alışılmış vasıtalarla» tabirine ge
lince; bazı yerlerde gazete, radyo, televizyon vesaire 
gibi haberleşme araçlarının dışında, belediye hopar
lörleri veya o yöreye özgü birtakım haberleşme araç
ları olabiliyor, onlar kastedilmekledir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler.,. Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum : 
Kadastro ekibi ve komisyonun kuruluşu 
MADDE 3. — Kadastro ekibi; en az iki kadastro 

teknisyeni, mahalle veya köy muhtarı ile üç bilirkişi
den oluşur. 
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Muhtarın diğer bir kadastro ekibi ile çalışması ve
ya herhangi bir sebeple hazır bulunmaması halinde, 
yerine kanunî vekili katılır. 

Belediyesi olan yerlerde belediye meclisi, köylerde 
ise köy derneği tarafından en geç onbeş gün içinde 
altı bilirkişi, çalışma alanında birden çok ekibin gö
rev yapması halinde her ekip için ayrıca üç bilirkişi 
seçilir. 

Seçilen bilirkişilerin 40 yaşını bitirmiş olması ve 
kısıtlı veya yüzkızartıcı bir suçtan kesinleşmiş mah
kûmiyeti bulunmaması gerekir. 

Bilirkişilerin zamanında seçilememesi veya bilirki
şiliklerine mani hallerin bulunması halinde, bölgenin 
mülkî amiri tarafından aynı sayıda bilirkişi belirle
nir. 

Seçilen bilirkişiler kadastro ekibinin çalışması sıra
sında; kendisine, eşine, usul ve füruuna, kardeşine, 
kardeşinin çocuklarına ve eşinin usul ve füruuna ait 
tespitler ile bunların hak iddia ettiği tespitlerde ve ay
rıca hak iddia edenlerden biri ile kendisi veya usul ve 
füruu arasında davası bulunanlara ait tespitlerde de 
bilirkişi olarak dinlenemezler. 

Kadastro komisyonu; kadastro müdürü veya yar
dımcısının başkanlığında, bir kadastro üyesi ve itira
zın mahiyetine göre kontrol mühendisinden veya ta
sarruf kontrol memurundan oluşur. Kontrol mühen
disinin bulunmaması halinde yerine fen kontrol me
muru katılır. 

Bu maddede unvanları belirtilen memurlar bu 
maksatla açılmış okul veya kurslardan mezun olanlar 
arasından atanırlar. 

Kadastro komisyonlarında veya kadastro hizmet
lerinde görevli personele, arazide fiilen çalıştıkları sü
relere münhasır olmak üzere, 657 sayılı Devlet Me-
memurları maaşı için belirlenen katsayı ile çarpımı 
demesi gösterge rakamının, bütçe kanunlarındı devlet 
murları Kanununda yer alan 1 inci derecenin son ka-
sonucu bulunacak miktarın yarısını aşmamak üzerr 
her yıl Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün tek
lifi ve bağlı olduğu Bakanlığın onayı ile hizmetin 
ağırlığı ve sorumluluğuna göre tespit edilecek miktar
da aylık ödenek ayrıca ödenir. 

BAŞKAN — 'Madde üzerimde söz isteyen var mı? 
HİLMÎ NALBANTOĞIÂJ (Erzurum) — Söz is

tiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Nalbantoğlu. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamla
rım, 

Sözümün sonunda söyleyeceğimi baştan söyieye-
yimde, komisyon ve sayım bakanımız belki bir hıâ  
zırlık yaparlar. Bence, bu maddenin tamamen geri
ye çekilip, yahutta çekilmese bile şurada meşgul olu
nup, yeniden düzenlenmesi lazım. Bunu, hazırlık 
için, bir ikaz diye söyledim., 

Bu maddenin ıher şeyden önce tertibi bozuk. 
Kadastro işlerini arazide yapacak olan iki tane üni
te var; kadastro komisyonu ve kadastro ekibi. Sanı
yorum ki kadastro komisyonu, kadastro ekibinin üs
tünde bir mevkide olan birimdir. Bu bakımdan ter
tip bakımımdan, bir kere kadastro komisyonu içim 
söylenem fıkra veya cümleleri maddenin üstüne al
mak, daha sonrada kadastro ekibimi tarif etmek la
zım. Yani, bir tertip bozukluğu var. 

Şimdi de madde üzerindeki fikirlerimi arz ede
yim : Kadastro ekibi nasıl teşekkül ediyor? Madde
de «Kadastro ekibi; en az iki kadastro teknisyeni, 
mahalle ve köy muhtarı ile üç bilirkişiden oluşur.» 
deniyor; çok güzel. Muhtar, bir diğer kadastro eki
binde görevli lise, omun yerime bir başka ekiptede 
muhtarın yardımcısı olacak. Eğer orada üç tane, beş 
tane ekip varsa, onu bilmiyoruz, me olacak? O meç
hul. 

Bir de, «Belediyesi olan yerlerde belediye mecli
si, köylerde ise köy derneği tarafından en geç on
beş gün içinde altı bilirkişi...» her ekibe, eğer ekip 
çoksa üçe imdir iliyor. «... çalışma alanımda birden 
çok ekibin görev yapması halinde her ekip için ay
rıca üç bilirkişi seçilir.» deniyor. «Ayrıca» değil, 
«çok olması halimde de bu bilirkişi üçe indirilir» de
mek lazım gelir.; 

Şimdi burada, belediyesi olan yerlerde belediye 
meclisini anlıyoruz; fakat «köylerde ise köy derme
ği» nden maksat nedir? Bu köy derneği nedir? Köy
lerde, köy kalkındırma kooperatifleri var, bunu duy
muşuzdur, ama bazı köylerde dermek var, bazıların
da yok, me olacak o zaman? Bazı köylerde de üç 
tane, dernek var; köyü güzelleştirme derneği, köyüm 
sağlığını koruma derneği, köy okulunu bilmem ge
liştirme, güzelleştirme, boyama, badana etme derne
ği; bunlardan hangisi katılacak? Maddede açıklık 
yok. Binaenaleyh, bemce «köy derneği» dememek la
zım. Bence en iyisi, mademki madde de belediyesi 
olan yerlerde belediye meclisime atfediyor, köylerde 
de ihtiyar heyeti olmalıdır. Bu bakımdan da yan-* 
lış. Çünkü, her köyde, köy ihtiyar heyeti vardır. 

Seçilen bilirkişilerim yaşı 40 olacak. Niye 30 ol
masın? 'Mademki koşulu koymuşuz, kısıtlı olmaya-
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cak, yüzkızartıcı suçu olmayacak -zannederim köy ı 
muhtarları 25 yaşını geçenler arasından seçiliyor-
buradakı bilirkişiliğe seçeceğimiz 'kişileri, niye o köy
den 30 yaşını, hatta 25 yaşımı geçmiş olanlardan 
seçmiyoruz? 

'İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) — Yaşı iti
bariyle 'araziyi bilecek, 

HİLMİ NALBANTOÖLU (Devamla) — Bunla
rı ben sadece aklıma takılan konular olduğu içim ikaz 
mahiyetimde söylüyorum, ©akımız, mesela «köy der
neği» cümlesine siz hak verdimiz, herhalde bunun 
için de hak verecek olanlar vardır liçinizde. 

Sonra bir başka konu var : 3 üncü madde ko
misyonda görüşülürken maddenin altına şu ibare ila
ve edilmiş ve çok yerinde olmuştur. Kadastro ko
misyonlarında veya kadastro hizmetlerinde görevli 
personele, arazide fiilen çalıştıkları sürece 1 inci de
recenin son kademesindeki memurun gösterge raka
mının o yılki katsayıyla çarpımının -ki, katsayı bu 
sene '66'dır, yani, 1 400 göstergeyle 66 katsayısının 
çarpımı olan 92 400 liranın- yarısı olan, yani 46 200 
lira aylık ödenek vereceğiz. Güzel, biz de kabul ede
riz. Şimdi, yalnız şu var : Kadastro komisyonları da
ha oraya gelmedik onu tertiple ilgili konuşmalarımı 
yaparken söyleyecektim; ama şimdi söyleyeceğim-
kimlerden teşekkül ediyor : «Kadastro müdürü...» gü
zel, «... veya yardımcısının başkanlığında, -ya mü
dür, ya da yardımcısı başkanlık yapacak-' bir kadast
ro üyesi ve...» -bu kadastro komisyonundaki, bir ka
dastro üyesi meçhul, 'kim, nasıl seçilecek, niteliği ne
dir, koşulları ne olacak belli değil- itirazın mahiyeti
me göre, kontrol mühendisinden veya tasarruf kont
rol memurundan oluşur. Kontrol mühendisinin bulun
maması (halinde yerine fen kontrol memuru katılır» 

IŞimdi, demek ki, komisyonlarda çalışanlara bir 
ödenek verilecek. Ayrıca burada «veya kadastro hiz
metlerimde görevli personele de arazide çalıştığında 
verilecektir» denildiğime göre, bu kadastro hizmetle
rimde görevli personel, aynı zamanda kadastro ekibi
dir de. Şimdi kadastro ekib;ni demin saydım. Kim? 
«En az iki kadastro teknisyeni» güzel o zaten ara
zide çalışırsa bu ücreti alması lazım, «Mahalle veya 
köy muhtarı» o da alacak. Köy muhtarına ayrıca 
maaş da veriyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Nalbantoğlu, lütfen topar
layın efendim., 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Demek-
ki, araziye çıktığı zaman bir maaşta oradan alacak. 

İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) — Kadastro 
personeline ödenecek para bu. 

BAŞKAN — Sayın Nalbantoğlu, lütfen bitirelim 
efendim., 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Ona 
demiyorsa iyi. O konuda anlaştık. Ancak, bir şeyi 
daha belirtmek istiyorum. Beni lütfen sabırla din
leyin. Diğer maddelerde az konuşacağım; fakat bu
rada bahsi geçen 1 400 X 66 katsayısının çarpımın
dan çıkan- 92 400 liranın yarısı olan 46 2C0 lira bun
lar arazide çalıştığı zaman her birine 46 200 lira ve
rilecek, helal olsun, bana ne, imkân bulacaksınız ve
receksiniz; ama bu memurlardan bazısı 7 nci dere
cededir, bazısı '8 inci, bazısı 9 uncu, bazısı da 5, 3, 
4, 1 imci derecededir. Bu derecelerde olam hizmetli
ye de aynı parayı vereceksiniz, müdürüne de; 5 inci 
derecedeki memuruna da, aynı parayı vereceksiniz. 
Belki onay alınmak suretiyle arazide çalışan... 

BAŞKAN — Sayın Nalbantoğlu, bitirelim efen
dim. 

HİLMÎ NALBANTOĞLU (Devamla) — Belki 
kadastro memuru bir iki ay odacısını da gönderecek. 

AHMET REMZİ ÇERÇİ (Adana) — Sayın Nal
bantoğlu, Başkan size söylüyor. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — O da 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi, 11 inci 
dereceden bir memursa, o da alacak, ki burada bir 
eşitsizlik de olacaktır. Bunu da arz edeyim. 

BAŞKAN — Sayın Nalbantoğlu, bitirelim lütfen 
efendim. Sürenizi çok aştınız. 

ATİLLA SIN (Muş) — Konuşmak için mi çık
tın oraya?1 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Hiç konuşma. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Grup 

adına konuşayım mı Sayın Tutum? 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Sayın Başkan, şahsı 
adına çıktı. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Grup adına ko
nuşmasını kabul ediyorum., 

HtLMl NALBANTOĞLU (Devamla) — Grup 
adına konuşuyorum Sayın Başkan. (ANAP sıraların
dan gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, grup adına devam edi
yorlar. Grup adına yapılan konuşma süresi kadar 
konuştular, zaten o da bitmek üzere efendim. 

Buyurun Sayın Nalbantoğlu. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Şimdi, 

bu maddede unvanları belirtilen memurlar, kadastro 
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komisyonuna girenler. Bunların sıhriyet koşulları ne, 
nitelikleri ne olacak belli de değil. 

İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) — Onlar bel
li; Medenî Kanunda hepsi var., 

HİLMİ NALBANTOÖLU (Devamla) — Ben yi
ne tatlıya bağlayayım; grup adına diye on dakika da
ha uzatırım. Sayın Bakanım da zaten burada itiraf 
ettiler; bu maddeye bir çok grup sözcü de değinmiş; 
fakat, dolayısıyla bunu, şu kamunun görüşmemizin 
süresi sonuna kadar sayın komisyon geri alsa, ora
da yeniden düzenleyip de getirse çok memnun olu
rum. Aksi takdirde oy vermeyeceğiz tabiî. 

'Saygılar sunarım, 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Nalbant-

oğlu. 
Sayın Bahadır, buyurun efendim. 
'NİHAT AKPAK (Sakarya) — Süreyi çok aşı

yorlar Sayın Başkan, 
BAŞKAN — Merak buyurmayın efendim. 

OSMAN BAHADIR (Trabzon) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; konuşmamda da belirttiğim 
üzere, burada bilirkişiler için memnuniyet hükmü ge
tirilmiş. Bu hüküm getirilmiş ama, diğer teknisyen, 
muhtar ve diğer görevliler için memnuniyet hükmü 
getirilmemiştir. E!ski ?Ö6 sayılı Kanunun 22 nci mad
desinin son fıkrasında şöyle bir hüküm var : «17 nci 
maddede gösterilen memnuniyet hükmü, tapulama 
teknisyeni ve -tabiî yardımcısı kalktı- yardımcısı ile 
muhtar ve belediye başkanı ve bunların yerine kaim 
olanlar hakkında da tatbik olunur.» Bu memnuiyet-
ler 17 nci maddede zikredilmiştir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederini Sayrn Bahadır. 
(MEHMET SİAİİT EIROL ı(Hakkâri) — Sorum 

Var Sayın Baş'kan. 
iBAŞKAN — Buyurun Sayın Erol 
IMİEHİMET SAİT EROL (Hakkâri) — Sayın Baş-

kanıim,, 3 üncü maddenin sSdn ıbiendinde, kadastro ko-
misıyonlarırid'a veya kadasitjro hizraetılerinde görevli 
pensıoınele, arazide fiilen çalıştıkları slürelere münha
sır lö'lma'k üzere, 657 sayılı Yasaya dayanarak 1 inci 
derecenin sen kadleımesi üzerinden, çalıışitrğı günllere 
münhasır olmak üzere aylık veriliyor. 

\Maluimlarınnz olduğu üzere yakın Ibir zamanda 
.bu Mecliste geçmiş dlan Erken Emeklilik Yasasın
da olduğu giıhi, 657 ısayıılı Yasanın 3'6 nci maddesi
ne göre öğrenim durumu nazarı itibara alınarak 
değerlendirme yapıllmıışjti'r. 

IBurada, arazide ıçalışimaları normaldir ve karşılı
ğım |da almaları normaldir; aima, burada deyimi de-
ğişltirirıselk acaJba daha uygun loknaz mı? Çünkü tasa
rıda, «... tespit edilecek mi'kıtarda aylık ödenek, ay
rıca öldenir.» denmektedir. «Aylık Ödenek» deme-
yıelim İde, «ıttızminat mahiyetiincîe» diyelim. Çünkü, 
«ödenek» dendiği ızanıan 657 ısayılı Kanunun 36 nci 
maddesine ayikın o'jmuiş oluyor. 

BAŞKAN — (Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI MUSTAFA TINAZ TİTİZ 
ı(itatan!bul) — Sayın Başkanım, ıburada maddenin son 
Merasının son cümlesin© dik'kat esdiilirise, «... Bakan
lığın ohıayr ile hizmetin ağnrhğı ve .soromlluluğuna 
göre tespiit edilecek miktarda...» deniyor; dolayısıyla 
adı her ne olıursa solsun, önemli olan buradia hizimet, 
ıtabJsil süresi vesaire gibi şeylerin dikkate alınması 
Önemli değil. Burada, orada fiilen yapılmış olan işin 
ağırlığı söz konusudur. O Ibakımdan herhangi bir 
karışıklık mevzulbalhis değildir. 

BAŞKAN — Teşekkür öderim Sayın Bakan. 
Madde üzerinde iki önerge vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşjüllmekte olan 590 sura sayılı Kadastro Ka

nun Tasarısının 3 üncü maddesinin altıncı fıkrasın
dan ısoinra gelmek üzere, aşağıdaki fıkranın ilavesi
ni arz ve talep ederiz. 

(Pertev Aşçııoğkı Hâizim Kutay 
Zonguldak Atakara 

(Ayçan Çalkıroğullart N. Mehmet Kaşıkçı 
Denizli (Kayseri 

İsmet Tavgaç 
Bursa 

«Bilirkişi seçilen kimseler : (a) Kendisine, eşi
ne, usul ve fıüruuna, kardeşlerine, kardeşinin çocuk
larıma Ve eşinin usul ve füruuna ait gayrimenlkulle-
r'fn tespitinde, 

|b) Tespiti yapılan gayrimenkul üzerinde hak 
idjdia edenlerden biri ile arasında davası 'bulunan
lar, 

c) Tespiti yapılan gayrimenkul üzerinde hak id
dia edenlere (a) bendinde yazılı derecede hısımlığı 
olanlar, 

'Bilirkişi olarak idinlenemezler.» denilmektedir; 
ama, bu kanunda eksik olan bir şey var; görevli 
olanlar hakkımda hiç hir mani hıükıükn uygulanmı
yor. Bunun Ibir Önerge ile getirilmesinin uygun ola
cağını düşjündük, 

IBu erikliği ifade etoek için söz almış bulunu
yorum. 

Saygılar sunarım. 
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«Bilirkişiliğe mani yukarıdaki haller, kadasıtro 
teknisyeni, muhtar ve diğer görevliler i'l'e bunların 
yerine kaiım olanlar hakkında da uygulanır.» 

Gerekçe : 766 sayılı Kanunda bulunan hu fık
ranın (Madde 22 soln fıkra) yeni tasarımıza ilave ile 
tatbikata açıMılk getirileaekıtir. Bu maddeye bir fık
ra olarak ilavesinde yarar görülmüşitür. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
590 sıra sayılı Kanun tasarısının 3 ündü madde

sinin dokuzuncu ffaasiıirm üçüncü satırında yer alan 
«igöUfcerge rakamının» ibaresinden sonra, parantez 
içinde (Ok gösterge dalhjil) ibaresinin -eklenmesini 
arz ve teklif ederiz. 

Calhit Tutum 
iBalılktesir 

(Turan Bayezitj 
(Kahramanmaraş 

Fahrettin Uluç 
iSaımısuın 

Ayhan Fırat 
Malatya 

tdris Gürpınar 
Muğla 

Cevdet Karslı 
Giresun 

iBAŞKAN — Önergeleri aykırılık derecelerine 
ıglöre tekrar okutup işleme koyacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
töönüşlülmekte olan 590 sıra sayılı Kadastro Ka

nunu Tasarısının 3 üncü maddesinin altıncı- fıkra
sından sonra gellmek üzere aşağıdaki fıkranın ilave
sini arz ve talep öderiz. 

Pertev Aşçıoğlu (Zonguldak) 
ve arkadaşları 

«iBillrkişiliğe mani yukarıdaki haller, kadastro 
teknisyeni, muihltar ve diğer görevliler ile bunların 
yerine kaiım olanlar' hakkında da uygulanır.» 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efendim? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALİ D1Z-

DAROĞLU (Antalya) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Büküme*?.. 

DEVLET BAKANI MUSTAFA TINAZ TİTİZ 
((îilatanibul) — Katı'hyıoruz Sayın Başkanım. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul ediillmişltir. 

'Diğer önergeyi okutuyorum : 

Yülkteek IBaşkaıılığa 
590 sıra sayılı Kanun Tasarısının 3 üncü mad

desinin dokuzuncu fıkrasının üçüncü satırında yer 
alan «igöslterge rakamımın» ibaresinden sonra, paran

tez içimde (Ek gösterge dahil) ibaresinin eklenmesi
ni arz ve teklif öderiz. 

Cahit Tuftuim ı(Balıkesir) 
ve arkadaşları 

IBAŞKİAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALİ DİZ-

DAROĞLU (Antalya) — (Katılıyoruz. 
IBAŞKİAN — Hükümet?.. 
DEVLET HAKANI MUSTAFA TINAZ TİTİZ 

(İstanbul) — Katılıyoruz Sayın Başkan. 
IBAŞKİAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : 

Kalbul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
:3 ülndü madldeyi kabul ettiğiniz önergelerle bera

ber oylarımıza sunuyorum : Kabul edenler... Eltime -
yenler... 3 ülncü madde kabul odiknişttir. 

4 üncü maddeyi dkutuyorum : 
Kadastro Çalışıma Alanı, İlan ve İtiraz 
(MADDE 4. — Kadastro böjgesindeki her köy 

ile belediye sınırları içimde bulunan (mahallelerin her 
biri, kadastro çalıısjma alanımı teşkil eder. 

Kadastro müdürü, kadastrotsun'a başlanacak ma
halleyi veya köyü, en az 15 ıgün önce bölge merkezi 
ile çalışma alanr ve komşu köy, mahalle ve belediye
lerde akşılırmıs vasıtalarla duyurur. Bu duyuruda ça
lışma ısınırlarının tespitimle hangi gün ve saatte baş
lanacağı belirtilir. 

Kadastro çalışıma alanı sınırında onman bulun
duğu takdirde; duruim 15 gün önce Tarım' Orman 
ve Köyişleri Bakanağımın ilgili mahallî teşkilatına 
duyurulur. Bu duyuruda ibelirtilıen yer, gün ve saat
te onman sınırını tespite yetkili kişi veya ekibin bil
gi ve belgelerle birlikte hazır bulundurulması iste
nir. Bu kişi veya ekitbin gelmemesi halinde tespit gı
yapta yapılır, 

Kadastro ekibi, ormanla müşterek taşınmaz mal
ların sınırlarımın tespitinde bu kanun hükümlerini 
uygular. Kesinleşmiş oıtman tahdit sınırları aynen 
alınır. 

Kadastro ekibi; kadastro çalışjma alanı sınırının 
tespitimde il ve ilçelerin belediye sınırları ile koy st-
ınırfarını dikkate alır. Bu sınırlar mahalle, belediye, 
k!öy idarî sınırdan sayılırrtaz. 

Sınır tespitlerinde; komşu mahalle vteya köyün 
Ibilgi ve belgelerinden istifade edilir. 

Tespit edilen sınır; harita veya ölçü krokisinde 
gösterilir. 

Kadastro .teknisyıenlerince tespit edilen sınıra ye
di gıürn içerisinde kadastro müdürlüğü nezldinde iti
raz edilebilir. 
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(Kadastro müdürü, bu itirazı inceleyerek yedi gün 
içerisinde karara bağlar. İlgililer hazırsa tefhim, de
ğilse -derhal tebliğ edilen bu kanara karşı yadli gün 
içerisinde kadastro ımıahkamasinc itiraz edilebilir. Bu 
itiraz, duruşmasıız ve gerektiğinde mahallinde in'cele-
me yaprlarak, onboş gün içinde kesin karara bağla
nır. Ancak; tespit edilen bu sınıra karşı kesinleşmiş 
mahkeme kararı var ise aynı konuda itirazda bulu
nulamaz. 

IKadastro çalsşma 'alanı içinlde, ilk parsel için ka
dastro tutanağının düzenlenmesinden sonra Marî 
teşkilat ve taksimatta yapılan değişiklik, başlanan 
kadastroyu dundurmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok, 

Bir önerge var lökutuyoruim : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Kadastro Kanun Tasarısının 4 üncü maddesinin 
üçündü ve dördüncü fıkralarının birleştirilerek, aşa
ğıdaki şekilde düzenlenmesini arz ve teklif ederiz. 

Pertev Aşıçıoğlıu N. Mehmet Kaşıkçı 
Zonguldak Kayseri 

Osman Nuri Akyol Hakkı Artukarıslan 
Kocaeli Bingöl 

özgür Barutçu 
Diyarbakır; 

«Kadastro öalıişma alanı sınırında orman bulun
duğu takdirde; duruım çaİHşjmaya başlamadan iki 
ay önce Onmam Genel Miüdürlüğüne bildirilir. Bu 
yellerin onman sınırlaması ve. orman sınırlan dışı
na çıkarma işlam'ıeri 6831 sayılı Orman Kanunu hü-
k'ülm'eri'nıe göne orman kadastro komisyonlarınca 
itaspit va hanitaısıına işaretlenerek •tutanakları ile bir
ilikte kadastro ekiplerine teslfim edilir. Bu yerlerin öl
çü ve harita işlamlleri yukarıdaki sınırlar «esas alına
rak kadastro ekiplerince ikmal edilir. İki ay içinde 
kadasitro komisyonlarınca orman sınırlarının bel'ir-
lerurnamesi halinde kadasitro çalışma alanı sınırları 
kadastro ekiplerince belirlenir ve çalışmalar bu ka
mun hükümler ine göre yiürülttülür. Kadastro ekiple
rince bu şekilde tespit ve ilan edilen yerlerde orman 
kaldastro işlemleri de ikmal edilmiş sayılır. Orman 
kadastrosu kesinleşmiş yerlerde bu sınırlara aynen 
uyulur.» 

Gerekçe r 

6831 sayılı Orman Kanununun 3373 sayılı Ka
nunla değişik 7 rici maddesinin birinci fıkrasında, 

ormanlarım içinde ve bitişiğinde 'bulunan her çeşit 
taşınmaz mallarım ormanlarla müşterek ısınırlarının 
tayin ve tespitinin, orman kadasitro komisıyonları 
tarafından yapılacağı hükmü yer almaktadır. Bu 
ıbiükme ıgöre, kadastro çalışıma alanı alınırlarında or
man bulundluğu takdirde, bu sınırdaki taşınmaz mal
larla orman sınırının kadastro komisyonlarınca be
lirlenmesi gerekmektedir. Ancak, kadastro çalışma
larının aksaimaıması için bu sınırların azamî iki ay 
içinlde ilgili kadastro koımisyonunıca belirlenmesi uy
gun olacaktır. Bu süre içinde sınırların onman ko
mi syonlarınca beliriıenmamesi halinde ise, kadasitro 
işlemlerinin sürüncemede kalmaması için, kadast-
mo çalışıma alanının, tasarınım 4 üncü maddesinle gö
re kadastro ekiplerince tespit edilebilmesi için, bu 
değişiklik teklif edilmiştir. 

BAŞKAN — önergeye koimisyon katılıyor mu?.. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALİ DIZ-

DAROĞLU (Antalya) — Yetersayıımıız olmadığı 
için katılamııyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI MUSTAFA TINAZ TİTİZ 

<!lsltan(bul) — Katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Önergeye komisyon katılamıyor, 

hükümet katılıyor. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum ': Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
4 <ulnaü maddeyi, kabul edilen önerge doğrultu-

sumlda oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Et-
mteyienler... Kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum : 
iDaya Listeısi ve Diğer Belgelerin Alınması 

MADDE 5. — Kadastro müdürü, çalışma ala
nımda işe başlamadan önsae mahallî hukuk mahke-
ımlesinde, Ibu alandaki taşınmaz mallar hakkında gö
rülmekte olan kadastro ile ilgili davalarla ıtoükme 
bağlammnş olup da henüz kesinleşmeyen davalarım 
üsüeslini alır ve bunu çalışma alanı ile ilgili tüm ta
pu, verıgi, harita ve diğer belge örnekleri ile birlik-
t!e kadasitro teknisyenliğine verir. 

Listenin müdür tarafından alınmasından sonra o 
çalıışima alanında bulunan taşınmaz mallar hakkın
da mahallî hukuk ımaihkemıa'erine açılan davalar, 
derhal kadastro müdürüne bildirilir. Bu halde de ka
dastro mıüdürü, yukarıdaki fıkra hükmü uyarınca iş
lem yapar. 

(Kadastro müdürü, bu listedeki davalı taşınmaz 
mallarım tespiti yapıldıktan sonra, bunlarla ilgili tu
tanakları bir ıhafta içimde kadastro mahkemesine 
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gönderir vie durumdan liattenin alındığı mahallî mah
kemeyi haberdar eder. 

IBAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... 5 inci madde kabul edil
miştir. 

6 ncı maddeyi akultuyoruim : 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
'Sınırlandırma ve Tespit İşleri 

Mevki veya Ada İlanı 
MADDE 6. — Kadastro teknisyenleri, kadast

rosuna başl'ayacakları mevki vieya adaları en az 
•yedi ;gü|n önceden alışılmış vasıtalarla ilgili kiöy veya 
imahallede ilan ettirir. Çalışmalara üç aydan fazla 
ara verilmesi halinde ilan yenilenir. 

IBASjKAN — Madde üzeninde söz istteyen?.. Yok. 
önerge yok. 
.Maddeyi oylarımıza sunuoyrum : Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Kabul ediLmiştlir. 
7 nci maddeyi okutuyorum : 
Taşvnmaz Matların Sınırlandırılması 
MADDE 7. — Kadastro .teknisyenleri, hazır bu

lundukları takdirde mal ıs'ahipleri ile ilgililerin hu
zurunda, varsa harita, tapu ve vergi k'ayıltlan ile 
diğer be'ge'eri, en az üç bilirkişi ile muhtarın bilgi
lerinden yararlanarak inceler ve mahalline uygular. 
Teknisyenler, elde ettikleri bilgi ve buna dair k!a-
naatlieri her taşınmaz mal için düzenleyecekleri ka
dastro tutanağına yazarak bu Kanun Ihükümleri'ne 
göre taşınmaz malı sınırlandırır ve hak sahiplerimi 
tayin eder. Sınırlandırma, kadastral harita veya bü
yütülmüş fotoğraf 'veya röperli kroki üzerinde gös
terilir; ihtilaflı sınırlar ayrıca belirtilir. 

Kadasltro teknisyenleri, bilirkişilerin bilgi ve 
(beyanlarıyla kanaate varamadıkları takldirdle, bunla
rın beyanlarına bağlı olmaksızın, diğer kimselerin 
bilgi ve şahadetlerine başvurabilirler. Ancak, bilir
kişilerin bilgi ve beyanlarına uymayan tespitlerde, 
durumun kayıt ve belgelere dayandırılması ve ayrı
ca sebeplerinin kadastro tutanağında açıklanması 
zorunluldur. 

Kadastro teknisyenleri arasında görüş ayrılığı ol
duğu veya tarafların dayandıkları kayıt ve belgeler 
aynı kuvvet ve mahiyette görüldüğü takdirde taşın-
maızia ait tutanak gerekçesi ile birlikte çözlüımilenmetk 
üzere kadastro 'komisyonuna gönderilir. 

Çalışma alanı sınırı içlinde veya bitişiğindeki ta
şınmaz mallar ile dışında (toplu olarak bulunan ta- | 

sınmaz mallardan kadastro tutanağı Idüzenlenmeyen 
yerlerin kadastroya tabi olması yolumda iddia vaki 
olursa, bu Kanun gereğince tahdit ve tespiti yapı
larak tutanak düzenlenir ve iddia sebepleri açılklana-
rak kadastro komisyonuna tevdi edilir. 

Bu çalışmalara, istedikleri takdirde Malıiye ve 
Gümrük' Bakanlığı i'e Orman Genel Müdürlüğü tem
silcileri de gözlemci olarak katılabilirler. 

FBAŞKAN — Madde üzerinde slöz LSteyfen?.. 
(İSA VARJDAL (Zonguldak) — Sayın Başkan, 

biır sorum olacak. 
IBAŞKAN — Sayın Vardal, buyurun, 
USA VARDAL (Zonguldak) — Sayın Başkan, 

maddenin ikihoi paragrafında; «Kadastro teknisyen
leri, biılirkiş/ilerin bilgi ve beyanlarıyla kanaate va
ramadıkları ıtakdir'ds, bunların beyanlarıma bağlı ol-
malkisızın, -Burası önemli- diğer kimselerin bilgi ve 
şahadetlerine başvurabilirler.» ibaresli var. 

ıŞ;md',, buradaki diğer kimselerim tep iti çok 
önemli. Kadastro tdkn'isyenleri kendiıleri mi bu kim
seleri ıbulup tespit edecek, ydksa, hazır olan taraf
ların gösterdikleri diğer kişileri mi dinleyecek?.. Bi-
'iiylo'risunu'z, teknisyenler, köylerdeki kişileri tanı
nmazlar, o yöreyi iyi bilip bilmediğimi dte bilımezler; 
eğer ıbu yetki omlara/ verilirse bir neftice alacakları
nı zannetaiiyoruan; ama orada tarafların da hazur 
olacağı bir anda tespit yapıldığına göre, eğer bilir
kişiler ıbu klonuda teknisyenlere herhangi bir bilgi 
verişmiyorlarsa o yer hakkında, tarafların göstere
ceği kişiler mi dinlenecektir? Bumun açîiklığa ıkavuş-
turulmasıını rica ediyoruim. 

fBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Vardal, 
'Buyurun Sayım Bakan. 
DEVLET BAKANI MUSTAFA TINAZ TİTİZ 

(İsltanbul) — Sayın Başkanıım, burada dikkat edi
lirse, Ibir kanaıat sıöz konusudur. Bu kanaat, beyan, 
bilgi ve benzer araçlarla oluşturulacaktır. Dolayı
sıyla, 'bbradla önemli olan, kadastro teknisyenlerinin 
'bu kanaatle »asili varacaklarıdır. Tabiî ki bu kanaate 
varabilmeleri için, konuyla ilgisi olmayan insanla
rın beyanlarına değil, konuyla ilgisli olan ihisamlarm 
beyanlarına ağırlık vereceklerdir. Bu, bedihî bir hu
sus oîiduğu için, ayrıca «Konuyla ilgisi olan insan
larım kanaati» diye bir şey burada söylenmemiştir. 

İSA VARtDAL (Zonguldak) — Bunları kim tes-
pit.edecek Sayın Bakan? 

DEVLET BAKANI MUSTAFA TINAZ TİTİZ 
l (IMainibıü) — Kendileri tespit edecekler. 
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İSA VARJDAL (Zonguldak) — Yani taraflar, il
gililer; oldu, 

(BAŞKAN — Efendim, (Soru cevaplandırılmıştır. 
JBaşka sorusu alan?.. Ydk. 
/Maddeyi oylarımıza sunuyorum : Kabul eden-

ler.,. El'jmıeyenler... Kabul edilimıiştir. 

;8 inci maddeyi dkutuy|oruim : 
Kon/trol 
MADDE 8. — Kadastro çalışmaları esnasında 

kontrol eleımaınlan tarafımdan', tutamak ve bunları 
'tamaimîıayan ıbelıgeler üzerinde ve gerelkttiğinde ara
zide yaıpıTan incelemede Itespit edilen ıtjeknilk, idarî 
ve hukukî noklsian ve yamlışlılkllar, kadastro «ekibine 
töamamîatfcırıılıır vî ya düzelttirilir. Yapılan işlem, il
gililerim haklarımı etkiiern/eklfce veya kontirol elıeman-
ıları /ile kadastro >t)eknisıyenı!eri arasunda görüş ayrılığı 
Ibulumimtaikfca ise, tutanak, ekleri ile bürlilktte kada.s|tro 
k'omfeyomuma gönderilir. 

'BAŞKAN — Madde üzerinde söz isleyen?.. 
Yok. 

;önerge ydk. 
/Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden

ler... Eftjmıeyenler... Kabul edimişftir. 
9 uncu maddeyi, dkutuylörum : 
Kadastro Tespitine itiraz 
IMADDE 9. — Kadastro ru|tanağı düzenlendikten 

ıSolnra kadastro ekibi çalışıma artanımda işlerini biti
rinceye kadar tbsp itlere /itiraz edebilir. 

İtiraz, kadasitro tekmisıy emi iğine vey'a kadastro 
ımüdürlüğülne yapılır. Bu durumda itirazla ilgili tu
tanak veya ekleri en geç dn glün [içinde kadastro 
komiısfyohuna intikal attirılir. 

İtiraz ısadece uyfguianan belgelerin geçerliliği 
hakkında yapılabilir. Bir belgeye dayanmayan iti
razlar incelenmez. 

(itiraz edenin ilan süresi içinde daıva açma hak
iki sakindir. 

BAŞKAN — Madjde üzerinde sdz isteyen?.. 
Ydk. 

önerge ydk. 
iMadldeyi (oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edÜIIrmiştir. 

10 uncu maddeyi okutuyorum : 
Kdmiisyom, incelemesi 
(MADDE 10. — IKdmisyion, kendisine intikal 

tiden işlerle itıraralı tutanakları, imltiikal tarihinden 
itibaren en geç bir aıy içinde veya gerekçe gösteril-
ımek suretiyle kadastro ekibinin çalışma alanındaki 

faaliyetleri sona erinceye kadar incelemek zorun
dadır. 

|Bu incteıleımekir sonucunda eski tutanağın yerine 
kaim oHmak üzere jhafle sahibinim .belürileyici yeni ıblir 
tutanak düzenlenir. Gerektiğimde bilirkişilerin ve 
ımulhıtalrın bilgilerinden yarafllamılabilir. 

Belgeye karşı ışjahit dinlenmez. Komisyon, tam 
(üjye ısayrsı ite toplanarak oy çjdkluğu ile tespit ya
par, sionuç askı ilamı ile. ilgililere duyurulur. 

Aiynı kuvvet /ve mahiyetteki belgelerin uygulan
masında solnuıca varılmayan veya çözümü kanunlar
da mahkemelerim takdirine bırakılan konular, ka
dastro kdmiısyomu ftarafındlaın gerekçe gösterilmek su
retiyle tuıtamak ve ekleri .ffle birlikte kadastro mah
kemesine ıdevredîillir. 

İBAŞKAN — Madjde üzerinde Söz isteyen?.. Yok. 
ASA VARjDAL (Zonguldak) — Soru var efen

dim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın VardaJL 
USA VARİDAL (Zonguldak) — Sayın Başkanım, 

burada «Belgeye karşı ışahıit dinlbnmez» deniliyor. 
Şimdi, bu belgeler, resmî beliğe de olabM'ir, resmî 
olmayan, taraflarım zamanında hazırladıkları adi' 
senetfler ide olabilir. Bü kabil adi tsenetilere karşı da 
mı şahit Idinleneımeyacek? Yani, bu konuların çö
zümü mahkemeye mi bırakılmak işitemiyor? 

İBAŞKAN — Buyurum Sayım Bakan, 
DEVLET BAKANI MUSTAFA TINAZ TİTİZ 

(İstanbul) — Sayım Başkanımı, bu tip n'izalar mah
kemelere Iburakılıyor. 

İBAŞKAN — Teşekkür edlerlim. 
lElfenjdi'm, maddeyi aylarınıza suinuyoruım : Ka

bul edenler... Bilmeyenler... Kabul edilmiştir. 
l!l inci Imaddeyi dkutuyorum : 
Kadaıs/tro sonuçlar man ilanı 
(MADDE Kİ. — Kadasitro müdürü, kadastro tu

tanaklarına göre yapılan tespitlere dayanarak, askı 
cetveli!erini düzenler; bu cetvelleri ve pafta /örmek
lerimi, müdüriyejtte ve ayrıca muhtarın çalışma ye
rinde 30 güm süre ile ilan elttirir; İtirazı olanların 
ilan ısiüresi içimde kadastro mahkemesinde dava* aça-
ibilecektelrini bdir|tir. Bu ilanda kadastro harçları da 
gösterilir. 

Kadasitro müdürü bu işlemleri, kadasitro ekib'i-
min çalışıma alanındaki işftml bitirdiği tarihten itiba
ren en geç tiç ay içerisinfde yapmak zorundadır. 

. IMüldıür, Genel Müdürlüğüm iznimi alarak, k'a-
ıdaısltinoı&u henüz tamamlanmayan çalışma alanların
da mahalle, bucak merkezü ve köyde, bir adla veya 
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ımevkiilden datia küçük olmamak üzere kadastro ça-
lı/şmaları .sonuçlanan taşınmaz mallara ait kısmî 
ilanı .yukarıdaki esaslara göre, yapabMıir. 

|B.u Kanun gereğine© yapılan ilanlar, ilgili ger
çek klişiitere kamu Vd Özel hukuk tüzelkişilerine şah
sen tebliğ edilmiş sayılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
önerge ydk. 
İMaldldeyi oylarınızla sunuyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
İ1I2 nci mıadldeyi okutuyorum : 
Kadastro Üutanaklarımm kesinleşmesii ve hak dü

şürüldü süre 

MADDE 12. — 30 günlük lillan .süresi geçtikten 
isiömra, dava açılmayan kadastro tutanaklarına ait sı
nır bandırma v)e tesiptler kesinlesin 

Kadastro müdürü tarafından onaylanarak kesin-
teşen tutanaklar ile kadastro mahkemesinin kesin
leşmiş karartan; kesinleşme tarihileri teslcil tarihi 
ofarak ıgdsitleri'limek sureHiiyle en geç 3 ay içinde ta
pu küjttülkTJarine klaydetiJili'r. 

IBu tutanaklarda belirtilen haklara, sunırlandır-
ıma ve tespihlere ait tutanaklarım ke&inleşjtiği Sarih
ten .itibaren an yıl geçtikten sjönra, kadastrodan ön
ceki hukukî sebeplere dayanarak itiraz olunamaz ve 
dava açılamaz. 

Kadastrosu tamamlanan çalışma alanı içerisin
de Ikalıan esM tapu kayııtlları, ifsjleme fabl kayıt nite
liğini kaybederler. IBu kayıtlara dayanılarak ka
dastro ve tapu sicil müdürlüklerinde işlem' yapıla
maz. 

IBAŞK1AN — Madde üzerinde söz .isteyen?.. Ydk. 
Önergeler var, dkütuyjoruım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmekte onduğumuz 590 sıra sayılı yada ta

sarısının 112 nci maddesinin .birinci fıkrasının, «Ma
lik veya varislerine gerçek tebligat yapıldıktan ve 
60 günlük ajyrııca bir Man sürejali geçtikten sonra da
va açılmayan (kadastro tutanaklarına ait sınıri'anr 
dırma ve tespitler keslnteşir» şeklinde değfışjfcirilımesi-
n'i arz ve /öeklif ederiz. 

HKimi Nalbantoğlu E. Fahrettin özjdilek 
Erzurum Konya 

HayreHtin Ozansoy Metim Ostünel 
Diıyarbalkır Adana 

İjdrüs Gürpınar 
Muğla 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
iKaldasttlro Kanun Tasarısının 112 nci ma<d!iıeısine 

aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederiz. 
UuUfulâah Kayalar Cengiz Dağyar 

Yozgat Antlalya 

. Bartas Doğu Metin Ataman 
Ankara İsparta 

Nihat Harmancı 
Konya 

«Kesinleşmemiş tutamaklar herhangi btir nedenle 
tapuya teşdit ediDmişse, ıKkfia ve taşınmazın niteli-
Dine (Bakılmaksızın, taşıramazı tescil tarihlinden itiba
ren 20 yıl mülddetie malik sıfatıyla zilyetliğinde bu
lunduranlar ilje bunların akdî ve kanunî .halefleri 
açılımış ve açılacak olan davalarda Medenî Kanu
nunun tapuya itimat prensibinden yararlanırlar.» 

Gerekçe : 
Medenî Kanunun 639 uncu maddesme paralel 

bir düzenleme getirilmiş olup, taşınmazın niteliğine 
bakılmaksızın tapu sadilerİne itimat prensibinin 
lk!uiwettenıd'iriljmesi öngörüllmlüjşjtjülr. 

BAŞKAN — Önergeleri aykırılık sırasına göre 
tekrar okutup, işleme koyacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmekte olduğumuz 590 sıra sayılı yasa ta

sarısının 12 inci maddesinin birinci fıkrasının «Ma
lik veya varislerine gerçek tebligat yapıldıkltan ve 60 
glübfük ayrıca, bir ilan süresi geçtikten sonra dava 
açılmayan ikadastro tutanaklarına ait sınırlandırma 
ve ıtesp'iıtler kesin.'esir» şeiklincta değiştirilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Hilmi Nalbantoğlu' ((Erzurum) 
we arkadaşları 

BAŞKAN — önergeye Komisyon katılıyor mu? 
ADAUET KOMİSYONU BAŞKANI ALÎ DtZ-

DAROĞUU (Antalya) — Katıfarylorüz. 

(BAŞKAN — Pdkülmet?.. 
DEVLET BAKANI MUSTAFA TINAZ TİTİZ 

(İstanbul) — Katılımıyjoruz Sayın < Başkanımı, 10 yıl
lık itiraz süresi vardır; o bakımdan ihtiyaç görmü
yoruz. 

IBAŞKAN — Önerge sahibinin bir açıklaması 
olacak mı? 

HÎLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Efen
dim, 1 dakilkalık bir izahat yapacağım. 

iBAŞKAN — Yerin iajden ifade edebilirsiniz. 
HÜUMll 'NALBANTOĞLU (Erzurum) — Bura

da, bir üslüteki 11 inqi maddede, «IBu Kanun gereğin-
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ce yapılan ilamlar, ilgili gerçek kişilere, kaımu ve 
özel ıhıikulk tüzel kişiler ine şahsen tebliğ edilmiş sa
yılır» deniyor. Burada gerçek k'i«ş|iler var; ama 12 
aci maiddede, bunlar belirtillmeımıiş. Bir gayri menku-
1/üln maliki vardır veyahut ıda mirasçısı vardır; bun
lara da acaba gerçdk olarak teibligat yapılacak mı
dır? Bunu öğrenmek lazıim diyorum. 

BAŞKAN — Efendim, soru soramazsınız; öner
genizi izah ediyorsunuz. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Bu ko
şulu getiriyorum. Yani, bazen çocuğuna da imzalatı
yorlar, o da varistir; ama babası varıdır, annesi var
dır. 

BAŞKAN — Fefcl efendilim, teşekkür edenim. 
'önergeyi oylaruuıza sıunuyorum : Kabul edenler... 

ElLmeyenter... Kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi Okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
(Kadastro Kanun Tasarlısının 12 nci maddesine 

aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve tekl'if ederiz. 
Lutfiullah Kayalar (Yozgat) 

ve arkadaşları 

«Kesinleşmemiş tutanaklar herhangi bir neden
le tapuya tescili edilmişse, iddia ve taşınmazın nite
liğine baikıknaksiizıra, taşınmazı tescil tarihimden iti
baren 20 yıl müddetle ma'iik sıfatıyla zilyetliğinde 
bulunduranlar ile bunların a'kldî ve kanunî halefle
ri açii'mvş ve açılacak olan davalarda Medenî Ka
nunun tapuya itimat prensibinden yararlanırlar.» 

BAŞKAN — Önergeye komisyon ve hükümet 
katılıyorlar mı? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALÎ DİZ-
DAROĞLU (Antaiya) — Yeterli sayımız olmadığı 
için katılamıyoruz. 

DEVLET BAKANI MUSTAFA TINAZ TİTİZ 
(İstanbul) — Katılıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edil-
m'şltir. 

12 nci maddeyi, kabul ettiğimiz önerge isıtikaime-
flinıddki değişik şek'l ı'yüa oylarımıza siunu'yorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1'3 üncü madde/yi Okfutuyorum : 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Mü'lk'iyet Hakkının Tespitine İlişkin Esaslar 

Tapulda kayıtlı taşınmaz malların tespiti 
MADDE 13. — Tapuda kayıtla •taşınmaz mal : 
A) Kayıt sahibi vsjya mirasçıları zilyet bulunu

yorsa; 

a) Kayut sahibi adına, 
Ih) Kayıt sahibi ölmüş ise mirasçıları adına, 
c) Mirasçılar tayin oîıunajmazsa, ölü olduğu ya

zı 'malk suretiyle kayıt sahübi' adına, 
B) Kayıt sahibi veya mirasçılarından, başkası 

zilyet bulunuyorsa; 
a) Kayut sahibi veya mirasçılarının kadastro 

teknisyeni huzurunda muvafakati arı hallinde zilyet 
adına, 

ıh) Zilyet, taştntmaz mah, kayıt malikinden veya 
ınvrasçi'arımdan veya mıüımessUler-imden tapu dışı bir 
yolla İktisap ettiğimi, onların beyanı veya herhan
gi bir belge ila veya bi ürk iş i veyaihut tanık sözle
riyle ispatt etitiğli ve «yırıca em az on yıl müdtdetle çe-
'ki.şımıasıiz, aralıksız ve malik sıfatıyla zilyet bulun
duğu taikldirde, zilyet adına, 

c) Kayut sahibi yirmi yıl önce ö'müş veya gaip-
Jiğ'ne hülklülm verlitaiş veyahut tapu sicilinden mali
kin kim olduğu anlaşıiamıam'iş ise, çekişmesiz ve 
aralıksız yirmi yıl mâilddetle ve malik sıfatıyla zilyet 
bulunan krase adına tespit olunur. 

iNoter tarafından tespit ve tevsik edilen muva
fakat beyanı veya düzen'ienen, satış vaadi senedi tek
nisyen huzurunda yapılmış muvafakat sayılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
Buyurun Sayın Nalbantoğlu. Daha sonra da size 

söz vereceğim Sayın Vardaıl. 
HİLMÜ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekillileri; hepinizi saygıyla selam
larım. 

«Tapuda Kayıtlı Taşınmaz Malların Tespiti» baş
lıklı bu 13 üncü maddenin (A) bendinde yazılı olan
lardan bahsetmiyorum, onlar oldu; ancak (B) ben
dende yazılı olanlara değinmek istiyorum. Gerçi bu 
bendin (c) fıkrası Medenî Kanunda var, ama onun 
dahi Medenî Kanun değişikliğinde ele alınması la
zım gelir. Ben, şimdi maddenin bu (İB) bendinin (a) 
ve (b) fıkralarını okumak istiyorum : 

«B) Kayıt sahibi veya mirasçılarından başkası 
zilyet bulunuyorsa; 

a) Kayıt sahibi veya mirasçılarının kadastro 
teknisyeni huzurunda muvafakatları halinde zilyet 
adına, 

b) Zilyet, taşınmaz malı, kayıt malikinden veya 
mirasçılarından veya mümessillerinden tapu dışı bir 
yolla iktisap ettiğini, onların beyanı veya herhangi 
bir belge ile -artık nasıl belge ise- veya bilirkişi ve
yahut tanık sözleriyle -yalancı tanık bulmak çok ko
lay- ispat ettiği ve ayrıca en az on yıl müddetle çe-
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'kişmesiz, aralıksız ve malik sıfatıyla zilyet bulundu
ğu takdirde, zilyet adına,» diyor. Bence bu, mülki
yetin gasbı maddesidir; bence bu, mirasın gasbı; 
bence bu, tapuyu delme maddesidir. Burada birçok 
kayırmalara gidilecek ve belki birçok kişi, bu şekil
deki yalancı şahit dinletmök suretiyle, herhangi 'bir 
belgeyi ibraz ötmek suretiyle, bir bilirkişi temin et
mek suretiyle zilyetli malı kendi; yani esas varisine 
geçmeyecek de, yani zilyetli olana intikal etmiş ola
caktır. Niye bunları, sahte belgelerle tespit edilen o 
zilyetliye geçiriyoruz? Doğrudan doğruya Hazineye 
geçsin, devletin malı olsun ve devlet bu gibi yer bul
duysa, kendi üzerine tapu etsin, sonra da topraksız
lara vers:n..., 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Medenî Kanunun bir 
hükmü olduğunu kendin söyledin bize. 

HİLMİ NALBANTOĞLU «Devamla) — Müsaa
denizle, bu şekildeki koşulları benim kafam hiç al
mıyor. Kaldı ki, Mecellede dahi, Roma hukukunda 
dahi -Ben hukukçu değilim, ama- sanıyorum bu şe
kildeki koşullarla bir mala zilyetle iktisap olunamaz. 
Hukukçularımız vardır, birçok kez bu şekildeki da
valara da girmişlerdir. Buradaki (B) bendinin (c) fık
rası Medenî Kanunun bir maddesidir; bence bu da 
sakattır, değiştirilmesi lazımdır. Bu fıkrada, «Kayıt 
sahibi yirmi yıl önce ölmüş veya gaipliğine hüküm 
verilmiş veyahut tapu sicilinden malikin kim olduğu 
anlaşılmamış ise, çekişmesiz ve aralıksız yirmi yıl 
müddetle ve malik sıfatıyla zilyet bulunan kimse adı
na tespit olunur.» diyor. Yazık. Niye devlete geç
miyor?: 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Sayın Nalbantoğlu, 
sen mantığını değiştir, 

HİLMİ NAUBANTOGLU (Devamla) — «Mede
nî Kanunun o maddesi gelse de değiştirsek» diyorum, 
yani ben ona... (ANAP sıralarından «Sen anlamaz
sın» sesleri) 

'BAŞKAN — Sayın hatiba müsaade edin efen
dim. 

'MÖNİRF. YAZICI (Manisa) — Biliyorsun, 
mantıklar çeşit çeşittir; hukuk mantığı var, elektrik 
mantığı var. 

BAŞKAN — Sayın Hatibe müsaade edin efen
dim.. 

HİLMH NALBANTOĞLU (Devamla) — Benim 
mantığıma uymadığı için arz ettim, kızmayın; za
ten oylarınız çoktur. Yani, özet olarak arz edece
ğim şu ki, tapu dışı bir yolla gayri menkul iktibas 

olunamaz. "Benim. kanaatim budur ve aklım da böy
le basıyor. Siz, nasıl tapu dışı herhangi bir yolla... 

MÜNİR F. YAZICI (Manisa) — 'Bu başka man
tık, bizim mantığımız hukuk mantığıdır, 

MUSTAFA ÇAKALOĞLU (Antalya) — Sayın 
Nalbantoğlu, sen karışma, bu işten anlamazsın. 

'BAŞKAN — Sayın Çakaloğlu, lütfen öf endim..> 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Ben hu

kukçu olsaydım, karşımda hiç biriniz ötemezdiniz, 
yani konuşamazdınız; neyse ki, konuşuyorsunuz... 

BAŞKAN — Sayın Nalbantoğlu, bitirelim efen
dim. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Peki 
Sayın Başkanım, bitiriyorum efend'm. 

Ben sadece bu (B) kısmının behemehal redakte 
edilmesini veya bu gibi mirastan düşmüş olan mal
ları yağmalatıcı hükümlerin kaldırılmasını veyahutta 
bunun tümden maddeden çıkarılmasını teklif ediyo
rum; «Mademki (c) fıkrası Medenî Kanunda var, o 
uygulansın» diyorum, 

Saygılar sunarım. 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Nalbant

oğlu. 
Sayın Vardal, buyurun efendim. 
İSA VARDAL (Zonguldak) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; ben de görüşmekte olduğumuz 
maddenin (B) bendinim küçük <(b) fıkrası üzerinde 
durmak istiyorum. Şimdi, düzenlenen bu fıkra, Me
denî Kanunun gayri menkul iktisabına dair hüküm
lerine aykırıdır. Çünkü, Medenî Kanunun hükümleri
ne göre, bir gayri menkulün iktisap edilmesi; eğer 
resmî tapu varsa, bu tapunun alıcı tarafından, 
tapu sicil muhafızlığında rnuvafakatıyla tescili su
retiyle olur. Ancak, (c) fıkrasındaki şartlar oluşur
sa, Medenî Kanun hükümlerine göre, o gayri men
kulün iktisabı mümkündür. 

Şimdi, (b) fıkrasında ne diyor? «-Eğer, maliki 
belli olan bir tapu kaydı varsa; ancak, gayri menkul, 
başkası tarafından zilyet ediyorsa, tapu kaydında 
isimleri olan maliklerin beyanı...» diyor. O zaman 
mesele yok; ama «'Malikler 'bulunamıyorsa, zilyet 
edenin, herhangi bir belgeyle veya bilirkişi veyahut 
tanık sözleriyle ispat ettiği takdirde ve ayrıca da, 10 
yıl çekişmesiz olarak zilyet olduğu takdirde, bu ye
rin zilyet adına tespiti yapılır» diyor, K 

Hep'mizin de bildiği gibi, köylerimizden, şehir
lerimize büyük bir akın olmuştur ve yıllarca bu akın 
sürmüştür. Şimd;, şehire gelen bir köylü vatandaşı
mızın tapuyla malik olduğu yeri başkası tarafından 
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uzun süreden beri zilyet edilmektedir; hatta ortak 
olarak zilyet edilmekte, köydeki ortağın kaldırdığı 
mahsûlün yarısı, şehirde kalan vatandaşımıza gönde
rilmektedir. Şimdi, bu yeri tapulama tespiti sırasın
da şehirde oturan malikin köye gelmemesi veyahut 
da bundan haberdar olmaması durumunda, zilyed 
eden kişi, bir - iki şahit dinletir ve olur ya, bilirki
şiler de o yönde beyanda bulunursa, ne olacaktır? 
Zilyet adına bu yer tespit edilecektir; ama gerçek 
tapu malikinin bundan hiç haberi yoktur. 

NİHAT AKPAİK (Sakarya) — Ama maliki sıfa
tıyla.,. 

İSA VARİDAL (Devamla) — Efendim, zilyet 
eden kişi, zaten malik sıfatıyla zilyet ettiğini beyan 
edecektir; yalancı şahit de dinletecektir, icabında bi
lirkişilere de tesir edecektir ve şehirde oturan vatan
daş bundan bihaberdir. Bu şekilde bir tapulama, hak
sız bir tapulamadır ve 'Medenî Kanunun hükümleri
ne de aykırıdır. 

'Bir de, maddenin son paragrafında, «Noter tara
fından tespit ve tevsik edilen muvafakat beyanı...» 
diyor. Sayın arkadaşlarım, Tapu Kanununa göre, bir 
taşınmazın intikal edebilmesi1, bizzat malikin, tapu 
sicil muhafızının önüne gelip, muvafakat beyan et
mesiyle olur. Bunun haricinde, satış vaadi senetleri
nin mahkemeye intikalinden sonra, mahkemenin ve
receği kararla tescil olunur. Noter tarafından tespit 
ve tevsik edilen muvafakat beyanı, Tapu Kanunu
na aykırıdır. Tapu Kanununda buna paralel bir dü
zenleme yapılacak mıdır, yapılmayacak mıdır? Eğer 
yapılmayacaksa, bu düzenleme, o kanuna aykırı ol
duğundan dolayı, tatbikatta birtakım anlaşmazlıklar 
veyahut da çelişkiler olacağından, bunun da sakıncalı 
olduğu kanısındayım; takdir yüce heyetinizindir, 

Teşekkür ederim. 

İBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Vardal. 
'Buyurun Sayın Bakan. 
'DEVLET BAKANI MUSTAFA TINAZ TİTİZ 

(istanbul) — Sayın 'Başkanım, burada söz konusu 
edilen 13 -ı(b) fıkrası, iki yasayla tamamen uyuşum 
içindedir. Bunlardan bir tanesi, Medenî Kanunun 
63!8 ve ayrıca, 639/2 nci maddeleri ve bir de, 1926 
yılından beri uygulanan 15115 sayılı Yasada söz ko
nusu edilmektedir ki, burada vardır. Halen yürür
lükte bulunan 766 sayılı Tapulama Kanununda da, 
aynı madde, tamamen burada yazıldığı biçimiyle yü
rürlüktedir., 

Ayrıca, bütün bunlara ilaveten, tescil ve kayıt ya
pılmış olsa dahi, 10 yıllık bir itiraz süresi söz ko

nusudur. Bütün bunların olabilmesi için, 10 yıl, ara
lıksız, nizasız ve malik sıfatıyla -yani, ortakçı, kiracı 
gibi değil- orada zilyet etmiş olması şartı vardır. 

Dolayısıyla, yeni bir hüküm getirilmemektedir, 
şu andaki yasalarda da bu hükümler aynen vardır. 

Arz ederim. 
(BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
IBir önerge var; okutuyorum : 

'Sayın Türkiye Büyük Mıillet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmekte olduğumuz 590 sıra sayılı yasa ta

sarısının 13 üncü maddesinin (B) bölümünün aşağı
daki şekilde düzenlenmesini arz ve teklif ederiz. 

B) Tapulu gayrimenkulde zilyetlik söz konusu 
olamaz. 

a) Zilyet adına hiçbir surette tespit ve tescil ya
pılamaz. Ancak kayıt malikinin veya mirasçılarının 
rızası ile ve onların ferağ beyanı ile bir tapulu gayri
menkul el değiştirebilir. 

b) Tapu dışı bir yolla bir gayrimenkul el değiş
tiremez. 

c) Tapu sicilinden malikin kim olduğu anlaşılma
yan gayrimenkuller ancak Hazine adına tescil oluna
bilir. Bu tescillerden yirmi yıl geçtikten sonra malik 
belli olursa bile artık Hazine adına tescil iptal oluna
maz. 

Hilmi Nalbantoğlu 
Erzurum 

Feridun Şak ir öğünç 
İstanbul 

Veysel Varol 
Erziincan 

Hayrettin Ozansoy 
Diyarbakır 

'Halis Soylu 
Kars 

Durmuş Fikri Sağlar 
İçel 

BAŞKAN — önergeye komisyon katılıyor mu?.. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALI D1Z-

DAROĞLU (Antalya) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI MUSTAFA TINAZ TİTİZ 

(istanbul) — Deminki sebeplerden dolayı katılmıyo
ruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Önerge sahibi?.. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Önerge

mizi izah ettik efendim. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilme

miştir. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... 13 üncü madde kabul edilmiştir. 
14 üncü maddeyi okutuyorum : 
Tapuda kayıtlı olmayan taşınmaz malların tespiti 
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MADDE 14. — Tapuda kayıtlı olmayan ve aynı 
çalışma alanı içinde bulunan ve toplam yüzölçümü 
sulu toprakta 40, kuru toprakta 100 dönüme kadar 
olan (40 ve 100 dönüm dahil) bir veya birden fazla 
taşınmaz mal, çekişmesiz ve aralıksız en az yirmi 
yıldan beri malik sıfatıyla zilyetliğini belgelerle veya 
bilirkişi veyahut tanık beyanlarıyla ispat eden zilyedi 
adına tespit edilir. 

Sulu veya kuru toprak ayırımı, 3083 sayılı Kanun 
hükümlerine göre yapılır. 

Taşınmaz malın, yukarıdaki fıkranın kapsamı dı
şında kalan kısmının zilyedi adına tespit edilebilmesi 
için, birinci fıkra gereğince delillendirilen zilyetliğin 
ayrıca aşağıdaki 'belgelerden birine dayandırılması la
zımdır. 

A) 31.12.1981 tarihine veya daha önceki tarihlere 
ait vergi kayıtları, 

B) Tasdikli irade suretleri ile fermanlar, 
C) Muteber mütevelli, sipahi, mültezim, temes-

sük veya senetleri, 
D) Kayıtları bulunmayan tapu veya mülga hazi-

nei hassa senetleri veya muvakkat tasarruf ilmüha
berleri, 

E) Tasdiksiz tapu yoklama kayıtları, 
F) Mülkname, muhasebatı atika kalemi kayıtları, 
G) Mubayaa, istihkâm ve ihbar hüccetleri, 
H) Evkaf idarelerinden tapuya devredilmemiş ta

sarruf kayıtları. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Bir önerge vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmekte olduğumuz 590 sıra sayılı yasa tasa

rısının madde 14 metninde (Birinci paragrafta) olan 
«Bilirkişi veyahut tanık beyanlarıyla» sözünün çıka
rılmasını arz ve teklif ederiz. 

Hilmi Nalbantoğlu Hayrettin Ozansoy 
Erzurum Diyarbakır 

Ruşan Işın İdris Gürpınar 
Sivas Muğla 

Ayhan Fırat 
Malatya 

BAŞKAN — Önergeye komisyon katılıyor mu?.. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALİ DİZ 

DAROĞLU (Antalya) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI MUSTAFA TINAZ TİTİZ 

(istanbul) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Önerge sahiplerinden söz isteyen var 
mı? 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 
Başkan, önergemiz açık. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... 14 üncü madde kabul edilmiştir. 

15 inci maddeyi okutuyorum : 
Taksim ve kısmî iktisar> hali 
MADDE 15. — Tapuda kayıtlı taşınmaz malların 

malikleri veya bunların mirasçıları arasında, tapuda 
kayıtlı olmayan taşınmaz malların ise ondördüncü 
madde gereğince belirlenen zilyetleri arasında taksim 
edildikleri belgelerle veya bilirkişi veyahut tanık be
yanları ile sabit olduğu takdirde, bu mallar- taksim 
gereğince zilyetleri adına tespit olunur. 

Taşınmaz mal tapuda kayıtlı olsun veya olmasın, 
onun ayrılması mümkün bir kısmının veya belirli bir 
payının, bu kanunda zilyet lehine kabul edilen sebep
lerle iktisabı caizdir. 

İştirak halinde mülkiyet hükümlerinin söz konu
su olduğu hallerde, iştirakçilerinden biri veya birkaçı
nın belirli bir taşınmaz maldaki hissesinin diğer işti
rakçilere devir ve temlik; tapulu taşınmaz mallarda 
yazılı, tapusuzlarda ise her türlü delille ispat edilebi
lir. 

Ayırmayı gerektiren taksimlerde ayırma tarihinde
ki imar mevzuatı dikkate alınır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Bir önerge var, okutuyorum : 

Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmekte olduğumuz 590 Sıra Sayılı Yasa tasa

rısının 15 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz. 

Madde 15. — İştirak halinde mülkiyet hükümle
rinin söz konusu hükümlerinin söz konusu olduğu hal
lerde, iştirakçilerinden biri veya birkaçının belirli bir 
taşınmaz maldaki hissesinin diğer iştirakçilere devir 
ve temliki ancak Tapu Sicil Muhafızlığında, malik
lerin veya usulüne uygun vekillerinin beyan ve fera
ğı ile yapılır. 

Ayırmayı gerektiren taksimlerde ayırma tarihinde
ki imar mevzuatı dikkate alınır. 

Hilmi Nalbantoğlu Hayrettin Ozansoy 
Erzurum Diyarbakır 

Cevdet Karslı Neriman Elgin 
Giresun Ankara 

E. Fahrettin Özdilek 
Konya 



T. B. M. M. B : 122 21 . 6 . 1987 O : 1 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon katılıyor mu?.. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALI DİZ-

DAROĞLU (Antalya) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI MUSTAFA TINAZ TİTİZ 

(İstanbul) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Önerge sahibi konuşmak istiyor 

mu?.. Buyurunuz Sayın Nalbaııtoğlu. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 

Başkan, sayın arkadaşlarım; hepinize saygılar suna
rım. Huzurunuzu tdkrar işgal ettiğim için beni bağış
layın. 

Değerli üyeler, 15 inci madde, taksim ve iktisap 
hallerini düzenliyor. Maddede, «Tapuda kayıtlı taşın
maz malların malikleri veya bunların mirasçıları ara
sında, tapuda kayıtlı olmayan taşınmaz malların ise 
ondördüncü madde gereğince belirlenen zilyetleri ara
sında taksim edildikleri belgelerle veya bilirkişi veya
hut tanık beyanları ile sabit olduğu takdirde, bu mal
lar taksim gereğince zilyetleri adına tespit olunur» 
denmektedir. Demin de arz ettiğim gibi, burada her 
şey tapuda cereyan etmelidir. Aksi takdirde biz, bu
rada da yine tapu dışı yolla gayrimenkul iktisabına 
cevaz vermiş oluyoruz ve bence bu, huku'k düzenini 
bozabilir. Adalet mülkün temelidir; ama mülke de 
biz bu şekilde gayri kanunî iktisaplar tanırsak; ne 
derece doğru olur bilemiyorum. Çünkü maddede «Ta
şınmaz mal tapuda kayıtlı olsun veya olmasın, onun 
ayrılması mümkün bir kısmının veya belirli bir payı
nın, bu kanunda zilyet lehine kabul edilen sebeplerle 
iktisabı caizdir» denmektedir. Yani, bazı tanıkların 
ifadesiyle bile zilyetlerin üzerine iktisabı konusuna 
benim aklım ermiyor. Ben bu bakımdan önergemi ver
dim, belki de hem sayın hükümet, hem de sayın ko
misyon iyi dinlemediler ve zannediyorum ki önergem 
de yerindedir; bu bakımdan önergemin kabulünü is
tirham ediyorum. 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Geri çek, geri çek 
önergeni. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Çekmem 
önergemi geri. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Aşkın, müzakereleri 
niye baltalıyorsunuz efendim? 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Mevzie 
giren asker geriye kaçar mı? 

Teşekkür ediyorum efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Nalbantoğ-

lu. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... 15 inci madde kabul edilmiştir. 

16 ncı maddeyi okutuyorum : 
Kamu mallan 
MADDE 16. — Kamunun ortak kullanmasına ve

ya bir kamu hizmetinin görülmesine ayrılan yerlerle 
Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan sahip
siz yerlerden : 

A) Kamu hizmetinde kullanılan, bütçelerinden 
ayrılan ödenek veya yardımlarla yapılan resmî bina 
ve tesisler, (Hükümet, belediye, karakol, okul binala
rı, köy odası, hastane veya diğer sağlık tesisleri, kü
tüphane, kitaplık, namazgah, cami, genel mezarlık, 
çeşme, kuyular, yunak ile kapanmış olan yollar, mey
danlar, pazar yerleri, parklar ve bahçeler ve boşluk
lar ve benzeri hizmet malları) kayıt, belge veya özel 
kanunlarına göre Hazine, kamu kurum ve kuruluşları, 
il, belediye, köy veya mahallî idare birlikleri tüzelki
şiliği, adlarına tespit olunur. 

B) Mera, yaylak, kışlak, otlak, harman ve pana
yır yerleri gibi paralı veya parasız kamunun yararlan
masına tahsis edildiği veya kamunun kadimden beri 
yararlandığı belgelerle veya bilirkişi veya tanık beya
nı ile ispat edilen orta malı taşınmaz mallar sınırlan
dırılır, parsel numarası verilerek yüzölçümü hesapla
nır ve bu gibi taşınmaz mallar özel siciline yazılır. 

Bu sınırlandırma, tescil mahiyetinde olmadığı gi
bi bu suretle belirlenen taşınmaz mallar, Özel kanun
larında yazılı hükümler saklı kalmak kaydıyla özel 
mülkiyete konu teşkil etmezler. 

Yol, meydan, köprü gibi orta malları ise harita
sında gösterilmekle yetinilir. 

C) Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan 
kayalar, tepeler, dağlar (bunlardan çıkan kaynaklar) 
gibi, tarıma elverişli olmayan sahipsiz yerler ile de
niz, göl, nehir gibi genel sular tescil ve sınırlandır
maya tabi değildir, istisnalar saklıdır. 

D) Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan 
ormanlar, bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde, 
özel kanunları hükümlerine tabidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
17 nci maddeyi okutuyorum : 
İhya edilen taşınmaz mallar 

MADDE 17. — Devletin hüküm ve tasarrufu al
tında bulunan ve kamu hizmetine tahsis edilmeyen 
taşlık, çalılı'k, fundalık ve pırnallık gibi araziden, mas
raf ve emek sarfı ile imar ve ihya edilerek tarıma el-
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verişil hale getirilen taşınmaz mallar, 14 üncü mad
dedeki şartlar mevcut ise imar ve ihya edenler veya 
halefleri adına, aksi takdirde hazine adına, tespit edi 
lir. 

İl, ilçe ve kasabaların imar planının kapsadığ, 
alanlarda kalan taşınmaz mallarda bu hüküm uygu 
lanmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Buyu
run Sayın Bahadır. 

OSMAN BAHADIR (Trabzon) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 17 nci madde üzerinde görüşle
rimi belirtmek istiyorum. Bu vesileyle, hepinize say
gılar sunarım. 

«İhya edilen taşınmaz mallar» başlığını taşıyan 17 
nci maddede, «Devletin hüküm ve tasarrufu altında 
bulunan ve kamu hizmetlerine tahsis edilmeyen taş-
hik, çalılık, fundalık ve pırnallık gibi araziden, mas
raf ve emek sarfı ile imar ve ihya edilerek tarıma el
verişli hale getirilen taşınmaz mallar, 14 üncü mad
dedeki şartlar mevcut ise imar ve ihya edenler veyr 
halefler adına, aksi takdirde hazine adına tespit edi 
lir. 

11, ilçe ve kasabaların imar planının kapsadığa 
alanlarda kalan taşınmaz mallarda bu hüküm uygu
lanmaz» diyor. 

Şimdi burada, «II, ilçe ve kasabaların imar planı
nın kapsadığı alanlarda kalan taşınmaz mallarda bu 
hüküm uygulanmaz» diyor. Yani il, ilçe ve kasaba 
imar sahaları dışında - yani köylerde - ihya edilen ta
şınmaz malları, orada oturanlar iktisap edebilecek
ler; ama şehirde oturanlar, il, ilçe ve kasabalarda otu
ranlar, imar planlarının kapsamı içinde ise, böyle bir 
yeri ihya ettikleri takdirde iktisap edemeyecekler. 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Şehirdekine bir örnek 
verebilir misiniz? 

OSMAN BAHADIR (Devamla) — Şimdi, ihya et
miş olabilir. Burada, köyde oturanlarla, şehirde otu 
ranlar arasında bir eşitsizlik mevcuttur; orayı işare1 

etmek istiyorum. 
İLHAN AŞKIN (Bursa) — Şehirde uygulama yok. 
OSMAN BAHADIR (Devamla) — Olabilir. 
İLHAN AŞKIN (Bursa) — örnek verin. 
OSMAN BAHADIR (Devamla) — Şimdi size bir

kaç örnek vereceğim. 
Şimdi, ikinci bir hususu da ifade etmek istiyo

rum. 
İLHAN AŞKIN (Bursa) — Örnek verin. Mese

la... 

BAŞKAN — Sayın Aşkın, bir defa ikaz ettik; lüt
fen efendim, müdahale etmeyin hatibe. Siz de ister
seniz, çıkın konuşun efendim. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 
Aşkın ne müdahale ediyor efendim? Anlamıyorsanız 
bir daha söyleyelim. 

OSMAN BAHADIR (Devamla) — Bunun misal
leri vardır. İmar inkişaf sahası içerisinde bulunan bu 
sahalarda imar ve ihya edilen yerler vardır. Bir defa 
bunu işaret etmek istiyorum. 

İkincisi; bir de suiistimale müsait olabilir. Yani il, 
ilçe ve kasabaların imar ve inkişaf sahalarının he
men kenarında ihya edilmiş böyle bir arazi varsa ve 
vatandaş iktisap için gerekli işlemlere tevessül et
mişse; belediyelerin, hemen orayı imar ve inkişaf sa
haları içine alması da mümkündür. O zaman, bu va
tandaş haksız bir muameleye maruz kalıyor, Bunlar 
için bir önlem getirilmesini istiyoruz; yani hiç ol
mazsa, imar ve inkişaf sahası civarında olan ve bu
rada dava mevzuu olan bu gibi yerlerde, belediye
nin, hemen imar ve inkişaf sahasını genişletmek sure
tiyle, vatandaşı mağdur etmemesini düşünüyoruz. 

'Bu hususta bir eşitsizlik mevcuttur, burada bir 
adaletsizlik yapılabilir; ayrıca, dilendiği takdirde be
lediyeler tarafından suiistimale de müsaittir. Bunu 
işaret etmek için söz almış bulunuyorum ve bu en
dişelerimi izhar ediyorum., 

Hepinize saygılar sunarım, 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bahadır. 
OSMAN BAHADIR (Devamla) — Anlayan da 

konuşuyor, anlamayan da efendim. 
Saygılar sunarım. 
'PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Sizin 

gibi. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sizin g'bi. 
METİN GÜRDERE (Tokat) — Siz de, anlama-

yıp da konuşanlardan birisiniz. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI MUSTAFA TINAZ TİTİZ 

(İstanbul) — Sayın Başkan, ben bu madde hakkında 
bir açıklama yapmak istiyorum. 

Bu 17 nci maddeyle, tarım topraklarının millî 
ekonomiye kazandırılması ve bazı muhtemel haksız 
tasarrufların önlenmesi için imar ve ihya yolu ile 
mülk edinme imkânı getirilmektedir. Ancak, imar 
ve ihya edilen yeri kullananlardan da ayrıca zil
yetlik ve iktisap şartları aranmaktadır. Eski uygula
mada olduğu gibi, İmar Kanunu hükümleri de dik-
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kate alınarak, imar ve ihyanın, imar planı uygula
ma alanı dışındaki yerler için söz konusu olabileceği 
açıklanmaktadır bu maddeyle. 

İmar ve ihya, Arazi Kanununun 103, Mecelle
nin 1275 ye 1277 nci maddelerinde, 2644 sayılı şu 
anda yürürlükteki Tapu Kanununun 6 nci maddesin
de ve 2613 sayılı Kanunun 2/c fıkrasında yer al
mıştır. Bilahara da 4753 sayılı Kanunla bu (hüküm
ler yürürlükten kaldırılarak, 5618 sayılı Kanunla, 
iskân haddi dışında 50 dönüme kadar toprağın, 
Medenî Kanunun 639/1 şartları aranmaksızın, imar 
edenler adlarına tesciline imkân sağlanmıştır. İmar 
ve ihya ile hüküm, 766 sayılı Tapulama Kanununun 
37 nci maddesinde mevcuttur ve 1972 tarih ve 1617 
sayılı Kanunun 23 üncü maddesiyle yürürlükten kal
dırılmıştır. 

(Halen bir kimse, ham toprağı veya bir çay yata
ğını, hiçbir emek ve masraf sarf etmeden sürüp tar
la haline getirdiği zaman, bunu iktisap etmesi müm
kündür; fakat ailesi ile beraber, para ve emek sarf 
ederek, bir yerin taşlarını ayıklayıp, alın teri döke
rek tarla haline getirdiğinde, yani yurt ekonomisine 
katkıda bulunduğunda, bu yeri, Tapulama Kanunu
nun 33 üncü maddesinin öngördüğü bütün şartlar 
gerçekleşse de, zilyetlikle iktisap edememektedir. Bu 
haksız ve garip uygulamaya son vermek, vatandaşın 
alın terini değerlendirmek amacıyla, imar ve ihya 
yeniden 17 nci maddede düzenlenmiş bulunmak
tadır. 

Arzs ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Efendim, önerge var, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Kadastro Kanun Tasarısının, 17 nci maddesinin 

birinci fıkrasının 'aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Pertev Aşçıoğlu; 
Zonguldak 

Özgür Barutçu 
Diyarbakır 

Osıman Nuri Akyol 
Kocaeli 

Süleyman Yağcıoğlu 
Samsun 

Nuh Mehmet Kaşıkçı 
Kayseri 

Hakiki Artukarslan 
Bingöl 

«(Madde 17. — Orman sayılmayan Devletin hü
küm ve tasarrufu altında bulunan ve kamu hizmeti
ne tahsis edilmeyen araziden, masraf ve emek sarfı 
ile imar ve lihya edilerek tarıma elverişli hale geti
rilen taşınmaz mallar 14 üncü maddedeki şartlar mev

cut ise imar ve ihya edenler veya halefleri adına, 
aksi takdirde hazine adına tespit edilir.» 

Gerekçe.; 
Arazi tanımı oldukça geniş bir tanım olduğundan, 

maddede «taşlık, çalılık, fundalık ve pırnallık» gibi 
Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin sayıl
ması ileride sıkıntılar yaratabilecektir. Bu nedenle 
daha geniş kapsamlı tanım olan «arazi» tanımının 
kullanılması için bu fıkranın değiştirilmesi teklif ediN 
mistir, 

'BAŞKAN — Önergeye Komisyon katılıyor mu?.. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALİ DlZ-

DAROĞLU (Antalya) — Katılamıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?^ 
DEVLET BAKANI MUSTAFA TINAZ TİTİZ 

(istanbul) — Katılıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Önergeyi' oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

17 nci maddeyi, önerge istikametinde değişik şek
liyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

18 inci maddeyi okutuyorum : 
Hazine Adına Tespit 
MADDE 18. — Yukarıdaki maddelerin hüküm

leri dışında kalan ve tescile tabi bulunan taşınmaz 
mallar ile tarım alanına dönüştürülmesi veya ekono
mik yarar sağlanması mümkün olan yerler Hazine 
adına tespit olunur. 

Orta malları, hizmet malları, ormanlar ve Devle
tin hüküm ve tasarrufu altında olup da bir kamu 
hizmetine tahsis edilen yerler ile kanunları uyarınca 
Devlete kalan taşınmaz mallar, tapuda kayıtlı olsun 
olmasın kazandırıcı zamanaşımı yolu ile iktisap edile
mez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Önerge yok. 
Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyen

ler... Kabul edilmiştir. 

19 uncu maddeyi okutuyorum : 
Takyitler, Sınırlı Aynî Haklar ve Muhdesat 
MADDE 19. — Tapuda kayıtlı taşınmaz malın 

zilyet lehine tespitinde, mevcut ve her türlü takyid ile 
sınırlı aynî haklar saklı tutulur. Eski tapu kayıtların-
daki bu tür halk ve mükellefiyetler, kadastro tutana
ğında belirtilerek yeni kütüklere aynen geçirilir. 

Taşınmaz mal üzerinde malikinden başka bir kim
seye veya paydaşlarından birine ait muhdesat mevcut 
ise bunun sahibi, cinsi, ihdas tarihi ve iktisap sebebi 
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belirtilerek tutanağın ve kütüğün beyanlar hanesinde 
gösterilir. 

Tarafların muvafakati halinde kadastro teknisyen
leri veya kadastro komisyonu ikili kullanmayı anlaş
maları çerçevesinde tek mülkiyete dönüştürebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
önerge yok. 
Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etme

yenler... Kabul edilmiştir. 
20 nci maddeyi okutuyorum : 
Kayıt ve Belgelerin Kapsamını Tayin 
MADDE 20. — Tapu kayıtları ile diğer belgelerin 

kapsadığı yeri tayinde; 
A) Kayıt ve belgeler, harita, plan ve krokiye da

yanmakta ve bunların yerlerine uygulanması mümkün 
bulunmakta ise, harita, plan ve krokideki sınırlara 
itibar olunur. 

B) Harita, plan ve krokiye dayanmayan kayıt 
ve belgelerde belirtilen sınırlar mahalline uygulanabi
liyor ve bu sınırlar içinde kalan yer hak sahibi tara
fından kullanılıyor ise, kayıt ve belgelerde gösterilen 
sınırlar esas alınarak tespit yapılır. 

C) Harita, plan ve krokiye dayanmayan kayıt ve 
belgelerde belirtilen sınırlar, değişebilir ve genişletil
meye elverişli nitelikte ise, bunlarda gösterilen mik
tara itibar olunur. Ancak, değişebilir ve genişletilme
ye elverişli sınırlardaki taşınmaz malların kayıtları, fi
zik yalpıları ve konumları itibariyle belli bir yeri kap
sıyorsa, tespit o sınır esas alınarak yapılır. 

D) Hazinece, özel kanunları hükümlerine göre 
değişmez ve genişlemeye müsait olmayan sınırlarla 
miktar üzerinden satılan, tefviz veya tahsis veya pa
rasız dağıtılan taşınmaz mallarda çıkan fazlalık, ta
şınmaz malla bidikte satış, tefviz, tahsis ve dağıtım 
tarihinden itibaren on yıl geçmiş ise, miktarına bakıl
maksızın kayıt sahibi adına tespit edilir. 

Bu maddede yazılı taşınmaz mallarda meydana ge
len fazlalıklar hakkında şartlar uygun bulunduğu tak
dirde, 14 üncü ve 17 nci madde hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Önerge yok. 
Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyen

ler... Kabul edilmiştir. 

21 inci maddeyi okutuyorum : 
Miktar Fazlasının İfrazı 
MADDE 21. — Kayıt ve belgelerde yazılı mik

tara itibar edilmesi gereken hallerde, kayıt ve bel
geler değişebilen ve genişletilmeye elverişli sınırı ihti
va ediyorsa miktar fazlası o taraftan ifraz edilir. 

. Değişmeyen ve genişletilmeye elverişli olmayan 
sınırlı kayıt ve belgelere dayanan tespitleıde, miktara 
itibar edilmesi gerektiği takdirde, miktar fazlası zil
yedin göstereceği taraftan ifraz edilir. 

Zilyet tespit sırasında hazır bulunmaz veya tercih 
hakkını kullanmaktan kaçınırsa ifraz, zilyedin ya
rarına uygun düşen taraftan yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyen

ler... Kabul edilmiştir. 
22 nci maddeyi okutuyorum: 
Evvelce Kadastrosu Yapılan Yerler 

MADDE 22. — Evvelce tespit, tescil veya sınır
landırma suretiyle (kadastrosu veya tapulaması ya
pılmış olan yerlerin yeniden kadastrosu yapılamaz. 
Bu gibi yerler ikinci bir defa kadastroya tabi tutul-
muşsa, ikinci kadastro bütün sonuçlarıyla hükümsüz 
sayılır ve Türk Medenî Kanununun 934 üncü mad
desine göre işlem yapılır. Süresinde dava açılmadığı 
takdirde, ikinci defa yapılan kadastro, tapu sicil mü
dürlüğünce resen iptal edilir. 

Tapulama veya kadastro çalışmalarında tespit dışı 
bırakılan tapuda kayıtlı taşınmaz mallar ile kamu 
kurum ve kuruluşlarına ait yerlerin bu Kanun hü
kümleri gereğince kadastrosu yapılır. 

Daha önce sadece kadastro tahriri yapılan ve
ya 23.6.1983 tarih ve 2859 sayılı Kanuna göre ye
nileme yapılacak yerler ile 2981 sayılı Kanun ve 
değişiklikleri hükümlerine tabi yerlerde bu madde 
hükmü uygulanmas. 

Tahditleri yapılarak kesinleşmiş ve tescil edilmiş 
ormanlara ait kayıt ve belgeler tapu kütüğüne oldu
ğu gibi aktarılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
ÎSA VARDAL (Zonguldak) — Soru soracağım. 
ÎDRIS GÜRPINAR (Muğla) — Soru soracağım. 
BAŞKAN — Sayın Vardal'ın sorusu var; buyu

run. 
İSA VARDAL (Zonguldak) — Sayın Başkan, 

evvelce tapulaması yapılan yerlerde tapu tespit dışı 
bırakılan yerler olacak; devletin hüküm ve tasarru
fu altında olan yerler. Biraz evvel görüştüğümüz 
maddede vatandaşın burada imar ihya suretiyle yap
mış olduğu birtakım yerler var. Bu konularda her
hangi bir tespit yapılacak mı? 

DEVLET BAKANI MUSTAFA TINAZ TİTİZ 
(İstanbul) — Sayın Başkan, bu konuda geçici mad
delerde hüküm bulunmaktadır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
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Sayın Gürpınar. 
IDR1S GÜRPINAR (Muğla) — Sayın Başkan, 

seçim bölgem olan Muğla ili Köyceğiz ilçesi, tapu
lamanın ilk yapıldığı yerlerden biridir. O zaman ara
zinin pek değerli olmaması nedeniyle, ölçmeler pek 
dikkatli yapılmamış; bu yüzden de bazı parsellerde 
3, 5, 6 dönüm gibi arazi parçaları çap dışı kalmıştır. 
Ancak sahibi yıllarca bu araziyi tasarruf etmiş ve kul
lanmıştır. Günün birinde herhangi bir sebeple bir öl
çüm gerekmiş, o zaman çap tatbikatı yapıldığı zaman 
arazinin 5 dönümünün dışarıda kaldığı anlaşılmıştır. 
Buradaki hata tamamıyla ölçüyü yapan kadastro eki
bine aittir. Şimdi netice ne olmuş? Eğer, komşusu 
hüsnüniyet sahibi bir insansa, bu malın kendisine ait 
olmadığını bilmekte ve bir hak talep etmemektedir. 
Ancak bunun aksi de olan vakalar var. Komşu diyor 
ki : «Mademki ölçüde bu benim çapımda gözükmek
tedir, o halde bu arazı benimdir.» Bu 5 dönümlük ara
zinin değeri de 10-15 milyon liradır. Acaba bu 22 
nci madde bu türlü vakaların düzeltilmesi için bir 
imkân getiriyor mu? Bunu öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
DEVLET BAKANI MUSTAFA TINAZ TİTİZ 

(İstanbul) — Sayın Başkan, bu yasa tasarısının 41 
inci maddesinde ve bir de 2859 sayılı Yenileme Ya
sasındaki ilgili hükümler uygulanacaktır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Efendim, maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
23 üncü maddeyi okutuyorum : 
Diğer Kanun Hükümlerinin Uygulanacağı Haller 

MADDE 23. — Bu bölümde aksine hüküm bulun
mayan hallerde, Türk Medenî Kanunu ile diğer ka
nunların iktisap ve tescile ilişkin hükümleri uygula
nır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
24 üncü maddeyi okutuyorum : 

BEŞINCI BÖLÜM 
Uyuşmazlıkların Kadastro Mahkemesinde 

Çözümlenmesi 

Adlî Kuruluş 
MADDE 24. — Genel mahkemelere ait olup da 

bu Kanunun uygulanması ile ilgili dava ve işlere, be
lirlenen usul ve esaslara göre bakmak üzere her ka
dastro bölgesinde tek hakimli ve Asliye Mahkemesi 
sıfatını haiz yeter sayıda kadastro mahkemesi kuru

lur. Bu mahkeme hâkimleri 2802 sayılı Hakimler ve 
Savcılar Kanunu hükümlerine tabidir. 

. BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
25 inci maddeyi okutuyorum : 
Genel Olarak Görev 
MADDE 25. — Kadastro mahkemesi; taşınmaz 

mal mülkiyetine ve sınırlı aynî haklara, tapuya tescil 
veya şerh edilecek veyahut beyanlar hanesinde gös
terilecek sair haklara, sınır ve ölçü uyuşmazlıklarına, 
kadastroya ve tapu sicilini ilgilendiren benzeri dava
lara ve özel kanunlaroa kendisine verilen işlere ba
kar; Kadastroya veya kadastro ile ilgili verasete ait 
uyuşmazlıkları çözümleyebileceği gibi, istek üzerine 
veraset belgesi de verebilir. 

Kadastro mahkemesi, yalnız kadastro işlerine mün
hasır olmak üzere; 

A) Velisi veya vasisi bulunmayan küçüklere ve 
kısıtlılara kayyım tayin eder. Bunların menfaatlerini 
korumak amacıyla Türk Medenî Kanununun hâki
min iznini şart kıldığı hallerde bu izni verir. 

B) Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 465 
ve bunu takip eden maddeleri gereğince adlî yardım 
taleplerini inceleyerek kabul edebilir. 

C) Tutanağı düzenlenen taşınmaz mallara ait ih
tiyatî tedbir kararı verebilir. Bu kararı hemen o ye
rin kadastro ve tapu sicil müdürlüklerine bildirir. Ted
bir kararı alan taraf karar gününden itibaren usulün 
öngördüğü süre içinde kadastro mahkemesinde dava 
açmadığı takdirde tedbir kendiliğinden hükümsüz ka
lır. 

Bu Kanunun 26 ve 40 inci madde hükümleri saklı 
kalmak üzere, kadastro tutanağının düzenlenmesi gü
nünden ve tutanak sonradan tamamlanmış ve düzel
tilmiş ise, o günden sonra doğan haklara dair istekler, 
taksim, şuyuun giderilmesi veya muhdesata bağlı ola
rak taşınmaz malı iktisap, muhdesatın yıkılıp kaldı
rılması ve benzeri nitelikte olan ve mahkemeden ye
nilik doğurucu hüküm almayı gerektiren dava ile ilgili 
isteklerin incelenmesi, kadastro mahkemesinin görevi 
dışındadır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

26 nci maddeyi okutuyorum : 
Zaman Bakımından Görev ve Yetki 
MADDE 26. — Kadastro Mahkemesi; 
A) 10 uncu maddeye göre kadastro komisyonu 

tarafından gönderilen (tutanaklara ait davalara, 
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B) 11 inci maddede belirtilen askı ilanı içinde 
açılan davalara, 

C) Mahallî hukuk mahkemelerinden 27 nei mad
de uyarınca Kadastro mahkemesine devredilen da
va ve dosyalara, 

D) Kadastro mahkemelerine dava açıldıktan son
ra aslî müdahil olarak katılanların iddialarına dair 
uyuşmazlıkları, 

inceler ve karara bağlar. 
Kadastro işlerinde 3553 sayılı Kanun hükümleri 

uygulanmaz. 
Kadastro mahkemesinde görülmekte olan bir da

va konusu taşınmaz mal, adına tespit yapılan kimse 
tarafından 40 mcı madde uyarınca başkasına devre
dildiği tekdirde, davaya devralan devam eder. 

Kadastro mahkemesinin yetkisi her taşınmaz mal 
hakkında kadastro tutanağının düzenlendiği günde 
başlar. Bu yetkiyi bölgenin idarî sınırları belli eder. 
tdarî kuruluşta yapılan değişiklik sebebiyle daha son
ra başka bir bölgeye bağlanan taşınmaz mallara iliş
kin uyuşmazlıklar, kadastroya başlama gününde yet
kili olan kadastro mahkemesi tarafından karara bağ
lanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde, söz isteyen?.. 
Sayın Bahadır buyurun. 

OSMAN BAHADIR (Trabzon) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; burada, «Kadastro Mahkeme
si» diyor bir uyumsuzluk beliriyor: «Kadastro Mah
kemesi; 

A) 10 uncu maddeye göre kadastro komisyonu 
tarafından gönderilen tutanaklara ait davalara, 

B) 11 inci maddede belirtilen askı ilanı içinde 
açılan davalara, 

C) Mahallî hukuk mahkemelerinden 27 nci mad
de uyarınca kadastro mahkemesine devredilen dava 
ve dosyalara, 

D) Kadastro mahkemelerine dava açıldıktan son
ra aslî müdahil olarak katılanların iddialarına dair 
uyuşmazlıkları, 

inceler ve karara bağlar.» 
Yukarıda «Davalara, davalara» diyor bu «dava

ları» olsa gerek. Kadastro mahkemesi şu davayı, şu 
davayı, şu davayı inceler ve karara bağlar. Burada 
«Davalara, davalara, davalara» şeklinde geliyor, bir 
uyumsuzluklar var, bir düzeltme düşünüyorlar mı sa
yın komisyon bilmiyorum? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALÎ DtZ-
DAROöLU (Antalya) — Düşünüyoruz, «Davaları» 
olacak. 

OSMAN BAHADIR (Devamla) — İkinci bir hu
sus... 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Bunun için 
miı çıktınız? 

OSMAN BAHADIR (Devamla) — Efendim, ben 
niçin çıktığımı, sayın milletvekili zatı âlinizin takdiri
ne bırakırsam, bu kürsüye hiç çıkamam zannediyo
rum. Şimdi, bu var, ama başka konular da var, çok 
özür dilerim, başka bir iki konu daha var, onu da 
bununla beraber izah edeceğim için, yalnız bunun 
için çıkmadığımı size belirtmek isterim. 

(D) fıkrasında aslî müdahil getiriyor. Aslî müda
hil ve müdahil - biz buna yine işaret ettik -, bir kav
ram kargaşasıdır. Bunların hepsi «Müdahil» terimi 
altında kullanılması gerekir. 

Yine bir husus daha var, üçüncü fıkrada, davacı 
hakkını devrederse ne olacak? Davacı hakkını başka
sına devrederse burada ne işlem yapılacak, burada 
da bir açıklık yoktur. 

Bunu beyan etmek üzere söz almış bulunuyorum, 
saygılar sunarım. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bahadır. 
Efendim, verilmiş önergeler var okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 590 sıra sayılı Kadastro Ka
nunu Tasarısının 26 maddesinin; (A) ve (B) bentle
rindeki «davalara» kelimesinin «davaları» ve (C) ben
dinin sonunda bulunan «dosyalara» kelimesinin «dos
yaları» şeklinde değiştirilmesini, 

(D) bendinin «Kadastro mahkemelerine dava açıl
dıktan sonra tespitten önceki haklara dayanarak, aslî 
müdahil olarak katılanların iddialarına dair uyuşmaz
lıkları,» şeklinde değiştirilmesini, 

Aynı maddenin «Kadastro mahkemesinde görül
mekte olan bir dava konusu taşınmaz mal (Fıkra 3)» 
ibaresinden sonra gelen «adına tespit yapılan kimse 
tarafından» sözcüklerinin metinden çıkarılmasını arz 
ve teklif ederiz. 

Pertev Aşçıoğlu Hazım Kutay 
Zonguldak Ankara 

Nuh Mehmet Kaşıkçı Ayçan Çakıroğulları 
Kayseri Denizli 

îsmet Tavgaç Süleyman Yağcıoğlu 
Bursa Samsun 

Gerekçe: 
Maddeye açıklık getirilmesi, uygulamada ve dava

larda yanlış anlamalara sebebiyet verilmemesi için 
bu değişiklik, ilavelere lüzum görülmüştür. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 590 sıra sayılı Kadastro Ka

nunu Tasarısının 26 ncı maddesinin son fıkrasının 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ahmet Remzi Çerçi 
Adana 

Rüştü Kâzım Yücelen 
İçel 

İlyas Ak taş 
Samsun 

Ahmet Şevket Gedik 
Ada^ıa' 

Süleyman Yağcıoğlu 
Samsun 

Nihat Türker 
Afyon 

«Kadastro mahkemesinin yetkisi her taşınmaz mal 
hakkında kadastro tutanağının düzenlendiği günden 
başlar. Bu yetkiyi bölgenin idarî sınırları belli eder. 
Yeni ilçe kurulup, teşkilatlanarak faaliyete geçmesi 
hali hariç, idarî kuruluşça yapılan değişiklik sebebiy
le daha sonra başka bir bölgeye bağlanan taşınmaz 
mallara ilişkin uyuşmazlıklar, kadastroya başlama gü
nünde yetkili olan kadastro mahkemesi tarafından 
karara bağlanır. 

Gerekçe : 
Yeni ilçe kurulması durumunda davaların, o yerin 

eskiden bağlı olduğu ilçe merkezinde görülmesi vatan
daşlar için külfet olmaktadır. Esasen yeni kurulacak 
ilçede de mahkemeler kurulmuş olacağından, o ilçe 
sınırları içerisinde kalan taşınmaz mallarla ilgili da
vaların bu mahkemelerde görülmesi genel hukuk pren
siplerine de uygun olacağından değişiklik teklif edil
miştir. 

BAŞKAN — Önergeleri tekrar okutup, işleme 
koyacağım. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edime) — Sa
yın Başkan, biraz yavaş okumaları mümkün mü; an
laşılmıyor efendim. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
Buyurun okuyun. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 590 sıra sayılı Kadastro Kanu
nu Tasarısının 26 ncı maddesinin; 

(A) ve (B) bentlerindeki «davalara» kelimesinin 
«davaları» ve (C) bendinin sonunda bulunan «dos
yalara» kelimesinin «dosyaları» şeklinde değiştiril
mesini, 

(D) Bendinin «Kadastro mahkemelerine dava açıl
dıktan sonra tespitten önceki haklara dayanarak, as
lî müdahil olarak katılanların iddialarına dair uyuş
mazlıklar,» şeklinde değiştirilmesini, 

Aynı maddenin «Kadastro mahkemesinde görül
mekle olan bir dava konusu taşınmaz mal (Fıkra 3)» 

ibaresinden sonra gelen «adına tespit yapılan kimse ta
rafından» sözcüklerinin metinden çıkarılmasını arz ve 
teklif ederiz. 

Pertev Aşçıoğlu 
(Zonguldak) ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALİ DİZ-

DAROĞLU (Antalya) — Katılamıyoruz Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI MUSTAFA TINAZ TtTÎZ 

(İstanbul) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — önergeye komisyon katılamıyor; hü

kümet katılıyor. 
Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etme

yenler... Kabul edilmiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum» 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 590 sıra sayılı Kadastro Ka
nunu Tasarısının 26 ncı maddesinin son fıkrasının aşa
ğıdaki şekilde değiştir ilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ahmet Remzi Çerçi 
(Adana) ve arkadaşları 

Kadastro mahkemesinin yetkisi her taşınmaz mal 
hakkında kadastro tutanağının düzenlendiği günden 
başlar. Bu yetkiyi bölgenin idarî sınırları belli eder. 
Yeni ilçe kurulup, teşkilatlanarak faaliyete geçmesi 
hali hariç, idarî kuruluşça yapılan değişiklik sebebiy
le daha sonra başka bir bölgeye bağlanan taşınmaz 
mallara ilişkin uyuşmazlıklar, kadastroya başlama 
gününde yetkili olan kadastro mahkemesi tarafından 
karara bağlanır. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALI DİZ-

DAROĞLU (Antalya) — Sayımız yeterli olmadığın
dan katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI MUSTAFA TINAZ TİTİZ 

(İstanbul) — Katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Maddeyi önergelerle birlikte oylarınıza sunuyorum: 

Kabul edenler... Etmeyenler... Madde önergelerle be
raber kabul edilmiştir. 

27 nci maddeyi okutuyorum : 
Mahallî mahkemelerce görülmekte olan davaların 

devri ve eksik idarî işler hakkında yapılacak işlem 
MADDE 27. — Mahallî hukuk mahkemelerinde 

görülmekte olan kadastro ile ilgili ve henüz kesinleş
memiş bulunan taşınmaz mala ilişkin davalar hakkın-
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da o taşınmaz mal için kadastro tutanağı düzenlendi
ği tarihte bu mahkemelerin görevi sona erer ve dava
lara ait dosyalar mahkemesine resen devrolunur. 

Ayrıca müracaata kalmış davaların yenilenmesi ha
linde de yukarıdaki hüküm uygulanır. 

Kadastro hâkimi, devredilen bu dava dosyaları ile 
beşinci madde gereğince müdür tarafından gönderi
len kadastro tutanaklarını birleştirerek 11 inci mad
dede yazılı şekle uygun olarak askı ilanını yaptırır. 
ilan süresi bitmeden duruşmaya başlanamaz. Henüz 
kesinleşmemiş olan davalara, kaldıkları noktadan bu 
Kanunda öngörülen esas ve usul dairesinde devam 
olunur. 

Kadastro komisyonları tarafından 10 uncu madde 
uyarınca gönderilen tutanaklar içinde hemen askı ila
nı yaptırılarak 28 inci maddenin birinci fıkrası uya
rınca işlem yapılır. 

Hâkim, usul ve şekle ilişkin eksiklikler sebebiyle 
tutanakları kadastro müdürlüğüne iade edemez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
28 inci maddeyi okutuyorum : 
Kadastro davalarında usul 

MADDE 28. — Kadastro hâkimi, askı süresi için
de açılacak davalar ve kadastro müdürü tarafından 
mahkemeye tevdi olunacak taşınmaz mallara ait ka
dastro tutanakları ve mahallî hukuk mahkemelerin
den devredilen işler hakkında dava dosyası açar. İl
gililerin başvurusunu beklemeksizin kadastro tutanak
ları ile uyuşmazlığın çözümlenmesine etkili olabile
cek kayıt ve diğer bilgileri ilgili dairelerden getirtir. 
Hâkim, duruşma gününü taraflara Tebligat Kanunu 
hükümlerine göre resen tebliğ eder. 

Davacı gerçek ve tüzelkişiler, dava sebep ye delil
lerini dilekçelerinde bildirmek zorundadır. Dilekçede 
bu husus bildirilmemiş ise, hâkim gönderilecek dave
tiyle ile dava sebep ve delillerini bildirmesini davacı
ya tebliğ eder. Davacı, ilk duruşma oturumuna kadar 
dava sebep ve delillerini dilekçe ile veya ilk oturuma 
gelmek suretiyle bildirmez ise, hâkim, davanın açıl
mamış sayılmasına ve tespit gibi tescile karar verir. 
Bu hüküm davetiyede açıkça belirtilir. 30 uncu mad
denin ikinci fıkrası hükmü saklıdır. 

Davacı, tespit sırasında yaptığı itiraz sebep ve de
lilleri ile bağlı değildir. 

Davanın açılmamış sayılması halinde davacının 
hak düşürücü süre içerisinde mahallî hukuk mahke
melerinde yeniden dava açma hakkı saklıdır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... 28 inci madde kabul edilmiştir. 
29 uncu maddeyi okutuyorum : 
Yargılama usulü 
MADDE 29. — Kadastro mahkemesinde gelme

yen tarafın yokluğunda duruşma yapılır. Taraflardan 
hiç biri gelmez ise dosya işlemden kaldırılmaz. Hâ
kim, toplanması mümkün olan delilleri inceler ve 30 
uncu madde hükmünce işi karara bağlar. 

Bir mirasçı diğerlerinin muvafakati olmadan da
va açabilir ve yalnız başına davaya devam edebilir. 
Mirasçılarının tayin edilememesi sebebiyle ölü olduğu 
belirtilerek kayıt sahibi adına tespiti yapılan taşın
maz mallar hakkında, ölünün ismi açıklanarak miras
çıları denilmek suretiyle mirasçılar aleyhine dava açı
labilir. Dava sırasında, davalının davadan önce öldü
ğünün anlaşılması halinde davaya mirasçıları aleyhin
de devam edilir. 

Bu Kanunun tatbikinde ayrıca açıklık bulunma
yan hallerde basit yargılama usulü uygulanır. 

Kadastro mahkemeleri adlî tatile tabi değildir. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Ma'ddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 
30 uncu maddeyi okutuyorum : 
Deliller ve hâkimin takdiri 
MADDE 30. — Kadastro tutanaklarında beyan

larına başvurulan kişiler, bu beyanlarına gerekçe gös
terilerek itiraz edilmedikçe, yeniden dinlenmezler. An
cak hâkim, kadastro tutanağındaki beyanla, duruşma 
sırasında topladığı deliller arasında çelişki görürse, 
bunu gidermek için tutanakta beyanlarına başvurulan 
kimseleri tanık sıfatıyla yeniden dinleyebilir. 

Kadastro komisyonlarından gönderilen tutanaklar 
ile mahallî mahkemelerden devredilen dosyaların 
muhtevasından malik tespiti yapılamadığı veya dava 
açan mirasçının dışşında başka mirasçıların da bulun
duğu anlaşıldığı takdirde, hâkim resen lüzum gördüğü 
diğer delilleri toplayarak taşınmaz malın kimin adına 
tescil edileceğine karar vermekle yükümlüdür. Taşın
maz malın ölü bir şahsa ait olduğu anlaşılır ve miras
çıları da tespit edilemezse, ölü olduğu yazılmak su
retiyle o şahsın adına tescil kararı verilir. 

Kadastro mahkemesinde açılmış davalarda, ihtilaf 
taşınmaz malın muayyen bir kısmına münhasır kalı
yorsa, ilgililerin talebi üzerine ve imar mevzuatı da 
engel teşkil etmediği takdirde ihtilaflı olmayan kısım 
ifraz edilerek, davaya ihtilaflı kısım üzerinde devam 
edilir. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
31 inci maddeyi okutuyorum : 
Vekâlet 
MADDE 31. — Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka

nununun tanıdığı imkânlar saklı kalmak ve davada 
menfaatleri zıt olmamak şartıyla, kadastro işlerinde 
'karı ve koca birbirlerini vekil tayin edebilirler. Ka
dastro veya sulh hâkimi tarafından tasdik edilmiş ve
kâletnameler de geçerlidir. 

Kamu kurum ve kuruluşları, taraf olduğu işlerde; 
avukatlarıyla, avukatları bulunmadığı takdirde, daire 
amiri veya daire amirinin yetkili kılacağı memurlar
ca temsil edilir. 

Avukat veya dava vekili ile takip edilen davalar
da vekâlet ücreti; davanın önemi, vekilin sarf ettiği 
emek, tarafların davada iyi niyetle hareket edip et
mediği, hak ve eşitlik kuralları göz önünde tutularak 
makiuan takdir ve tayin olunur. Şu kadar iki, takdir 
edilecek vekâlet ücretinin miktarı, keşif yapılmışsa, 
taşınmaz malın değerine göre avukatlık ücret tarifesi
nin tayin ettiği nispî vekâlet ücreti sınırlarının üstün
de olamaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

32 nci maddeyi okutuyorum : 
Kararların tebliği, kanun yollarına başvurma ve 

ilamların infazı 
MADDE 32. — Kadastro mahkemesi kararları 

Tebligat Kanunu hükümlerine göre resen taraflara teb
liğ olunur. Bu kararlara karşı kanun yollarına asliye 
mahkemeleri ndeki usule uygun olarak başvurulur. 

Mahkeme, kesinleşen ilamları dayanakları olan 
dava dosyaları ile birlikte tescil edilmek üzere ilgili 
kadastro veya tapu sicil müdürlüğüne devreder. 

Mahkeme kararı kadastro haritasında değişikliği 
gerektiriyorsa, bu değişikliği gösteren ve mahkemece 
tasdiki gereken harita ilama eklenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etme

yenler... Kabul edilmiştir. 
33 üncü maddeyi okutuyorum : 
Bu kanunun uygulanacağı diğer haller 
MADDE 33. — Kadastro işlemlerinin bir bölge

de tamamlanmasından sonra veya iş hacmi itibariyle 
kadastro mahkemesinin devamına ihtiyaç kalmadığı
nın anlaşılması halinde, Adalet Bakanlığı o bölgede 

kadastro mahkemesini kaldırmaya ve görülmekte olan 
dava dosyalarını taşınmaz malların bulunduğu ma
hallî asliye hukuk mahkemesine devretmeye yetkili
dir. Bu mahkemede davaya bu Kanunda yazılı usul ve 
esasa göre, kaldığı noktadan devam olunur. 

Devredilen bu davalar ile kesinleşmemiş kadastro 
tespitleri aleyhine sonradan mahallî mahkemelerde 
açılacak davalarda, dördüncü bölüm hükümleri uygu
lanır. 

Bu Kanunun uygulandığı yerler dışında bulunan 
taşınmaz mallar hakkında da 14, 15, 17, 18, 20, 21 
inci maddeler uygulanır. 

Bu Kanunun zilyede tanıdığı haklar, kadastrosuna 
başlanan bölgede zilyedin leh ve aleyhine açılan da
valarda iddia ve defi olarak ileri sürülebilir. Bu hü
kümler henüz kesinleşmemiş davalarda da uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

34 üncü maddeyi okutuyorum : 
Kesin hüküm 
MADDE 34. — Kadastro mahkemeleri kararları, 

davada taraf olanlar ile taraflar dışında hak iddia 
ederek davaya müdahil sıfatıyla katılanların leh ve 
leyhinde kesin hüküm teşkil eder. Taraf olmadığı 
halde lehine karar verilen şahıs ha'kkında mahkemece 
tesis edilen hüküm yukarıda sözü edilenleri de bağ
lar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etme

yenler... Kabul edilmiştir. , 
35 inci maddeyi okutuyorum : 

ALTINCI BÖLÜM 
Malî Hükümler 

Veraset ve intikal vergisi 
MADDE 35. — Bu Kanuna göre bağışlama veya 

veraset suretiyle tespit edilen taşınmaz mallar hakkın
daki işlemler, veraset ve intikal vergisinin tahakkuk 
ve tahsiline bakılmadan sonuçlandırılır. 

Ancak, kadastro müdürü bu taşınmaz malların lis
tesini, tescillerden sonra bir ay içinde maliye dairesi
ne vermekle yükümlüdür. Tescilin tapu sicil müdür
lüğünde yapılması halinde bu sorumluluk, tapu sicil 
müdürlüğüne düşer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etme

yenler... Kabul edilmiştir. 
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36 ncı maddeyi okutuyorum : 
Yargılama giderleri, kadastro harcı ve tahakkuku 
MADDE 36. — Taraflardan her biri dava harcını, 

dinlenmesini talep ettiği tanık ve bilirkişi ücretini ve 
diğer yargılama giderlerini karşılamak zorundadır. 
Davacı, hâkim tarafından belirlenecek süre içinde ge
rekli giderleri mahkeme veznesine yatırmadığı takdir
de, onunla ilgili delillere dayanmaktan vazgeçmiş sa
yılır. Bu Kanun gereğince resen yapılması gereken so
ruşturma ve tebligat işlemleri için zarurî giderler, ile
ride haksız çıkacak taraftan alınmak üzere bütçeye 
konulan ödenekten karşılanır. 

Kadastro hâkimi, dava harcı, yargılama giderleri
nin tespit ve hesaplanmasında ilgili taşınmaz mala ait 
son beyan dönemi emlak vergisi değerini esas alır. 

Hâkim, hükmün kesinleşmesinden itibaren onbeş 
gün içinde giderin miktarı ile mükellefin kimliği ve . 
en son ikametgâhını bir yazı ile maliyeye bildirir. 

Bu yazıda belirtilen giderler maliye tarafından 
yapılacak tebligattan başlayarak iki ay içinde ödenir. 
Süresi içinde ödenmeyen giderler için Amme Alacak
larının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uy
gulanır. 

Kadastrosu yapılan taşınmaz mallara, emlak ver
gisi son beyan dönemi esas alınarak 492 sayılı Harç
lar Kanununa ekli 4 sayılı tarifede gösterilen oran
larda, 'kadastro harcı tahakkuk ettirilir. 

Kadastrosu yapılan yerlerde, emlak vergisi değeri 
belli olmayan taşınmaz mallara, kadastro ve dava 
harcı ile yargılama giderlerine esas olmak üzere ka
dastro komisyonunca kıymet takdir edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etme

yenler... Kabul edilmiştir. 

37 nci maddeyi okutuyorum : 
Döner sermaye teşkili 
MADDE 37. — Tapu ve Kadastro Genel Müdür

lüğü bünyesinde veya Genel Müdürlüğün iht'iyaç duy
duğu bölge müdürlüklerinde döner sermaye işletmeleri 
kurulabilir. 

Döner sermaye işletmeleri için genel bütçeden 300 
milyon lira sermaye tahsis olunmuştur. Bu miktar 
Bakanlar Kurulu Kararıyla beş katına kadar artırıla
bilir. Bu suretle artırılan sermaye elde edilen kârlarla 
karşılanır. 

Döner sermaye, Tapu ve Kadastro Genel Müdür
lüğü bütçesine bu amaçla konulan ödenekler ile işlet- ı 
me faaliyetinden elde edilecek kârlar, bağış ve yar- | 
dımlardan meydana gelir. Elde edilen kârlar ödenmiş j 

sermaye, tahsis edilen sermaye miktarına ulaşıncaya 
kadar sermayeye ilave olunur. Elde edilen v© her yıl 
sonunda kullanılmayan gelir ertesi yıl döner sermaye 
gelirine eklenir. 

Döner sermaye faaliyetlerinin gerektirdiği gider 
veya harcamalar ile kiralama, satın alma, araç, gereç, 
araştırma ve eğitim giderleri ve diğer ihtiyaçlar döner 
sermayeden karşılanır. Döner sermayeden bunlar dı
şında herhangi bir harcama yapılamaz. 

Döner sermaye faaliyetlerine ilişkin hizmetler Ge
nel Müdürlük personeline ek görev olarak yaptırıldığı 
takdirde, döner sermaye gelirlerinden ödenmek üzere, 
kendilerine 100 - 300 rakamlarının memur aylıklarına 
uygulanan katsayı ile çarpımından elde edilecek tutar
dan, yaptıkları hizmetin özelliğine ve güçlüğüne göre 
Genel Müdürün onayı ile belirlenecek miktarda aylık 
ek görev ücreti verilebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sorum var Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Tutum, buyurun. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sorum var, Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, son 
fıkra, genel müdürlük personeline ek görev verilmesi
ni öngörüyor. Genel müdürlük personeli deyince, yal
nızca, genel müdürlüğün merkez teşkilatında çalışan
lar mı katılıyor; yoksa, taşra teşkilatı da katılıyor 
mu? 

İkinci sorum : Ek görev, Devlet Memurları Ka
nununda tespit edilmiş. Açıkça, kanunun yetki ver
mesi halinde, böyle bir ek görev verilebilir. Yalnız, 
yapılan hizmetin özelliğine ve güçlüğüne göre, bir olay 
var. Bunun verilmesi, bizim hukukumuzda p'ek cevaz 
verilen bir yöntem değil; acaba, bunu objektif esas
lara bağlayacak bir yönetmelik düşünürler mi? Yö
netmelik maddesinde, sadece döner sermaye harca
maları dışında, nasıl yapılacağına ilişkin bir yönetme
lik çıkarılacağından söz ediliyor; acaba, o yönetmeli
ğin içinde mi düzenlerler; çünikü, bir yönetmelik esa
sına bağlanmasında yarar var diye, düşünüyorum; Sa
yın Hükümet ne düşünüyor acaba? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 

Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI MUSTAFA TINAZ TİTİZ 

(İstanbul) — Sayın Başkanım, burada, genel müdür
lük personeli ile taşra teşkilatı da dahil olmak üzere, 
tüm personel kastediliyor; bu bir. 



T. B. M. M. B : 122 

İkincisi, yönetmelik olmasına katılıyoruz. O da, 
madde 47'nin (g) bendine rücu ediyorum, orada tadat 
edilmiş. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
38 inci maddeyi okutuyorum : 
Döner sermaye işletmelerinin yetkileri 

MADDE 38. — Döner sermaye işletmeleri; Tapu 
ve Kadastro Genel Müdürlüğünün hizmetlerine önce
lik vermek ve aksatmamak kaydıyla, kamu yararının 
ve Millî ekonomimizin gerektirdiği veya teknik ola
rak yapılması mümkün olduğu halterde; kamu kurum 
ve kuruluşlarından veya yerli gerçek ve tüzelkişiler
den sipariş almaya ve her türlü teknik işlemlere giriş
meye ve gerektiğinde müştereken iş yapmaya yetkili
dir. 

Genel müdürlükçe meydana getirilmiş olan kadast-
râl ve topoğrafik harita, fotoğraf, nirengi ve poligon 
değerleri, her türlü bilgi ve belgeleri bedel karşılığın
da verebilir, teknik aletleri, uçakları ve benzeri araç 
ve gereçleri kiralayabilir. 

Döner sermaye işlemlerinde, 1050 sayüı Muha-
sebe-i Umumiye Kanunu ile 832 sayılı Sayıştay Kanu
nunun vizeye ilişkin hükümleri uygulanmaz. Malî yı
lın bitiminden başlayarak iki ay içinde hazırlanacak 
bilanço ve ekleri ile bütün gelir ve gider belgeleri Sa-
yıştaya; bilanço ve eklerinin onaylı birer örneği de 
aynı süre içinde Maliye ve Gümrük Bakanlığına gön
derilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — So
rum var, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Arıkan. 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa

yın Başkan, yerli gerçek ve tüzelkişilerden sipariş alı
nacak ve müştereken iş yapma yetkisi verilecek. Bu, 
yerli gerçek ve tüzelkişilerin seçimi nasıl yapılacak? 
Bunların yeterlilik durumları nasıl belirlenecek veya 
ölçülecek? Bu sipariş alınırken, müşterek iş yapılır
ken, hangi esaslara göre hareket edilecek? thale Ka
nunu mu uygulanacak? Ben bunu anlayamadım; bu 
konuda açıklama yapabilirler mi? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI MUSTÂFA TINAZ TİTİZ 

(İstanbul) — Sayın Başkan, bu konuda, yine, 47 nci 
maddenin (g) bendinde sözü edilen yönetmelik, bütün 
bu hususları düzenleyecektir. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
39 uncu maddeyi okutuyorum : 
Öncelikli kadastro ve ihale 
MADDE 39. — Kadastroya başlanan bölgelerde 

henüz sırası gelmeyen çalışma alanları içindeki yatı
rımlarla ilgili mevki ve adaların kadastro giderlerinin 
tamamının ilgililerince veya istekte bulunan kamu ku
rum ve kuruluşlarınca Tapu ve Kadastro Genel Mü
dürlüğü Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması 
halinde kadastroları öncelikle yapılır. 

Onanmış imar planlarının kapsadığı alanlar ile ka
mulaştırma kararı kesinleşmiş olan ve toplu halde bu
lunan taşınmaz malların kadastrosu, ilgili kamu ku
rum veya kuruluşunun talebi üzerine, bu Kanunun 
öngördüğü ilanlardan mevki veya ada ilanı ile yetini-
lerek yapılıp, 11 inci maddesine göre ilan edilir. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, bağlı olduğu 
Bakanlığın onayını almak kaydı ile, kadastronun fen
nî işlerinin bir kısmını veya tamamını gerçek veya tü
zelkişilere ihale yolu ile yaptırabilir. Bu ihalelerde ge
lecek yıllara sari taahhütlerde bulunabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
Buyurun Sayın Üstünel 

METİN ÜSTÜNEL (Adana) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; Kadastro Kanunu Tasarısının 39 
uncu maddesinin son fıkrasında «Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğü, bağlı olduğu bakanlığın onayını al
mak kaydı ile, kadastronun fennî işlerinin bir kısmı
nı veya tamamını gerçek veya tüzelkişilere ihale yo
lu ile yaptırabilir. Bu ihalelerde gelecek yıllara sari 
taahhütlerde bulunabilir» deniyor. 

Değerli arkadaşlarım, tasarının geneli üzerinde 
konuşurken de bu konudan bahsetmiştim. Eklenen bu 
fıkrada yapılacak ihalenin hangi kriterlerle, nasıl fir
malara yapılacağı hususunda -(A) karnesine sahip 
olan müteahhitlere mi, (B) karnesine sahip olan mü
teahhitlere mi, (C) karnesine sahip olan müteahhitle
re mi ihale edileceği konularında - herhangi bir açık
lık getirilmemiştir. 

likinci konu; bu fıkrada «Fennî işler» deniyor; 
(bu konuya açıklık getirilmemiş. Gördüğüm kadarıyla, 
döner sermaye ile ilgili 38 inci maddede konu biraz 
açılmış; ama, genelde bir açıklık getirilmemiş. Biz bu 
konuda önerge de verdik; önergemizde bu fıkranın 
39 uncu maddeden çıkarılmasını öngörüyoruz. Biraz 
sonra önerge işleme konulduğunda, arkadaşlarımız 
önerge üzerinde de konuşacak. 
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Sayın Bakanımızdan şunu öğrenmek istiyorum: 
Maddenin son fıkrasında «ihale yolu ile yaptırabilir» 
diyoruz. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne ait 
işlerin özel sektöre ihale edilmesini anlayamıyorum: 
Hem döner sermaye kuruyoruz, sermayemiz oluşu
yor, paramız oluşuyor; hem de kadastronun fennî 
işlerinin bir kısmını veya tamamını, özel sektöre ihale 
yoluyla veriyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, 2981 sayılı Yasada -bir za
manlar- tapu tahsis belgeleri konusunda yeminli 
teknik bürolar ihdas edilmişti. Tapu ve Kadastro Ge
nel Müdürlüğünün de, 39 uncu maddeye böyle bir fık
ra eklenerek, böyle bir hataya düşeceği endişesini ta
şıyorum. 

Maddeden, bu fıkranın çıkarılmasını talep ediyo
rum. Yüce kurula saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI MUSTAFA TİNAZ TİTİZ 

(İstanbul) — Sayın Başkan, bu konuda bir açıklama 
yapmak istiyorum. 

Şu anda yürürlükte bulunan 766 sayılı Yasanın 77 
nci maddesinde ve 2613 sayılı Şehir Kadastrosu Ya
sasının 4 üncü maddesinde, kadastro işlerinin veya 
tekriîk işlerin ihale yoluyla yaptırılması hususu zaten 
mevcuttur; burada ayrı bir husus getrilmemektedir. 

Yapılacak ihalelerin kıstaslarının ne olacağı ko
nusuna gelince; burada Devlet İhale Kanununun ge
nel esasları yürürlüktedir. Ayrıca, Bayındırlık ve İs
kân Bakanlığının cari ihale usulleri geçerli olacaktır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sorusu olan?.. Yok. 
Bir önerge var, okutuyorum: 

Yüksek (Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 590 sıra sayılı Kanun Tasarı

sının 39 uncu maddesinin son fıkrasının metinden çı
karılmasını arz ve teklif ederiz. 

Cahit Tutum Metin Üstünel 
•Balıkesir Adana 

M. Hayri Osmanlıoğlu Turan Bayezit 
Gaziantep Kahramanmaraş 

Kâzım İpek 
Amasya 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALİ DİZ-

DAROĞLU (Antalya) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 

i DEVLET BAKANI MUSTAFA TINAZ TİTİZ 
(İstanbul) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — önerge sahiplerinden Sayın Cahit 
I Tutum. 

Buyurun efendim. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 

. saygıdeğer milletvekilleri; bu kanun tasarısına son de
rece iyi niyetle yaklaştığımız *için, muhalefet olarak 
bir isteğimizin ne ölçüde sayın hükümet ve komisyon 
tarafından dikkate alınacağı hususunda, doğrusu ben 
de merak içindeyim. Gerçi önergeye katılmadılar; 
ama, ben mantığını açıklayacağım; ikna edebileceğimi 
umuyorum. 

766 sayılı Tapulama Kanununda böyle bir hüküm 
olabilir. Şayet, «Vardı, uygulandı, çok iyi sonuçlar 
verdi» diyorsa sayın bakan, ben bu kürsüden hemen 
inerim. Eğer, 766 sayılı Tapulama Kanununda ve 
hemen ardından zikrettiği bir başka kanunda, «Bu-

I na benzer bir hüküm mevcuttur, bunlar uygulandı, 
harika sonuçlar verdi, Türkiye'nin kadastrosu bitti» 
veyahut da, «(Bitecek noktaya getirdiler» diyorlarsa 
ve, «Aman, o hüküm olmazsa, dünyanın imkânı Ta
pu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne verilse biz bu işi 
yetiştiremiyoruz» diye bir düşünceleri varsa, tabiî sö
züm yok. O zaman o politikaları doğrultusunda ağır
lık koyarlar ve o şekilde yürütürler. 

Tabiî bu benim aklıma hemen yeminli özel bü
roları getirdiği için, belki hemen bir tepki koyuyorum 

j izlenimi yaratabilirim; ama, değil. Bence, Türkiye'de 
I en klasik kamu hizmetlerinin başında tapu ve kadast

ro hizmetleri gelir ve tarih kadar eski olan bu kurumu 
çağdaşlaştırmak, modern araç ve gereçlerle donatmak, 

I özellikle yeterli ve yetenekli personelle takviye etmek 
I borcumuzdur. 

IBen bir kamu yönetirrii bilimcisi olarak meslek 
yaşamım boyunca, şu ifadeler, hayatımın en ezalı, en 
eziyetli ifadelerinden biri olarak daima karşıma çık
tığı için üzülmüşümdür; «Canım, tapu memuru gibi; 
tapu memuru muyuz biz?». Kendileririi mukayese 
ederken, pejaretif anlamda, Tapu ve Kadastro Teşki
latında çalışanların çok önemsiz işler yaptığını, bina
enaleyh onlar için öngörülen statünün bizler için nasıl 
öngörülebileceğini sorar gibi, fevkalade literatüre yan
lış geçmiş bir olay. Bu yüzden, Türkiye ağır faturalar 
ödemiş talihsiz bir kamu yönetimi geçmişine sahiptir. 
Bu haksızlıktır; Tapu ve Kadastro Teşkilatı pırıl pırıl 
işleyen ve Türkiye'de sanıyorum birçok şeylerin de 
başarısına birinci derecede katkıda bulunacak olan bir 

ı hizmet grubudur. Bunları elbetteki gözetmemiz ve 
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bunlara hizmetle orantılı güçlendirme, desteklemeler 
yapmamız gerekir. 

Şimdi, bir küçük eksikliği de burada dile getirmek 
istiyorum. Aslında, böylesine büyük 50 maddelik bir 
kanun tasarısında keşke birtakım tanımlamalar yapıl
saydı; bu tanımlamaların yapılmaması büyük bir hata 
olmuştur. Çünkü, bir hayli ıstılah var; onları tanım
lamak gerekirdi. Neden o yola gidilmedi; bilmiyorum. 
Oysa, bu Hükümet zamanında çıkarılan birçok teşki
lat kanunlarında buna bir hayli itina gösterilmiştir. 
Bu neden yapılmadı; bilemiyorum. Mesela, «Fennî 
işler» deniyor; ben fennî işlerin ne olduğunu bilemem, 
siz tanımlayacaksınız fennî işleri. Fennî işler gibi başka 
şeyler de olabilir. 

Saygıdeğer üyeler, Tapu ve Kadastro Genel Mü
dürlüğü bağlı olduğu bakanlığın onayını almak kay
dıyla kadastronun fennî işlerinin bir kısmını veya 
tamamını ihale yoluyla yaptırabilir. Bir defa bunun 
Hükümet tasarısında olmaması, bizim daha fazla 
cesaretle konuşmamızı imkân dahiline getiriyor. Çün
kü, şayet Hükümet bu usulü koymamışsa, acaba böyle 
bir şeye taraftar olmadığı için mi, yoksa başka ka
nunlarda böyle bir hüküm olduğundan buna gerek 
duymadıkları için mi böyle ifade ediyorlar? Bunlar 
Hükümet tasarısında olmadığı için bilemiyorum. 

Ama, ben şöyle düşünüyorum; bir okulumuz var, 
kaliteli eleman yetiştirme imkânımız var. Bu kurumu
muzda döner sermaye kuruyoruz. Onu kurmaktan kas
tımız, kurumu modern araç ve gereçlerle donatmak ve 
daha. kolay harcama yapabilme imkânı; bunları veri
yoruz. O zaman neden özel, tüzelkişilere bunları ihale 
edelim. Geçmişte sadece kâğıt üzerinde kalmış, çok 
fazla bir etkinliği olmamışsa bunu buraya süs mad
desi olarak koymak veya dolgu maddesi olarak koy
mak doğru değildir. Neden Türîdiye'nin en klasik ve 
bugün için de şu tasarıyla bir iyileşme kazandırmak 
üzere olduğumuz bir kurumun, sanki verdiğimiz, o 
görevin üstesinden gelmesinden kuşku duyuyoruz, illa 
birtakım firmalara ihaleler yaparak bu kamu hizme
tini birlikte yürütmeye, çabuklaştırmaya niyetlenmiş 
olalım. Bu haksızlıktır; bunu yapmayalım, istirham 
ediyoruz. Hükümet teklifinde yok, buraya monte edil
miş. «Bu olmazsa olmaz» diye bir kural da veya bir 
gerekçe de ileri sürülerriiyor. O zaman, eğer başka ya
salarda mevcutsa, o orada duruyor. Onun önümüze ge
lip tartışılması gündemimizde de olmadığına göre ya
pılacak birşey de yok. O zaman lütfen verdiğimiz 
önergeye iltifat buyurun bu fıkrayı hükümet teklifinde 
olduğu gibi, onun ilk orijinal şekline irca edelim ve 
tekliften çıkaralım. 

Yüce takdirlerinize saygıyla sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
DEVLET BAKANI MUSTAFA TINAZ TİTİZ 

(istanbul) — Sayın Başkanım Sayın Tutum'un eleşti
rileri hakkında birkaç açıklama yapmak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
M. TURAN BAYEZIT (Kahramanmaraş) — 

Efendim, önerge görüşülüyor... 
DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 

Efendim, bu nereden çıkıyor. 
BAŞKAN — Efendim, hükümet açıklama yapı

yor. 
Buyurunuz efendim. 
DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 

Tüzükte böyle birşey var mı Sayın Başkan? 
DEVLET BAKANI MUSTAFA TINAZ TİTİZ 

(İstanbul) — Niçin hükümet teklifinde olmamakla bir
likte sonradan böyle hüküm getirilmiştir?.. Demin ge
neli üzerinde yapılan konuşmam sırasında arz etmiştim. 
Bu yasa tasarısıyla birlikte 'ikinci bir yasa tasarısı da 
getirilmişti. Onun da adı «Harita Kadastro Tapu Bilgi 
Sistemi Kanun Tasarısı» idi. Oradaki madde 14 «işle
rin ihalesi» başlığı altında aynen burada öngörülen 
madde vardı, fakat komisyona gelmesi geciktiği için 
oradaki bu maddenin alınarak bu defa komisyonda 
montajı yapıldı. Yani hükümetin görüşüne karşılık bir 
görüş değildir. Hükümet görüşünün aynısıdır. O bir. 

BAŞKAN — Efendim, önergeyi oylarınıza sunu-
yomm: Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul 
edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

40 inci maddeyi okutuyorum: 

YEDİNCİ IBÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

Kadastro Başladıktan Sonraki Akit ve Tescil işlem
leri 

MADDE 40. — Çalışma alanlarında, kadastroya 
başladıktan sonra her türlü akit ve tescil işlemleri 
taşınmaz malların o andaki kadastro tespit durumu, 
kadastro müdüründen sorularak alınacak cevaba göre 
tapu sicil müdürlükleri tarafından yapılır ve kayıt 
örnekleri derhal kadastro müdürlüğüne gönderilir. 

Kadastro tespiti kayıt sahibi veya mirasçılarından 
başkası adına yapılmış ve kesinleşmemiş ise, kadastro 
sonucunu beklemeleri, ilgililere tebliğ olunur; ancak 
ilgililer kadastro sonunda hâsıl olacak kesin durumu 
kabul edeceklerini noterde düzenlenmiş bir belge ile 
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veya tapu sicil müdürü huzurunda tespit olunacak 
ifadeleri ile beyan ederek, aktin veya tescilin yapıl
masını isterlerse, bu işlemler tapu sicil müdürlüğünde 
yapılır ve keyfiyet derhal kadastro müdürlüğüne, dava 
açılmış ise kadastro mahkemesine bildirilir. 

İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve benzeri kararlar
la ilgili talepler tapu sicil müdürlüğünce derhal tapu 
siciline işlenmekle birlikte kadastro tutanağına da ge
çirilmek üzere resen kadastro müdürlüğüne veya daha 
açılmış ise kadastro mahkemesine bildirilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kahul edilmiştir. 
41 inci maddeyi okutuyorum: 
Teknik Hataların Düzeltilmesi 
MADDE 41. — Kadastrolan kesinleşmiş taşın

maz mallarda vasıf ve mülkiyet değişikliği dışında ka
lan Ölçü, tersirnat ve hesaplamalardan doğan fennî 
hatalar, ilgilinin müracaatı veya kadastro müdürlü
ğünce resen düzeltilir. Düzeltme, taşınmaz mal malik
leri ile diğer halk sahiplerine tebliğ olunur. Tebliğ 
tarihinden başlayan 30 gün içinde düzeltmenin kaldı
rılması yolunda sulh mahkemesinde dava açılmadığı 
takdirde, yapılan düzeltme kesinleşir. 

Bu maddenin uygulanmasında, 12 nci maddede be
lirtilen hak düşürücü süre aranmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz 'isteyen?... Yok. 
İDRİS GÜRPINAR (Muğla) — Soru sormak 

istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Gürpınar. 

İDRİS GÜRPINAR (Muğla) — Sayın Başkan, 
biraz evvel bir soru yöneltmiştim; bu teknik hata
ların düzeltilmesiyle ilgili idi. Sayın Bakan, 41 inci 
maddede bu konunun halledileceğini söylemişlerdi. 
41' inci maddeyi okuyorum: «Karastr oları kesinleş
miş taşınmaz mallarda vasıf ve mülkiyet değişikliği 
dışında kalan ölçü, tersimat ve hesaplamalardan do
ğan fennî hatalar, ilgilinin müracaatı veya kadastro 
müdürlüğünce resen düzeltilir» denilmektedir. 

Burda, mülkiyet değişikliği olmuyor mu; yani 5 
dönüm dışarıda kalmış. Şimdi, bu düzeltmeyi yapın
ca, mülkiyet değişiyor, asıl sahibine geçmiş oluyor. 

DEVLET BAKANI MUSTAFA TINAZ TİTİZ 
(İstanbul) — Sayın Başkan, burada mülkiyet deği
şikliği değil, teknik değişiklikler yapılıyor. Eğer, bu 
lieknik düzeltmeler veya değişiklikler herhangi bir 
mülkiyet değişikliğine yol açıyorsa, 30 yıl içinde' mah
kemeye müracaat etmelidirler. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

42 nci maddeyi okutuyorum: 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 
Ceza Hükümleri 

Cezai 
MADDE.42. — Kadastro işlerine engel olanlar ve

ya zorluk çıkaranlar veyahut bu Kanunda belirli 
yükümlülükleri yerine getirmeyenler, eylemleri daha 
ağır cezayı gerektirmediği takdirde onbin liradan 
yirmibin liraya kadar, 

Kadastro çalışması veya itirazın incelenmesi sıra
sında çağrılan yerlere yahut kadastro mahkemesin
ce davetiyede ücret verileceği gösterildiği halde özür
süz olarak gelmeyen bilirkişi veya tanıklar, beşbin 
liradan onbin liraya kadar para cezası ile cezalan-
diırılır. 

Bu maddede belirtilen eylemler için kadastro sıra
sında, kadastro müdürünün yazısı üzerine, yargılama 
sırasında ise resen araştırma inceleme yapılarak ka
dastro haklimi tarafından karar verilir. 

Tanık ve bilirkişilerin gelmemelerini haklı göste
ren sebeplerin varlığı halinde' verilen ceza kaldırılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?...' Yok. 
Bir önerge var, okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 590 sıra sayılı Kanun Tasa

rısının 42 nci maddesinin birinci fıkrasının aşağıda
ki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Cahit Tutum Metin Üstünel 
Balıkesir Adana 

Kâzım İpek Turan Bayezit 
Amasya Kahramanmaraş 

Hayrettin Ozansoy 
Diyarbakır 

Ceza 
Madde 42. — Bu Kanunda belirli yükümlülük

leri yerine getimeyenler, eylemleri daha ağır cezayı 
gerektirmediği takdirde 10 bin liradan 20 bin liraya 
kadar, 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALİ DİZ-

DAROĞLUİ XAntalya) — Kabul ediyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?... 
DEVLET BAKANI MUSTAFA TINAZ TİTİZ 

(istanbul) — Katılıyoruz. 
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BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenters.. Etmeyenler.^ önerge kabul edilmiş
tir. 

42 ncii maddeyi, kabul ettiğimiz önergedeki de
ğişiklikle beraber oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

43 üncü maddeyi okutuyorum: 
Yalan Beyan, Hile ve Desise 
MADDE 43. — Kadastro tutanaklarının düzen

lenmesi sırasında sahibi olmadığı taşınmaz malı ken
di veya başkası adına kaydettirmek veyahut bir kim
seye ait taşınmaz malı başkası adına yazdırmak için 
gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında Türk 
Ceza Kanununun 343 üncü maddesiınin birindi fıkra
sında yazılı ceza uygulanır. 

Kadastro tutanaklarının düzenlenmesi sırasında 
Hf kimse sahibi olmadığı bir taşınmaz malı hile ve 
desiise veya kendisine ait olmayan kayıt ve belgeler 
kullanarak, kendisi veya başkası adına kaydettirirse, 
eylemi daha ağır cezayı gerektirmediği takdirde, altı 
aydan üç yıla kadar hapis ve ayrıca heşbin liradan 
yirmibin 'liraya kadar ağır para cezası ile cezlandırı-
lır. 

İkinci fıkrada yazılı fiilleri; kanun veya yetkili 
makamlarca görevlendirilen kimselerin işlemesi ha
linde ceza üçte! bir oranında artırılarak hükrnolunur. 

BAŞKAN — 43 üncü madde üzerinde söz iste
yen?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum" Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul ediknüştir. 

44 üncü maddeyi okutuyorum: 

DOKUZUNCU BÖLÜM 
İntikal ve Son Hükümler 

Toplu Yapıların Kadastrosu 
MADDE 44. — Kooperatif, şirket veya tüzelki

şiliğe sahip olmayan şahıs topluluklarının birden çok 
yapı ve tesis yaparak sahip oldukları taşınmaz mal
ların, kendi imar veya vaziyet planları dikkate alı
narak ve gerektiğinde birleştirerek veya parçalara 
ayırarak, Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine göre 
bağımsız bölümler şeklinde tespitleri yapılır. Bunun 
için tüzelkişilerin genel kurullarının oy çokluğu ile 
geçen yönetim kurulu kararı veya şahıs topluluk
larında oy çokluğu (ile alman karara dayanılarak ka
dastro tespitleri yapılır. Bu tespitler bütün hissedar
ları bağlar., 

Daha evvel kadastrosu yapılmış bu gibi taşınmaz 
malların, tüzelkişilerin veya topluluk temsilcilerimin 

I talebi üzerine maksada uygun hale getirmek için, 
I ikinci defa kadastrosu yapılabilir. 
I Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte ortaklarına 
I yapı yapmak amacıyla kurulmuş bulunan şirketler, 
I genel kurullarının oy çokluğu kararıyla, yapı koope-
I ratifleri şekline dönüşebilirler. Şirketlerin bütün hak 
I ve yükümlülükleri kurulacak kooperatife aynen ıiın-
I tikal eder. 
I Bu maddenin uygulanmasında, tüzelkişiler, şahıs 
I toplulukları ile gerçek kişiler arasında yapılacak if-
I naz, tescil, cüns değişikliği, el değiştirme, hisse deği-
I sikliği gibi hukukî lişlemlerden kadastro harcı hariç, 
I hiçbir vergi, resim ve harç alınmaz. 
I BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... Yok. 

I Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etme-
j yenler... Kabul edilmiştir. 
I 45 inci maddeyi okutuyorum: 
I Orman İçinde ve Dışında Taşınmaz Mallarda İk-
I tisap 

I MADDE 45. — Orman dışına çıkarılmış ve çı-
I karılacak yerlerde; değişik 6831 sayılı Orman Kanu

nunun 2 nci maddesinin (B) bendinde belirtilen şehir, 
kasaba ve köy yapılarının toplu olarak bulunduğu 
yerleşim sahaları ile tarla, bağ, bahçe, meyvelik, zey
tinlik, fındıklık,' fıstıklık (Antep fıstığı) gibi tarım 

I arazileri, 31.12.1981 tarihinden önceki vergi kaydı 
I veya geçerli bir belgeye dayanmalk şartıyla 14 üncü 

maddeye göre zilyetleri adına töspit edilir. Zilyetlik 
müddeti 31.12.1981 tarihinden geriye doğru hesapla-

I nır. 
I 6831 sayılı Orman Kanunu veya ek ve değişik -
I İlklerine göre, orman kadastrosu yapılarak evvelce 

Hazine adına tespit veya tescil edilmiş yerlerde de 
yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır. 

Orman sınırları içerisinde kalan veya orman dı
şına çıkarılan alanlarda tapulu yerlerle iskân su-

j retiyle veya toprak tevzii yoluyla verilen yerler (İş
lemleri tamamlanmamış olsa dahi) başka bir şart 
aranmadan halk sahipleri adına tespit ve tescil edi
lir. 

6831 sayılı Orman Kanununun değişik 2 nci mad-
I desinin {A) bendi gereğince orman sınır dışına çı

karılan araziler Hazine adına tespit edilir. 
BAŞKAN — Madde' üzerinde söz isteyen?... Yok. 
OSMAN BAHADİR (Trabzon) — Sorum var. 
BAŞKAN — Başka soru sormak isteyen var mı? 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sorum var efen

dimi 
| Buyurun Sayın Bahadır. 
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OSMAN BAHADIR '(Trabzon) — 45 inci mad
denin birinci fıkrasının son (kısmında «31.12.1981 
tarihinden öncelkü vergi İkaydı veya geçerli bir belge
ye dayanmak şartıyla 14 üncü maddeye göre zilyet
leri adına tespit edilir.» denmektedir, Şimdi, eğer bu 
vergi kayıtlarında hudut yoksa, mesaha gösterilmiyor-
sa tespiti mümkün değildir. Bu gibi hallerde' bu ver
gi kayıtlan açık değilse, bunlardan ne şekilde yarar-
lanilacağun Sayın Bakandan rica ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür edenim. 
Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI MUSTAFA TINAZ TİTİZ 
(İstanbul) — Sayın Başkanım, hudut varsa ona iti
bar edilecek, Yargıtay kararı varsa ona itibar edi
lecek; yani o ana kadar ne yapılmışsa ona itibar edi
lecek. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Saym Tutum. 

CAHİT TUTUM {Balıkesir) — Sayın Başkanım, 
«vergi kaydı veya geçerli belge» deniyor, geçerli bel
geler nelerdir? 

İkincisi, «6831 sayılı Orman Kanunu veya ek ve 
değişikliklerine göre, orman kadastrosu yapılarak 
evvelce Hazine adına tespit veya tescil edilmiş yer
lerde de yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.» denmek
tedir. Bu ne anlama geliyor, öğrenmek istiyorum 
efendim. Yani, orman kadastrosu yapılmış, Hazine 
adına tespit ve tescil yapılmış; bunu yasayla mı ip
tal ediyor, yani ne yapıyor, böyle bir şeyi mümkün 
göremiyorum ben, Anayasaya da uygun gözükmüyor. 
Acaba ben mi yanılıyorum, bir açıklama yaparlar 
mı? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Balkan. 
DEVLET BAKANI MUSTAFA TINAZ TİTİZ 

(İstanbul) — Saym Başkanım, eşitlik ilkesine uymak 
tiçin, evvelce orman kadastrosuna göre ne işlem ya
pılmışsa aynısı yapılacak. 

Bu «geçerli belge» tabiri de 14 üncü maddenin son 
fıkrasında tadat edıimıiş belgeler ne ise onlardır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Efendim alınan karar gereğince çalışma süremiz 

dolmak üzeredir, İkamın tasarısının bitmesine de az 
bir zaman kalmıştır. Kanun tasarısının bitimine ka
dar sürenin uzatılmasını oylarınıza sunuyorum. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 
bir dakika, usulle ilgili, emsal olmamak üzere, oy
layın,, 

BAŞKAN— Emsal olmamak üzere sürenin uza
tılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

önerge var, okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Kadastro Kanun Tasarısının 45 inci maddesinin 
son fıkrasının çıkarılarak yerine aşağıdaki fıkranın 
konmasını arz ve teklif ederiz. 

Pertev Aşçıoğlu Süleyman Yağcıoğlu 
Zonguldak Samsun 

Hakkı Artukarslan Nuh Mehmet Kaşıkçı 
Bingo? Kayseri 

Osman Nuri Akyol Özgür Barutçu 
Kocaeli Diyarbakır 

«2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu gereğince be
lirtilen turizm alanlarında, orman kanunları hüküm
lerine göre tahsis edilen yerlerde ve imar planlarının 
kapsadığı alanlarda kalan taşınmaz mallar hakkında 
yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanmaz.» 

Gerekçe : 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununa 
göre turizm alanı olarak belirlenen sahalarla, 6831 sa
yılı Orman Kanununa göre tahsis edilen ve 3194 sa
yılı İmar Kanunu hükümlerine göre, imar planları 
yapılan yerlerdeki taşınmaz mallar bu kanunlardaki 
özel hükümlere tabidir, özel kanunlarda hüküm bu
lunan taşınmaz malların, tasarının bu maddesine gö
re zilyetleri adına tespit edilmesi sakıncalar yarataca
ğından, bu değişiklik teklif edilmiştir. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALİ DİZ-

DAROĞLU (Antalya) — Katılamıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI MUSTAFA TINAZ TİTİZ 

(istanbul) — Katılıyoruz Sayın Başkan. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... önerge kabul edilmiştir. 
Maddeyi önergedeki değişiklikle birlikte oylarını

za sunuyorum. Kabul' edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

46 ncı maddeyi okutuyorum : 
Hazine Adına Kayıtlı Taşınmaz Mallarda İktisap 
MADDE 46. — Kadastrosu yapılacak veya daha 

önce tamamlanmış bulunan yerlerde, 766 sayılı Ka
nunun 37 nci maddesi veya 4753 sayılı Kanun ile ek 
ve tadilleri uyarınca Hazine adına kaydedilen taşınmaz 
mallar bu Kanun hükümlerine göre doğan iktisap 
şartlarına istinaden zilyetleri adına tespit ve tescil 
olunur. 
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Hazine adına tescil edilmiş taşınmaz mallardan is
kân suretiyle veya toprak tevzii suretiyle verilen yer
ler (işlemleri tamamlanmamış olsa dahi) başka bir 
şart aranmaksızın, hak sahipleri adına tespit ve tescil 
olunur. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, Hazinenin 
mülkiyetinden çıkmış bulunan veya amme hizmetine 
tahsis edilen taşınmaz mallar hakkında bu madde uy
gulanmaz. 

İlgililerin, daha önce kadastrosu yapılan yerlerde 
bu maddeye dayanan talep ve dava hakkı, bu Kanu-
nun yürürlüğe girmesi tarihinden itibaren 2 yıl geç
mekle düşer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
Buyurun Sayın Nalbantoğlu. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygıyla selam
larım. 

Efendim, «Hazine Adına Kayıtlı Taşınmaz Mal
larda İktisap» başlığını taşıyan 46 ncı maddede en 
hoşuma giden bölüm şurası : «Hazine adına tescil 
edilmiş taşınmaz mallardan iskân suretiyle veya top
rak tevzii suretiyle verilen yerler (işlemleri tamam
lanmamış olsa dahi) başka bir şart aranmaksızın, hak 
sahipleri adına tespit ve tescil edilir» ama ilk parag
rafa baktığımızda şöyle bir ibare var «Kadastrosu 
yapılacak veya daha önce tamamlanmış» «önce» iba
resinden sonra oraya bir «kadastrosu» ibaresinin ila
ve edilmesi lazım, yani bu bir redaksiyon hatası. 
«Kadastrosu yapılacak veya kadastrosu tamamlanmış 
bulunan yerlerde, 766 sayılı Kanunun 37 nci madde
si veya 4753 sayılı Kanun ile ek ve tadilleri uyarın
ca Hazine adına kaydedilen taşınmaz mallar bu Ka
nun hükümlerine göre doğan iktisap şartlarına istina
den zilyetleri adına tespit ve tescil olunur» Efendim, 
burada Hazine arazisine yerleşmiş veya oturmuş ve 
bu kanuna göre de demek ki, biz onlara bir kılıf ha
zırladık ve bu kanun hükümlerine göre, hazırlanan 
kılıfa istinaden bunlara bir iktisap şartı doğdu ve bun
ları da onların zilyetleri adına tescil ve tespit edece
ğiz. Ben bu fıkraya bozuluyorum. Hele bu zilyetlik
ten dolayı tespit ve tesciline karşıyım. Zira biliyoruz 
ki, memleketimizde birçok Hazine arazisi vardır ki, 
bugün hâlâ bazı mutagallibenin elindedir, bunu inkâr 
edemeyiz. Yerleşmiştir, silah zoruyla orayı eker, biçer. 
Hazineye kira dahi vermez. Vergi de vermez. Orayı 
babadan oğula intikal ettirmek suretiyle aile kulla
nır durur. Bu gibi kişilere bu kanunla hazırladığımız 
kılıfa istinaden dahi olsa, zilyetlik doğuyorsa bile bu 

gibi kişilere verilmemelidir. Orada o kişilerin çalış
tırdığı marabalar var, onlar ne olacak sonra? Bu ba
kımdan ben bunu sakat görüyorum ve hatta bunun 
niyetini de protesto ediyorum. 

Bir de maddenin üçüncü paragrafında arz edece
ğim bir bölüm var : «Bu kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihte, Hazinenin mülkiyetinden çıkmış bulunan ve
ya» cümlesine ne lüzum var? «Hazinenin mülkiyetin
den çıkmışsa bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte» 
bu cümleyi buraya koymaya ne lüzum var? Yani, ona 
ne karışıyoruz. Ama, «Amme hizmetine tahsis edilen 
taşınmaz mallar hakkında bu madde uygulanmaz» 
cümlesi doğru. Hazinenin mülkiyetinden çıkmış ise, 
bu cümleyi şu «Hazine adına kayıtlı taşınmaz mal
larda iktisap» bölümüne neden soktunuz? Ben bunu 
da anlayamadım. Yani, madde burada divanda oku
nurken gözüme takılan, kulağıma çirkin gelen ve vic
danımı da rahatsız eden konular bunlardır. Bunları 
arz etmek için huzurunuza geldim. Beni dinlediğiniz 
için teşekkür ederim. Sağolun. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Nalbantoğlu. 
Sayın Bakanın izahları olacak. 
Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI MUSTAFA TINAZ TİTİZ 

(İstanbul) — Sayın Başkanım, iki hususu hemen kısa
ca belirtmek istiyorum. Birincisi Sayın Nalbantoğlu, 
konuşmaları sırasında, «Kılıf hazırlama» sözcüğünü 
kullandı. Bu yasa kimseye kılıf hazırlamak için ha
zırlanmamıştır. Onu arz ederim. 

İkincisi, 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Ya
sası yürürlükten kalktığı için burada eksik işlemler 
kalmıştır. O eksik işlemlerin tamamlanabilmesi için 
bu madde getirilmiştir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Efendim, madde üzerinde verilmiş bir önerge var, 

okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 590 sıra sayılı tasarının 46 ncı 

amddesinin ikinci paragrafının sonuna aşağıdaki cüm
lenin eklenmesini arz ederiz. 

Nihat Akpak Süleyman Yağcıoğlu 
Sakarya Samsun 

Ayhan Uysal Hakkı Artukarslan 
Çanakkale Bingöl 

Nihat Harmancı Mehmet Aydın 
Konya Samsun 
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«Bu şekilde hak sahipleri adına tespit ve tescil iş
lemleri gerçekleşinceye kadarki süre içinde evvelce 
tahakkuk ettirilenler de dahil olmak üzere ecrimisil 
alınmaz.» 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALI DIZ-

DAROĞLU (Antalya) — Katılamıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI MUSTAFA TINAZ TİTİZ 
(istanbul) — Katılıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmiştir. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALI DIZ-
DAROĞLU (Antalya) — Sayın Başkan, bir redak
siyon talebimiz olacak. 

Birinci cümledeki «önce» kelimesinden sonra, açık
lık getirmek için, «tapulama veya kadastrosu» keli
melerinin ilavesini talep ediyoruz. 

BAŞKAN — «Kadastrosu yapılacak veya daha 
önce tapulama veya kadastrosu tamamlanmış bulu
nan» şeklinde düzelteceğiz. 

46 ncı maddenin birinci fıkrasını değiştirilen şek
liyle okutuyorum : 

«Kadastrosu yapılacak veya daha önce tapulama 
veya kadastrosu tamamlanmış bulunan yerlerde...» şek
linde devam ediyor. 

Önergeyle kabul edilen değişik şekliyle maddeyi 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

47 nci maddeyi okutuyorum : 
Yönetmelikler 
MADDE 47. — Bu Kanunun uygulanmasıyla il

gili olarak aşağıdaki konularda yönetmelikler çıkarı
lır. 

A) Kadastro çalışma alanı sınırlarının belirlen
mesi, belgelerinin değerlendirilmesi, ihtilafların çö
zümü usul ve esasları, komşu çalışma alanlarında ya
pılacak işlemler; 

B) Tutanak bilirkişilerinin seçilme usul ve esas
ları, yeminleri, yaşları, ikamet süreleri, ücretleri, bi
lirkişiliği engelleyen haller; 

C) Mahallî mahkemelerde davalı taşınmaz mal
ların tutanaklarının tanzim şekli, dosyaların kadastro 
mahkemesine devri usulü; 

D) Taşınmaz malların sınırlandırma ve tespitle
rinde ve kontrol işlerinde takip edilecek teknik, hu
kukî ve idarî usul ve esaslar, tutanakların muhtevi
yatı, tutulma şekli, kayıt ve belgelerin bulunması, çı
karılması, değerlendirilmesi, muhafaza ve devri gibi J 

f işlemler, revizyon gören eski kayıtların kapatılması 
I gibi hususlar; 
I E) itirazları inceleyecek kadastro komisyonunun 
I kuruluşu, görevi, üyelerin niteliği, çalışma şekli, ma-
I hallinde inceleme ve yeniden tutanak tanzimi usul ve 
I esasları; 
I F) Bu Kanunla belirtilen ilanların yapılış şekli, 
I ilânlarda belirtileck hususlar, asılacağı yerler, duyu-
I rulacak kamu kurum ve kuruluşları; 
I G) Döner sermaye işletmesinin faaliyet alanları, 
I gelir kaynakları, malî işlemleri ile harcama usul ve 
I esasları; 
I H) Kadastrosu yapılan yerlerde emlak vergisi 
I kıymeti belli olmayan taşınmaz malların, kıymetini 
I takdir etme usul ve esasları; 
I I) Kadastro görevlilerinin taşınmaz mallara gir-
I me şekli ve müsaade verecek makamlar; 
I K) Taksim sebebiyle ayırma ve birleştirmelerde 
I uygulanacak usul ve esaslar; 
I L) Bölge kontrolörlerinin işe alınma ve istihdam-
I lan ile görev, yetki ve sorumlulukları, müfettişler re-
I fakatında çalıştırmaya ilişkin usul ve esasları. 
I BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
I OSMAN BAHADIR (Trabzon) — Söz istiyorum 
I Sayın Başkan 
I BAŞKAN — Buyurun Sayın Bahadır. 

OSMAN BAHADIR (Trabzon) — Sayın Başkan, 
I değerli milletvekilleri; sözlerime başlarken hepinizi 
I saygıyla selamlarım. 
I «Yönetmelikler» başlığını taşıyan 47 nci madde 
I üzerinde dikkatimi çeken bazı hususları izah etmek 
I istiyorum. 
I Yönetmelik, kanunda bulunan esaslara uygulama-
I mada kolaylık getirmek için düzenlenir ve bir kanu-
I nun genellikle bir adet yönetmeliği bulunur. Mesela 
I Tapulama Kanunu Yönetmeliği şeklinde bir yönet-
I melik olması gerekirken, burada 11 adet yönetmelik 
I var; bir kanun var, bu kanunun 11 tane yönetmeliği 
I var. Kanun ve yönetmelik tekniğine son derece ay-
I kırıdır. 
I İkinci husus, tabiî 11 adet yönetmeliğin hepsini 
I saymayacağım; kanunda olmayan birçok hususların 
I yönetmelikte ifade edileceği anlaşılıyor. Mesela (E) 
I fıkrasında, «itirafları inceleyecek kadastro komisyo-
I nunun kuruluşu, görevi, üyelerin niteliği, çalışma şek

li, mahallinde inceleme ve yeniden tutanak tanzimi 
I usul ve esasları; bunlar esasen kanunda yer alması 
I lazım gelen hususlar. 

İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) — Onlar 3 ün-
I cü maddede var. 
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OSMAN BAHADIR (Devamla) — Bunların bir 
kısmı yok. 

Bir tane daha işaret edeyim; (L) bendinde, «Böl
ge kontrolörlerinin işe alınma ve istihdamları ile gö
rev, yetki ve sorumlulukları müfettişler refakatında 
çalıştırmaya ilişkin usul ve esaslar» deniyor. Yine bu 
kanun tasarısında olmayan bir sürü hususlar yönet
melikle düzenlenecek. Hatta yeminin ne şekilde yapı
lacağı kanunla konur; yönetmelikle bir yemin metni
ne hiçbir usul hükmünde ben rastlamadım şimdiye 
kadar. 

Bu yönetmelik düzenleme sisteminin, tamamen ge
leneklere ve kanun tekniğine uygun olmadığını ve ka
nunda olmayan birçok hususların yönetmeliğe bıra
kıldığını işaret etmek istiyorum. Bu son derece hata
lı bir uygulamadır. Kanun uygulayıcısı tereddüte sevk 
edecek mahiyettedir. Bu metinden midir, yönetmelik 
midir, hangisini uygulayacağız diye şaşırtıcı bir yö
netmelik serisi teşkil etmektedir. 11 tane yönetmeliği 
bir hâkim daima elinde kolunda taşıyacak. Bu, uygu
lamada da son derece hâkimi yanıltıcı ve karışıklığa 
meydan verici bir mahiyet arz etmektedir. 

Bu maddenin yeniden gözden geçirilmesini uygun 
bulmaktayız. 

Hepinize saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bahadır. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
48 inci maddeyi okutuyorum : 
Kaldırılan Kanun ve Hükümler 
MADDE 48. — 15 Aralık 1934 Tarih ve 2613 sa

yılı Kadastro ve Tapu Tahriri Kanunu, 28 Haziran 
1966 tarih ve 766 sayılı Tapulama Kanunu ile 19 
Temmuz 1972 tarih ve 1617 sayılı Toprak ve Tarım 
Reformu öntedbirler Kanununun 20 nci maddesi yü
rürlükten kaldırılmıştır. 

Diğer kanunların, 2613 ve 766 sayılı kanunlara 
yaptığı atıflar bu Kanunun ilgili hükümlerine yapıl
mış sayılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici 1 inci maddeyi okutuyorum : 

ONUNCU BÖLÜM 
Geçici Hükümler 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe 
girmesinden önce kurulmuş tapulama mahkemeleri, 
kadastro mahkemesi adını alır ve açılmış davalar, bu 
Kanundaki hükümlere göre yürütür. 

Asliye hukuk mahkemelerinde bu Kanunun yü
rürlüğe girmesinden önce 2613 sayılı Kadastro ve 
Tapu Tahriri Kanununa göre açılan veya müracaata 
bırakılan davalara, kadastro mahkemelerinde bu Ka
nundaki hükümler doğrultusunda bakılmaya devam 
olunur. 

Tapulama hâkimleri ile tapulama mahkemelerin
de yetkili olarak görev yapan hâkimler yeniden bir 
atamaya veya yetkilendirilmeye gerek olmadan ka
dastro hâkimi olarak görevlerini yürütürler. Bu hü
küm, tapulama mahkemelerinde görevli diğer perso
nel hakkında da uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici 2 nci maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 2. — Tapulama Kanununa gö

re birlik merkezinde duruşma açılmasına karar veril
miş olup da, duruşma henüz açılmamışsa, ilk duruş
ma için birlik merkezine gidilmeyerek, dava bu Ka
nunun hükümlerine göre yürütülür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici 3 üncü maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 3. — Bu Kanun gereğince ih

tiyaç duyulan kadroların ihdası ve mevcut kadrolar
da yapılacak değişiklikler, 190 sayılı Genel Kadro ve 
Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname esas
larına göre 8 ay içinde gerçekleştirilir. 

Bu madde gereğince, yeni kadroların ihdası ve 
mevcut kadrolarda yapılacak değişikliğe kadar, Tapu 
ve Kadastro Genel Müdürlüğünde çalışan personel, 
bu Kanunda belirtilen unvanlarda görevlendirilebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici madde 4'ü okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 4. — Tapulama ve kadastro 

mahkemelerince bu Kanunun yürürlüğe girmesinden 
önce kesin hükme bağlanmış uyuşmazlıklara bu Ka
nun uygulanmaz. Tapulama mahkemeleri ile kadast
ro mahkemesi sıfatıyla göl ev yapan asliye mahkeme
lerinde halen görülmekte olan davalar ile 10 yıllık 
hak düşürücü süre içerisinde açılacak davalara bu Ka
nun hükümleri uygulanır. 

Bu Kanunun yürürlüğünden önce düzenlenmiş ta
pulama tutanakları ve kadarstro beyannameleri ile 
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verilmiş bulunan komisyon kararları geçerliliklerini 
korurlar. Bunlara süresi içinde itiraz durumunda bu 
Kanun hükümleri uygulanır. 

2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tahriri Kanunu ile 
diğer kanunlar gereğince özel kadarstrosu yapılan ve 
tutanakları kesinleşmiş bulunan taşınmazlar için 10 
yıllık hak düşürücü süre geçmiş ise, bu Kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde hak sa
hipleri dava açabilirler. 

Tapulama ve kadastrosu yapılıp tespit dışı bıra
kılan yerlerde tapulu taşınmazların maliklerinin ta
lep etmesi halinde, bu Kanun hükümlerine göre bun
ların kadastrosu yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici madde 5'i okutuyorum : 
GEÇtCt MADDE 5. — Bu Kanunun yürürlüğe 

girmesinden önce 766 ve 2613 sayılı Kanun hüküm
lerine göre kurulmuş komisyonlara intikal etmiş ve
ya edecek itirazlar, bu komisyonlarda bu Kanun hü
kümlerine göre sonuçlandırılır. Tebligat ve ilanlar 766 
ve 2613 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
49 uncu maddeyi okutuyorum : 
Yürürlük 

MADDE 49. — Bu Kanun yayımlandığı tarihten 
üç ay sonra yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum ; Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 

50 inci maddeyi okutuyorum : 
Yürütme 

MADDE 50. —• Bu Kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
'Maddeyi aylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler.., Kabul edilmiştir, 

Tasarının tümünü oylarınıza sunmadan önce, leh
te Sayın Ayihan Uysal söz istemişlerdir. 

•Buyurun Sayın Uysal, 
AYHAN UYSAL (Çanakkale) — Sayın Başkan, 

kıymetli milletvekilleri; Anavatan Partisi Hükümeti
nin, devrim niteliğini taşıyan çok sayıda kanunları
na ilaveten, az sonra kıymetli oylarınızla kabul edi
leceğine inandığım, yine devrim niteliğinde sayıla
bilecek çok önemli bir kanun tasarısı da yine kıy
metli oylarınızla yürürlüğe girecek, kanunlaşacaktır. 
Özellikle orman bölgelerinde yaşayan köylü vatan
daşlarımızın önemli sıkıntılarına çözüm getireceğine 
inandığım bu bu Kanun tasarısının geniş halk kit
lelerini ilgilendiren yönleriyle kamuoyunda çok önem
li puan toplayacağına inanıyorum., 

ÖMER KÖŞHAN '(Kars) — Yani kanunu oy için 
çıkardığınızı söylüyorsunuz. 

AYHAN UYSAL (Devamla) — Özellikle seçim 
bölgem olan Çanakkale'nin orman bölgelerindeki va
tandaşlarımızın ve diğer önemli tapu sıkıntılarını çı-
ken vatandaşlarımızın derdine çözüm getireceğine 
inandığım bu Kanun tasarısının lehinde oy kullana
cağımı bildirir, az sonra yasalaşacak olan bu tasarı
nın tüm ulusumuza hayırlı, uğurlu olmasını diliyor, 
hepinize saygılar sunuyorum (ANAP sıralarından al
kışlar) 
, 'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uysal. 

Tasarının tümü açık oylamaya tabidir. 

Açık oylamanın oy kupalarının sıralar arasında 
dolaştırılmak suretiyle yapılmasını oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir., 

Yanında basılı oy pusulası bulunmayan sayın mil
letvekilleri, beyaz bir kâğıda, adını, soyadını, seçim 
çevresini ve oyunun rengini yazıp imzalamak sure
tiyle oylarım kullanabilirler.; 

Oy kupaları, sıralar arasında dolaştırılsın efen
dim. 

{Oylar toplandı) 

İBAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üye?.. 
Yok,, 
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Oylama işlemi bitmiştir; kupalar kaldırılsın. 
'(Oylann ayrımı yapıldı) 
IBA'ŞKAJN — Sayın üyeler, 590 sıra sayılı Ka

dastro Kanunu Tasarısında; 
Kullanılan oy sayısı : 230 
Kaibul : 224 
Ret : — 
Çökiinısıer : 6 
Tasarı bu şekilde kabul edilmiş ve kanunlaş

mıştır; ıhayıHı ve uğurlu olmasını dilerim. 

Alınan karar gereğince, görüşülecek başka bir ko
nu kalmamıştır. 

Gündemde bulunan konuları görüşmek için, 
19.6.1987 Tarihli 120 net Birleşimde alınan karar 
getreğiınce, 1 Eylül 1987 Salı günü saat 15.00'te top
lanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Sağlıklı tatiller dilerim efendim. 

Kapanıma Saati : 20.28 
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Kadastro Kanun Tasarısına Verilen Oyların Sonucu : 

(Kanunlaşmıştır.) 

ADANA 
Ahmet Akgün Albayrak 
Ledin Barlas 
Ahmet Remzi Çerçi 
Ahmet Şevket Gedik 
Nuri Korkmaz 

ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 
Mehmet Arif Atalay 
Mehmet Deliceoğlu 

AFYON 
Abdullah Altıntaş 
Metin Balıbey 
Hamdi özsoy 
Nihat Türker 
M. Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Mehmet Yaşar 

AMASYA 
Arsan Savaş Arpacıoğlu 
Kâzım ipek 
ismet özarslan 
Hasan Adnan Tutkun 

ANKARA 
Eşref Akıncı 
Hüseyin Cahit Aral 
Sururi Baykal 
Ali Bozer 
Kamil Tuğrul Coşkunoğiu 
Hüseyin Barlas Doğu 
Neriman Elgin 

Üye Sayısı : 
Oy Verenler 
Kabul Edenler : 
Reddedenler : 
Çekinserler : 
Geçersiz Oylar : 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler : 

400 
230 
224 
— 
6 

— 
167 

3 

(Kabul Edenler) 

Vahit Halefoglu 
Osman Işık 
Göksel Kalaycıoğlu 
H, ibrahim Karal 
Hazım Kutay 
Mehmet Seyfi Oktay 
Mehmet Sağdıç 
ismail Saruhan 
Oğan Soysal 
Fatma Rezan Şahinkaya 

Halil Çıvgın 
ANTALYA 

Kadri Altay 
Ümit Halûk Bavulken 
Mustafa Çakaloğlu 
Abdullah Cengiz Dağyar 
Ali Dizdaroğlu 
Sudi Neş'e TÜM 

ARTVİN 
Nevzat Bıyıklı 
Ahmet Doğru 
Hüseyin Şen 

AYDIN 
Ertuğrul Gökgün 
Mehmet Özalp 

BALIKESİR 
Davut Abacıgil 
Mustafa Çorapçıoğlu 
Fenni Islimyeli 
Necat Tunçsiper 
Cahit Tutum 

| BİNGÖL 
Hakkı Artukarslan 
M. Ali Doğuşlu 
Mahmut Sönmez 

BİTLİS 
Rafet Ibrahimoğlu 
Faik Tarımcıoğlu 

BOLÜ 
Seçkin Fırat 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Kâzım Oksay 

BURDUR 
Necip Oğuzhan Artukoğlu 

BURSA 
Ahmet K. Alptemoçin 
İlhan Aşkın 
Mehmet Azizoğlu 
M. Memduh Gökçen 
M. Kemal Gökçora 
Kemal Iğrek 
Fahir Sabuniiş 
İsmet Tavgaç 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 

ÇANAKKALE 
Ayhan Uysal . 

ÇORUM 
Ünal Akkaya 
Mehmet Besim Göçer 

DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Mustafa Kani Bürke 

* 

1 Ayçan Çakıroğulları 
İsmail Şengün 

/DİYARBAKIR 
Mahmuld Altunakar 
özgür Barutçu 
Hayrettin Ozansoy 

EDİRNE 
S. Hüsamettin Konuksever 

ELAZIĞ 
Mehmet özdemir 
Naci Taşel 
Nevzat Yağcı 
Zeki Yavuztiirk 

ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 
Veysel Varol 
Metin Yaman 

ERZURUM 
Ebubdkir Alkay 
Sabahattin Araş 
Sabahattin Eryurt 
Togay Gemalmaz 
Mustafa Rıfki Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
Mehmet Nuri Üzel 

GAZİANTEP 
Ahmet Ata Aksu 
Hasan Celâl Güzel 
Süleyman Koyuncugil 
M. Hayri Osmanlıoğlu 
Ünal Yaşar 
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GİRESUN 
Burhan Kara 

GÜMÜŞHANE 
Akdf Kocaman 
Mahmut Oltan Sungurlu 
İbrahim Turan 

HAKKARİ 
Mehmet Sait Erol 
Lezgin önal 

HATAY 
Abdurrahman Demlirtaş 
İhsan Gürbüz 
Kâımran Karaman 
Hamit Melek 

İSPARTA' 
Metin Ataman 
Fatima Mi'hriban Erden 

İÇEL 
Hükme* Biçentürfc 
Mehmet Kocabaş 
Rüştü Kâzım Yücelen 

İSTANBUL 
Behiç Sadi Abbasoğlu 
Bülent Akarcalı 
B, Doğanoan Akyürelk 
tmren Aykut 
M. Vehbi Dinçerler 
H. Hüsnü Doğan 
Hayrettin Elmas 
Halil Orham Ergüder 
îsımaiil Safa Giray 
Möhimet Kafkaslvgil 
Doğan Kasaıroğlu 
Turgult Özal 
Namık Kemal Şentürk 
Mustafa Tınaz Titiz 
Saim Bülend Ulusu 
Reşit Ülker 
Fazıl Osman Yöney 

İZMİR 
Durcan Emirbayer 
İsmet Kaya Erdem 
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Burhan Cahit Gündüz 
HayruMah Olca 
Turgut Sunalp 
Ahmet Süter 

KAHRAMANMARAŞ 
Ülkü Söylemezoğlu 
Ali Topçuoğlu 

KARS, 
İlhan Aküzüm 
Ömer Kuşhan 
Musa öğün 
Halis Soylu 

KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Şaban Küçükoğlu 

KAYSERİ 
Nuih Mehmet Kaşıkçı 
İbrahim özbıyık 
Mehmet Sedat Turan 
Muzaffer Yıldırım 

KIRŞEHİR 
İsmet Ergül 
Tevfik Güneş 

KOCAELİ 
Osman Nuri Akyol 
Oıhan Otağ 

KONYA 
Vecihi Akın 
Abdurrahman Bozkır 
Altınok Esen 
Nihat Harmancı 
Haydar Koyuncu 
Kemal Or 
Emin Fahrettin özdilek 
Saffet Sert 
Abdullah Tenekeci 

KÜTAHYA 
Ahmet Ekici 
Mustafa Uğur Ener 
Mustafa Kalemli 
A. Necati Kara'a 

MALATYA 
İlhan Dinçel 
Metin Emiroğlu 
Ayhan Fırat 
Ahmet lihami Kösem 
Fahri Şahin 
Talat Zengin 

MANİSA 
Mehmet Timur Çınar 
Mekin Sarıoğlu 
Gürbüz Şakranli 
Münir Fuat Yazıcı 

MARDİN 
Süleyman Çelebi 
Beşir Çelebioğlu 
Mehmet Necat Eldem 
Abdülkerim Yılmaz Erdem 

MUĞLA 
tdris Gürpınar I 

MUŞ 
Alaattin Fırat 
Nazmi önder 
Atilla Sın 

NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 
Faruk Dirik 

NİĞDE 
Akın Gönen 
Haydar Özalp 
Birsel Sönmez 
Arif Toprak 

ORDU 
Nabi Poyraz 
İhsan Nuri Topkaya 
Şükrü Yürür 

RİZE 
Turgut Halit Kunter 
Ahmet Mesut Yılmaz 

SAKARYA 
Nihat Akpak 

Mustafa Kılıçaslan 
A. Reyhan Sakallıoğlu 

SAMSUN 
tlyas Aktaş 
Muhlis Arıkan 
Mehmet Aydın 
Hüsamettin Cindoruk 
Fahrettin Uluç 
Süleyman Yağcıoğlu 

SİİRT 
Aydın Baran 
M. Abdürrezak Ceylan 
Nejdet Naci Mimaroğlu 

SİNOP 
Hilmi Biçer 

SİVAS 
M. Mükerrem Taşçıoğlu 

ŞANLIURFA 
Aziz Bülent öncel 

TEKİRDAĞ 
Salih Akan 
Ahmet Karaevli < 

TOKAT 
Metin Gürdere 

TRABZON 
Osman Bahadır 

UŞAK 
Mehmet Topaç 

VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 
Fevzi Necdet Erdinç 

YOZGAT 
Mehmet Bağçeci 
Lıitf'Uİah Kayalar, 
Mahmut Orhon 

ZONGULDAK 
Hasan Pertev Aşçıoğlu 
Veysel Atasoy 
Cahit Karakaş 
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(Çekinserler) 

ÇANAKKALE 
Cafer Tayyar Sadıklar 

EDİRNE 
Türkân Turgut Arıkan 

ERZURUM 
Hilmli Naİbantoğlu 

İSTANBUL 
Yılmaz ihsan Hastürk 

TOKAT 
Cemal özdesnir 

YOZGAT 
Selahattin Taflıoğlu 

(Oya Katılmayanlar) 

ADANA 
Vehbi Batuman 
Coşkun Bayram 
Cüneyt Canver 
Mehmet Erdal Durukan 
Yılmaz Hocaoğlu . 
Metin Üstünel 
Nurettin Yağanoğlu 

ADIYAMAN 
Ahmet Sırrı Özbek 

AĞRI 
Paşa Sarıoğlu 
İbrahim Taşdemir 

ANKARA 
Necdet Calp 
Alpaslan Pehlivanlı 
Mehmet Sezai Pekuslu 
N. Abdullah Resuloglu 

ANTALYA 
Aydın Güven Gürkan 

AYDIN 
<L Cenap Ege (Bşk. V.) 
Halil Nüshet Goral 
Nabi Sabuncu 
Osman Esgin Tipi 

BALIKESİR 
tsmail Dayı 
Şerafettin Toktaş 

BİLECİK 
Yılmaz Demir 
Recep Kaya 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Fuat Öztekin 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Sait Ekinci 

BURSA 
A. Sabahattin Özbek 

ÇANAKKALE 
Onural Şeref Bozkurt 
Nadir Pazarbaşı 

ÇANKIRI 
Ahmet Özkan 
Saffet Sakarya 
İlker Tuncay 

ÇORUM 
Ali Rıza Akaydın 
Ali Ayhan Çetlin 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
H. ibrahim Şahin 

DİYARBAKIR 
Şeyhmus Bahçeci 
Cevdet Karakurt 
Kadir Narin 
Ahmet Sarp 

EDİRNE 
İsmail Üğdül 
Muhittin Yıldırım 

ERZURUM 
İlhan Araş 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
Cemal ©üiyükbaş 
İsmet Oktay 
Münir Sevinç 

GAZİANTEP 
Mustafa Rüştü Taşar 
FeyzuHah Yıldırır 

GİRESUN 
Cevdet Karslı 
Yavuz Köymen 
Turgut Sera Tirali 
Ahmet Yılmaz 

HATAY 
Tevfik Bilal 
Mustafa Çelebi 
M. Murat Sökmenoğlu 

İSPARTA 
Mustafa Kemal Toğay 
İbrahim Fevzd Yamaın 

İÇEL 
İbrahim Aydoğan 
Ali İhsan Elgin 
Edip özgenç 
Durmuş Fikri Sağlar 

İSTANBUL 
Yaşar Albayrak 
Sabit Batumlu 
Ömer Necati Cengfe 
Hüseyin Avni Güler 
Ömer Ferruh 'Üter 
Aitan Kavak 
R. Brcümentt Komıilcman 
Leyla Yeniay Köadoftlu 
Feridun Şâkk öğunç 
Tülay öney 
İbrahim özdemk 
Günseli özkaya 
Bilal Şişman 
Ali Tanrıyar 
Arife Necla Tekinel 
İbrahim Ural 
Ahmet Memduh Yaşa 

İZMİR 
Vural Arıkan 
Hüseyin Aydemir 
Fikret Ertan 
Erdal İnönü 
Yılmaz Önen 
Özdemir Pefflivanoğlü 
Işılay Saygın 
Rüştü Şardağ 
Süha Tanık 
Ali Aşkın Toktaş 

KAHRAMANMARAŞ 
Mehmet Turan Bayezit 
Alaeddin Kısakürek 
Mehmet Onur 

KARS 
Sabri Araş 
Aziz Kaygısız 

KASTAMONU 
Hüseyin Sabri Keskin 
Erol Bülent Yalçınkaya 

KAYSERİ 
Mustafa Şahin 
Cengiz Tuncer 
Mehmet Üner 

KIRKLARELİ 
Erol Ağagil 
Şükrü Babacan 
Cemal özbilen 

KIRŞEHİR 
Mehmet Budak 

KOCAELİ * 
Abdulhalim Araş (Bşk. V.) 
Mustafa Baıtgün 
Salih Güngörmez 
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KONYA 
Kadir Demir 
Ziya Ercan 
Salim Erel 
Sabri Irmak 

KÜTAHYA 
Ahmet Büyükuğur 

MANtSA 
Ümit Oanuyar 
Abdullah Çakırefe 
Sümer Oral 
İsmet Turhangil 

MARDİN 
Kenan Nuri Nehrozoğlu 

MUĞLA 
Mehmet Umur Akarca 
Ahmet Altıntaş 
Muzaffer ÎÜÎan 

NEVŞEHİR 
Hacı Turan öztürk 

NİĞDE 
Mustafa Sabri Güvenç 

ORDU 
Ali Mazhar Haznedar 
Hüseyin Avni Sağesen 
Bahriye Üçok 

RİZE 
Arif Şevket Bilgin 
(Bşk. V.) 
Fehmi Memişoğlu 

SAKARYA 
Mümtaz Özkök 
Turgut Sözer 

SAMSUN 
Hasan Altay 
Beratı Erdoğan 

SllRT 
Rıza Tekin 

SİNOP 
Halit Barış Can 
Özer .Gürbüz (Bşk. V.) 

SİVAS 
Yılmaz Altuğ 
Ruşan Işın 

Mahmut Karabulut 
Mustafa Kemal Palaoğjlu 
Ahmet Turan SoğancıoğTu 
Şevki Taştan 

ŞANLIURFA 
Veoihi Ataklı 
Mustafa Demir 
Osman Doğan 
Bahri Karakeçili 

TEKİRDAĞ 
Selçuk Akıncı 
Ali Rıfkı Atasever 

TOKAT 
Enver özcan 
Selim Koçaker 
Talat Sargın 
Mehmet Zeki Uzun 

TRABZON 
Eyüp Aşık 
Mehmet Kara 
Necmettin Karadumıan 
(Balkan) 

Yusuf Ziya Kazancıoğhı 
Fahrettin Kurt 

TUNCELİ 
Musa Ateş > 
Ali Rıdvan Yıldırım (t. A.) 

UŞAK 
Yusuf Demir 
Mümtaz Güler 

VAN. 
Mirza Kurşunluoğlu 
Ferit Melen 

YOZGAT 
Hüseyin Mükerrem Hiç 

ZONGULDAK 
Engin Cansızoğlu 
Rıza öner Çakan 
Koksal Toptan 
tsa Vardal 
Muhteşem Vasıf Yücel 

(Açık Üyelikler) 

İSTANBUL 

K AHR AM ANMARAŞ 

TRABZON 
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BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 
SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Yozgat Milletvekili Selahattin Taflıoğlu ve 
11 arkadaşının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan
lığınca yaptırılan garaj ve lojman inşaatlarının teknik 
projelerine uymadığı, eksik ve kalitesiz yapıldığı, faz
la ödemede bulunulduğu ve bazı büro malzemelerin,n 
yüksek fiyatlarla değiştirildiği iddialarının gerçeklik 
derecesini tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci. 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/61) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, bâzı 
vatandaşların işkence sonucunda sakat kaldığı ve 
öldüğü iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/598) 

2. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in. 
Diyarbakır tünde işkence sonucu meydana geldiği 
iddia edilen iki ölüm olayına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/610) 

3. — Tokat Milletvekili Enver özcan'ın. Sivas 
tli Gemerek İlçesindeki TUĞSAN Fabrikasına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önerge
si (6/631) 

4. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
işkence sonucunda öldüğü iddia edilen bir vatandaşın 
ölümüyle ilgili olarak yapılan işlemlere ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/826) (1) 

5. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
yaşama ve yasal çalışma haklarını tehlikeye sokan 
odaklaşma iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/778) 

6. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, çay üreti
cilerinin AKFA Firmasından alacağına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/868) (1) 

7. — Kayseri Milletvekili Mehmet üner'in, Yol-
tş* Sendikası Kayseri Şubesinin olağan genel kuruluna 
katılan bazı misafirlerin kongreden çıkarılmaya davet 
edildikleri iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/797) 

8. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 
yurdumuzdaki okullara ve öğretmenlere ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önerge
si (6/800) 

9. — Tunceli Milletvekili Ali Rıdvan Yıldırım'ın, 
Tunceli tünde meydana geldiği iddia edilen bazı olay
lara ve sorumlularına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/876) (1) 

10. — Kırklareli Milletvekili Erol Ağagil'in, Y1B1-
TAŞ Holding Anonim Şirketinde bazı yolsuzluklar 
olduğu iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/810) 

11. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
Kırkpınar güreşlerindeki kemer takma olayına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/812) 



12. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
sosyo ekonomik nedenlerle intihar olaylarının arttı 
ğı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge 
§i (6/813) 

13. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
güvenlik soruşturmaları sistemine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/817) 

14. _ İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
GAP gezisinde kullandığı bazı sözcüklere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/821) 

15. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Onur tşhanında çıkan yangının sebe 
bine ve bu nedenle Hazine aleyhine açılan davalara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/824) 

16. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, be
lediyelerce yapılan yaya yolu ve trotuar çalışmalarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/888) (1) 

17. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş tlinde kaliteli pamuk 
yetiştirilebilmesi için alınacak tedbirlere ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/844) 

18. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, Zonguldak Kömür Havzasında 1986 yılın
da meydana gelen iş kazalarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/845) 

19. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in Kahramanmaraş - Andırın Orman iş
letme Müdürlüğü sahasından elde edilen odunların 
üretici köylüye ve müteahhitlere tahsisine ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/879) 

20. — îstanbul Milletvekili ibrahim Ural'ın, terör 
olaylarına karıştığı iddia edilen bazı örgüt ve elçilik
lere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/881) 

21. — Kayseri Milletvekili Muzaffer Yıldırım'ın, 
Kayseri İlinde yapılması düşünülen raylı sistem için 
Devlet Planlama Teşkilatınca teşvik belgesi verilip ve
rilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/883) 

22. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 
Denizli-Tavas ilçesi Kızılcabölük Kasabasındaki Kurs 
ve Okul Talebelerine Yardım Derneği Pansiyonu ile 

ülkemizdeki bu tip diğer pansiyonların faaliyetlerine 
/e denetimlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/885) 

23. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'ın, ÇU-
KOBİRLîK Genel Müdürlüğü ile ilgili olarak bazı 
nasın organlarında yer alan haberlerin tahkikine iliş
tin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/886) 

24. — Gaziantep Milletvekili Feyzullah Yıldı-
rır'ın, İstanbul'daki Patrikhane binasının ihyası için 
inşaat izni verildiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/902) (1) 

25. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altuna-
icar'ın, olgunlaştırma enstitülerine ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/890) 

26. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altıma-
Icar'ın, Diyarbakır tlinde turizmin geliştirilmesi için 
ne gibi çalışmalar yapıldığına ilişkin Kültür ve Tu
rizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/891) 

27. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, Devlet 
Planlama Teşkilatı Koordinasyon Dairesinde görevli 
bir uzmanın şeriatçı faaliyetlerde bulunduğu iddia
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/892) 

28. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Di
yarbakır tlinde faaliyet gösteren yabancı bir firmada 
çalışan işçilerin iş akitlerinin feshedildiği iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/893) 

29. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, 
Mardin ti i tdil îlçesi Jandarma Bölük Komutanı ile 
Belediye Başkanının bazı vatandaşlara baskı yaptıkla
rı iddiasına ilişkin tçişleri Bakanından sözlü som 
önergesi (6/894) 

30. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-
menoğlu'nun, lüks otellerde ve turistik bölgelerde 
açılan kumarhanelerin toplumumuzda yol açtığı tah
ribata ve buna karşı alınacak tedbirlere ilişkin Kül
tür ve Turizm Bakanından sözlü som önergesi 
(6/913) (1) 

31. — İstanbul Milletvekili Doğan Kasaroğlu'nun, 
yurdumuza iltica eden Naim Süleymanoğlu'nun Lond
ra'dan Ankara'ya getirilişinin TRT dışında özel bir 
şirketin kameramanlarınca görüntülendiği iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/919) (1) 

(1) içtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir i 
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32. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'ın, ÇU- J 

KOBlRLtK ile ilgili olarak güney basınında yer alan 
iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından söz
lü soru önergesi (6/898) 

33. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Gi
resun - Tirebolu İlçesi Güce Bucağı Belediye Başka 
nının rüşvet aldığı iddiasına ilişkin Başbakandan söz I 
lü soru önergesi (6/899) 

34. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun pamuk ürünüyle ilgili olarak alınan yeni ka- I 
rarlara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcı I 
sından sözlü soru önergesi (6/939) (1) 

35. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, T.C. Ziraat Bankasınca 1979 yılından beri Do
ğu Anadoludaki süt ve besicilik işletmelerine verilen 
kredilere ilişkin < Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/940) (1) 

36. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, Ege 
yöresindeki bazı ilk ve orta dereceli okullarda din j 
kültürü ve ahlak derslerinin imamlar tarafından oku- I 
tulduğu iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/904) I 

37. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Avni Güler' I 
in, yurt dışına kaçtığı iddia edilen eski bir milletvekili I 
hakkında ne gibi işlem yapıldığına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/907) I 

38. — Zonguldak Milletvekili îsa Vardal'ın, Alman
ya'da ülkemiz aleyhine faaliyette bulunduğu ve üb 
kemizdeki işçi şirketlerinin hisse senetlerini topladığı I 
iddia edilen bir şahsın bu faaliyetlerine karşı ne gibi 
tedbirler düşünüldüğüne ilişkin Sanayi ve Ticaret Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/911) 

39. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, 1985 yılında Anavatan Partisine ka- I 
Ulan belediye başkanlarının temsil ettikleri belediye- I 
lere çeşitli kaynaklardan yapılan yardımlara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/966) (1) 

40. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, 1986 yılında Anavatan Partisine katı- I 
lan belediye başkanlarının temsil ettikleri belediyelere I 
çeşitli kaynaklardan yapılan yardımlara ilişkin Baş- I 
bakandan sözlü soru önergesi (6/967) (1) 

41. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Kay- I 
seri Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinin ne I 

zaman hizmete açılacağına ilişkin Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/958) (1) 

42. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
rıun, toplu konut kredilerinin artırılmasının düşünü
lüp düşünülmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/959) (1) 

43. — Diyarbakır Milletvekili Mafamud Altunakar' 
in, Diyarbakır - Lice İlçesinde deprem nedeniyle inşa 
edilen baraka - meskenler için verilen tapuların, IdU 
gir evler yapılacağı vaadedilerek toplatıldığı iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/914) 

44. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altun-
akar'ın, Diyarbakır Hinde cereyan eden anarşi ve 
terör olaylarına ve yapılan operasyonlara ilişkin İç
işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/915) 

45. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş'da ilçeler itibariyle 
elektriği bulunan köy ve mezralara ve şebeke arıza
larının giderilmesi için görevlendirilmiş müstakil ekip
ler bulunup bulunmadığına ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/916) 

46. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-
menoğlu'nun, Bursa İli Orhangazi İlçesinde mülkiye
ti Belediyeye ait olan bir çay bahçesinin tahliyesi ve 
yıkımıyla ilgili olarak yapılan işlemlere ve bu husus
ta alınan tedbirlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/968) (1) 

47. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, da
ha ucuz ve kaliteli ekmek üretilebilmesi için alınacak 
tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/921) 

48. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
ün, PTT kıyı telsiz istasyonlarında görevli persone
le ve bu istasyonların çalışmalarına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/922) 

49. — Balıkesir. Milletvekili Cahit Tutum'un, 25 
Mart 1983 tarihinden bu yana parti değiştiren beledi
ye başkanlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/970) (1) 

50. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, Sos
yal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonunda 
toplanan paralara ve yapılan harcamalara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/971) (1) 

51. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, 
büyük şehirlerdeki arsa spekülasyonunun önlenmesi 
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için alınmış ve alınacak olan tedbirlere ilişkin Baş- I 
bakandan sözlü soru önergesi (6/924) I 

52. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, I 
büyük şehirlerdeki kiralık konut sorununa çözüm I 
getirmek için devletin alacağı tedbirlere ilişkin Baş- I 
bakandan sözlü soru önergesi (6/925) 

53. — istanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' I 
ün, dar gelirli vatandaşların geçim sıkıntılarının gi- I 
derilmesi için ne gibi tedbirler alınacağına ilişkin I 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/926) I 

54. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
ün, işçi emeklilerinin sosyo - ekonomik sorunları- I 
nm çözümlenmesi için alınacak önlemlere ilişkin I 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru I 
önergesi (6/927) 

55. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, münhal I 
bulunan hâkim ve savcı kadrolarına ve nedenine iliş- I 
kin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/929) I 

56. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, belediye- I 
lerden bazılarının «başarılı belediye» olarak seçil- I 
meşinin kıstasına ve amacına ilişkin Başbakandan I 
sözlü soru önergesi (6/930) I 

57. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, Sı- I 
kıyönetim Koordinasyon Dairesi Başkanlığınca 1983 I 
yılında hazırlanan irtica raporunda önerilen tedbir
lerin uygulanıp uygulanmadığına ilişkin Başbakan- I 
dan sözM soru önergesi (6/972) (1) 

58. — Adana Milletvekili Metin Üstünel'in, Ada
na ve Çukurova'da görülen sivrisinek ve sıtma tehli- I 
kesine karşı ne gibi önlemler alınacağına ilişkin Sağ I 
lık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önerge- I 
si (6/932) 

59. — Gaziantep Milletvekili Feyzullah Yıldırır' I 
in, pamuk ürününe uygulanan fiyat politikasına iliş 
kin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından söz I 
lü soru önergesi (67974) (1) I 

60. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, Uşak j 
tlı Banaz İlçesinin Ahat ve Çamsu köylerine pancar I 
kantarı yapılıp yapılmayacağına ilişkin Sanayi ve I 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/933) I 

61. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, 
Şanlıurfa tli Merkezi ile Siverek ve Viranşehir ilçe- I 
lerinin 1985 yılı nüfus sayımı sonuçlarıyla ilgili ola- j 
ı ak Devlet İstatistik Enstitüsünce alınan karara iliş- j 
kin Devtet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1004) (1) I 

62. — Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemir'in, An
kara Belediyesi EGO İşletmesine ait bilet satış kulü
belerinin özel bir şirkete ihale edilip edilmediğine iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1027) (1) 

63. — Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemir'in, 
3.6.1982 tarihli gazetelerde konu edilen milyarlarca 
liralık kaçak malın «sac» adı altında Türkiye'ye so
kulması olayı ile ilgili olarak ne gibi işlemler yapıl
dığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/975) (1) 

64. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, 1981 
yılında, Mardin İlinde usulsüz demir satışı yapıldığı 
iddiasıyla ilgili olarak ne gibi işlemler yapıldığına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/976) (1) 

65. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş Narlı - Türkoğlu 
yoluna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/934) 

66. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, Sinop İli ve 
köylerindeki öğrenci pansiyonlarında Atatürk ilke ve 
devrimlerine aykırı eğitim verildiği iddiasına üişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1006) (1) 

67. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, Sinop İli 
Boyabat Belediyesi ile ilgili bazı iddialara ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1007) (1) 

68. — Gaziantep Milletvekilli Feyzullah Yıldırır'ın, 
rahatsızlığı nedeniyle Houston'da bulunan Başbakan 
Turgut özal'ın maiyetindeki görevlilere üişkin Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/1010) (1) 

69. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş İlinde gerçekleştirilen 
pamuk üretiminde verim ve kalite açısından düşüş 
olduğu iddiasına ye bunun nedenlerine ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/935) 

70. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Balıkesir - Burhaniye İlçesinde balık
çı barınağı yapılması için çalışma yapılıp yapılmadı
ğına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/936) 

71. — Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemir'in, Dağ
cılık Federasyonu yetkililerinin keyfî ve çıkara da
yalı uygulama yaptıkları iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önerge
si (6/1011) (1) 



72. — Siirt Milletvekili Mehmet Abdurrezak 
Ceylan'm 1.3.1987 tarihinde T.R.T. bültenlerinde yer 
alan demecine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner 
gesi (6/937) 

73. — Konya Milletvekili Salim Ererin, Konya-
spor - Sakaryaspor futbol maçında Konya Atatürk 
Stadyumunun şeref tribününde resmî protokole uyul 
madiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner 
gesi (6/938) 

74. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Di
yarbakır - Merkez - Pirinçlik Jandarma Karakolun 
da Cayıran Köyü halkından bazılarına işkence yapı! 
dığı ve bir vatandaşın işkence sonucu öldürüldüğü id 
diasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/941) 

75. — îçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
1973 yılı genel seçimlerinden 1986 yılı sonuna kadar 
meydana gelen olaylarda hayatlarını kaybedenlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1019) (1) 

76. — Eskişehir Milletvekili Münir Sevinç'in, Es
kişehir İline bağlı bazı ilçelerin vekil kaymakamları 
haklarındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/942) 

77. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Di
yarbakır - Dicle İlçesi Kırkpınar Köyü ve mezrala 
rında yaşayanlara emniyet tim ekiplerince işkence ya 
pıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/943) 

78. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, rüşvet ve yolsuzluk nedeniyle 1981 yılında 
tutuklandıkları iddia edilen gümrük memuru ve es
ki belediye başkanları hakkında yapılan işlemlerin 
sonuçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/1020) (1) 

79. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, 4.1.1981 tarihli gazetelerde yer aldığı ve 
kaçakçılık suçundan dolayı bir şahıs hakkında ya-
püdığı iddia edilen soruşturmanın sonucuna ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1021) (1) 

80. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, 15.11.1982 tarihli gazetelerde yer aldığı ve 
geride milyarlarca liralık borç bırakarak ortadan 
kayboldukları iddia edilen Ankara'lı iki kardeşin ya
kalanıp yakalanmadığına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1022) (1) 
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81. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 

Yücel'in, 25.12.1980 tarihli gazetelerde yer aldığı ve 
Ege Denizinde batan esrarengiz şileple ilgili olarak 
yapıldığı iddia edilen tahkikatın sonucuna ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1023) (1) 

82. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altun-
ıkar'ın, Bakanlar Kurulunca 4.3.1987 tarihinde yapı-
an Houston irtibatlı toplantının nedenine ve maliye
tine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/944) 

83. — istanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
uydular aracılığıyla katıldığı 4.3.1987 tarihli Bakanlar 
Kurulu toplantısına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/945) 

84. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Oğünç' 
in. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Danışma Mec-
'"si Anayasa Komisyonundaki müzakere tutanakları 
aa ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından 
özlü soru önergesi (6/952) 

85. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
un, Sendikalar Kanunu ile Top'u İş Sözleşmesi, Grev 
ve Lokavt Kanununun Millî Güvenlik Konseyindeki 
müzakere tutanaklarına ilişkin Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/953) 

86. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
ün, Sosyaldemokrat Halkçı Partili milletvekilleri tara 
tından verilen sosyal içerikli kanun tekliflerinin mak 
sath olarak görüşülmediği iddiasına ilişkin Türkiy* 
Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru öner 
*eşi (6/954) 

87. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
tin, Hükümet üyelerinin işçi kongrelerine katılmadık 
tan ve yurt dışı gezilerine bu kesimden temsilci götür
medikleri iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/946) 

88. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç* 
un, grev ve lokavtlarda müikî amirlerce alınacak ted 
rvırlere dair tüzüğe ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
>oru önergesi (6/947) 

89. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, Piya-
•.adakı tüpgazların eksik çıktığı iddiasına ve bu hu 
susta ne gibi önlem alınacağına ilişkin Başbakandap 
sözlü soru önergesi (6/948) 

90. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, söz
leşmeli personelin ücret tavanını kaldıran Bakanlar 
Kurulu kararından sonra bazı kuruluşlarca eleman 
transfer edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/949) 



91. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, An
kara Meşrutiyet Caddesi imar planında 1987 yılında 
değişiklik yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sö/ 
lü soru önergesi (6/950) 

92. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, bele
diye teşkilatı kurulmasına halk kazandıkları için baş
vuruda bulunan yörelere ve başvuruların sonuçlarına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1028) 
(D 

93. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, firarda 
olduğu iddia edilen Konya - Çumra İlçesi Ülkü Ocak 
lan Derneği eski Başkanının yakalanamama nedeni
ne ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önerges 
(6/951) -

94. — Gaziantep Milletvekili Feyzullah Yıldırır'ın, 
Adıyaman, Malatya ve Gaziantep illerine bağlı bazı 
köylerde deprem nedeniyle konutları hasar gören va
tandaşların açıikta bırakıldığı iddiasına ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/1029) (1) 

95. — Erzincan Milletvekili Veysel Varol'un, yur
dumuzla giriş yapan kişilerden AİDS belgesi istenme
sinin düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1030) (1) 

96. - - Çanakkale Milletvekili Onural Şeref Boz-
kurt'un, Doğu ve Güneydoğu Anadoluya yerleşmek 
maksadıyla kaçak olarak ülkemizle geçen İran, Irak 
ve Suriye vatandaşı bulunup bulunmad'ığına ve bu 
kişiBer hakkında ne gibi işlem yapıldığına ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü söroı önergesi (6/1031) (1) 

97. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, 
Şanlıurfa İli Ceylanpınar İlçesinde jandarma tarafın
dan gözaltına alınan bir şahsın götürüldüğü kesir 
mahallinde kaçmak isterken öldürüldüğü iddiasına ve 
olayla ilgili olarak yapılan tahkikata ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/955) 

98. — Ankara Milletvekili Mehmet Seyfi Oktay' 
in, İzmir İli Ödemiş İlçesinde yaptırılacak «Kültür 
ve Sanat Merkezi» inşaatı için yapılan ihaleden Be
lediyece vaz geçildiği iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1057) (1) 

99. — Zonguldak Millet vekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, tran - Irak savaşına müdahalede bulunma 
mız için ülkemize baskı yapılıp yapılmadığına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/956) 

100. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
Rabıtat-ül Alem-ül İslam adlı öngütün ülkemizi ilgi
lendiren faaliyetlerine karşı ne gibi tedbirler alındı-
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ğma ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1035) 
(D 

101. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, yurt 
dışına seyahat eden belediye başkanları ile belediye 
meclisi üyelerine ve bunlara ödenen harcırah mikta
rına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1041) 
(D 

102. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-
menoğlu'nun, Antalya - Kaş İlçesine bağlı Çukurbağ 
Yarımadasında yapılan turistik tesis inşaatına mani 
olunduğu ve inşaat malzemelerinin Devlet memur
ları tarafından gasbedildiği iddiasına ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/1042) (1) 

103. — Gaziantep Milletvekili Feyzullah Yıldırır' 
in, Antalya - Kaş İlçesi Çukurbağ Yarımadasında ya
pılmakta olan turistik tesis inşaatımn durdurulduğu 
iddiasına ve sorumluları hakkında ne gibi işlem ya
pıldığına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/1043) (1) 

104. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, 12 
Eylül 1980 tarihinden bu yana ülkemizin katıldığı 
İslam ülkeleri konferansı toplantılarında alınan karar
lar ile Resmî Gazetede yayımlanmamış kararname ve 
kararlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1044) (1) 

105. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, 172 
nci Mekanik Piyade Alayında görevli bir teğmenin 
ölümüyle ilgili olarak eksik soruşturma yapıldığı id
diasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1050) (1) 

106. — Zonguldak Milletvekili İsa Vardal'ın, Sov
yetler Birliğinden alınacak doğal gazın alımına, 
nakline ve tüketimine ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/961) 

107. —istanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, NA
TO Genel Sekreterinin Türk-Yunan münasebetlerin-
deki tutumuna ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/962) 

. 108. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Erzurum - Aşkale Kandilli Belediyesince yaptı
rılan hayvan pazarının KÖYTÜR adlı bir şirkete ba
ğışlandığı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1058) (1) 

109. — Muğla Milletveküi İdris Gürpınar'ın, sağ
lık meslek okulları mevcut iken sadece kurs verile
rek yardımcı sağlık personeli yetiştirildiği iddiasına 
ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/1059) (1) 



110. — Zonguldak Milletvekili İsa Vardal'ın, Ba
kanlık Müsteşarlığına yapılacak atamaya ilişkin Ada
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/963) 

111. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
İstanbul İlinde Belediye tarafından açılan veya ya
pım hatasından kaynaklanan çöküntüler nedeniyle 
oluşan çukurların sebep olduğu kazalara ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1061) (1) 

112. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
Ankara - Çankaya Belediyesince yaptırılan kaldırım ve 
bordur çalışmalarının maliyetine ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/1062) (1) 

113. — İstanbul Milletvekili Günselii Özkaya'nın, 
İstanbul - Kadıköy Belediyesince yaptırılan kaldırım 
ve bordur çalışmalarının maliyetine ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1063) (1) 

114. _ lçeı Milletvekili Ali İhsan Elgin'in, Reklam
cılar Derneğinin bir gazeteye reklam ambargosu uy
guladığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1064) (1) 

115. — Ağrı Milletvekili Paşa Sarıoğlu'nun, pet
rol aramak için başvuruda bulunan şirketlere ve baş
vurularının sonuçlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/978) 

116. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, son ABD gezisi nedeniyle alınan yol
luk ve döviz miktarlarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/979) 

117. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, ABD'ye gidişinden bu yana hangi ta 
rihlerde görevli hangi tarihlerde sağlık nedeniyle izin
li olduğuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/980) 

118. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, 
sözleşmeli personel statüsüyle istihdam edilen üst ka
deme yöneticilerine ve KİT Personel Kanunu Tasarı
sıyla ilgili çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/981) 

119. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, ka
mu kurum ve kuruluşlarında emekli aylığı kesilmek -
sizin çalıştırılmakta olan kamu görevlilerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/982) 

120. — Ankara Milletvekili Mehmet Seyfi Oktay' 
in, 6.11.1983 tarihinden bugüne kadar iktidar ve mu
halefetteki partilerle ilgili TRT yayınlarının süreleri
ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/983) 
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122. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'ın, 
Adana Iii Ceyhan ve Kadirli ilçelerine bağlı köylerde 
sel felaketinden zarar gören çiftçilere yardım yapılıp 
yapılmayacağına ve yeni sel baskınlarının önlenmesi 
için bölgede alınacak tedbirlere ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/985) 

123. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, kur
tarılacak şirketlerin hesaplarının Maliye müfettişle
rince incelemeye tabi tutulup tutulmayacağına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/986) 

124. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, sos
yal güvenlik kuruluşlarına tabi olarak çalışanlara ve 
bunların emeklilerine farklı yakacak yardımı ödenme
sinin eşitlik ilkesine aykırı olduğu iddiasına ve bu 
uygulamanın düzeltilmesinin düşünülüp düşünülmedi
ğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/987) 

125. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, Ba
kanlık Müsteşarlığına tedviren atanan şahsa ilişkin 
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/988) 

126. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, 
SEIA anlaşması ile Amerika'nın ülkemize karşı ne 
gibi taahhütlerde bulunduğuna ilişkin Dışişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/989) 

127. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, ge
nel idare hizmetleri sınıfına dahil bulunanlardan kad
rolarına «tahsisli ek gösterge» belirlenmiş olanların 
sayısına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/990) 

128. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, özel 
dershanelere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba-

- kanından sözlü soru önergesi (6/991) 
129. — Ankara Milletvekili Neriman Elgin'in, öğ

retmenlerin özel ders vermelerinin yaygın bir uygu
lama haline gelmesinin nedenlerine ilişkin M'illî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/992) 

130. — Eskişehir Milletvekili Münir Sevinç'in, ta
şımacılık alanındaki ulaşım sorununa ve tonaj uygu
laması nedeniyle Devletin zarara uğratıldığı iddiası
na ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/993) 

131. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Başbakanın geçirdiği By - Pass ame
liyatının Türkiye'de yapılıp yapılmadığına ilişkin 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/994) 

132. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, ER-
DEMlR'de üretim düşüşü olup olmadığına ve bazı 
işçilerin işten çıkarılmalarının nedenine ilişkin Dev
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/995) 

121. — Agn Milletvekili Paşa Sarıoğlu'nun, şişe
lenmiş su satan firmalara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/984) 
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133. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu- I 

ran Bayezit'in, sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesi 
ne yönelik bir program olup olmadığına ilişkin Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru öner 
gesi (6/9%) 

134. — Amasya Milletvekili Kâzım İpek'in, işsiz I 
oldukları iddia edilen tarım teknisyeni ve mühendis I 
terinin istihdamıyla ilgili bir plan bulunup bulunma I 
dığına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanın I 
dan sözlü soru önergesi 06/997) 

135. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, So
ma Termik Santralında kullanılmak üzere depo edi I 
len kömürlerin yanarak heba olduğu iddiasına ve so I 
rumluları hakkında ne gibi işlem yapıldığına ilişkin I 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/998) 

136. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, İstan- I 
bul - Şehzadebaşı Camii İmamı hakkında verdiği bir 
vaaz nedeniyle ne gib bir işlem yapıldığına ilişkin I 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi C6/999) 

137. — Tokat Milletvekili Cemal özdemir'in, İs
tanbul - Eminönü Belediye Başkanına ilişkin içişleri I 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1000) I 

138. — Tokat Milletvekili Cemal Özdemir'in, Kı
rıkkale Belediyesine ait bazı oto'büslerin Altındağ Be I 
tediyesi zabıtalarınca gaspedildiği iddiasına ve so
rumlular hakkında ne gibi muamele yapıldığın^ iliş 
kin tçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1001^ 

139. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatiflerin 
oe Karacabey'de kurulması öngörülen yem fabrika
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/10021 

140. — Bilecik Milletvekili Yılmaz Demir'in, as
garî ücrete ve asgarî ücret tespit komisyonunun ne 
zaman toplanacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1003) 

141. — Tokat Milletvekili Enver Özcan'ın, İstan
bul - Beyazıt semtinde 14.4.1987 tarihinde yürüyüş 
yapan öğrencilerden bazılarını tartakladığı iddia edi
len bir şahsa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru I 
önergesi (6/1024) 

142. — Bilecik Milletvekili Yılmaz Demir'in, Sa
yıştay sınavımın iptal edilmesinin ned'emkı? ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1025) I 

143. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, 
6 Kasım 1983 tarihinden bu yana haklarında soruş
turma açılan belediye başkanlarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1026) J 

144. — Adıyaman Milletvekili Ahmet Sırrı Özbek' 
in, Adıyaman - Besni İlçesinde yapımı tamamlanan 
huzurevinin hizmete açılmama nedenine ilişkin Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1036) 

145. — Siirt Milletvekili Mehmet Ahdurrezak Cey-
lan'ın, üniversitelerdeki «çağdaş kıyafet» uygulama
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1037) 

146. — Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın, Sam
sun İlinde bölge radyosu kurulması ve ikinci kanal 
televizyon yayınlarının bu bölgeye de götürülmesi 
için çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/1038) 

147. — Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın, Sam
sun İline yapılan uçak seferlerinin kaldırılmasının ne
denine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1039) 

148. — Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın, şeker 
ithal edileceğine dair iddialara ilişkin Sanayi ve Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1051) 

149. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Ba
lıkesir - Bigadiç İlçesi Çağış Bucağı Güvemçetrni Kö
yünde yapılacak su deposuna ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1052) 

150. — Hatay Milletvekili Tevfik Bilal'ın, Suudi 
Arabistan'a yapılan yolcu ve yük taşımacılığında kar
şılaşılan sorunlara ilişikin Ulaştırma Bakanından söz
lü soru önergesi (6/1053) 

151. — Hatay Milletvekili Tevfik Bilal'ın, Hatay 
ili Samandağ İlçesindeki Barikan Turistik Otelinin 
kapalı tutulmasının nedenlerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1054) 

152. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
yüz liranın altındaki alış verişler için kesilen peraken
de satış fişlerine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/1055) 

153. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
ekmek fiyatlarındaki farklılığın nedenlerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1056) 

154. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin' 
in, Marmaris Belediye Başkanının görevinden alın
ma nedenine ilişkin tçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1065) 

155. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'ın, 
Konyaspor - Tarsus tdmanyurdu maçında ve maç 
sonrasında çıkan olaylarla ilgili olarak ne gibi işlem
ler yapıldığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru t 

önergesi (6/1066) 
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KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Şanlıurfa Milletvekili Osman Doğan ve 13 
Arkadaşının, Niğde Milletvekili Haydar Özalp'in, İs
tanbul Milletvekilleri Namık Kemal Şentürk ile Do
ğan Kasaroğlu'nun, Manisa Milletvekili İsmet Tur-
hangil ve Konya Milletvekili Sabri Irmak'ın, Ankara 
Milletvekili Sururi Baykal ve 8 Arkadaşının, 15.7.1950 
Tarih ve 5682 Sayılı Pasaport Kanununun 25.2.1981 
Tarih ve 2418 Sayılı ve 7.11.1984 Tarih ve 3073 Sayılı 
Kanunlarla Değişik 13, 14 ve 22 nci Maddelerinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Teklifleri ve İçişleri Ko
misyonu Raporu (2/220, 2/387, 2/390, 2/431, 2/439) 
{S. Sayısı: 598) (Dağıtma tarihi: 18.6.1987) 

2. — Kadastro Kanunu Tasarısı ve Adalet Ko
misyonu Raporu (1/862) (S. Sayısı : 590) (Dağıtma 
tarihi : 12.6.1987) 

3. — Erzurum M'illetvekili Sabahattin Araş, İs
tanbul Milletvekili Reşit Ülker, Kahramanmaraş Mil
letvekili Rıfat Bayazıt, Afyon Milletvekili Metin Ba 
lıbey, Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Palaoğlu ve 
Balıkesir Milletvekili Fenni Islimyeli'nin, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü Teklifi ve Çorum 
Milletvekili İhsan Tombuş'un, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi içtüzüğü Teklifi ve Anayasa Komisyonu Ra
poru (2/191, 2/203) (S. Sayısı : 344 ve 344'e 1 inci 
Ek) (Dağıtma tarihleri : 11.6.1985 - 21.11.1986) 

4. — Bir Siyasî Partiden istifa Ederek D.S.P. Kuru
cuları Arasında yer Alan Dört Milletvekili ile Bir Siya
sî Partiden Kesin İhraç Edildikten Sonra DJS.P.'ye 
Giren Bir Milletvekilimin, Anayasanın 84 üncü Mad
desi Muvacehesinde Hukukî Durumlarına Dair Baş
kanlık Divanı Kararı ile Başkanlık Tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyon Raporu (3/1016) (S. Sayısı : 546) 
(Dağıtma tarihi : 21.4.1987) 

5. — Bir Siyasî Partiden İstifa Ederek Başka Bir 
Siyasî Partiye Giren; Mensup Olduğu Siyasî Parti 
Feshedilen ve Başka Bir Siyasî Partiye Giren Millet
vekillerinin, Anayasanın 84 üncü Maddesi Muvacehe
sinde Hukukî Durumlarına Dair Başkanlık Divanı 
Kararı ve Başkanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 

Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Raporları (3/1158) (S. Sayısı: 547) (Dağıtma tarihi: 
21.4.1987) 

6. — Bir Siyasî Partiden İstifa Eden ve Daha Son 
ra Yeni Bir Siyasî Partinin Kurucu Üyeleri Arasın
da Yer Alan; Bir Siyasî Partiden istifa Eden ve Da
ha Sonra Başka Bir Siyasî Partiye Giren; Mensup Ol
dukları Siyasî Parti Kapatıldıktan Sonra Başka Bir 
Siyasî Partiye Giren veya Yeni Bir Siyasî Partinin 
Kurucu Üyeleri Arasında Yer Alan Milletvekillerinin 
Anayasanın 84 üncü Maddesi Muvacehesinde Hukukî 
Durumlarına Dair Başkanlık Divanı Kararı ile Baş
kanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
ları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporları 
(3/1073) (S. Sayısı: 548) (Dağıtma tarihi: 21.4.1987) 

7. — 2253 Sayılı Çocuk Mahkemelerinin Kurulu
şu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Ta
sarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/867) (S. Sayı
sı : 592) (Dağıtma tarihi : 15.6.1987) 

X 8. — Evlenme Ehliyet Belgesi Verilmesine Dair 
Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hak
kında Kanun Tasarısı ile İçişleri ve Dışişleri Komis
yonları Raporları (1/832) (S. Sayısı: 595) (Dağıtma 
tarihi: 17.6.1987) 

9. — istanbul Milletvekili Ahmet Memduh Yaşa 
ve 15 Arkadaşının, Milletvekilli Ara Seçimlerinin Ya
pılmasına ilişkin Önergesi ve Anayasa Komisyonu 
Raporu (4/220) (S. Sayısı : 584) (Dağıtma tarihi : 
9.6.1987) 

10. — Sosyaldemokrat Halkçı Partiden İstifa Eden 
ve Daha Sonra Doğru Yol Partisine Giren İçel Mil
letvekili Ali İlhsan Elgin ile Sosyaldemokrat Halkçı 
Partiden İstifa Eden ve Daha Sonra Demokratik Sol 
Partiye Giren Zonguldak Milletvekilli Cahit Karakaş' 
in Hukukî Durumlarının Anayasanın 84 üncü Mad-
desd Kapsamına Girdiğine Dair Başkanlık Divanı Ka
rarı ile Başkanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Raporları (3/1222) (S. Sayısı : 600) (Dağıtma tarihî : 
18.6.1987) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 

(122 nci Birleşiim) 





Dönem : 17 Yasama Yılı : 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 590 

Kadastro Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/862) 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 25 . 5 . 1987 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: K. K. Gn. Md. 
18/101-2073/04280 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 25.5.1987 tarihinde kararlaştırılan «Kadastro Kanunu Ta
sarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut Özal 

Başbakan 

KADASTRO KANUN TASARISININ GENEL GEREKÇESİ 

Bilindiği gibi, ülkemizde düzenli kadastro faaliyetleri Kadastro ve Tapu Tahriri Kanununun yürürlüğe ko
nulmasıyla başlamıştır. 1934 yılında yürürlüğe giren 2613 sayılı Kanunun uygulama alanı il ve ilçe belediyeleri 
sınırları içinde bırakılmış ve bu sınırlar dışmdaiki taşınmaz malların kadastrolanmaları 1950 yılında yürürlüğe 
giren 5602 sayılı Kanun hükümlerine bağlanmıştır. Daha sonra 5602 sayılı Kanun yerine 509 sayılı Tapulama 
Kanunu yürürlüğe girmiş, o da Anayasa, Mahkemesi tarafından iptal edilince yerini halen yürürlükte bulunan 
766 sayılı Tapulama Kanununa bırakmıştır. 

' Böylece aynı yörede il veya ilçe belediyesi sınır çizgisinin bir tarafında 2613 sayılı, bir tarafında ise ta
mamen değişik hükümler taşıyan 766 sayılı Kanunun uygulanması gihı garip bir durum yıllardan beri sürüp 
gitmektedir. O halde her iki kanunun birleştirilmesi ve farklı uygulamaya son verilmesi zorunludur. 

'Memleketimizde sosyal, ekonomik, teknik ve hukukî alanlardaki gelişmeler, şehirleşme, "imar hareketleri, 
toprak ve faaliyetleri, yol, baraj, sulama, kurutma tesisleri, araziye ilişkin vergi ve kredi problemleri, kamulaş
tırma işlemleri, toprak ve tarım reformu ve benzeri hizmetler kadastronun öncelikle bitirilmesini gerektirmek
tedir. Bu itibarla memleketimizin ilk tesis kadastrosunun tamamlanmasında uzun yıllara tahammülü bulun
madığından, kadastronun hızlandırılması, kısa sayılabilecek 'bir sürede sonuç alınabilmesi için her iki kanunun 
birleştirilerek tek bir kanun haline getirilmesinde zorunluluk duyulmuştur. 

Ayrıca, Devlet Planlama Teşkilatınca yayınlanan yıllık icra programlarında, Kadastro ve Tapulama Kanun
larının tek metin haline getirilmesi Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne görev olarak da verilmiş bulunmak
tadır. 

Diğer taraftan, uzun yıllardan beri uygulanan 2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tahriri Kanunu ile 1966 yılın
dan beri uygulanmakta olan 766 sayılı henüz yeni sayılabilecek Tapulama Kanunu hükümleri arasında esa
sa müessir farklılıklar bulunmaktadır. 

Bunlardan bazılarını şöylece sıralayabiliriz. 
L Çoğu kez aynı malike ait ve aynı mevkideki taşınmaz malların kadastrolanmalarında yapay bir idarî 

sınır kabul edilerek her biri hakkında ayrı ayrı ve farklı hükümler taşıyan kanunlar uygulanmaktadır. 
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2. 1934 yılından beri uygulanmakta olan 2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tahriri Kanununun bir çok hü
kümleri ya uygulanmaz hale ıgelmiş veya sonradan çıkan kanunlarla kaldırılmıştır. 

3. Kadastro mıntıkalarının ve tapulama bölgelerinin bir ay önceden ilan edileceği her iki kanunda hük
me bağlanmış ise de, 2613 Sayılı Kanunun 8 inci maddesinde bu ilan tarihinden itibaren iki ay geçmedikçe; 
kadastro ve tapu tahrir işlerine başlanamaz denmekle, kadastro da işe başlamada, tapulamaya nazaran bir 
aylık gecikme farkı bulunmaktadır. 

4. 2613 Sayılı Kadastro ve Tapu Tahriri Kanununa göre askı ilanından önce yapılmış olan tahdit ve tes
pitlerin kadastro komisyonunca yeniden incelenip karara bağlanması gerekmektedir. Oysaki Tapulama Ka
nununda, ilandan önce komisyon marifetiyle bir incelemenin olmadığı, ancak askı ilanından sonra yapılan iti
razların komisyonda inceleneceği öngörülmüştür. 

5. Kadastro Kanununda, tahdit ve tespitin posta tapu memuru ve fen memuru tarafından beraberce ve 
ölçü işlerinin bilahere iki fen memurunun iştirakiyle yapılacağı öngörülmektedir. Halbuki Tapulama Kanunu 
taşınmaz malların tahdit, tespit ve ölçülerinin iki teknisyen veya bir teknisyen ile yardımcısı marifetiyle yapı
lacağını hükme bağlamıştır. 

6. Kadastroda ilandan sonra yapılacak itirazların incelenmesinde komisyon kararı aleyhine (15) gün için
de kadastro mahkemesinde dava açılması gerektiği, tapulamada ise komisyon kararına karşı (30) gün içinde 
tapulama mahkemesine dava açılabileceği kabul edilmiştir. 

7. Kadastro ve Tapu Tahriri Kanununda, mevki ilanları için süre (15) gün olduğu halde Tapulama Ka
nununda bu süre (2) gündür. 

S. Kadastroda askı ilan süresi iki ay, tapulamada ise 30 gün olarak tespit edilmiştir. 
9. Kadastro ve Tapu Tahriri Kanununun 22/E fıkrasında, tefevvüz veya tedavül tarikiyle temellük edile-

geldiği vesikalar ile yahut vukuf erbabının sözleri ile anlaşılan taşınmaz mallar esasen tapu senedine bağlı 
olup olmadığına ve tasarruf müddetinin müruru zaman haddine varıp varmadığına bakılmayarak sahibi adına 
kaydolunur denmesine mukabil; Tapulama Kanununun 32/C maddesinde ayrıca en az on yıl müddetle zilyet 
bulunma şartı aranmıştır. 

10. Kadastro ve Tapu Tahriri Tüzüğünün 19 uncu maddesi taşınmaz malların taalluk ettiği halklarla bir
likte tapu sicilindeki maliki namına kaydolunacağını,' sahibi ölmüş ise veraset belgelerinde yazılı mirasçıla
rının namına, veraset belgesi ibraz edilmediği takdirde muris adına kaydın yapılacağını, dolayısıyla mirasçılar 
adına kaydının yapılabilmesi için veraset belgesinin ibrazını zorunlu gördüğü halde Tapulama Kanununda ve
raset belgesi ibrazı şart kosulmamıştır. 

11. Kadastro ve Tapu Tahriri Kanununun 26 ve Tüzüğün 33 üncü maddesinde, kadastro ilanının şahsen 
tebliğ hükmünde olduğu, o şehir veya köyde bulunanlar tarafından ilan süresi içinde, bulunmayanlar tara
fından da o şehir veya köyde kadastro heyetlerinin işi bitinceye kadar vuku bulacak iddia ve ihbarlar ile bir 
hatadan doğan itirazların yeniden incelenebileceği belirtilmesine rağmen, Tapulama Kanununda bu hususta hü
küm bulunmamaktadır. 

12. Kadastro ve Tapu Tahriri Tüzüğünün 21 inci maddesinde; iki tarafın istinat ettiği belgeler aynı kuv
vet ve mahiyette görül'düğü takdirde, ilgililer, tebliğ tarihinden itibaren (15) gün içinde kadastro mahkemesine 
müracaatla dava açmaları, açılmadığı takdirde işin idarenin isteği üzerine mahkemece karara bağlanması be-
İir'fcil'd'iğ'i halde, Tapulama Kanununda bu yolda bir hüküm bulunmamaktadır. 

13. Uyuşmazlıkların çözümünde gerek usul ve gerekse esas yönünden her iki kanun arasında farklılıklar 
bulunmaktadır. Kadastro ve Tapu Tahriri Kanununa göre, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 409 un
cu maddesi uygulandığı halde; Tapulama Kanununa göre Tapulama Hâkimi tahkikattan elde edeceği kanaate 
göre uyuşmazlığı resen sonuçlandırmak durumundadır. 

14. Tapulama Kanununun 31 inci maddesinde yer alan, «Bu sicillerde belirtilen haklara, tescilleri tarihin
den itibaren 10 sene geçtikten sonra tapulamaya tekaddüm eden sebeplere daıyanılarak it'iraz olunamaz ve 
dava açılamaz.» ilkesi ile yine aynı kanunun 44 üncü maddesinde yer alan «tapuda kayıtlı gayrimenkulierin 
ifrazı kabil bir kısmının zilyetlikle iktisabının mümkün olacağı» ilkesi Kadastro ve Tapu Tahriri Kanununda 
yer almadığı için büyük haksızlıklara ve huzursuzluklara neden olduğu gibi âdeta köylü ve şehirli arasında 
bir fark yaratıldığı izlenimini vermektedir. 
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15. Kadastro ve tapulama müdürlükleri teşkilat yapısı, görev, unvan ve yetkileri itibariyle farklılık göster
mekte, bir il veya ilçede iki müdürlüğün bulunması, karışıklıklara ve malî külfete sebep olmaktadır. 

Uygulamadaki bu ve benzeri farklılıkları ortadan kaldırarak dar boğazlan gidermek, ayrı ayrı çalışan ka
dastro ve tapulama müdürlüklerinde mevcut olabilecek atıl kapasiteyi işler tutmak, çalışma farkhlıklarını or
tadan kaldırmak bu tasarının amaçları arasındadır. 

Tasarının hazırlanmasında, uygulamada günün koşullarına daha uygun düşen 766 sayılı Tapulama Kanu
nunun mülkiyet hakkının tespitindeki esaslarla ilgili hükümlerine sadık kalınmıştır. 

Kadastro Kanunu Tasarısının getirdiği yenilikler. 
1. Şehirlerde ve köylerde ayrı ayrı tatbik edilen ve birbirine çelişkili hükümler ihtiva eden iki kanun bir

leştirilerek modern ve günün ihtiyacına cevap veren bir kanun hazırlanmıştır. 
2. Kadastrosu yapılacak bölgeler bir ana plana (Ma ster Planı) uygun olarak belirlenecektir. 
3. Mevcut kanunlarda bulunan ve teferruat sayılan hususlar yönetmeliklere bırakılarak kanun metni kısa 

ve öz olarak (çerçeve) hazırlanmıştır. 
4. Mevcut kanunlarda bulunan çeşitli memuriyet unvanları birleştirilerek asgarî miktara indirilmiştir. 
5. itirazlar sadece uygulanan belgelerin geçerliliği hakkında yapılabilecektir. Bir belgeye dayanmayan 

itirazlar incelenmeyeceğinden, yersiz itirazlar önlenmiş olacaktır. 
6. Aynı kuvvet ve mahiyette görülen belgelerin takdiri mahkemelere bırakılarak idarî sürtüşmeler önlen

miştir. 

7. Çalışma alanı içinde, bitişiğinde ve dışında bulunup kadastro tutanağı düzenlenmeyen taşınmaz mal
lar hakkında mülkiyet ıMdiası olduğunda bunlar için tutanak düzenlenecektir. Bu suretle ormanla ilgili ihti
laflar bu kanuna göre çözümlenecektir. 

8. Kadastro tutanağına karşı yapılacak itirazların, ekibin çalışma alanında bulunduğu süre içinde incelen
mesi sağlanarak itirazların birikimi önlenecektir. 

9. İtirazlar ikinci bir tutanak tanzimi suretiyle değerlendirilerek; karar yazma, kararı tebliğ etme (mas
raflar dahil) işlemleri kaldırılarak iş basitleştirilmesi ve sürat sağlanacaktır. 

10. Kadastro ile ilgili itirazların incelenmesi, komisyon çalışmaları gibi bazı idarî işlemler bir müddete bağ
lanarak süratle yerine getirilmesi sağlanmıştır. 

11. Taraflar arasında yapılmış satış vaadi senetleri, muvafakat beyanı kabul edilerek hakkın tespitine ko
laylık getirilmiştir. 

12. Tapuda tescfilli olmayan taşınmaz malların tespitinde r 
a) Tapusuz taşınmaz mallarda edinilebilecek miktarlar, artırılmak suretiyle hakkın ispatı kolaylığı ve Ha

zine ile şahıs ihtilaflarında büyük azalma sağlanacaktır. Topraklar tarım tekniğine uygun şekilde bölüne
cektir. 

b) Zilyet adına tespitine esas olacak vergi kayıtlarının kapsamı genişletilmiştir. (Eski 1950 Yeni 1972 yılı). 
c) Eskiden, zaman aşımına uğradığından bahisle infaz edilemiyen, elatmanın önlenmesine dair kesinleş

miş mahkeme ilamları birer zilyetlik belgesi olarak kabul edilmiş, bilahare Yargıtay içtihadı birleştirme kararı 
ile bu ilamların zaman aşımına uğramıyacağı, ilkesi getirildiğinden, artık zilyetler lehine verilmiş olan elatma
nın önlenmesi gibi kesinleşmiş mahkeme ilamlarının zilyetlik belgesi olarak kabulüne gerek kalmadığı anlaşıl
mış, uygulamada da bazı suiistimallere yol açtığı nedeniyle zilyetliği tevsik eden belgeler arasından çıkarıl
mıştır. 

13. Mevcut kanunlara göre, ham toprağın zilyetlikle iktisabı mümkün olduğu halde, emek ve masraf sarfı 
ile yapılan imar - ihya sonunda elde edilen taşınmaz malların zilyedi adına tescili mümkün bulunmamakta-
dir. Bu uygulamadaki haksızlığı gidermek amacı ile emek ve masraf sarf edilerek imar ve ihya edilen taşın
maz malların, ihya edenler adına tescili suretiyle millî ekonomiye katkıları sağlanacak ve ihtilaflar azalacaktır. 

14. Hazine, belediye ve köy tüzelkişileri adına tespit edilecek kamu mallarının kapsamı genişletilmiş ve 
açıklık getirilmiştir. 

15. Evvelce yapılan kadastro çalışmaları sırasında tespit harici bırakılan yerlerdeki tapulu taşınmaz mal
ların kadastrosunun yapılması imkânı sağlanmıştır. 
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16. imar planlarının kapsadığı veya kamulaştırma yapılacak alanlarda bulunan taşınmaz malların özel 
olarak kadastrosu yapılarak kamu yatırımlarının ihtiyaçları öncelikle karşılanacaktır. 

17. iştirak halinde mülkiyet şeklinde tasarruf edilen taşınmaz mallarda hisselerin devir ve temlikine ve 
davaların açılmasında kolaylık getirilmiştir. 

18. a) Gayri sabit sınırlı taşınmaz malların tahdit ve tespitinde, taşınmaz malların fizikî yapıları ve ko
numları dikkate alınarak sahipleri lehine yeni imkânlar getirilmiştir. 

b) Değişebilir ve genişletilmeye elverişli kayıt ve belgelere göre kesilecek miktar fazlalıklarının, şartlar 
tahakkuk etmiş ise zilyedi adına tespit ve tescili imkânına yer verilmiştir. 

19. Kamunun yararlanmasına mahsus taşınmaz malların özel sicillerine yazımı esası getirilmiştir. 
20. Bir fayda sağlamayan, davaların köyde görülme usulü kaldırılmış, böylece zaman kaybı önlenmiştir. 
21. Mahkemelerin tutanakların eksik tanzim edildiği gerekçesi ile kadastro müdürlüğüne iade edilmesi 

usulü kaldırılarak sürat kazandırılmıştır. 

22. Tespitten sonra el değiştiren taşınmaz mal maliklerine davada taraf olma imkânı getirilmiştir. 
23. Şehirlerde bulunan taşınmaz mallara aıit dosyaların özel kadastro mahkemelerine devredilmesine dair 

hükme yer verilmiştir. 
24. Yargıtay içtihatlarına uygun olarak kadastro tutanaklarında, ifadelerine müracaat edilen kişilerin 

beyanlarına gerekçe gösterilerek itiraz edilmedikçe mahkemede dinlenemiyecekleri hükmü getirilerek zaman 
kaybı önlenmiştir. 

25. ihtilaf, taşınmaz malın bir bölümünü kapsıyorsa ihtilafsız kısım ayrılarak, bu kısım üzerinde malikin 
tasarruf hakkının devamı sağlanmıştır. 

26. Kadastronun teknik ve bazı idarî işlerinin özel sektöre yaptırılması ile ilgili hüküm getirilmiştir. 
27. Kadastro hizmetlerinin süratle yerine getirilmesi için malî kaynak sağlanması amacıyla döner ser

maye teşkili esası benimsenmiştir. 
28. Kooperatifler veya şirketlerin yapmış oldukları veya yapacakları toplu konutların, yaygın kat mülki

yetine 'geçmelerini sağlayacak yasal düzenlemeler yapılmıştır. 

29. Orman dışına çıkarılmış yerlerde bulunan tapulu araziler ile iskân, tevzii gibi nedenlerle Hazine tarafın
dan verilen yerlerin hak sahipleri adına tespit ve tesciline imkân verilmiştir. 

30. Hazine adına kayıtlı yerlerde, topluca iskân edildiği kabul edilen köy nüfusuna kayıtlı kişilere ait 
evler ile tarım arazilerinin hak sahipleri lehine tespitini sağlayan hüküm getirilmiştir. 

MADDE GEREKÇELERİ 

ÖÎRÎNCÎ BÖLÜM 

Bu Bölümde Kanunun amacı açıklanmıştır. 
Madde 1. — Bu madde ile, Kanunun amacı belirtilmektedir. 
Bir nevi tasfiye mahiyetim' taşıyan bu Kanunun amacı, genel hükümlerden ayrık olarak, taşınmaz mal 

mülkiyetirtin tespitinde, tapusuz taşınmaz malları tapuya bağlamalk tapulu olanların tapularını yenilemek ve 
sınırlarını arz üzerinde belirleyip haritaya bağlamak suretiyle, Medenî Kanunun öngördüğü şekilde tapu 
s'idiüni tesis etmektir. 

IKINCI BÖLÜM 

Bu bölümde kadastro hazırlık çalışmaları açıklanmıştır. 
iMadde 2. — Bu maddede, kadastro çalışmalarının yapılacağı bölge kavramı tarif edilmekte, bölgeleri be

lirleme yetkisinin hangi makama ait olduğu ve bölgelerin kadastro çalışmalarına açılış ilanlarının ne şekil
de yapılacağı açıklanmaktadır. 
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Bölge kavramının tarifinde 766 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi, bölgeleri belirleme ve ilan şeklinde ise 
aynı kanunun 10 uncu maddesi esas alınmıştır. Ancak, teknolojik gelişmeler göz önünde bulundurularak böl
ge açılış ilanlarının televizyon vasıtası ile de yapılması ilave edilmiştir. 

îlan müddeti olarak 766 sayılı Tapulama Kanunundaki bir aylık süre esas alınmak suretiyle de 2613 
sayılı Kanunun 8 inci maddesindeki iki aylik bekleme süresi kaldırılmış ve kadastro işlerine sürat kazan
dırılmıştır. 

Madde 3. — Bu maddede, kadastro çalışmalarında tahdit ve tespit işlemlerim' yapacak olan ekipte kim
lerin bulunacağı, ekipte görev alacak bilirkişilerin nasıl seçileceği ve kadastro komisyonunun kimlerden olu
şacağı açıklanmıştır. 

Madderiin hazırlanışında, 766 sayılı Tapulama Kanununun bu konulardaki hükümlerine bağlı kalınılmış, 
yalnız tekriisyen yardımcısı yerine tahdit ve tespit ekibinde ikinci bir teknisyenin görev alması ve kadastro 
komisyonunun müdür yardımcısının başkanlığında da oluşacağı esası getirilmiştir. 

Ayrıca bu maddede unvanları belirtilen memurların, bu maksatla açılmış okul veya kurslardan mezun 
olanlar arasından atanması uygun görülmüştür. 

Madde 4. — Bu madde ile, kadastro çalışma alanlarının tarifi, sınırlarının belirlenmesli, ilan şekil ve 
süreleri ile kadastro çalışma alanı sınırına itiraz ve itirazın incelenip karara 'bağlanmasına dair esaslar belir
lenmiştir. 

766 sayılı Tapulama Kanununun 11 inci maddesindeki «Ibirlik» tabiri ite 2613 sayılı Kanundaki «mahalle» 
kavramı birleştirilmek suretiyle «çalışma alanı» belirlenmiştir. 

Çalışma alanı sınırlarının en kısa sürede ve kesin olarak belirlenmesi amacıyla, uygulamada daha olum
lu sonuçlar veren 766 sayılı Kanunun bu konudaki 18 inci maddeSi esas alınmış ve bir hak zayiine meydan 
verilmemesi için de, gerekli görülen hallerde hâkimin mahallinde inceleme yapması hususu ilave edilmiş
tir. 

Ayrıca, kesinleşmiş mahkeme kararlarına göre belirlenen sınırlara Mraz edilemeyeceği esası getirilmekle 
yersiz itirazların önlenmesi amaçlanmıştır. 

Madde 5. — Bu madde, 766 sayılı Tapulama Kanununun kısmen 12 ve 13 üncü maddelerindeki hü
kümleri kapsamaktadır. 

766 sayılı Kanunun 12 nc'i maddesinin bir kısmında, bu Kanunun 48 inci maddesi, uyarınca hazırlana
cak yönetmelik kapsamına alınması uygun görülmüştür. 

766 sayılı Kanunun dayalı taşınmaz mallarla ilgili 13 üncü maddesi aynen alınmış ancak, işlemlere 
sürat kazandırılması için davalı parsellere ait kadastro tutanaklarının tespit yapıldıktan sonra, müdür tara
fından bir hafta içerisinde kadastro mahkemesine gönderilmesi hususu ilave edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Bu bölümde taşınmaz malların sınırlandırma ve tespitlerine ilişkin esaslar açıklanmıştır. 
Madde 6. — Bu madde, 766 sayılı Tapulama Kanununun 2)0 nci maddesindeki hükme paralel olarak 

düzenlenmiş, sadece iki günlük ilan süresi yedi güne çıkartılmış ve çalışmalara üç aydan fazla ara veril
mesi halinde ilanın yenilenmesi öngörülmüştür. 

Madde 7. — Bu maddede, taşınmaz malların sınırlandırılması ve hak sahiplerinin belirlenmesine ilişkin 
esaslar açıklanmıştır. 

Madde düzenlenirken 766 sayılı Kanunun 2, 21 ve 22 ndi maddelerindeki tespit usulleri ile ilgili hüküm
ler esas alınmıştır. Ancak, bu hükümlerden farklı olarak kadastro teknisyenleri arasında görüş ayrılığı çık
tığı veya tarafların dayandıkları kayıt ve belgelerin aynı kuvvet ve mahiyette olduklarının anlaşılması halin
de, taşınmaz mala ait kadastro tutanağının gerekçesi ile birlikte hak sahibinin belirlenmesi için kadastro ko
misyonuna gönderilmesi ve ayrıca, tahdit ve tespit sırasında Hazine hukukunun korunması amacıyla Maliye 
ve Gümrük Bakanlığı ile Orman idaresi temsilcilerinin gözlemci olarak çalışmalara katılabilecekleri esası ge
tirilmiştir. 
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Madde 8. — Bu madde ile 766 ve 2613 sayılı kanunlarda açıkça düzenlenmemiş olan kontrol müesse
sesine açıklık getirilmiştir. 

Kadastro çalışmaları sırasında, kontrol memurları veya kontrol mühendisi tarafından, kadastro ekibince 
düzenlenen kadastro tutanağı ve belgeler ile gerektiğinde arazide yapılan incelemede tespit edilecek teknik 
ve hukukî noksanlık ve yanlışlıkların kadastro ekibine tamamlattırılacağı veya düzelttlrileceği ilkesi benim
senmiştir. Ayrıca yapılacak düzeltme işlemi ilgililerin haklarını etkiliyor veya kontrol elemanları ile kadast
ro ekibi arasında görüş ayrılığı bulunuyorsa, kadastro tutanağının ekleri ile birlikte konunun halli için ka
dastro komisyonuna devredilerek, kadastro işlemlerinin daha sağlıklı bir şekilde yürütülmesi amaçlanmıştır. 

Madde 9. — Bu madde ile kadastro çalışmalarının süratle sonuçlandırılması ve kadastro komisyonların
da iş birikiminin önlenmesi amacıyla 766 ve 2613 sayılı Kanunlardaki mevcut hükümlerden farklı bir uy
gulama getirilmiştir. 

Buna göre, kadastro ekibince kadastro tutanağı düzenlendikten sonra, ekip çalışma alanından ayrılıncaya 
kadar tahdit ve tespite teknisyenlik veya kadastro müdürlüğü nezdinde itiraz edilebilecektir. İtiraz üzerine 
kadastro tutanağı ve ekleri en geç on gün içinde kadastro komisyonuna intikal ettirilecektir. 

Yine bu madde ile gelişigüzel itirazların önlenmesi için, sadece belgeye dayalı itirazların komisyonca in
celenebileceği esası getirilmiş ve itirazı yerinde görülmeyen kişilerinde askı ilân süresi içerisinde dava açma 
haklarının bulunduğu belirtilmiştir. 

Madde 10. — Bu madde ile, kadastro çalışmalarının kısa sürede sonuçlandırılması için, 766 sayılı Ka
nunun 28 ve 29 uncu maddeleri ile 2613 sayılı Kanunun 22 ve 26 ncı maddelerinden farklı b'ir düzenleme 
getirilmiştir. 

766 sayılı Kanunun 28 ve 29 uncu maddelerine göre, askı ilânı bitimine kadar vuku bulan itirazlar, ta
pulama komisyonunca, 2613 sayılı Kanunun 22 nci maddesine göre de, bütün tespitler kadastro komisyo
nunca incelenmekte ve her parsel için komisyon kararı yazıldıktan sonra askı ilanına alınmakta, askı ilanı sü
resi bitimine kadar vuku bulan itirazlar tekrar kadastro komisyonunca, incelenerek karara bağlanmakta ve 
bu kararlar da taraflara tebliğ edilmektedir. 

Bütün bu işlemler, uzunca bir zaman almakta ve ayrıca, maddî yönden de idareye büyük külfet getir
mektedir. 

Bu maddeye göre, kadastro komisyonu sadece 7 ve 8 indi maddelere göre kendisine intikal edecek işleri 
ve 9 uncu maddeye göre itiraz edilen tutanakları, en geç bir ay içinde veya gerekçe gösterilmek şartıyla 
kadastro ekibinin çalışma alanındaki faaliyetleri sona erinceye kadar inceleyip yeni bir tutanak düzenlemek 
suretiyle hak sahibini belirleyecektir. 

İncelemelerde, belgeye karşı şahit dinlenemeyeceği ve aynı kuvvet ve mahiyetteki belgelerin değerlendiril
mesinde bir sonuca varılamayan veya çözümü mahkemelerin takdirinde olan konularda gerekçe gösterilmek 
suretiyle tutanak ve eklerinin kadastro mahkemesine gönderilmesi esası getirilmiştir. 

Komisyonca düzenlenen tutanak sonuçlarının tebliği yerine, diğer parsellerle birlikte askı ilanına dahil 
edilerek ilgililerine duyurulması suretiyle zaman kaybı, iş birikiminin önlenmesi ve tebligat masraflarından 
tasarruf sağlanması amaçlanmıştır. 

Madde 11. — Bu maddede, kadastro çalışmaları sonuçlarının ilan şekli ile, ilan sırasında yapılan itirazla
rın kadastro mahkemesine dava açılmak suretiyle çözümleneceği açıklanmaktadır. 

Düzenlemede, 766 sayılı Kanunun 26 ve 85 inci maddeleri esas alınmakla birlikte, işlerin kısa sürede so
nuçlandırılması için askı ilanının, kadastro ekibinin çalışma alanındalki işini bitirdiği tarihten itibaren en geç 
üç ay içinde yapılması ilkesi getirilmiştir. 

Ayrıca, kamu yatırımlarının gecikmemesi ve bazı mevzii ihtiyaçların karşılanması için bir ada veya mev
kiden dâ ha küçük olmamak üzere Genel Müdürlüğün izni alınmak suretiyle kısmî ilan yapılabilecektir. 

Bu Kanuna göre yapılacak ilanlar, gerçek kişilerle tüzelkişilere şahsen tebliğ hükmünde sayılmıştır. 
Madde 12. — Bu madde, 766 sayılı Kanunun 27, 30 ve 31 inci maddeleri esas alınarak düzenlenmiştir. 
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Bu maddeye göre, 30 günlük askı ilan sûresi sonuna kadar kadastro mahkemesinde dava açılmayan ta
şınmaz malların kadastro tutanaklarına ait sınırlandırma ve tespit işlemleri, kadastro müdürü tarafından tu
tanakların onaylanması suretiyle kesinleştirilecek ve kesinleşme tarihinden itibaren en geç üç ay içinde tapu 
kütüklerine tescil edilecektir. 

Kadastro çalışmaları tamamlanarak kesinleşen tespitlerin, kısa sürede tapu kütüklerine kaydedilme işlem
lerinin kesinleşme tarihinden itibaren en geç üç ay içinde bitirilmesi, ayrıca büyük emek ve masrafla meyda
na getirilen düzenli kütük ve kadastro işlemlerinin korunmasını sağlamak için, kamu ve özel mal ayrımı ya
pılmadan kadastro tutanaklarının kesinleştiği tarihten itibaren on yıl geçtikten sonra kadastrodan önceki ' 
hukukî sebeplere dayanılarak dava açılamayacağı esası getirilmiştir. Burada kadastro işlemlerinin eski olay
lara dayanılarak, süresliz olarak askıda bırakılmasının kamu düzenini ters yönde etkileyeceği ve kamu zararı 
doğuracağı gerçeğinden hareketle mülkiyet hakkı değil sadece hak arama hürriyeti kısıtlanmıştır. 

Aynı hüküm 766 sayılı Kanunun 31 inci maddesinde de mevcut olmakla birlikte, on yıllık hak düşürücü 
sürenin başlangıç tarihi tapu kütüğüne tescil tarihi olarak kabul edilmişti. 

Ancak, çeşitli nedenlerle tescil işlemleri geciktiği veya taşınmaz malın tutanağı tanzim edilipde tescile tabi 
tutulmayan yerlerden olması narinde, hak düşürücü sürenin başlangıç tarihi farklı yorumlara sebebiyet verdi
ğinden, hak düşürücü sürenin başlangıcı tutanağın kesinleşme tarihi olarak benimsenmiştir. 

Madde ile getirilen bir diğer yen'il'ik de, kadastrosu tamamlanan çalışma alanlarındaki eski tapu kayıtla
rının (kadastroca uygulansın yada uygulanmasın) işleme tabi kayıt niteliğini kaybedeceği hususudur. Bu ko
nuda eski Kanurida açık bir hüküm bulunmamakla birlikte, Yüt« Yargıtay'ın yerleşmiş kararları da bu gö
rüştedir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Bu bölümde mülkiyet hakkının tespitine ilişkin esaslar açıklanmıştır. 
Madde 13. — Bu madde, tapuda kayıtlı taşınmaz malların tespiti ile ilgili 766 sayılı Tapulama Kanunu

nun 32 nci maddesi esas alınarak düzenlenmiştir. 
Ancak, hak sahiplerine kolaylık sağlanması amacıyla, noterler tarafından düzenlenen satış vaa'di sözleş

melerinin de kadastro ekibi huzururtda yapılmış muvafakatlar gibi kabul edileceği esası getirilmiştir. 
Yeni getirilen bu düzenleme ile şehirlerde ve köylerde bulunan her çeşit taşınmaz mallar hakkında bu 

madde uygulanacaktır. 

Madde 14. — Bu maddede, 766 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi esas alınarak düzenleme yapılmakla 
beraber zilyetlikle iktisap edebilecek miktarlar, taşınmaz malların sulu veya susuz olduğu gözönünde bu
lundurularak düzenlenmiş, uygulamada eşitsizliğe neden olan hususlar kaldırılmıştır. 

Arazinin sulu veya susuz oluşu 3083 sayılı Kanundaki hükümler göz önünde bulundurularak tespit edile
cektir. 

1966 yılında yürürlüğe giren 766 sayılı Kanunda, 1950 tarihine kadar olan vergi kayıtlarına zilyetlik 
belgesi olarak değer verilmiştir. Bu madde ile zilyet lehine getirilen diğer bir yenilik de, aradan geçen za
manın uzunluğu ve en son yürürlüğe giren Emlâk Vergisi Kanununun yürürlük tarihi nazara alınarak 1972 
yılına kadar olan vergi kayıtlarının zilyetlik belgesi olarak kabul edilmesidir. 

Genel gerekçenin 14 üncü kısmında açıklanan nedenlerle de mahkeme ilamları zilyetlik belgeleri kapsa
mından çıkarılmıştır. 

Madde 15. — Bu madde, 766 sayılı Kanunun 34 ve 44 üncü maddeleri esas alınmak suretiyle düzenlen
mekle bera'ber Yargıtay içtihadı birleştirme kararına uygun olarak zilyet veya malikler lehine olmak üzere 
iştirak halinde tasarruf edilen taşınmaz mallardaki hisselerin iştirakçiler arasında devir ve temlik edilebilece
ği ve ayırmayı (ifrazı) gerektiren tapulu ve tapusuz taşınmaz malların taksimlerinde ayırma tarihindeki imar 
mevzuatına göre işlem yapılacağı esası getirilmiştir. 

Madde 16. — Bu madde, 766 sayılı Kanunun 35, 36 ve kısmen 2 nci maddeleri birleştirilmek suretiyle 
düzenlenmiştir. 
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Madde ile, daha önoe tescile tabi tutulmayan, meydanlar, pazar yerleri, parklar, bahçeler, boşluklar ve 
benzeri yerlerin, hazine, il, belediye veya köy tüzelkişilikleri adına tespit ve tescil olunacağı, ayrıca mer'a, 
yaylak, kışlak, otlak, harman ve panayır yerleri gibi kamunun yararlanmasına tahsis edilen taşınmaz mal
ların özel siciline yazılacağı esası getirilmiştir. 

Tescil ve sınırlandırmaya tabi tutulmayacak yerler de bu maddede açıklanmıştır. 
Madde 17. — Bu madde, 766 sayılı Tapulama Kanunun 37 nci maddesinde değişiklik yapmak suretiyle 

düzenlenmiştir. Bilindiği üzere, söz konusu yasa maddesi Çiftçiyi Topraklandırma Hakkındaki 4753 sayılı 
Kanuna istinat etmekte olup, imar ve ihyanın geçerliliği için 27.3.1950 tarihini esas almaktaydı. 

766 sayılı Kanunun 37 ndi maddesinde, ihya edilen taşınmaz malların ihya edenler adına tespit ve tesci
lini öngörmeyip sadece Hazine adına tespit ve tescili 'ile ihya edenleri de ayrıca tutanakta belirtilmesini amir 
bulunmakta, belirli normlar dahilinde ihya edene verme işim' ise Çiftçfyi Topraklandırma Kanunu tatbika
tını yapacak olan teşkilatın faaliyetine bırakmış bulunmaktaydı. 

Maddenin diğer hükümleri ise, o yerde 4753 sayılı Kanun tatbik edilinceye kadar ihya edenlerin hakla
rını koruyacak şekilde tanziim edilmişti. 

4753 sayılı Kanunun yürürlükten kalkmasıyla, uygulayıcı teşkilatın toprak dağıtımı konusundaki faali
yeti de kalmadığından, bu defa ihya konusu olan taşınmaz malların doğrudan doğruya hak sahipleri adı
na 14 üncü maddedeki şartların gerçekleşmesi halinde, tespit edilmesi imkânı doğmuştur. 

Ancak, il, ilçe ve kasabaların yerleşme alanı iiçnde kalan taşınmaz malların tespitinde bu madde uygulan
mayacaktır. 

Madde 18. — Bu madde, 766 sayılı Kanunun 38 ind maddesi esas alınarak düzenlenmiştir. 
Bundan önceki maddelerde özel ve tüzelkişiler adına taşınmaz malların tespit ve tescil şartları belirtilmiş-

ıtfir. Bunların dışında kalan ve tescile tabi olan taşınmaz mallar Hazine adına tespit ve tescil edilecek, diğer 
bir deyişle özel ve tüzelkişiler lehine iktisap şartları tahakkuk etmeyen taşınmaz malların hazineye aiıt olma
sı esası getirilmiştir. 

Maddede, kamunun yararlanmasına mahsus orta mallan ile hizmet mallarının, ormanların ve Devletin 
hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerden bir kamu hizmetine tahsis edilmiş olanlarının, zilyetlikle iktisap edi
lemeyeceği açıkça ifade edilmek suretiyle bu konudaki tereddütlerin giderilmesi amaçlanmıştır. 

Ayrıca, 766 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin son fıkrasındaki «'kanunlar uyarınca Devlete kalan 
gayrimenkuller -tapuda kayıtlı olsun veya olmasın- kazandırıcı zamanaşımı yoluyla iktisabedilemez» hükmü 
bu maddeye ilave edilmek suretiyle Hazine adına tespit edilecek taşınmaz mallar fek madde altında toplan
mıştır. 

Bu maddede yer alan, kanunlar uyarınca Devlete kalan gayrimenkuller kapsamı içinde Yargıtay Genel 
Kurulunca da benimsendiği gibi Medenî Kanunun 448 inci maddesinin de bulunduğunun açıklanmasında ya
rar görülmüştür. 

Madde 19. — Bu madde, 7166 sayılı Kanunun 39 ve 40 inci maddeleri esas alınıp birleştirilmek suretiyle dü
zenlenmiştir. 

Maddenin birindi fıkrasında, taşınmaz mala uygulanan tapu kaydı üzerindeki bütün takyitler ile aynî ve 
şahsî hakların saklı tutulacağı ve bunCarm kadastro tutanağımda 'belirtilerek yeni tapu kütüklerine aynen geçi
rileceği açıklanmıştır., 

Maddenin ikinci fıkrasında mıuhdesalta ilişkin hükümler bulunmaktadır. Muhdesat, geçliei olmayan bina ve 
ağaç giilbi şeylerdir. 

Bilindiği üzere eski hukuklta, taşınmaz maltların zemini ve muhdesatının ayrı ayrı Özel mülkiyete konu 
olabileceği kabul edilmiş ve böylece ayrı ayrı tapu kayMao tesis olunmuştur. Nitekim, Medenî Kanunun Su
reti Meriyet ve Şdkli Ta'tMk'i Hakkındaki Kanunun 39 uncu maddesıinde bu husus işaret edilmektedir. Mede
nî Kanunun yürürlüğünden sonra, mulhdesatı vücuda getiıren ile zemin sahibi arasındaki münasebeti Medenî 
Kanunun 649, 650 ve G5>5 imci maddeleri düzeMemdkBedir. Kadastro sırasında zeminin maliki bdirtiütnekle 
beraJber, muhdesat zemin mafliki dışında bir başkası tarafından vücuda gefiirilımiş ise muhdesatın cinsi, ihdas 
tarihi ve vücuda getirenin kim olduğu tespit edilerek, muhdesatm sahibi tutanakta ve kütüğün beyanlar hane-
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sinde açıkça gölslterileeektir. Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 8.9.1965 tarih 7/153 esas ve 1965/293 sayılı ka
rarında da belkıtiidiği giibi mulhdesatın kadastro tutanağında ve kütüğün beyanlar hanesinde gösterilmesi, ey 
lemli- (filî) durulmun belirtilmesi demek olup, mulhdesat sahibi yararına sürekli ve aynî bir hak meydana ge
tirmez., 

(Eiski hükümde aÇıklik bulunmadığım'dan müşterek taşınmaz malda paydaşlardan birisine veya birkaçına ait 
tek veya birden fazla mulhdesat bulunduğunda da aynı işlemıkı yapılacağı esası getirilmiştir., 

'Bu madldenün son fıkrasında yer alan hükme göre, tarafların anlaşmaları hailinde, bu ikili kullanmanın 
tek mülkiıyeite dönüştürülmesi', teknisyen veya kadastro komisyonu tarafından yapılabileeefc'tir. 

Madde 20. — Bu mad!de, 766 sayılı Kanunun 42 nci maddesi esas alınarak düzenlenmiştir. 
Maddede, hakkın ispatına yarayan tapu, vergi kaydı ve diğer 'belgelerin kapsamını tayinde yapılacak iş

lemler açıklammışltır. 

Kayıt ve belgelerin hudutları saibit veya gayri sabi olsun eğer beliğe ve kayıltlar bir harita, plan veya kro
kiye dayanmakta ise, bunun geometrik durumuna ve miiüdtarına itibar "edilecektir. Bu harita, plan veya kro
kinin mahalline uyigulanhıaisı mümlkün olmadığı takdirde maddenin B ve C fıkralarına göre işlem yapılacaktır. 

Tâspilte esas olan kaıyıit ve belgeler saibit ve genişletilmieye elverişli olmayan' hududu ihtiva ediyorsa, o 
kayıt ve "bellgelende gösterilen hudut göz önüne alına ralk işlem yapılacaktır. Kayıt ve belgeler gayri saibit ve 
genişletilmeye müsait hududu ihtiva ediyorsa, muhtevasını tayinde kayıt ve belgelerde yazılı miktar esas alı
narak, mikltar fazlası hakkında da zilyedlikle iktisabı mümlkün olan taşınmaz mallar için bu Kanunun 14 
ve 17 nci maddeleri uylgulanacalkltır. Şu kadar ki, miktar fazlası hakkında zilyetliğin başlangıcı için bir beliğe 
ibraz edilmediği takdirde Yargıltay uygulamalarında kararlılık kazandığı gibi miktar fazlası üzerinde, kazandı
rıcı zaman aşımının başlangıç gülnü, kayıt veya belgenin düzenlendiği tarih kalbul edilmektedir. 

Ancak, değişebilir ve genişletilmeye elverişli sınırları ihtiva eden kayıtların uygulandığı taşınmaz malların, 
fizikî yapı ve konumları itibariyle fiilen genişletilmeye müsait olmadıklarının belirlenmedi halinde Sınır esas 
alınacakltır.) 

Hazinece miktar üzerinde satılan, tefviz, tahsis veya parasız dağıtılan değişmez ve genişletilmeye elverişli 
olmayan sınırlarla çevrili taşımımaz mallaulda çıkacak miktar fazlalıkları, satış, tefviz, tahsis ve dağıtım tarihin
den itibaren on yıl geçmliş ise miktarına bakılmadan kayıt sahilbi adına tespit edllecekttik-

Hazinece milk'tar üzerinden satılan, tefviz, tahsis veya parasız dağıtılan değişir ve genişletilmeye elverişli 
sınırlarla çevrili taşınmaz mallarda çıkacak miktar fazlalıkları hakkında da bu Kanunun 14 ve 17 nöi mad
deleri uygulanacaktır., 

Madde 21. — Bu madde, 766 sayılı Kanunun 43 üncü malddesıi esas alınmak suretiyle düzenlenmiştir. 
Madde ile, 20 nci maddeye göre işlem yapılırken mü'kttar fazlası kısımların nereden ve nasıl ayrılması 

gerekttigi hususuna açılklık getirilmiştir. 

Madde 22. — Bu madde, 766 sayılı Kanunun 46 nci maddesi esas alınarak yeniden düzenlenmiştir. 
Maddede, 766 sayılı Kanunun 46 nci maddesine paralel olarak, daha önce kadastrosu veya tapulaması ya

pılmış olan yerlerin, ikinci bir defa kadastrosunun yapılamayacağı, ikinci defa yapılan kadastronun bütün so
nuçlarıyla birlikte hükümsüz sayılacağı ve Medenî Kanunun 934 üncü maddesi uyarınca işlem yapıldıktan 
sonra, tapu sicil müdürlüklerince resen iptal edileceği esası getirilmiştir. 

Bazı tapulu taşınmaz malların, çalışma alanları içerisinde kalmalarına rağmen, çeşitli nedenlerle kadastroya 
tabi tutulmayarak tespit dışı bırakıldıkları uygulamada sık sık görülmektedir. Yüce Yargitayın yerleşmiş içti
hatlarına göre «tespit dışı» bırakılma işlemi de bir kadastro veya tapulama işlemi olarak kabul edildiğinden 
bu gibi yerlerdeki tapulu taşınmaz malların kadastrosuyapılamamakta idi. 

Bu nedenle 766 sayılı Kanundan farklı olarak tapulama veya kadastrosu yapılmış veyahut bundan sonra 
yapılacak kadastro çalışmalarında, çalışma alanı içinde olup da her nasılsa tespit dışı bırakılan yerlerdeki 
tapulu taşınmaz malların bu Kanun hükümlerine göre kadastrosunun yapılması öngörülmüştür. 

Yine bu madde ile, daha önce kadastro tahriri yapılan yerlerde de bu Kanun hükümlerine göre haritaya 
dayalı kadastro yapılması imkânı getirilmiştir. 
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Ayrıca, daha önce kadastro veya tapulama yapılmış yerlerde, 2859 sayılı Kanuna göre yenileme ve 3290 
sayılı Kanunla değişik 2981 sayılı Kanuna göre de ikinci defa kadastro yapılabileceği açıklanmıştır. 

Madde 23. — Bu madde, 766 sayılı Kanunun 41 inci maddesi esas alınarak düzenlenmiştir. 
Bir nevi tasfiye kanunu olan Kadastro Kanununda taşınmaz malların tespit ve tesciline ilişkin genel hü

kümlerden ayrık olarak özel hükümlere yer verilmiştir. Ancak, Türk Medenî Kanununun taşınmaz mal iktisa
bı ile ilgili tüm hükümlerinin özel kanuna alınması da mümkün değildir. 

Bunun için, bu Kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde Türk Medenî Kanunu ile diğer kanunla
rın iktisap ve tescile ilişkin hükümlerinin uygulanacağı esası getirilmiştir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Bu bölümde uyuşmazlıkların kadastro mahkemesinde çözümlenmesine ilişkin esaslar açıklanmıştır. 
Madde 24. — Bu madde, 766 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi esas alınmak suretiyle düzenlenmiştir. 
Kadastro işlemlerinin bir çok ihtilaflara sebep olacağı, bu ihtilafların genel mahkemelerde çözümlenmesi 

halinde, bu mahkemelerdeki diğer davaların da gecikmesine sebebiyet vereceği düşünülerek, kadastrodan do
ğacak uyuşmazlıkların halli için, her kadastro bölgesinde tek hakimli ve asliye mahkemesi sıfatına haiz yeter 
sayıda kadastro mahkemesi kurulması amaçlanmıştır. 

Bu mahkemelerde görev alacak hâkimlerin, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu hükümlerine, diğer 
görevlilerin de adliye mahkemelerinde çalışan memurların statüsüne tabi olacağı esası benimsenmiştir. 

Madde 25. — Bu madde, 766 sayılı Kanunun 47 nci maddesi esas alınmak suretiyle düzenlenmiştir. 
Maddede, konu itibariyle kadastro mahkemesinin görevine giren davalar açıklanmış ve kadastro tutanağının 

düzenlenmesinden sonra doğacak haklara ilişkin davalara kadastro mahkemesinin bakamayacağı belirtilmiş
tir. 

766 sayılı Kanundan farklı olarak, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 465 ve müteakip maddeleri 
uyarınca yapılacak adlî yardım taleplerinin de, kadastro mahkemelerince incelenip kabul edilebileceği hususu 
maddeye ilave edilmiştir. 

Madde 26. — Bu madde, 766 sayılı Tapulama Kanununun 48 ve 49 uncu maddeleri esas alınmak sure
tiyle düzenlenmiş olup, kadastro mahkemelerinin zaman ve yer bakımından görev ve yetkilerini belirlemek
tedir. 

Kadastro mahkemesinin vazifesinin, her taşınmaz mal hakkında kadastro tutanağının tanzim edildiği tarih
ten itibaren başlaması esası kabul edilmiştir. 

Bu mahkemelerin yer itibariyle salahiyetlerini bölgenin idarî sınırları belli edecektir. 
Bir taşınmaz malın bulunduğu kadastro çalışma alanı, kadastroya başlandığı tarihte kadastro mahkemesinin 

bulunduğu bölgeye bağlı iken, idarî kuruluşta yapılan bir değişiklik sebebiyle başka bir bölgeye bağlandığı 
takdirde, o kadastro çalışma alanında bulunan taşınmaz mallara ait ihtilafları, evvelce bağlı bulunduğu ka
dastro hakimi çözümleyecektir. 

766 sayılı Kanundan farklı olarak, dava konusu taşınmaz malların, lehine tespit yapılan kimse tarafından 
eski tapu kaydı ile satılması halinde, davaya satın alan kimsenin taraf olarak devam etmesi hususu ilave edil
miş, böylece bu hüküm 25 nci maddenin bir istisnası olarak kanunda yer almıştır. 

Madde 27. — Bu madde, 766 sayılı Kanunun 50 ve 61 inci maddeleri esas alınmak suretiyle düzenlenmiş
tir. 

Bu Kanunun 26 ncı maddesine göre, davalı taşınmaz malla ilgili kadastro tutanağının düzenlendiği gün
de mahallî mahkemenin yetkisi sona ermekte ve kadastro mahkemesinin görevi başlamakta olduğundan, ka
dastro çalışma alanında kadastrolama işlemlerinin başladığı tarihte dava dosyalarının kadastro mahkemeleri
ne resen devredilmesi öngörülmüştür. 

Maddedeki «görülmekte olan» ibaresi Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu bakımından müracata bı
rakılmış davalara ilişkin dosyaların kadastro mahkemesine devir olunmayacağını belirtmektedir. Bu gibi dava
lar ilgililerince yenilendiği takdirde, dosya kadastro mahkemesine gönderilecektir. 

Kadastro veya tapulama komisyonlarınca yasal olmayan sebeplerle bir kısım yetkisizlik kararlarıyla veya 
eksik düzenlenmiş tutanaklarla mahkemeye gönderilen dosyalar, mahkemelerce geri çevrilmekte senelerce 
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sonra geri dönen bu dosyalar birikim yaratmakta ve zaman kaybına sebep olmaktaydı. Bu nedenle; 766 sayılı 
Kanundan farklı olarak, yetkisizlik ve şekle ilişkin eksiklikler sebebiyle kadastro tutanaklarının kadastro müdür
lüklerine mahkemece iade edilemeyeceği esası getirilmiştir. 

İkmal edilmesi, kadastro mahkemesinin yetkisi içinde bulunan bu çeşit dosyaların geri gönderilmeyerek 
mahkemelerce sonuçlandırılması, kadastro işlerine sürat kazandıracaktır. 

Madde 28. — Bu madde, 766 sayılı Kanunun 60 ve 62 nci maddeleri esas alınmak suretiyle düzenlenmiş 
olup, askı ilanı süresi içinde açılacak davalar ile kadastro müdürü tarafından mahkemeye gönderilecek kadast
ro tutanakları hakkında, kadastro mahkemesinde yapılacak işlemler açıklanmıştır. 

Madde 29. — Bu madde, 766 sayılı Kanunun 58, 59 ve 63 üncü maddeleri esas alınmak suretiyle düzenlen
miştir. 

766 sayılı Kanunda açıklık bulunmadığı için, tapulama mahkemelerinde iştirak halinde mülkiyette dava aç
ma şekli yargı organlarınca farklı uygulamaya neden olmuştur. 

Uygulamada birlik sağlamak amacı ile Medenî Kanunun 581 inci maddesinin hükümlerine gerek kalma
dan bir mirasçının yalnız başınad ava açıp, davaya devam edeceğine açıklık getirilmiştir. Bu durumda, hâkim 
resen inceleme ve araştırma yaparak tüm mirasçılar adına karar verebileceği 30 uncu maddede belirtilmiştir. 

Ayrıca, dava açılacak taşınmaz mal ölü adına .tespit edilmiş ise, ölünün ismi belirtilerek mirasçıları aleyhi
ne dava açılabileceği esası getirilmiştir. 

Madde 30. — Bu madde, 766 sayılı Kanunun 54 üncü maddesi esas alınmak suretiyle ve daha geniş kap
samlı olarak düzenlenmiştir. 

Kadastro çalışmaları sırasında bilirkişi ve tanık olarak dinlenen kişilerin beyanlarına gerekçe gösterilerek 
itiraz edilmedikçe bunlar dinlenmeyecektir. Ancak tutanaklardaki beyanı ile mahkemece toplanan deliller ara
sında çelişki bulunduğu takdirde bunlar yeniden tanık sıfatıyla dinlenebilecektir. 

766 sayılı Tapulama Kanununun 54 üncü maddesindeki davaların uzamasına ve sürüncemede kalmasına ne
den olan hâkimin resen araştırma ve inceleme yetkisi sınırlandırılmış, ancak kadastro komisyonlarından gön
derilen tutanaklar ile mahallî mahkemelerden devredilen dosyaların muhtevasından malik tespiti yapılmadığı 
veya dava açan mirasçıların dışında başka mirasçıların da bulunduğu anlaşıldığı takdirde resen araştırma ve 
inceleme yapılarak taşınmaz malın kimin adına tescil edileceği hususu açıklanmıştır. 

Ayrıca 766 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinde yer alan, taşınmaz malın ölü bir şahsa ait olduğu anlaşılır 
ve mirasçıları tespit edilemezse, ölü olduğu yazılmak suretiyle o şahsın adına tescil kararı verilir hükmü aynen 
muhafaza edilmiştir. 

Açılan dava, taşınmaz malın tamamını değil de belli bir kısmını kapsıyorsa, dava konusu olmayan kısımda 
maliklerin tasarruf haklarının kısıtlanmaması amacıyla, davalı kısmın ilgililerin talebi üzerine ve imar mev
zuatı da engel teşkil etmediği takdirde, ifraz edilmek suretiyle davanın bu kısım üzerinde devam etmesi esasları 
bir yeni hüküm olarak getirilmiştir. 

Madde 31. — Bu madde, 766 sayılı Kanunun 56 ve 57 nci maddeleri değiştirilmek suretiyle düzenlen
miştir. 

Kadastro ile ilgili kimseler hakkında vekü tayininde kolaylık sağlamak amacıyla düzenlenen bu maddede, 
kamu kurum ve kuruluşlarının temsili konusunda da açıklık getirilmiştir. 

Madde metninden diğer aile fertlerinin çıkarılmasından amaç, çoğunlukla aile şirketine dahil olanların vekâ
letname alarak münhasıran lehlerine karar almalarıdır. 

Mahkemeler ve Yargıtay bu hususu tespit ettiğinden madde metninde sadece karı koca bırakılıp diğerleri 
çıkarılmıştır. 

Kadastro işlerinin süratli yürümesi açısından sulh hâkimi veya kadastro hâkimi tarafından tasdik edilmiş 
vekâletnamelerin geçerli olacağı kabul edilmiştir. Noterden tasdik edilmiş vekâletnamelerin de geçerli olacağı 
tabidir. 

766 sayılı Kanunda köy ihtiyar kurulunun da vekâletname tasdiki kabul edilmiş bulunmaktaydı. Uygula
madaki sakıncaları nedeniyle bu husus maddeye alınmamıştır. 

Maddenin üçüncü fıkrası, vekâlet ücretiyle ilgili istisnai hüküm ihtiva etmekte ve bazı takdiri isabetsizlik
leri önlemeye matuf bir tedbir olarak maktuan tayin olunacak avukatlık ücretinin, avukatlık ücret tarifesi
nin tayin ettiği nispî ücret sınırlarının üstünde olamayacağı esası getirilmektedir. Mahkemece keşif yapılmamış 
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ise taşınmaz malın değeri tayin olunamamaktadır. Bu nedenle fıkraya keşif yapılmışsa ilave edilmiş ve taşın
maz malın kıymetinin belirlenmesine imkân sağlanmıştır. 

Madde 32. — Bu madde, 766 sayılı Kanunun, kararların tebliği ile ilgili 65 inci, karara karşı kanun 
yollarına başvurma ile ilgili 66 ncı ve kesinleşen kararların infazı hakkındaki 61 nci maddeleri esas alınmak 
suretiyle daha sade ve açık olarak düzenlenmiştir. 

Madde 33. — Bu madde, 766 sayılı Kanunun 51 ve 97 nci maddeleri esas alınmak suretiyle düzenlenmiş 
olup, farklı olarak, kadastro mahkemelerinin iş hacmi de göz önünde bulundurularak Adalet Bakanlığı tara
fından o bölgedeki kadastro mahkemesinin kaldırılıp görülmekte olan dava dosyalarının, davalara kaldığı 
yerden devam edilmek üzere mahallî asliye hukuk mahkemelerine devredebileceği esası getirilrniştir. 

Madde 34. — Bu madde, 766 sayılı Kanunun 55 inci maddesi esas alınmak suretiyle düzenlenmiştir. 
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 237 nci maddesine göre, mahkeme kararları davada taraf olan

lar için kesin hüküm teşkil ederler. Bu madde ile, ayrıoa davaya müdahil olarak katılanlarla, taraf olma
dığı halde lehine karar verilen şahıslar için kadastro mahkemesi kararlarının kesin hüküm teşkil edeceği esa
sı getirilmiştir. 

ALTINCI ©ÖLÜM 

Bu bölümde, kadastro çalışmalarının yürütülmesi ile ilgili malî hükümler bulunmaktadır. 
Madde 35. — Bu madde, 766 sayılı Kanunun 69 uncu maddesi esas alınarak düzenlenmiş olup, kadast

rosu yapılan taşınmaz malların tespit maliklerine bağışlama veya intikal suretiyle geçmiş olması halinde 
7338 sayılı Veraset ve1 İntikal Vergisi Kanunu uyarınca yapılacak işlemler açıklanmaktadır. 

Madde 36. — Bu madde, 166 sayılı Kanunun 76 ncı maddesü esas alınarak düzenlenmiştir. 
766 sayılı Kanuna göre, mahkeme masraflarının tamamı bütçeye ikonan ödenekten (karşılanmakta ve 

mahkeme sonucunda haksız çıkan taraftan tahsil edilmek üzere ilgili maliye kuruluşuna bHdıirilerek bu ku
ruluş tarafından tahsil edilmekte idi. 

2'61'3 ve 766 sayılı kanunlardan farklı olarak, kadastro mahlkemefllerind© dava açan kimselerin, ileride 
haksız çıkan taraftan alınmak üzere dava harcı ve yagılama giderlerini peşin olarak yatırması zorunluluğu 
getirildiğinden, yargılama giderleri ve harçların hesaplanmasıında, son beyan dönemli emlak vergisi değerinin 
esas alması ilkesti getirilmiştir.: 

Ayrıca, harç ve masrafların ne şekilde tahakkuk ve tahsil edileceği hususu açıklanmıştır. 
Madde 37. — 766 sayılı Tapulama ve 2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tahriri kanunlarında mevcut olma

yan - bu madde ile, kadastro işlemlerine sürat kazandırılmak amacıyla çalışmaların gerektirdiği harcamala
rın, kısmen bütçe dışından karşılanması ve bunun için de Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bünyesinde 
veya genel müdürlüğün ihtiyaç duyduğu bölge müdürlüklerinde döner sermaye işletmelerinin kurulması esası 
getirilmiştir. 

Madde 38. — Döner sermaye işletmelerinin yetkilerinin tadat edildiği bu maddede; ayrıca, döner serma
yeye ilişkin işlemlerde 1050 sayılı Muhasebe-i Umumîye Kanunu lile 832 sayılı Sayıştay Kanununun vize 
ile ilgili hükümlerinin uygulanmayacağı belirtilmektedir. 

Madde 39. — Bu madde, 766 sayılı Tapulama Kanununun 78 ve 2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tahriri 
Kanununun 6 ncı maddeleri esas alınmak suretiyle düzenlenmiştir. 

Bu kanunlardan farklı olarak, kadastro giderleri için liJgiMIerince ödenecek, paranın, Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması esası getirilmiştir. 

Ayrıca, imar uygulamalarının kolaylaştmlması ve kamu yatırımlarının gecikmemesi amacıyla, onanmış 
imar planlarının kapsadığı alanlar ite kamulaştırma kararı ̂ kesinleşmiş olan ve toplu halde bulunan taşınmaz 
malların süratte kadastrosunun yapılması amaçlanmıştır. 

YEDİNCİ BÖLÜM 
Bu bölümde, kadastro çalışmalarına başlanılan yerlerdeki tapulu taşınmaz mallarla ilgili âkit ve tescil 

İşlemleri ile kadastroları kesinleşmiş taşınmaz malla) daki teknik hataların düzeltilmesi hususundaki hüküm
ler yer almıştır^ 
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Madde 40. — Bu madde, 766 sayılı Kanunun 81 inci maddesi esas alınarak düzenlenmiştir. 
766 sayılı Kanundan farklı olarak, mülkiyeti takyit edici ihtiyatı tedbir, ihtiyatı haciz ve benzeri ka

rarlarla ilgıili taleplerin nasıl yönlendirileceği ve ayrıca, davalı taşınmaz mallara ait kayıtlarda yapılacak 
herhangi bir işlemin kadastro mahkemesine de bildirileceği esasları getirilmiştir. 

Madde 41. — 766 sayılı Tapulama ve 2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tahriri kanunlarında bulunmayan 
bu madde, az da olsa kadastro çalışmaları sırasında yapılan ölçü, tersimat ve hesaplamadan doğan fennî 
hatalardan dolayı taşınmaz mal maliklerinin gereksiz yere mahkemelere gitmelerini önlemek amacıyla, bu 
gibi hataların idarî yoldan düzeltilmesi için düzenlenmiştir. 

Maddeye göre idarî yoldan düzeltilecek hatalar, fennî konularla ilgili olup, vasıf ve mülkiyet değişikliği 
hakkındaki tashihler madde kapsamı dışındadır. 

Bu maddenin uygulanmasında, Î2 nci maddede belirtilen hak düşürücü sürenin dikkate alınmayacağı 
açıklanmıştır. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 

Bu bölüm, disiplin ve diğer cezalar ile bu Kanuna göre çıkarılacak yönetmelikleri, kaldırılan kanun ve 
hükümleri ve ek maddeleri kapsamaktadır. 

Madde 42. — Bu madde, 766 sayılı Tapulama Kanununun 88 inci maddesi esas alınarak düzenlenmiş 
olup, maddede yer alan para cezalan günün ekonomik koşullarına uygun olarak artırılmıştır. 

Ayrıca, kadastro çalışmalarında bu Kanunda belirtülen sürelerde işlemleri yapmayan memurlara, eylem
leri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde, kadastro çalışmalarının süratle ve zamanında sonuçlandı
rılması amacıyla 657 sayılı Kanun uyarınca disiplin cezası verilmesi esası getirilmiştir. 

Madde 43. — Bu madde, 766 sayılı Kanunun yalan beyanla ilgili 90 ve hile ve desise ile ilgili 89 uncu 
maddeleri birleştirilmek suretiyle düzenlenmiş olup, para cezaları günün ekonomik koşullarına uygun olarak 
artırılmıştır.! 

DOKUZUNCU BÖLÜM 
'İntikal ve Son Hükümler 

Madde 44. — 766 sayılı Tapulama ve 2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tahriri kanunlarında bulunmayan 
bu m'adde, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu göz önünde bulundurularak yeniden düzenlenmiştir. 

Altyapı ve işletme masraflarının asgariye düşürülmesi ve malikler arasında sosyal ve kültürel dayanış
manın sağlanması amacıyla 634 sayılı Kanunda 2814 sayılı Kanunla yapılmış bulunan değişiklikle, büyük 
bir parsel üzerinde müşterek maliklerce ifraza gidilmeden yaygın kat mülkiyeti esasına göre bina yapılma
sı, bunların kat mülkiyetine dönüştürülmesi suretiyle müstakil kat mülkiyeti tapusu eldü etmeleri mümkün
dür. Ancak, bu işlemin tapu sicil müdürlüklerinde yapılabilmesi için bütün malik veya yetkili temsilcilerinin 
tapu sicil müdürlüklertine gelmesi gerekmekte olduğundan maliklerden toir veya birkaçının gelememesi ve sair 
nedenlerle Jcat mülkiyeti tesis edilmesi mümkün olamamakta ve bu durumda da büyük sorunlar ortaya 
çıkmaktadır. 

Bu nedenle kooperatif, şirket veya şahıs topluluklarının sahip oldukları taşınmaz malların yaygın kat 
müllkiytdti esaslarıma göre kadastro tespitlerinin yapılmasına, daha önce kadastrosu yapılmış olan yerlerdeki 
bu tür taşınmaz malların maksada uygun hale getirilmesini sağlamak içinde ikinci defa kadastrolarının ya
pılmasına İmlkân sağlanmaktadır. 

Ayrıca ortaklarına yapı yapmak amacı ile kurulmuş bulunan şirketlerin genel kurul kararı ile yapı 
kooperatifi şekline dönüşmelerine imkân verilmekte, şirketlerin tüm hak ve yükümlülüklerinin kurulacak 
kooperatife aynen intikal edeceği açıklanarak üçüncü kişilerin hakları korunmuştur. 

Bu maddeye göre yapılacak işlem bir kadastro çalışması olduğundan, kadastro harcı hariç, ifraz, tescil, 
cins değişikliği ve haridön el değiştirme gibi hukukî işlemlerden vergi, resim ve harç alınmaması esası ge
tirilmiştir. 

Madde 45, — 766 sayılı Tapulama ve 2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tahriri kanunlarında bulunmayan 
bu madde ile, 6831 sayılı Orman Kanununun 1744, 2896 ve 3302 sayılı kanunlarla değişik 2 nci maddesi 
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uyarınca orman sınırları dışına çıkartılmış veya çıkarılacak taşınmaz malların kadastrolanması ile ilgili ola
rak, taşınmaz mal malikleri lehine olmak üzere yeni esaslar getirilmiştir. 

Madde 46. — 766 sayılı Tapulama ve 2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tahriri kanunlarında bulunmayan 
bu madde ile, kadastrosu yapılacak yerlerde, 766 sayılı Kanunun 37 veya 4753 sayılı Kanun uyarınca Hazine 
adına tescil edilmiş taşınmaz malların, bu Kanunun iktisap şartlarına göre Hak sahipleri adına tesciline 
imkân sağlanmakla, vatandaşlara senelerden beri malik sıfatı ile zilyet bulundukları yerlere sahip olma hak
kı tanınmıştır. 

Ayrıca, daha önoe tapulama veya kadastrosu yapılmış bulunan yerlerdeki, bu gibi taşınmaz malların hak 
sahiplerinin bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten iübaren iki yıl içinde müracaatları halinde, yeniden ka
dastrosu yapılmak suretiyle farklı uygulamaların gideri'mesi amaçlanmıştır. 

Madde 47. — Maddede, bu Kanunun uygulanması ile ilgili olarak çıkarılması gerekli görülen yönetme
likler belirtilmiştir. 

Madde 48. — Maddede, bu Kanunun yürürlüğe girmesi ile birlikte yürürlükten kalkması gereken Ka
nun ve hükümler belirtilmiş ve ayrıca, diğer kanunların 766 ve 2613 sayılı kanunlara atıf yaptığı hallerde 
bu Kanun hükümlerinin uygulanacağı esası getirilmiştir. 

ONUNCU BÖLÜM 
'Gdçici hükümler 

Bu bölümde, kadastro mahkemelerinin statüleri ile orman rejimi dışına çıkartılan yerlerin kadastfolan-
ması, 766 ve 2613 sayılı kanunlara göre kurulmuş olan komisyonlara intikal etmiş veya edecek itirazların na
sıl sonuçlandırılacağı açıklanmıştır. 

Geçici 'Madde 1. — Maddede, bu Kanunun yürüdüğe girmesinden önce kurulmuş bulunan tapulama 
mahkemelerinin kadastro mahkemesi adını alacağı tapulama hâkimleri ile bu mahkemelerde görevli diğer 
personelin, yeniden bir atamaya gerek kalmadan kadastro hâkimi veya personeli olarak görevlerini yürü
teceği ve ayrıca, 2613 sayılı Kanuna göre asliye hukuk mahkemelerinde açılan veya müracaata bırakılan da
valar ile 766 sayılı Kanuna göre açılmış davalara, bu Kanunla taşınmaz mal malikleri lehine getirilen hü
kümlerin uygulanabilmesi amacıyla kaldıkları yerden bu Kanun hükümlerine göre devam edileceği esasları 
getirilmişti r., 

Geçici Madde 2. — 'Bu madde ile, 766 sayılı Kanun hükümlerine göre tapulama mahkemelerine inti
kal edip de birlik merkezinde ilk duruşması açılmamış olan davalara, ilk duruşma için birlik merkezine gi
dilmeden, davanın bu Kanun hükümlerine göre başlanıp sonuçlandırılacağı esası getirilmiştir. 

Geçici Madde 3. — Bu madde ile, bu Kanun gereğince ihtiyaç duyulan kadroların ihdası ve mevcut 
kadrolarda yapılacak değişikliklerin 8 ay içinde gerçekleştiriJlmesi öngörülmektedir. 

Geçici 'Madde 4. — 766 sayılı Tapulama ve 2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tahriri kanunlarında bulun
mayan bu madde ile, hak sahipleri lehinde olmak üzere, tapulama mahkemeleri ile kadastro mahkemesi sı
fatıyla görev yapan asliye mahkemelerinde halen görülmekte olan davalarla 10 yıllık hak düşürücü süre 
içerisinde açılacak davalarda; bu Kanun hükümlerinin uygulanacağı esasları getirilmiştir. 

Ayrıca, maddenin üçüncü fıkrası ile, 2613 sayılı Kanun ile diğer kanunlara göre özel kadastrosu yapı
larak kesinleşen ve 10 yıllık hak düşürücü süre geçmiş bulunan taşınmaz mallar için hak sahiplerine bu Ka
nunun yürürlüğü tarihinden itibaren b'ir yıl içinde dava açma hakkı tanınmıştır. 

Maddenin dördüncü fıkrası ile de, daha önce kadastro veya tapulaması yapılan alanlarda tapulu ol
duğu 'halde, çeşitli nedenlerle tespit dışı bırakılan taşınmaz malların, maliklerinin talebi halinde, bu Kanun 
hükümlerine göre kadastrosunun yapılmasına imkân'sağlanmıştır. 

Geçici Madde 5. — Bu madde ile, Kanunun yürürlüğe girmesinden önce 766 sayılı Tapulama ve 2613 
sayılı Kadastro ve Tapu Tahriri Kanunu hükümlerine görti kurulmuş olan komisyonlara intikal etmiş veya 
edecek itirazların, kadastro mahkemelerinde dosya birikimlerinin önlenmesi amacıyla aynı komisyonlar 
tarafından bu Kanun hükümlerine göre sonuçlandırılacağı esası getirilmiştir. 

Madde 49. — Bu madde, Kanunun yürürlük tarihini belklemektedıir. 
Madde 50. — Maddede, bu Kanun hükümlerinin Bakanlar Kurulu tarafından yürütüleceği belirtilmek

tedir. 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Kadastro Kanunu Tasarısı Adalet Bakanı Sayın Mahmut Oltan Sungurlu'nun, Adalet, Tarım Orman ve 
KÖyişleri Bakanlıkları, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Yargıtay 
Başkanlığı temsilcilerinin de katılmalarıyla komisyonumuzca incelenip, görüşülmüş, gerekçesi uygun görüle
rek maddelerine geçilmesi kabul edilmiş ve maddeler üzerinde yapılan kabul, ilave ve değişiklikler sırasıyla 
aşağıda açıklanmıştır. 

1. Tasarının 1 inci maddesinin sonunda bulunan «Medeni Kanunun» ibaresi «Türk Medeni Kanununun» 
şeklinde düzeltilmiştir. 

2. Tasarının 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

3. Kadastro hizmetlerinin önemi ve çalışma şartlarının güçlüğü dikkate alınarak, arazide fiilen çalışan 
personele ek bir ödeme yapılması uygun görülmüş ve 'kadastro hizmetlerinde verimin artmasını ve diğer ka
mu kurum ve kuruluşlarında, benzer görevlerde çalışan personelle, kadastro hizmetlerinde çalışan personel ara
sında ücret eşitliğini sağlamak amacıyla tasarının 3 üncü maddesine son b'ir fıkra ilave edilmiştir. 

4. 6831 Sayılı Orman Kanununun, 3373 Sayılı Kanunla Değişik 7 nci Maddesinin birinci fıkrasında, or
manların içinde ve bitişiğinde bulunan her çeşit taşınmaz malların ormanlarla müşterek sınırının tayin ve tes
pitinin, orman kadastro komisyonları tarafından yapılacağı hükmü yer almaktadır. Orman kadastro komis
yonları belli yörelerde çalışma'kta olup, kadastrosu yapılmakta olan veya yapılacak her yerde, orman kadastro 
komisyonu bulunmamaktadır. Ormanların içinde veya 'bitişiğinde bulunan taşınmaz malların ormanlarla müş
terek sınırının orman kadastro komisyonlarınca tayin ve tespit edilmesi kadastro hizmetlerini büyük ölçüde 
aksatacaktır. Esasen, kadastro ekiplerince yapılacak tahdit ve tespite karşı orman idaresinin itiraz hakkı da 
'bulunmaktadır. 

Bu nedenle Tasarının 4 üncü maddesine üçüncü fıkradan sonra gelmek üzere yeni bir fıkra eklenmesi uy
gun görülmüş, sekizinci fıkranın ikinci cümlesinde bulunan «hâkimine» kelimesi «mahkemesine» olarak dü
zeltilmiş ve sön fıkradaki «yeni ilçe kurulması durumu hariç» ibaresi davaların uzamasını önlemek amacıyla 
fıkra metninden çıkarılmıştır. 

5. Tasarının 5, 6, 7 ve 8 inci maddeleri aynen benimsenmiştir. 
6. Tasarının 9 uncu maddesinin birinci fıkrasındaki «ayrılıncaya kadan> ibaresi «işlerini bitirinceye kadar» 

şeklinde düzenlenmiştir. 
7. Kadastro komisyonu çalışma alanında görev yaparken daha evvel dinlenmiş muhtarın ve bilirkişilerin 

tekrar dinlenmemesi ve uygulamaya açıklık getirmesi amacıyla Tasarının 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasına 
bir cümle ilave edilmiştir. 

8. Tasarının 11, 12 ve 13 üncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
9. Tasarının 14 üncü maddesinin birindi fıkrasında 'bulunan rakamlar az bulunarak sulu toprakta 40, kuru 

toprakta 100 olarak tespit edilmiş, üçüncü fıkranın A 'bendi 31.12.1981 tarihi esas alınarak yeniden düzenlen
miştir. 

10. Tasarının 15 inci maddesi aynen benimsenmiştir. 
11., Tasarının 16 nci maddesinin A bendinin sonuna Anayasanın 127 nci maddesinin son fıkrası gereğin

ce «mahallî idare birlikleri» dahil edilmiştir. 
12. Tasarının 17 nci maddesinin İkinci fıkrasında 'bulunan «yerleşme alanı içinde» ibaresi fıkraya açıklık 

getirmek üzere «imar planının kapsadığı alanlarda» şeklinde değiştirilmiştir. 
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13. Tasarının 18, 19, 20 ve 21 nci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
14. Tasarının 22 nci maddesinin birinci fıkrasında bulunan «Medeni Kanunun» ibaresi «Türk Medeni Ka

nununun» şeklinde düzeltilmiş, dördüncü fıkradaki «ve 3290 Sayılı Kanun» ibaresi «2981 Sayılı Kanun ve De
ğişiklikleri» şeklinde düzenlenmiştir. 

15. Tasarının 23 ve 24 üncü maddeleri aynen benimsenmiştir. 
16. Tasarının 25 inci maddesinin birinci fıkrasına yapılan ilave ile Kadastro Mahkemesinin özel kanun-

larca kendisine verilen işlere de bakacağı hükme bağlanmıştır. 
17. Tasarının 26 nci maddesinin son fıkrasının üçüncü cümlesinin başında bulunan «Yeni ilçe kurulması 

hariç» ibaresi 4 üncü maddenin son fıkrasında yapılan değişikliğe paralel olarak fıkra metninden çıkarılmıştır. 

18. Tasarının 27 ve 28 inci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
19. Tasarının 29 uncu maddesinin birinci fıkrasında bulunan «gıyap kararı tebliğ edilmez.» ibaresi Hukuk 

Usulü Muhakemeleri Kanununda yapılan değişiklikle gıyap müessesesinin kaldırılması nedeniyle fıkra met
ninden çıkarılmış, ikinci fıkranın sonundaki «mirasçılar devam eder.» ibaresi «mirasçıları aleyhinde devam edi
lir.» şeklinde düzeltilmiştir. 

20. Tasarının 30, 31 ve 32 nci maddeleri aynen benimsenmiştir. 
21. Tasarının 33 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki «usule» kelimesi «usul ve esasa» olarak düzenlen

miştir. 

22. Tasarının 34, 35 ve 36 nci maddeleri aynen ka'bul edilmiştir. 
23. Tasarının 37 nci maddesinin üçüncü fıkrasının sonuna elde edilen ve yıl sonuna kadar kullanılmayan 

gelirlerin ertesi yıl döner sermaye gelirlerine eklenebilmesi ayrıca döner sermaye işletmelerinde ek görevle ça
lıştırılan personele makul bir ek görev ücreti ödenebilmesi için bir cümle ilave edilmiş, son fıkrada bulunan 
«50 - 150» rakamları az bulunarak «100 - 300» şeklinde değiştirilmiştir. 

24. Tasarının 38 inci maddesi aynen benimsenmiştir. 
25. Kadastro hizmetlerinin daha kısa sürede tamamlanabilmesi için, Özel sektörden de yararlanılması ge

rekir. Esasen 766 ve 2613 Sayılı Kanunlarda bu hususta hüküm bulunmaktadır. Bu eksikliğin giderilmesi için 
Tasarının 39 uncu maddesine son bir fıkra ilave edilmiş ve madde başlığı «Öncelikli Kadastro ve İhale» şeklin
de düzenlenmiştir. 

26. Tasarının 40 ve 41 inci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
27. Tasarının 42 nci maddesindeki memur olanlar için düzenlenen kısım gereksiz görülerek metinden çıka

rılmış vt birinci ve ikinci fıkralarda bulunan para cezalarının aşağı ve yukarı hadleri az bulunarak artırılmıştır. 
28. Tasarının 43, 44 ve 45 inci maddeleri aynen bîniımsenmiiştir. 

29.: Tasarının 46 nci maddesinin üçüncü fıkrasının son kısmında bulunan «mallar hakkında» kelimelerinden 
sonra fıkraya açıklık getirmek amacıyla «bu madde» kelimeleri eklenmiştir. 

30. Tasarının 47 nci maddesinin birinci fıkrasının B bendinin başındaki «Bilirkişilerin» kelimesi açıklık 
getirmek üzere «Tutanak Bilirkişilerinin», L bendinin başındaki «Kontrolörlerin» kelimesii «Bölge kontrolör
lerinin» şeklinde düzenlenmiştir. 

31. Tasarının 48 inci maddesinde sayılan Kanunlardan 19 Temmuz 1972 Tarih ve 1617 Sayılı Kanunun 
adı da madde metnine dahil' edilmiştir.; 

32. Tasarının Geçici 1 inci maddesi aynen kabul edi'lmiştir. 
33. Tasarının Geçici 2 nci maddesinin sonundaki «sonuçlandırılır» (kelimesi «yürütülür» olarak düzeltil

miştir. 
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34. Tasarının 49 uncu maddesine göre, Kanun yayiımliandığı tarihten itibaren üç ay içinde yürürlüğe gi
recektir. 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname esaslarına göre, Bu Ka
nun gereğince ihtiyaç duyulan kadroların ihdası ve mevcut 'kadrolardaki değişiMik üç ay içinde yapılamadığı 
takdirde kadastro hizmetleri aksayacaktır. Hizmette bir a'ksama olmaması için Tasarının Geçici 3 üncü mad
desinin sonuna bir fıkra ilave edilmiştir. 

35, Tasarının Geçici 4, Geçici 5, 49 ve 50 nci (maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 

'Başkan 
Ali Dizdaroğlu 

Aınltlalya 

'Üye 
Coşkun Bayram 

Adalna 

Üye 

İSözcü 
Mehm&t Bağçeci 

Yozgajt 

'Uya 
Mustafa Uğur Ener 

Kütahya 

İhsan Nuri Topkaya Ayhan 
Ordu 

Üye 

Üye 
Ledin Badas 

Adamla 

Üyje 
Akın Gönen 

TSföğde 

Reyhan Sakalhoğlu 
iSalkaırya 
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HÜKÜMETÜN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

KADASTRO KANUN TASARISI 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Genel İlke 

Amaç 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, memleketin kadastral topoğrafıik haritasına dayalı olarak taşınmaz 
malların sınırlarım arazi ve harita üzerinde belirterek hukukî durumlarını tespit etmek ve bu suretle Me
denî Kanunun öngördüğü tapu sicilini kurmaktır. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Kadastro Çalışmaları 

Kadastro Bölgelerinin Belirlenmesi ve İlanı 

'MADDE 2. — Her ilin merkez ilçesi ile diğer ilçelerinin idarî sınırları 'içinde kalan yerler 'kadastro bölge-
ferini teşjkil eder. 

Kadastrosu yapılacak 'bölgeler anaplana uygun olarak Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün teklifi ve 
'bağlı 'bulunduğu Bakanın onayı ile beîlirlen'ir. 

Kadastrosuna başlanacak 'bölgeler en az bir ay önceden Resmî Gazete, Radyo veya Televizyonda, 'bölge 
merkezi ve bağlı 'bulunduğu dlde, varsa yerel gazetede ilan olunur ve ayrıca alışılmış vasıtalarla duyurulur. 

Kadastro Ekibi ve Komisyonun Kuruluşu 

MADDE 3. — Kadastro ekibi; en az ilki kadastro teknisyeni, mahalle veya köy muhtarı ile Üç bilirkişiden 
oluşur. 

Muhtarın diğer bir kadastro ekibi ile çalışması veya herhangi bir sebeple hazır 'bulunmaması halinde, yeri
ne kanunî vekili katılır. 

Belediyesi olan yerlerde 'belediye meclisi, köylerde ise 'köy derneği tarafından en geç onbeş gün 'içinde altı 
bilirkişi, çalışma alanında 'birden çok ekibin görev yapması halinde her ekip için ayrıca üç bilirkişi seçilir. 

Seçilen bilirkişilerin 40 yaşını bitirmiş olması ve kısıtlı veya yüzkızartıcı br suçtan 'kesinleşmiş mahkûmi
yeti bulunmaması gerekir. 

Bilirkişilerin zamanında seçilememesi veya bilkkişili'klerine mani hallerin bulunması halinde, bölgenin mül-
(kî amiri tarafından aynı sayıda bilirkişi belirlenir. 

iSeçilen bilirkişiler 'kadastro ekibinin çalışması sırasında; kendisine, eşine, usul ve füruuna, kardeşine, kar
deşinin çocuklarına ve eşinin usul ve füruuna ait tespitler ile buniiarın hak iddia ettiği tespitlerde ve ayrıca 
halk iddia edenlerden biri ile 'ken'düsi veya usul ve füruu arasında davası bulunanlara ait tespitlerde de bilirkişi 
olarak dinlenemezler. 

Kadastro ıkomisyonu; kadastro müdürü veya yardımcısının başkanlığında, bir kadastro üyesi ve'itirazın ma
hiyetine göre kontrol mühendisinden veya tasarruf kontrol memurundan oluşur. Kontrol mühendisinin bulun
maması halinde yerine fen Ikontroll memuru katılır. 

Bu maddede unvanları belirtilen memurlar bu maksatla açılmış okul veya kurslardan mezun olanlar ara
sından atanırlar, 
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ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

KADASTRO KANUNU TASARISI 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel İlke 

Amaç 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, memleketin kadastral topoğrafik haritasına dayalı olarak taşınmaz 
malların sınırlarını arazi ve harita üzerinde belirterek hukukî durumlarını tespit etmek ve bu suretle Türk 
Medenî Kanununun öngördüğü tapu sicilini kurmaktır. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Kadastro Çalışmaları 

Kadastro Bölgelerinin Belirlenmesi ve İlanı 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Kadastro Ekibi ve Komisyonun Kuruluşu 

MADDE 3. — Kadastro ekibi; en az iki kadastro teknisyeni, mahalle veya köy muhtarı ile üç bilirkişi^ 
den oluşur. 

Muhtarın diğer bir kadastro ekibi ile çalışması veya herhangi bir söbeple hazır bulunmaması halinde, ye
rine kanunî vekili katılır. 

Belediyesi olan yerlerde belediye meclisi, köylerde ise köy derneği tarafından en geç onbeş gün içinde 
altı bilirkişi, çalışma alanında birden çok ekibin görev yapması halinde her ekip için ayrıca üç bilirkişi seçi
lir. 

Seçilen bilirkişilerin 40 yaşını bitirmiş olması ve kısıtlı veya yüzkızartıcı bir suçtan kesinleşmiş mahkû
miyeti bulunmaması gerekir. 

Bilirkişilerin zamanında seçilememesi veya bilirkişiliklerine mani hallerin bulunması halinde, bölgenin 
mülkî amri tarafından aynı sayıda bilirkişi belirlenir. 

Seçilen bilirkişiler kadastro ekibinin çalışması sırasında; keridisine, eşine, usul ve füruuna, kardeşine, kar
deşinin çocuklarına ve eşinin usul ve füruuna ait tespitler ile bunların halk iddia ettiği tespitlerde ve ayrıca 
hak iddia edenlerden biri ile kendisi veya usul ve füruu arasında davası bulunanlara ait tespitlerde de bi
lirkişi olarak dinlenemezler. 

Kadastro komisyonu; kadastro müdürü veya yardımcısının başkanlığında, bir kadastro üyesi ve itirazın 
mahiyetine göre kontrol mühendisinden veya tasarruf kontrol memurundan oluşur. Kontrol mühendisinin 
bulunmaması halinde yerine • fen kontrol memuru katılır. 

Bu maddede unvanları belirtilen memurlar bu maksatla açılmış okul veya kurslardan mezun olanlar ara
sından atanırlar. 

Kadastro komisyonlarında veya kadastro hizmetlerinde görevli personele, arazide fiilen çalıştıkları süre
lere münhasır olmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan 1 inc'i derecenin son kademesi 
gösterge rakkamının, bütçe kanunlarında devlet memurları maaşı için belirlenen katsayı ile çarpımı sonucu 
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(Hükiîmetm Teklif Ettiği Metin) 

Kadastro Çalışma Alanı, İlan ve İtiraz 

MADDİDE 4. — Kadastro bölgesindeki her köy ile balediye sınırları içinde 'bulunan mahallelerin her biri, ka
dastro çalışma alanını teşkil eder. 

Kadastro müdürü, kadastrosuna paslanacak mahulleyi veya köyü, en az 15 gün önce bölge merkezi ile 
çalışma alanı ve komşu köy, mahalle ve belediyelerde alışılmış vasıtalarla duyurur. Bu duyuruda çalışma sı-
Hırlarının tespitine hangi gün ve saatte haşlanacağı belirtilir. 

Kadastro çalışma alanı sınırında orman bulunduğu takdirde; durum 15 gün önce Tarım Orman ve Köyiş-
leri Bakanlığının ilgili mahallî teşkilatına duyurulur. Bu duyuruda belirtilen yer, gün ve saatte onman sınırını 
tespite yetkili kişi veya ekibin bilgi ve belgelerle hirli'cte hazır 'bulundurulması (istenir. Bu kişi veya ekibin gel
memesi halinde tespit gıyapta yapılır. 

Kadastro ekibi; kadastro çalışma alanı sınırının tespitinde il ve 'ilçelerin 'belediye sınırları ile köy sınırlarını 
dikkate ahr. Bu sınırlar mahalle, belediye, köy idarî ınırları sayılmaz. 

Sınır tespitlerinde; komşu mahalle veya köyün hijgi ve belgelerinden istifade edilir. 
Tespit edilen smır; harita veya ölçü krokisinde gösterilir. 
Kadastro tekn'İsyenlerince tespit edilen sınıra yedi gün içerisinde kadastro müdürlüğü nezdinde itiraz edi

lebilir. 
Kadastro müdürü, bu itirazı 'inceleyerek yedi gün içerisinde karara bağlar. İlgililer hazırsa tefhim, de

ğilse derhal tebliğ edilen bu karara karşı yedi gün içerisinde kadastro hâkimine itiraz edilebilir. Bu itiraz, 
duruşmasız ve gerektiğinde mahallinde inceleme yapılarak, ortbeş gün içinde kesin karara bağlanır. Ancak; tes
pit edilen bu sınıra karşı kesinleşmiş mahkeme kararı var ise aynı konuda itirazda bulunulamaz. 

Kadastro çalışma alanı içinde, ilk parsel için kadastro tutanağının düzenlenmesinden sonra idarî -teşki
lat ve taksimatta yapılan değişiklik, yeni içe kurulmadı durumu hariç, başlanan kadastroyu durdurmaz. 

Dava Listesi ve Diğer Belgelerin Alınması 

MADDE 5. — Kadastro müdürü, çalışma alanında işe başlamadan önce mahallî hukuk mahkemesinde, bu 
alandaki taşınmaz inallar hakkında görülmekte olan kadastro ile ilgili davalarla hükme bağlanmış olup da he
nüz kesinleşmeyen davaların listesini alır ve bunu çalışma alanı ile ilgili tüm tapu, vergi, harita ve diğer belge 
örnekleri ile birlikte kadastro teknisyenliğine verir. 

Listenin müdür tarafından alınmasından sonra o çalışma alanında bulunan taşınmaz mallar hakkında ma
hallî hukuk mahkemelerine açılan davalar, derhal kadastro müdürüne bildirilir, Bu halde de kadastro müdürü, 
yukarıdaki fıkra hükmü uyarınca işlem yapar. 

Kadastro müdürü, bu üstedeki davalı taşınmaz malların tespiti yapıldıktan sonra, bunlarla ilgili tutanakları 
bir hafta içinde kadastro mahkemesine gönderir ve durumdan listenin alındığı mahallî mahkemeyi haberdar 
eder. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 590) 



— 21 — 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

bulunacak miktarın yarısını aşmamalk üzere, her yıl Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün teklifi ve 
bağlı olduğu Bakanlığın onayı ile hizmetin ağırlığı ve sorumluluğuna göre tespit edilecek miktarda aylık öde
nek ayrıca ödenir. 

Kadastro Çalışma Alanı, İlan ye İtiraz 

MADDE 4. — Kadastro bölgesindeki her köy ile belediye sınırları içinde bulunan mahallelerin her biri, 
kadastro çalışma alanını teşkil eder. 

Kadastro müdürü, kadastrosuna başlanacak mahalleyi veya köyü, en az 15 gün önce bölge merkezi ile 
çalışma alanı ve komşu köy, mahalle ve (belediyelerde alışılmış vasıtalarla duyurur. Bu duyuruda çalışma sı
nırlarının tespitine hangi gün ve saatte başlanacağı belirtilir. 

Kadastro çalışma alanı sınırında orman bulunduğu takdirde; durum 15 gün Önce Tarım Orman ve Köy-
işleri Bakanlığının ilgili mahallî teşkilatına duyurulur. Bu duyuruda belirtilen yer, gün ve saatte orman sı
nırını tespite yetkili kişi veya ekibin bilgi ve belgelerle birlikte hazır bulundurulması istenir. Bu kişi veya eki
bin gelmemesi halinde tespit gıyapta yapılır. 

Kadastro ekibi, ormanla müşterek taşınmaz malların sınırlarının tespitinde bu kanun hükümlerini uygu
lar. Kesinleşmiş orman tahdit sınırları aynen alınır. 

Kadastro ekibi; kadastro çalışma alanı sınırının tespitinde il ve ilçelerin belediye sınırları ile köy sınır
larını dikkate alır. Bu sınırlar mahalle, belediye köy idarî sınırları sayılmaz. 

Sınır tespitlerinde; komşu mahalle veya köyün bilgi ve belgelerinden istifade edilir. 
Tespit edilen sınır; harita veya ölçü krokisinde gösterilir. 
Kadastro teknisyenlerince tespit edilen sınıra yedi gün içerisinde kadastro müdürlüğü nezdinde itiraz 

edilebilir. 
Kadastro müdürü, bu itirazı inceleyerek yedi gün içerisinde karara bağlar. İlgililer hazırsa tefhim, değil

se derhal tebliğ edilen bu karara karşı yedi gün içellisinde kadastro mahkemesine itiraz edilebilir. Bu iti
raz, duruştnasız ve gerektiğinde mahallinde inceleme yapılarak, onbeş gün içinde kesin karara bağlanır. An
cak; tespit edilen bu sınıra karşı kesinleşmiş mahkeme kararı var ise aynı konuda itirazda bulunulamaz. 

Kadastro çalışma alanı içinde, ilk parsel için kadastro tutnağının düzenlenmesinden sonra idarî teşkilat 
ve taksimatta yapılan değişiklik, başlanan kadastroyu durdurmaz. 

Dava Listesi ve Diğer Belgelerin Alınması 

MADDE 5. — Tasarının 5 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Sınırlandırma ve Tespit işleri 

Mevki veya Ada İlanı 

MADDE 6. — Kadastro teknisyenleri, kadastrosuna ^başlayacakları mevki veya adaları en az yedi gıin önce
den alışılmış vasıtalarla i'gili köy. veya mahallede ilan ettirir. Çalışmalara üç aydan fazla ara verilmesi ha
limde ilan yenilenir. 

Taşınmaz Malların Sınırlandırılması 

IMIAIDDE 7. —- Kadais'tao teknilsyenler.i, hazır bulundukları takdirde mal sahipleri ile ilgililerin huzurunda, 
varsa harlifta, tapu ve vergi kayıtları ile diğer belgeleri, en az üç bilirkişi ile muhtarın bilgilerinden yararlana^ 
rak inceler ve mahalline uygular. Teknisyenler, elde ettikleri bilgi ve buna dair kanaatlileri hıer taşınmaz mal 
için düzenlleyeeekleri kaldaısltılo tutamağıma yazarak bu Kanun hükümlerine göre taşınmaz maili sınırlandırır ve 
halk sahiiplerini tayin eder. Sınırlianduima, kadasıtral harita veya büyültlüllm'üş fotoğraf veya röperli kroki üze
rinde gösterilir; ilhıtiMlı sınırlar ayrıca belirtilir. 

'Kaldals'tıro teknisyenleri, bilirkişilerin blgi ve beyanlarıyla kanaate Varamadıkları tafcldkde, bunların beyanla
rına 'bağlı olmaksızın, diğer kimselerin bilgi ve şahaddtlerine başvurabilirler. Ancak, bîlirkişlilerLin bilgi ve be
yanlarına uymayan tespitlerde, durumun kayıt ve belgelere dayandırıllmaısı ve ayrıca sebeplerinin kadastro tu
tanağında açıklanması zor unludur. 

Kadastro teknisyenleri arasında görüş ayrılığı olduğu veya tarafların dayandıkları kayıt ve belgeler aynı 
kuvvet ve maJtıiyeitlte görüldüğü takdirde taşınmaza ailt tutanak gerekçesi ile birilikte çözümlenmek üzere ka-» 
dastro kjom'isyonuna gönderilir. 

Çalışma alanı sınırı içlinde veya bitişiğindeki taşınmaz mallar ile dışında toplu alarak bulunan taşınmaz 
mallardan kadastro tutanağı düzenlenmeyen yerlerin kadalstro'ya talbi olması yolunda iddia vaki olursa, bu Ka
nun gereğince talhdılt ve tespiti yapılarak tutanak düzenlenir ve iddia sebepleri açıklanarak kadaisltro komisyo
nuna tevdi ediliri 

Bu çalışmalara, istedikleri talkldkde Maliye ve Gümrük Bakanlığı ille Orman Genel Müdürlüğü temsilcile-
rii de gözlemci olarak kaltılalbillirler. 

Kontrol 

MADDE 8. — Kadastro çalışmaları esnasında kontrol elemanları tarafından, tutanak ve bunları tamata-
layan belgeler üzerinde ve gerekliğinde arazide yapılan incelemede tespit edilen tetaik, idarî ve hukukî nok
san ve yanlışlıklar, kadaistaio ekibine tamamllattırıhr veya düzelttirilir. Yapılan işlem, iliıglilerin halklarını etkt-
iemeklte veya kontrol elemanları ile kadasitro teknisyenleri arasında görüş ayrılığı bulunmakta ise, tutanak, 
ekleri ile bidiklte kadastro komisyonuna gönderilir. 

Kadastro Tespitine İtiraz 

IMADDE 9. — Kadastro tutanağı düzenlendikten sonra kadastro ekildi çalışma alanından ayrılıncaya ka
dar tespitlere itiraz ediüelblilir., 

fcaz, kadastro tJefcniisyîeniığine veya kadastro müdürlüğüne yapılır, BU durumda itirazla ilgili tutanak 
veya ekleri en geç on gün içinde kadastro komisyonuna intikal ettirilir. 

lltiraız sadece uygulanan belgelerin geçerfâıiği hakkında yaıpılalbilir. Blir belgeye dayanmayan itirazlar in
celenmez» 

Htfitraz edenin ilan süresi içinde dava açma hakkı saklıdır. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Sınırlandırma ve Tespit İşleri 

Mevki veya Ada İlanı 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Taşınmaz Malların Sınırlandırılması 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci- maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Kontrol 

MADDE 8. — Tasarının & inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Kadastro Tespitine İtiraz 

MADDE 9. — Kadastro tutanağı düzenlendikten sonra kadastro ekibi çalışma alanında işlerini bitirinceye 
kadar tespitlere itiraz edilebilir. 

İtiraz, kadastro teknisyenliğine veya kadastro müdürlüğüne yapılır. Bu durumda itirazla ilgili tutanak veya 
ekleri en geç on gün içinde kadastro komisyonuna intikal ettirilir. 

İtiraz sadece uygulanan belgelerin geçerliliği hakkında yapılabilir. Bir belgeye dayanmayan itirazlar in
celenmez. 

İtiraz edenin ilan süresi içinde dava açma hakkı saklıdır. 
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Komisyon İncelemesi 

MADDE 10. — Kotrisyön, kendisine intikal eden işlerle itirazh tutanakları, intikal tarihinden itibaren 
en geç bir ay içinde veya gerekçe gösterilmek suretiyle kadastro ekibinin çalışma alanındaki faaliyetleri so
na erinceye kadar incelemek zorundadır. 

İBu incelemeler sonucunda eski tutanağın yerine kaim öllmak üzere hak sahibini belirleyici yeni bir tutanak 
düzenlenir, 

Belgeye karşı şahit dinlenmez. Komisyon, tam üye sayısı ile Coplanarak oy çokluğu ile tespit yapar, so
nuç alslkı ilanı ile ilgililere duyurulur. 

Aynı kuvivet ve mahiîyeltitelki belllgelerin uygulanmasında sonuca varılamayan veya çözümü kanunlarla mah
kemelerin taikdMne bıralklan konular, kadastro komJsyionu tarafından gerekçe gösterilmek suretiyle tutanak 
ve ekleri ile birlikte kadastro mahkemesine devredilir. 

Kadastro Sonuçlarının İlanı 

'MADDE 11. — Kadastro müdürü, kadastro tutanaklarınla göre yapılan tespitlere dayanarak, askı cetvel
lerini düzenler; bu cetvelleri; ve pafta öbeklerini, müdüriyette ve ayrıca mulhltarın çalışma yerinde 30 gün 
süre ile ilan ettirir; itirazı olanların ilan süresi içinde kadastro mahkemesinde dava açabileceklerini belirtir. 
Bu ilanda kadastro harçları da gösterilir, 

(Kiadasitmo müdürü bu işlemleri, kadastro ekibinin ça lışma alanındalki işini bitirdiği tarihten itibaren en geç 
üç ay içerisinde yapmak zorundadır., 

MÜdüır, Genel Müdürlüğün .iznini alarak, kadastrosu henüz tamamlanmaıyan çatışıma alanlarında mahalle, 
bucak merkezi ve köyde, bir ada veya mevkiden daha :küçülk olmamak üzere kadastro çalışmaları sonuçlanan 
taşınmaz mallara ait kısmî ilanı yukarıdaki esaslara gör© yapabilir., 

İBu Kanun gereğince yapılan ilanlar, ilgili gerçek kişilere, kamu ve özel hukuk tüzelkişilerine şahsen tebliğ 
edilmiş sayılır.| 

Kadastro Tutanaklarının Kesinleşmesi ye Hak Düşürücü Süre 

'MADDE 12. — 30 günlük Man süresi geçtikten sonra, dava açılmayan kadastro tutanaklarına ait sınırlan
dırma ve tespitler kesirieşirH 

Kadastro müdürü tarafından onaylanarak kesinleşen tutanaklar ile kadasltto mahkemesinin kesiınlleşimijş 
kararları; kesinleşme tarihleri tescil Jarilhi olarak gösterilmek suretiyle en geç 3 ay içinde tapu kütüklerine 
kaydledilir^ 

İBu tutanaklarda belirltlilen haklara, sınırlandırma ve tdsipMerie ait tutanakların kesinleştiği tarihten itibaren 
on yıl geçtikten sonra, kadastrodan önceki hukukî sebeplere dayanarak İtiraz olunamaz ve dava açılamaz. 

Kadastrosu tamamlanan çalışma alanı içerisinde kalan elski tapu kayıtları, işleme tabi kayıt niteliğini kay
bederler. Bu kayutiara dayanılarak kadastro ve tapu sicil müdürlüklerinde işlem yapılamaz. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Mülkiyet Hakkının Tespitine ilişkin Esaslar 

Tapuda Kayıtlı Taşınmaz Malların Tespiti 

MADDE 13. — Tapuda kayıtlı taşınmaz mal : 

A) Kayıt sahibi veya mirasçıları zilyet bulunuyorsa; 
a) Kayıt sahibi adına, 
b) Kayıt sahibi ölmüş ise mirasçıları adına, 
c) Mirasçılar tayin olunamazsa, ölü olduğu yazılmak suretiyle kayıt sahibi adına, 
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Komisyon İncelemesi 

MADDE, 10. — Komisyon, kendisine intikal eden işlerle itirazlı tutanakları, intikal tarihinden itibaren en 
geç bir ay içinde veya gerekçe gösterilmek suretiyle kadastro ekibinin çalışma alamndaki faaliyetleri sona 
erinceye kadar incelemek zorundadır. 

Bu incelemeler sonucunda, eski tutanağın yerine kaim olmak üzere hak sahibini belirleyici yeni bir tutanak 
düzenlenir. Gerektiğinde bilirkişilerin ve muhtarın bilglerinden yararlanılabilir. 

Belgeye karşı şahit dinlenmez. Komisyon, tam üye sayısı ile toplanarak oy çokluğu ile tespit yapar, sonuç 
askı ilanı ile ilgililere duyurulur. 

Aynı kuvvet ve mahiyetteki belgelerin uygulanmasında sonuca varılamayan veya çözümü kanunlarla mahke
melerin takdirine bırakılan konular, kadastro komisyonu tarafından gerekçe gösterilmek suretiyle tutanak ve 
ekleri ile birlikte kadastro mahkemesine devredilir. 

Kadastro Sonuçlarının İlanı 

MADDE 11. — Tasarının 11 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Kadastro Tutanaklarının Kesinleşmesi ve Hak Düşürücü Süre 

MADDE 12. — Tasarının 12 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Mülkiyet Hakkının Tespitine İlişkin Esaslar 

Tapuda Kayıtlı Taşınmaz Malların Tespiti 

MADDE 13. — Tasarının 13 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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B) Kayıt sahibi veya mirasçılarından başkası zilyet bulunuyorsa; 
a) Kayıt sahibi veya mirasçılarının kadastro teknisyeni huzurunda muvafakatları halinde zilyet adına, 
b) Zilyet, taşınmaz malı, kayıt malikinden veya mirasçılarından veya mümessillerinden tapu dışı bir yol

la iktisap ettiğini, onların beyanı veya herhangi bir belge ile veya bilirkişi veyahut tanık sözleriyle ispat ettiği 
ve ayrıca en az on yıl müddetle çekişmesiz, aralıksız ve malik sıfatıyla zilyet bulunduğu takdirde, zilyet 
adına, 

c) Kayıt sahibi yirmi yıl önce ölmüş veya gaipliğine hüküm verilmiş veyahut tapu sicilinden malikin kim 
olduğu anlaşılamamış ise, çekişmesiz ve aralıksız yirmi yıl müddetle ve malik sıfatıyla zilyet bulunan kimse 
adına tespit olunur. 

Noter tarafından tespit ve tevsik edilen muvafakat beyanı veya düzenlenen satış vadi senedi teknisyen 
huzurunda yapılmış muvafakat sayılır. 

Tapuda Kayıtlı Olmayan Taşınmaz Malların Tespiti 

MADDE 14. — Tapuda kayıtlı olmayan ve aynı çalışma alanı içinde bulunan ve toplam yüzölçümü sulu 
toprakta 20, kuru toprakta 50 dönüme kadar olan (20 ve 50 dönüm dahil) bir veya birden fazla taşınmaz 
mal, çekişmesiz ve aralıksız en az yirmi yıldan beri malik sıfatıyla zilyetliğini belgelerle veya bilirkişi veyahut 
tanık beyanlarıyla ispat eden zilyedi adına tespit edilir. 

Sulu veya kuru toprak ayırımı, 3083 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılır. 
Taşınmaz malın, yukarıdaki fıkranın kapsamı dışında kalan kısmının zilyedi adına tespit edilebilmesi için, 

birinci fıkra gereğince delillendirilen zilyetliğin ayrıca aşağıdaki belgelerden birine dayandırılması lazımdır. 
A) 1972 yılma veya daha önceki yıllara ait vergi kayıtları, 
B) Tasdikli irade suretleri ile fermanlar, 
C) Muteber mütevelli, sipahi, mültezim, temessük veya senetleri, 
D) Kayıtları bulunmayan tapu veya mülga hazineihassa senetleri veya muvakkat tasarruf ilmühaberleri, 
E) Tasdiksiz tapu yoklama kayıtları, 
F) Mülkname, muhasebatı atika kalemi kayıtları, 
G) Mubayaa, istihkâm ve ihbar hüccetleri, 
H) Evkaf idarelerinden tapuya devredilmemiş tasarruf kayıtları. 

Taksim ve Kısmî İktisap Hali 

MADDE 15. — Tapuda kayıtlı taşınmaz malların malikleri veya bunların mirasçıları arasında, tapuda 
kayıtlı olmayan taşınmaz malların ise ondördüncü madde gereğince belirlenen zilyetleri arasında taksim edil
dikleri belgelerle veya bilirkişi veyahut tanık beyanları ile sabit olduğu takdirde, bu mallar taksim gereğince 
zilyetleri adına .tespit olunur. 

Taşınmaz mal tapuda kayıtlı olsun veya olmasın, onun ayrılması mümkün bir kısmının veya belirli bir 
payının, bu kanunda zilyet lehine kabul edilen sebeplerle iktisabı caizdir. 

İştirak halinde mülkiyet hükümlerinin söz konusu olduğu hallerde, iştirakçilerinden biri veya birkaçının 
belirli bir taşınmaz maldaki hissesinin diğer iştirakçilere devir ve temliki; tapulu taşınmaz mallarda yazılı, tapu
suzlarda ise her türlü delille ispat edilebilir. 

Ayırmayı gerektiren taksimlerde ayırma tarihindeki imar mevzuatı dikkate alınır. 

Kamu Malları 

MADDE 16. — Kamunun kullanmasına veya bir kamu hizmetinin görülmesine ayrılan yerlerde Devletin 
hüküm ye tasarrufu altında bulunan sahipsiz yerlerden: 

A) Kamu hizmetinde kullanılan, bütçelerinden ayrılan ödenek veya yardımlarla yapılan resmî bina ve 
tesisler, (Hükümet, belediye, karakol, okul binaları, köy odası, hastane veya diğer sağlık tesisleri, kütüphane, 
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Tapuda Kayıtlı Olmayan Taşınmaz Malların Tespiti 

MADDE 14. — Tapuda kayıtlı olmayan ve aynı çalışma alanı içinde bulunan ve toplam yüzölçümü 
sulu toprakta 40, kuru toprakta 100 dönüme kadar olan (40 ve 100 dönüm dahil) bir veya birden fazla ta
şınmaz mal, çekişmesiz ve aralıksız en az yirmi yıldan beri malik sıfatıyla zilyetliğini belgelerle veya bilirkişi 
veyahut tanık beyanlarıyla ispat eden zilyedi adına tespit edilir. 

Sulu veya kuru toprak ayırımı, 3083 saydı Kanun hükümlerine göre yapılır. 
Taşınmaz malın, yukarıdaki fıkranın kapsamı dışında kalan kısmının zilyedi adına tespit edebilmesi için, 

birinci fıkra gereğince delillendirilen zilyetliğin ayrıca aşağıdaki belgelerden birine dayandırılması lazımdır, 
A) 31.12.1981 tarihine veya daha önceki tarihlere ait vergi kayıtları, 
B) Tasdikli irade suretleri ile fermanlar, 
C) Muteber mütevelli, sipahi, mültezim, temessük veya senetleri, 
D) Kayıtları bulunmayan tapu veya mülga hazinei hassa senetleri veya muvakkat tasarruf ilmühaberleri, 
E) Tasdiksiz tapu yoklama kayıtları, 
F) Mülkname, muhasebatı atika kalemi kayıtları, 
G) Mubayaa, istihkâm ve ihbar hüccetleri, 
H) Evkaf idarelerinden tapuya devredilmemiş tasarruf kayıtları. 

Taksim veJCısmî İktisap Hali 

MADDE 15. — Tasarının 15 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Kamu Malları 

MADDE 16. — Kamunun ortak kullanmasına veya bir kamu hizmetinin görülmesine ayrılan, yerlerle Dev
letin hüküm ve tasarrufu altında bulunan sahipsiz yerlerden : 

A) Kamu hizmetinde kullanılan, bütçelerinden ayrılan ödenek veya yardımlarla yapılan resmî bina ve 
tesisler, (Hükümet, belediye, karakol, okul binaları, köy odası, hastane veya diğer sağlık tesisleri, kütüphane, 
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kitaplık, namazgah, cami, genel mezarlık, çeşme, kuyular, yunak ile kapanmış olan yollar, meydanlar, pazar 
yerleri, parklar ve bahçeler ve boşluklar ve benzeri .hizmet malları) kayıt, belge veya özel kanunlarına göre 
Hazine, kamu kurum ve kuruluşları, il, belediye veya köy tüzelkişiliği, adlarına tespit olunur. 

B) Mera, yaylak, kışlak, otlak, harman ve panayır yerleri gibi paralı veya parasız kamunun yararlanma
sına tahsis edildiği veya kamunun kadimden beri yararlandığı belgelerle veya bilirkişi veya tanık beyam ile 
ispat edilen orta malı taşınmaz mallar sınırlandırılır, parsel numarası verilerek yüzölçümü hesaplanır ve bu 
gibi taşınmaz mallar özel siciline yazılır. 

Bu sınırlandırma, tescil mahiyetinde olmadığı gibi bu suretle belirlenen taşınmaz mallar, özel kanunlarında 
yazılı hükümler saklı kalmak kaydıyla özel mülkiyete konu teşkil etmezler. 

Yol, meydan, köprü gibi orta malları ise haritasında gösterilmekle yetinilir. 
Ç) Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan kayalar, tepeler, dağlar (bunlardan çıkan kaynaklar) 

gibi, tarıma elverişli olmayan sahipsiz yerler ile deniz, göl, nehir gibi genel sular tescil ve sınırlandırmaya tabi 
değildir, istisnalar saklıdır. 

D) Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ormanlar, bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde, 
özel kanunları hükümlerine tabidir. 

İhya Edilen Taşınmaz Mallar 

MADDE 17. — Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ve kamu hizmetine tahsis edilmeyen taşlık, 
çalılık, fundalık ve pırnallık gibi araziden, masraf ve emek sarfı ile imar ve ihya edilerek tarıma elverişli hale 
getirilen taşınmaz mallar, ondördüncü maddedeki şartlar mevcut ise imar ve ihya edenler veya halefleri adına, 
aksi takdirde Hazine adına tespit edilir. 

II, ilçe ve kasabaların yerleşme alanı içinde kalan taşınmaz mallarda bu hüküm uygulanmaz. 

Hazine Adına Tespit 

MADDE 18. — Yukarıdaki maddelerin hükümleri dışında kalan ve tescile tabi bulunan taşınmaz mallar 
ile tarım alanına dönüştürülmesi veya ekonomik yarar sağlanması mümkün olan' yerler Hazine adına tespit 
olunur. 

Orta mallan, hizmet malları, ormanlar ve Devletin hüküm ve tasarrufu altında olup da bir kamu hizmeti
ne tahsis edilen yerler ile kanunları uyarınca Devlete kalan taşınmaz mallar, tapuda kayıtlı olsun olmasın ka
zandırıcı zamanaşımı yolu ile iktisap edilemez. 

Takyitler, Sınırlı Aynî Haklar ve Muhdesat 

MADDE 19. — Tapuda kayıtlı taşınmaz maun zilyet lehine tespitinde, mevcut ve her türlü takyid ile 
sınırlı aynî haklar saklı tutulur. Eski tapu kayıtlarındaki bu tür hak ve mükellefiyetler, kadastro tutanağında 
belirtilerek yeni kütüklere aynen geçirilir. 

Taşınmaz mal üzerinde malikinden başka bir kimseye veya paydaşlarından birine ait muhdesat mevcut ise 
bunun sahibi, cinsi, ihdas tarihi ve iktisap sebebi, belirtilerek tutanağın ve kütüğün beyanlar hanesinde gös
terilir. 

Tarafların muvafakati halinde kadastro teknisyenleri veya Kadastro komisyonu ikili kullanmayı anlaşmaları 
çerçevesinde tek mülkiyete dönüştürebilir. 

Kayıt ve Belgelerin {Kapsamını Tayin 

MADDE 20. — Tapu kayıtları ile diğer belgelerin kapsadığı yerj t&yinkie;; 
A) Kayıt ve belgeler, harita, plan ve krokiye da yanmakta ve bunların yerlerine uyigulartması .mürnfkün 

bulunmakta ise, harita, plan ve krök'ildeki sınırlara itibar olunur. 
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kitaplık, namazgah, cami, genel mezarlık, çeşme,, kuyular, yunak ile kapanmış olan yollar, meydanlar, pazar 
yerleri, parklar ve bahçeler ve boşluklar ve benzeri hizmet malları) kayıt, belge veya özel kanunlanna, göre 
Hazine, kamu kurum ve kuruluşları, il, belediye, köy veya mahallî idare birlikleri tüzelkişiliği, adlanna tespit 
olunur. 

B) Mera, yaylak, kışlak, otlak, harman ve panayır yerleri gibi paralı veya parasız kamunun yararlanma
sına tahsis edildiği veya kamunun kadimden beri yararlandığı belgelerle veya bilirkişi veya tanık beyanı ile 
ispat edilen orta malı taşınmaz mallar sınırlandırılır, parsel numarası verilerek yüzölçümü hesaplanır ve bu gibi 
taşınmaz mallar özel siciline yazılır. 

Bu sınırlandırma, tescil mahiyetinde olmadığı gibi bu suretle belirlenen taşınmaz mallar, özel kanunların
da yazılı hükümler saklı kalmak kaydıyla özel mülkiyete konu teşki etmezler. 

Yol, meydan, köprü gibi orta malları ise haritasında gösterilmekle yetinilir. 
C) Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan kayalar, tepeler, dağlar (bunlardan çıkan kaynaklar) 

gibi, tarıma elverişli olmayan sahipsiz yerler ile deniz, göl, nehir gibi genel sular tescil ve sınırlandırmaya tabi 
değildir, istisnalar saklıdır. 

DJ DevMin hülklülm ve tasarrufu altında bulunan ormanlar, bu Kanunda hüfcfüirn bulunmayan hallerde, 
Özel kanunları hükümlerime talhidir. 

İhya Edilen Taşınmaz ̂ dallar 

(MAİDDE 17. —• Devlettin hüküm ve tasarrufu atanda bulunan ve kamu toizimeltine talhlsis edilmeyen taşlık, 
çalılık, fundalık ve pırnallık gibi araziden, masraf ve emek sarfı ite imar ve ihya edilerek tarıma dverişM 
hale geltirilen taşınmaz mallar, 14 ünlcü maddedeki şartlar mevcut İıse imar ve jJhVa edenler veya halefler adına, 
aksi tjalkdirlde hazine adına tespit edilir. 

ti, ilçe ve kasalbaların imar planının kapsadığı alanlarda kalan taşınmaz malanda bu hüküm uygulanmaz. 

Hazine Adına Tespit 

MADDE 18. — Tasarının 18 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kalbul editaiştir. 

Takyitler, Sınırlı Ayni Haklar ve {Muhdesat 

IMADDE 19. — Tasarının 19 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Kayıt ve Belgelerin Kapsamını Tayin 

MADDE 20. — Taşanının 20 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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fi) Harita, plan ve krokiye dayanmayan kayıt ve 'belgelerde belirtilen sınırlar mahalline uygulanabiliyor 
ve bu sınırlar içinde kalan yer hak sahibi tarafından kuUanıhyor ise, kayıt ve belgelerde gösterilen sınırlar 
esais alınarak tespit yapılır. 

C) Harita, plan ve kiriokliye dayanmayan kayıt ve belgelerde belirtilen sınırlar, değişebilir ve genişletil
meye elverişli nitelikte ise, bunlarda gösterilen miktara, itibar olunur. Ancak, değişelbil'ir ve genişletilmeye el
verişli sınırlardaki taşınmaz maların kayıtları, fizik yapıları ve konumları itibaıriiylte belli bir yeri kapsıyorsa, 
tesplit o sıınır esas alınarak yapılır. 

D) Hazinece, özel kanunları hükümlerine göre değişmez ve genişlemeye müsait olmayan sınırlarla mik
tar üzerinden satılan, teMz veya tahlsils veya parasız dağıtılan taşınmaz mallarda; çıkan fazlalık, taşınmaz 
malla birlikte satış, tefviz, tahsis ve dağıtım tarihinden itibaren on yıl geçmiş ise, miktarına bakılmaksızın 
kayıt salhilbli adına tespit edilir. 

IBu maddede yazılı taşınmaz mallarda meydana gelen fazlalıklar hakkında şartlar uygun bulunduğu tak
dirde, 14 üncü ve 17 nci madde hükümleri uygulanır. 

Miktar Fazlasının İfrazı 

MADDE 21. — Ktayit ve belgelerde yazılı miktara itibar ddilmösi gereken hailende, kayıt ve belgeler de
ğişebilen ve geniişleftilmeyie elverişli sınırı ihtiva ediliyorsa miktar fazlası o taraftan ifraz edilir. 

Değişimeyen ve genişletilmeye elverişli olmayan sınırlı kayıt ve belgelere dayanan tespitlerde, miktara iti
bar edilmesi gerekltiği tialkldirde, miktar fazlası zilyedin göstereceği taraftan ifraz edilir^ 

Zilyet tespit sırasında hazır bulunmaz veya terdih halklkını kullanmaktan kaçınırsa ifraz, Zilyedin yara
rına uygun düşen taraftan yapılır., 

Evvelce Kadastrosu Yapılan Yerler 

MADDE 22. — Evvelce tespit, tescil veya sınırlandırma suretiyle kadastrosu veya tapulaması yapılmış 
olan yerlerin yeniden kadastrosu yapılamaz. Bu gilhi yerler ikinci bir defa kadastroya talbi tutuimuşsa, ikin
ci kadastro bütün sonuçlarıyla hükümsüz sayılır ve Medenî Kanunun dokuzyüzdtuzdördüneü maddesin© göre 
işfem yapılır. Sürecinde dava açılmadığı takdirde, ikinci defa yapılan kadaislhro, tapu sicil müdürlüğünce resen 
iptal edilir., 

Tapulama veya kadastro çalışmalarında tespit dışı bırakılan tapuda kayıtlı taşınmaz mallar ile kamu 
kurum ve kuruluşlarına ait yerlerin bu Kanun hükümleri gereğince kadastrosu yapılır., 

Dalha önce saldece kadastro tahriri yapılan veya 23.6.1983 tarih 2859 sayılı Kanuna göre yenileme ya
pılacak yerler ile 2981 ve 3'290 sayılı Kanun hükümlerine talbli yerlerde bu makide hükmü uygulanmaz. 

Tahditleri yapılarak kestinıleşmıiş ve tescil edilmiş ormanlara ait kayıt ve belgeler tapu kütüğüne oüdiuğu gibi 
aktarılır. 

Diğer (Kanun yükümlerinin Uygulanacağı Haller 

MADDE 23. — Bu bölümde aksine hüküm bulunmlayan hallerde, Türk Medenî Kanunu ille diğer ka
nunların iktisap ve tescile ilişkin hükümleri uygulanır. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Uyuşmazlıkların Kadastro Mahkemesinde Çözümlenmesi 

Adlî Kuruluş 
•MADDE 24. — Genel mahkemelere ait olup da bu Kanunun uygulanması ile ilgili daıVa ve işlere, be

lirlenen uisui ve esaslara göre biakmak üzere her kadastro bölgesinde tek hakimli ve Asliye Mahkemesi sı
fatını haiz yeter sayıda kadastro mahkemesii kurulur. Bu mahkeme hâkimleri 28İÖ2 sayılı Hâkimler ve Sav
cılar Kamunu hükümlerine talbiidir. 
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Miktar Fazlasının İfrazı 

MADDE 21. — Tasarının 21 indi maddesi Kiomisyonurnıuızca aynen kalbul edilkriiişlüir. 

Evvelce [Kadastrosu Yapılan Yerler 

'MADDE 22. — Evvelice tsdspto, tefeci! veya sınırlaodurfma suretiyle kadaslfctioısu veya tapulaması yapıîlmuş 
olan yedenin yeniden kaıdastrosu yapılamaz. Bu ğilbi yerler ükinöi bir defa kadastroya talbli tuitullmuşisa, ikinci 
kadalsîbrio bü'tiün sonuçlarıyla hülküîmisüz sayılır ve Türlk Medenî Kanynunun 934 üncü maddesine göre işlem 
yapılır. Sürecinde dava açııîmadığı takdimde, ikinci defa yapian kadastro, tapu sicil miüldüriüğünce resen iptal 
edilir., 

Tapulama veya kadastro çalışmalaırın'da tespit dışı bırakılan tapuda kayıldı taşınmaz mallar ile kamu ku
rum ve kuruluşlarına ait yerlerin bu Kanun hükümleri gereğince kadastrosu yapılır., 

Daha önce sadece kadasltoo tahriri yapılan veya 23.6,1983 tarih 28*59 tfayıh Kanuna göre yenileme yapı
lacak yerler ile 29811 sayılı Kanun ve değişüklMkleri hükümlerine tabi yerlerde bu madde hükmü uyıgulanımaz. 

Tahditleri yapılarak kösiinleşim'iş ve tescil edilmiş ormanlara ailt kayıt ve belgeler tapu kütüğüne olduğu 
gilbi alkltarılıir./ 

Diğer Kanun Hükümlerinin Uygulanacağı Haller 

MADDE 23. —- Tasarının 23 üncü Maddesi Komisiylonumuzca aynen kalbul etdiıllmiştir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Uyuşmazlıkların Kadastro Mahkemesinde Çözümlenmesi 

Adlî Kuruluş 
MADDE 24. — Tasarının 24 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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Genel Olarak Görev 

IMIAIDDE 25. — KadaısICro mahkemesi; taşınmaz mal mülkiyetine ve sınırlı aynî haklara, tapuya tescil veya 
şerh edilecek veyahut beyanlar hanesinde gösterilecek sair halklara, sınır ve ölçü uyuşmazlıklarına.kadais'tıro-
ya ve tapu sicilini ilgilendiren benzeri davalara bakar; kadastroya veya kladalslferlo ile ügi'H verasete ait uyuş-. 
maızlı'kları çözümleyieMeceği giîbi, Miek üzerine veraset belgesi de verebilir* 

Kadastro mahkemesi, yalnız kadaisltro işlerine münhasır olmak üzere : 
A)j Velisi veya valstei bulunımayan küçüklere ve kısıklılara kayyım tayin eder. Bunların menfaatlerini ko

rumak amacıyla Türk Medenî Kanununun hâkimin iznini şart kıldığı hallerde bu izni verir, 
IB) Hukuk Usulü Mulhakemeleri Kanununun 465 ve bunu taklip eden maddeleri gereğince adlî yardım 

taleplerilni inceleyerek kaibul edefbilir̂  
C) Tutanağı düzenleyen taşınmaz mallara ait ihtiyatî tedbir kararı verebilir. Bu kararı hemen o yerin 

kâdaJsItro ve tapu sicil müdürlüklerime bildirir. Tedbir 'kararı alan taraf karar gününden itibaren usulün öngör
düğü süre içinde kadastro malhkelmesinde dava açmadığı talkfdirde tedbir kendiliğinden hükümsüz kalur. 

'Bu Kanunun yktaiafltı ve kurlkuncı madde hükümleri saklı kalmak üzere, kadaisıtrö tutanağının düzenlen
mesi gününden Ve tutana'* sonradan tamamlanmış ve düizefltlimiş ise, o günden sottiria dioğan halklara dair is
tekler, taksim, şuyuun giderilmesi veya muhdesalta bağlı olaralk taşınmaz malı iktisap, mulhldesatın yılkılıp kaldı
rılması ve benzeri nitelikte olan ve mahkemeden yenilik doğurucu hülkülm almayı gerektiren dalva ile iligjii isltek-
leriin incelenmesi, kadialsltro mahkemesinin görevi dışındadır. 

Zaman 'Bakımından .Görev ive 'Yetki 

MADDE 26. — Kadastro Mahkemesi; 
A) Onuncu maddeye göre kadaisitlro komisyonu tarafından gönderilen tutanaklara ait davalara, 
IB) Onlbirlindi, maddede belirtilen alsikı ilanı içinde açılan davalara, 
C) 'Mahallî hukuk mıalhlkemelerînden yinm'iyedinci mad|de uyarınca Kadastro mahkemesine devredilen 

dava ve djosyalara, 
D) Klaidasltrio mahkemelerine dava açıldıktan sonra aslî müdahil olarak katılanların iddialarına dair uyuş-

mazlılklaö, inceler ve karara .bağlar, 
Kadalsltıro işlerinde 355İ3 sayılı Kanun hükümleri uygulanmaz., 
Kadastro mahkemesinde görülmekte olan bir dava konusu taşıtılmaz mal, adına tespit yapılan kimse ta

rafından kırkıncı madde uyarınca başkasına devredildiği tlakdirde, davaya devralan devam eder-
Kadaslbro mahkemesinin yetkisi her taşınmaz miall hakkında kadastro tutanağının düzenlendiği günde baş

lar. Bu yetlkiyi blöllgeniin idarî sınırları belli 'eder. Yeni ilçe kurulmaisı hariç, idarî kuruluşta yapılan değişik
lik sebdbiyle. daha sonra başka Hr bölgeye bağlanan taşınmaz mallara ilişkin uyuşmazlıklar, kadastroya baş
lama gününde yetkili olan kadastro mahkemesi taraifıından karara 'bağlanıri 

Mahallî Mahkemelerde Görülmekte Olan Davaların Devri ve Eksik İdarî İşler Hakkında Yapılan İşlem 

MADDE 27. — Mahallî hukuk mahkemelerinde görülmekte olan kadastro ile iğilii ve henüz kesinleşme
miş bulunan taşınmaz mala ilişkin davalar hakkında o Haştnıntaz mal için kadastro tutanağı düzenlendiği ta
rihte bu mahkemelerin görevi sona erer ve davalara ait dosyalar mahkemesine resen deıvrolunur. 

Ayrıca1 müracaata kalmış davaların yenilenmesi halinde de yukarıdaki] hüküm uygulanır. 
Kadastro hâkilmli, devredilen bu dava dosyaları ile beşinci madjde gerekince müdür tarafından gönderikn 

kadastro tutanaklarını birleştirerek 11 inci maddede yazılı şekle uygun olarak askı ilanını yaptırır. îlan sü
resi bitmeden diuruşmaya başlanamaz. Henüz kesinleşmemiş olan davalara, kaldıkları noktadan bu Kanunda 
nı yapitırfarak 28 inci maddenin birinci fıkrası uyarın öngörülen esas ve usul dairesinde devam olunur. 
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Genel Olarak Görev 

MADDE 25. — Kadastro mahkemesi; taşınmaz mal mülkiyetine ve sınırlı aynî haklara, tapuya tescil veya 
şerh edilecek veyahut beyanlar hanesinde göslfcerilecek saiir halklara, sınır ve ölçü uyuşjmazlıkl'arına, kadastro-
ya ve tapu sicilini ilgilendiren benzeri davalara ve özel kanunlarca keüdıMne verilen işlere bakar; Kadastroya 
veya kadastro ile ilgili verasete a'İt uyuşmazlıkları çözüm ley dbiıleceği gilbi, istek üzerine veraset belgesi de vere
bilir. 

Kadastro mahkemesi, yalnız kadastro işlerine münhasır olmak üzere; 
A) VeM veya vasisi bulunmayan küçüklere ve kısıltlıiara kayyım tayin eder. Bunların menfaatlerini ko

rumak amacıyla Türk Medenî Kanununun hakimin iznini şiart kıldığı hallerde bu izni verir. 
B) Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 465 ve bunu takip eden maddeleri gereğince aldlî yardım 

taleplerini inceleyerek kalbul ejdefbliliitr. 
C) Tutanağı düzenlenen taşınmaz malılara ait ihtiyatî teldbir kararı verebilir. Bu kararı hemen o yerin 

kadastro ve tapu sicil müdürlüklerine bildirir. Tedbir kararı alan taraf karar gününden itilbaren usulün ön-
gördfüşü süre içinde kadastro mahkemesinde dava açmadığı takdirde tedlbir kendiliğinden hükümsüz kalur. 

'Bu Kanunun 2ı6 ve 40 inci madde hükümleri saklı kalmak üzere, kadastro tutamağının düzenlenmesi gü
nünden ve tultanak sonradan tamamlanmış, ve düzelltilmıiş ise, o günden sonra doğan haklara dair isıtdkler, 
talksiilm, şuyuun giderilmesi veya nuuihdesata <bağlı olarak taşınmaz malı iktisap, muhdeisatın yıkılıp kaldırıl
ması ve benzeri niltelıiiklte olan ve mahkemeden yenilik doğurucu hüküm ataayı gerektiren' daıva ile ilgili is
teklerin incelenmesi, kadastro mahkemesi niin görevi dışındadır, 

Zaman Bakımından Görev ve Yetki 

MADDE 26. — Kadastro Mahkemesi; 
A) 10 uncu maddeye göre kadastro komisyonu tarafından gönderilen tutanaklara ait davalara, 
B) İl inci maddede belirtilen askı ilanı içinde açılan davalara,, 
C) 'Mahallî hukuk mahkemelerinden 27 noi madde uyarınca Kadastro mahkemesine devıredilen dava ve 

dosyalara, 
D) 'Kadastro mahkemelerine dava açıldıktan sonra aslî müdahlil olarak katılanların iddialarına dair 

uyuşmazlıkları, 
inceler ve karara bağlar.. 
K'adiastro işlerinde 3'55i3 sayılı Kanun hükümleri uygulanmaz., 
Kadastro mahkemesinde görülmekte olan bir dava konusu taşınmaz mal, adına tespit yapılan kiımise ta

rafından 40 inci madde uyarınca başkasına devredildiği takdimde, davaya devralan devam eder. 
'Kadastro mahkemesinin yetkisi her taşınmaz mal hakkında kadastro tutanağının düzenlendiği günde baş

lar. Bu yetkiyi bölgenin idarî sınırları belli eder. İdarî kuruluşta yapılan değişiklik selbetbiyle daha sonra baş
ka biır bölgeye bağlanan' taşımımaz mallara ilişkin uyuşrnazlılklliar, kaldastraya başlama gününde yetkili olan 
kadaJs!tro mahkemesi tarafından karara bağlanır. 

Mahallî Mahkemelerde Görülmekte Olan Davaların Devri ve Eksik İdarî İşler Hakkında Yapılacak İşlem 

MADDE 27. — Taşanının 27 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kalbul edilmiştir. 
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Kadastro komisyonları tarafından 10 uncu madde uyarınca gönderilen tutanaklar için hemen askı ila
nı yaptırılarak 28 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca işlem yapılır. 

Hâteim, usul ve şekle Mıiışlkin efcsiMilkler sebebiyle tutanakları kadastro müdürlüğüne iade edemez. 

Kadastro Davalarında Usul 

MADDE 28. — Kadastro. hâkimi, askı süresi içinde açılacak davalar ve kadastro müdürü tarafından 
malhlkemeye tevdi olunacalk taşınmaz mallara ailt kadastro tutanakları ve mahallî hukuk mahkemelerinden dev-
rddıilen işler halklkınlda dava dosyası açar. tlgüUiiterln başvurusunu beklemeksizin kadastro tutanakları ile uyuş-
maziılğm çözümlenmdsıine ötikili olabilecek kayıt ve diğer biligilerft ilgili dairelerden .getirtir. Hâkim, duruşma 
gününü taraflara Tebligat Kanunu hükümlerine göre resen tdbliğ eder. 

Da(vaeı gerçek ve tülzeÛlkiişiler, dava selbep ve delti'llerüni dilekçelerinde bildirmek zorundadır. Dilekçede bu 
husus bildıMmemiş ise, ha'kiim gönderiilecek davetiye ile dava sebep ve deliieıriınıi bittirmesini davacıya teblliğ 
eder. Davacı, ilik duruşma oturumuna kadar dava selbep ve delililerimi dilcikçe ile veya ilik oturuma gelmek sure
tiyle bildirmez ise, hâlkilm,- davanın açimamış sayıllmasına ve tespit gibi tescile karar verir. Bu hüküm daveti
yede açılkça belirtilir. 30 uncu maddenin i'kinci fılkrası hüklmü saiklıdır. 

Davacı, tespit sırasında yapağı itiraz selbep ve delilleri ile bağlı değildir. 
Davanın açılmamış sayılması halinde davacının hak düşürücü süre içerisinde mahallî hukuk mahkemelerin

de yeniden dava açma hakiki saklıdırt 

Yargılama Usulü 

MADDE 29. — Kadastro mahkemesinde gıyap kararı tebliğ edilmez. Gelmeyen tarafın yokluğunda du-
ruşlma yapılır. Taraflardan hiç biri gelmez ise dosya işlemden kaldırılmaz. Hâlkim, Coplanması mümkün 
olan delilileri inceler ve otuzuncu madde hükmünce işi karara bağlar. 

iBir mliırasçı diğerlerüniın muvafakati olmadan dava açabilir ve yalnız başına davaya devam edebilir. Maraıs-
çılarının tayin edilememesi sebdbiiyle ölü olduğu belir tilerek kayıt sahibi adına tespiti yapılan taşınmaz mal
lar hakkında, ölünün ismi açıklanarak mirasçıları denilmek suretiyle mirasçılar aleyhine dava açılabilir. Dava 
sırasında, davalımın davadan önce öldüğünün anlaşılması halinde davaya mirasçılar devam eder. 

Bu Kanunun tatibiööimde ayrıca açıklık bulunmayan hallerde basit yargılatma usulü uygulanır. 
Kadastro mahkemeleri adlî tatille tabi değildir. 

Deliller ve Hâkimin Takdiri 

MADDE 30. — Kadastro tutanaklarında beyanlarına başvurulan kişiler, bu beyanlarıma gerekçe gös
terilerek itiraz edilmedikçe, yeniden dinlenmezler. Andaik hâkfcn, kadastro tultanağındaki beyanla, duruşima 
sırasında topladığı deliller arasında çel'işk'i görürse, bunu gidermek için üulDanaklta beyanlarına başvurulan 
kimseleri1 tanık sıfatıyla yenliden dinleyebilıir. 

Kadastro komisyonlarımdan gönderilen iulüamaklar ile mahallî mahkemelerden devredıilen dosyaların muh
tevasından malilk tespitli yapılamadığı veya dava açan müraSçının dışında başka miralsçıların da bulunduğu 
anlıaşıldığı takdirde, hâlkilm resen lüzum gördüğü diğer delilleri toplayaralk taşınmaz malın kimlin adına tescil 
edileceğine karar vermekle yülklüîmılüdür. Taşınmaz malın ölü bir şahsa ait olduğu anlaşılır ve mirasçıları da 
tespit edilemeZsie, ölü olduğu yazılmak suretliyle o şahsım adına teSoil kararı vertilir. 

Kadastro mıahlkemösinlde açılmış davalarda, ihtilaf taşınmaz malın muayyen bir kısmına münhasır kalı
yorsa, ilgililerin talebi üzerine ve imar mevzuatı da eögel teşkil etmediği takdirde ihtilaflı olmayan kısım 
ifraz edilerek, davaya ihitMaflı kısım üzerinde devam edilir-
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Kadastro Davalarında Usul 

MADDE 28. —, Tasarının 28 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Yargılama Usulü 

MADDE 29. — Kadastro mahkemesinde gelmeyen tarafın yokluğunda duruşma yapılır. Taraflardan hiç 
biri gelmez ise dosya işlemden kaldırılmaz. Hâkim, toplanması mümkün olan delilleri inceler ve 30 uncu mad
de hükmünce işi karara bağlar. 

Bir mlirasçı dıiğenîenkılm muvafakati olmadan dava açabilir ve yalnız başına davaya devam edebilir. Miras-
çrkrmın tayin edilememesi sebebiyle ölü olduğu belirtilerek kayıt sahibi adına tespiti yapılan taşınmaz mallar 
hakkında, ölünün ismi açıiklanarak mirasçıları denilmek surdfcilyle mirasçılar aleylhine dava açılabilir. Dava şi
fasında, davalının davadan önce öldüğünün anFaşıîması halinde davaya mıiıraJsçıliarı aleyhinde devam edilir. 

©u Kanunun tatbikinde ayrıca açıklık bulunmayan hallerde basilt yargılama usulü uygulanır. 
Kadaisltro mahkemeleri adlî tatile talbi değildir. 

Deliller ve Hâkimin Takdiri 

MADDE 30. — Tasarının 30 uncu maddesi Komfeyonuimuz!c<a aynen kabul edimidir. 
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Vekâlet 

MADDE 31. — Hukuk Usulü Mahkemeleri Kanununun tanudığı imkânlar saklı kalimak ve davada 
menfaatleri zı!t olmamak şartıyla, kadastro işlerinde karı ve koca birbirlerini vekil tayan edefbilirier. Kadast
ro veya sulh hâkimi tarafından tasdik edilmiş vekâletnameler de geçerlidir. 

Kamu kurum ve kuruluşları, taraf okluğu işlerde; avukatlarıyla, avukatları bulunmadığı takdirde, daire 
amiri veya daiire amlirinim ye-tMlii kılacağı memurlaırcatemisil ediillif.ı 

Avukat veya dava vekili ile takip edilen 'davalarda vekâlet ücreti; davanın önemli, vekilin sarf ettiği emek, 
tarafların davada iyi niyetle hareket edip etmediği, hak ve eşitlik kuralıları göz önümde tultulıarak makltuan tak
dir ve tayin olunur. Şu kaıdar ki, takdir edilecek vekâlet ücretiimiim ımiktan!, keşif yapılmışsa, taşınmaz malın 
değerine göre avukatlık ücret tarifesinin. tayin ettiği nispî vekâlet ücreti sınırlarının üstlümde olamaz. 

Kararların Tebliği, Kanun Yollarına Başvurma ve İlamların İnfazı 

MADDE 32. — Kadastro mahkemesi kararları Tdblûgalt Kanunu hükümlerine göre resen taraflara tebliğ 
olunur. Bu kararlara karşı kanun yollarına asliye mafokemellierimdelkı usule uygun olarak başvurulur. 

'Mahkeme, kesinleşen ilıamıları dayanakları olan dava dosyaları ile birlikte tesoil edilmek üzere ilgili ka
dastro veya tapu slicil müdürlüğüne devreder. 

Mahkeme kararı kadastro haritasında değişikliği gerektiriyorsa, bu değişikliği gösteren ve mahkemece 
tasldilki gereken hariita, ilama eklenir. 

Bu Kanunun Uygulanacağı Diğer Haller 

'MAlDDE 33. — Kadayıtrto işlemlerinin bir bölgede tamamlanmasından sonra veya iş hacimli itibariyle ka
dastro mankenıesinim devamına ihtiyaç kalmadığının anlaşullması halinde, Adalet Bakanlığı o bölgede kadast
ro mahkemesini kaldırmaya ve görülmekte olan dava dosyalarını taşınmaz malıların bulunduğu mahallî as
liye hukuk mahkemesine devretmeye yetkilidir. Bu mahkemede davaya bu Kanunda yazılı usule göre, kal
dığı noktadan devam olunur. 

Devredilen bu davalar ile kesıinleşımeımiş kadastro tespitleri aleyhine sonradan mahallî mahkemelerde açı
lacak davalarda, dördündü bölülm hükümleri uygulanır. 

'Bu Kanunun uygulandığı yerler dışımda bulumam taşınmaz mallar hakkınlda da 14, 1'5, 17, 1*8, 20, 21 inci 
maldldeler uygulanu-/ 

Bu Kanunun zilyede tanıdığı halklar, kadastrosuna 'başlanan bölgede zilyedim leh ve aleyhime açılan dava
larda iddia ve defi olarak ileni sürülebilir. Bu hükümler henüz kesimileşmemiş davalarda da uygulanır. 

Kesin Hüküm 

MADDE 34. — Kadastro mahkemeleri kararları, davada taraf olanlar ile taraflar dışında hak iddia ede
rek davaya müdahiil sıfatıyla katılanların leh ve aleyhinde kesim hüküm teşlkii eder. Taraf olmadığı halde 
lehine karar verilen şahıs hakkımda mahkemece teste edilen hüküm yukarılda sözlü edilenleri de bağlar. 

ALTINCI BÖLÜM 

Malî Hükümler 

Veraset ve İntikal Vergisi 

ıMIADDE 35. — Bu Kanuna göre bağışlama veya veraset sureciyle tespit edilen taşınmaz mallar hakkın
daki işlemler, veraset ve intikali vergisine tahakkuk ve talhsll'ime bakılmadan sonuçlandırılır. 

Ancak, kadastro müdürü bu taşımmaz malların listesini, tescillerden sonra bir ay içinde maliye dairesine 
vermekle yükümlüdür,, Tescilin tapu sicil müdürlüğünde yapılması hallinde bu sorumluluk, tapu sicil müdür
lüğüne düşer., 
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Vekâlet 

MADDE 31. — Taisiannın 31 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kaibul ediilimıişjtJiır. 

Kararların Tebliği, Kanun Yollarına Başvurma ve İlamların İnfazı 

MADDE 32. — Tasarının 32 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Bu Kanunun Uygulanacağı Diğer Haller 

MADDE 33. — Kadastro işlemlerinin bir bölgede tamamlanmasından sonra veya iş hacmi itibariyle 
kadastro mahkemesinin devamına ihtiyaç kalmadığının anlaşılması halinde, Adalet Bakanlığı o bölgede ka
dastro mahkemesini kaldırmaya ve görülmekte olan dava dosyalarını taşınmaz malların bulunduğu ma
hallî asliye hukuk mahkemesine devretmeye yetkilidir. Bu mahkemede davaya bu Kanunda yazılı usul ve esasa 
göre, kaldığı noktadan devam olunur. 

Devredilen bu davalar ile kesinleşmemiş kadastro tespitleri aleyhine sonradan mahallî mahkemelerde açı
lacak davalarda, dördüncü bölüm hükümleri uygulanır. 

Bu Kanunun uygulandığı yerler dışında bulunan taşınmaz mallar hakkında da 14, 15, 17, 18, 20, 21 inci 
maddeler uygulanır. 

Bu Kanunun Zilyede tanıdığı haklar, kadastrosuna başlanan bölgede zilyedin leh ve aleyhine açılan da
valarda iddia ve defi olarak ileri sürülebilir. Bu hükümler henüz kesinleşmemiş davalarda da uygulanır. 

Kesin Hüküm 

MADDE 34. — Tasarının 34 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

ALTINCI BÖLÜM 

Malî Mükümler 

Veraset ve İntikal Vergisi 

MADDE 3'5. — Tasarının 35 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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Yargılama Giderleri, Kadastro Harcı ve Tahakkuku 

MADDE 36. — Taraflardan her 'bini dava harcını, dinlenmesini talep ettiği tanık ve bilirkişi ücretini ve di
ğer yargılama giderlerini karşılamak zorundadır. Davacı, hâkim tarafından belirlenecek süre içinde gerekli gi
derleri mahkeme veznesine yatırmadığı takdirde, onunlailğilU delillere dayanmaktan vazgeçmiş sayılır. Bu Ka
nun gereğince resen yapılması gereken soruşturma ve tebligat işlemleri için zarurî giderler, ileride haksız çı
kacak taraftan alınmak üzere (bütçeye konulan ödenekten karşılanır. 

'Kadastro hâkimi, daVa harcı, yargılama giderlerinin tespit ve hesaplanmasında ilgili taşınmaz mala ait 
son 'beyan dönemi emlak vergisi değerini esas alır. 

Hâkim, hükmün kesinleşmesinden itibaren onbeş gün içinde giderin miktarı ile mükellefin kimliği ve en 
son ikametgâhını 'bir yazı ile maliyeye bildirir. 

Bu yazıda belirtilen giderler maliye tarafından yapılacak tebligattan başlayarak iki ay içinde ödenir. Sü< 
resi içinde ödenmeyen giderler için Amme Alacaklaıının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun hükümleri uygu
lanır., 

Kadastrosu yapılan taşınmaz mallara, emlak vergisi son beyan dönemi esas alınarak 492 sayılı Harçlar Ka
nununa ekli 4 sayılı tarifede gösterilen oranlarda, kadastro harcı tahakkuk ettirilir. 

Kadastrosu yapılan yerlerde, emlak vergisi değeri 'belli olmayan taşınmaz mallara, kadastro ve dava harcı 
ile yargılama giderlerine esas olmak üzere kadastro komisyonunca kıymet takdir edilir. 

Döner Sermaye Teşkili 

MADDE 37. — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bünyesinde veya Genel Müdürlüğün ihtiyaç duy
duğu Bölge Müdürlüklerinde döner sermaye işletmeleri kurulabilir. 

Döner sermaye işletmeleri için genel bütçeden 300 milyon lira sermaye tahsis olunmuştur. Bu miktar Ba
lkanlar Kurulu Kararıyla beş katına kadar artırılabilir. Bu suretle artırılan sermaye elde edilen kârlarla karşı
lanır. 

Döner sermaye, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçesine bu amaçla konulan ödenekler ile işletme 
faaliyetinden elde edilecek kârlar, bağış ve yardımlardan meydana gelir. Elde edilen kârlar ödenmiş sermaye, 
tahsis edilen sermaye (miktarına ulaşıncaya kadar sermayeye ilave olunur. 

Döner sermaye faaliyetlerinin gerektirdiği gider veya harcamalar ile kiralama, satınalma, araç, gereç, 
araştırma ve eğitim giderleri ve diğer ihtiyaçlar döner sermayeden karşılanır. Döner sermayeden bunlar dışın
da herhangi bir harcama yapılamaz. 

Döner sermaye faaliyetlerine ilişkin hizmetler Genel Müdürlük personelline ek görev olarak yaptırıldığı tak
dirde, döner sermaye gelirlerinden ödenmek üzere, kendilerine 50 - 150 rakamlarının memur aylıklarına uygu
lanan katsayı ile çarpımından elde edilecek tutardan, yaptıkları hizmetin özeliğine ve güçlülüğüne göre Ge
nel Müdürün onayı ile belirlenecek miktarda aylık ek görev ücreti verilebilir. 

Döner Sermaye İşletmelerinin Yetkileri 

MADDE 38. — Döner Sermaye İşletmeleri; Tapu ve Kadastro Genel 'Müdürlüğünün hizmetlerine önce
lik vermek ve aksatmamak kaydıyla, kamu yararının ve Millî ekonomimizin gerektirdiği veya teknik olarak 
yapılması mümkün olduğu hallerde; kamu kurum ve kurulluşlarından veya yerji gerçek ve ıtüzelkişilerden 
sipariş almaya ve her türlü teknik işlemlere girişmeye ve gerektiğinde müştereken iş yapmaya yetkilidir. 

Gienel Müdürlükçe meydana getirilmiş olan Kadastral ve Topoğrafik harita, fotoğraf, nirengi ve poligon 
değerleri, her türlü bilgi ve belgeleri bedel1 karşılığında verebilir, teknik aletleri, uçakları ve benzeri araç ve 
gereçleri kiralayabilir. 

Döner sermaye işlemlerinde, 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu ile 832 sayıh Sayıştay Kanununun 
vizeye ilişkin hükümleri uygulanmaz. Malî yılın bitiminden başlayarak iki ay içinde hazırlanacak bilanço ve ek-
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Yargılama Giderleri, Kadastro Harcı ve Tahakkuku 

MADDE 36. — Tasarının 36 ncı maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Döner Sermaye Teşkili 

MADDE 37. — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bünyesinde veya Genel Müdürlüğün ihtiyaç duy
duğu bölge müdürlüklerindıe döner sermaye işletmeleri kurulabilir. 

Donen sermaye işletmeleri için genel bütçeden 300 milyon lira sermaye tahsis olunmuştur. Bu miktar 
Bakanlar Kurulu Kararıyla beş katına kadar artırılabilir,, Bu suretle artırılan sermaye elde edilen kârlarla 
karşılanır. 

Döner sermaye, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçesine bu amaçla konulan ödenekler ile iş
letme faaliyetinden elde edilecek ıkârlar, bağış ve yardımlardan meydana gelir. Elde" edilen kârlar ödenmiş 
sermaye, tahsis edilen sermaye miktarına ulaşıncaya kadar sermayeye ilave olunur. Elde edilen ve her yıl 
sonunda kullanılmayan gelir ertesi yıl döner sermaye gelirine eklenir. 

Döner sermaye faaliyetlerinin gerektirdiği gider veya harcamalar ile kiralama, satın alma, araç, gereç, 
araştırma ve eğitim giderleri ve diğer ihtiyaçlar döner sermayeden karşılanır. Döner sermayeden bunlar dı
şında herhangi bir harcama yapılamaz. 

Döner sermaye faaliyetlerine ilişkin hizmetler Genel Müdürlük personeline ek görev olarak yaptırıldığı 
takdirde, döner sermaye gelirlerinden ödenmek üzerle1, kendilerine 100 - 300 rakamlarının memur aylıklarına 
uygulanan (katsayı dle çarpımından elde edilecek tutardan, yaptıkları hizmetin özelliğine ve güçlüğüne göre 
Genel Müdürün onayı ile belirlenecek miktarda aylık ek görev ücreti verilebilir. 

Döner Sermaye İşletmelerinin Yetkileri 

MADDE 38, — Tasarımın 38 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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leri ile 'bütün 'gelir ve gider belgeleri (Sayıştaya; 'bilanço ve eklerinin onaylı 'birer örneği de aynı süre içinde 
Maliye ve Gümrük Bakanlığına gönderilir. 

Öncelikle Kadastro 

MADDE 39. — Kadastroya başlanan 'bölgelerde henüz sırası gelmeyen çalışma alanları içindeki yatırım
larla ilgilti mevki ve adaların kadastro giderlerinin tamamının ilgililerince veya istekte 'bulunan kamu kurum 
ve kurüluş'larınca Tapu ve Kadastro Genel 'Müdürlüğü Döner Sermaye işletmesi hesabına yatırılması halinde 
kadastroları öncelikle yapılır. 

Onanmış imar planlarının kapsadığı alanlar ile kamulaştırma kararı kesinleşmiş olan ve toplu halde bu
lunan taşınmaz malların kadastrosu, ilgili kamu kurum veya kuruluşunun talebi üzerine, bu Kanunun öngör
düğü ilanlardan mevki veya ada ilanı ile yetinilerek yapılıp, onbirinci maddesine göre ilan edilir. 

YEDİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli Hükümler 

Kadastro Başladıktan Sonraki Akit ve Tescil İşlemleri 

MADDE 40. — Çalışma alanlarında, kadastroya başladıktan sonra her türlü âkit ve tescil işlemleri ta
şınmaz mal'ların o andaki kadastro tespit durumu, kadastro müdüründen sorularak alınacak cevaba göre ta
pu sicil müdürlükleri tarafından yapılır ve kayıt örnekleri derhal kadastro müdürlüğüne gönderilir. 

Kadastro tespiti kayıt sahibi veya mirasçılarından başkası adına yapılmış ve kesinileşmemiş ise, kadastro 
sonucunu beldemeleri, ilgililere tebliğ olunur; ancak ilgililer kadastro sonunda hâsıl olacak kesin durumu ka
bul edeceklerini noterde düzenlenmiş bir belge ile veya tapu sicil müdürü huzurunda tespit olunacak ifadeleri 
ile beyan ederek, alktin veya tescillin yapılmasını isterlerse, bu işlemler tapu sioil müdürlüğünde yapılır ve 
keyfiyet derhal kadastro müdürlüğüne, dava açılmış ise kadastro mahkemesine bildirilir. 

İhtiyati tedbir, ihtiyatî haciz ve benzeri kararlarla ilgili talepler tapu sicil müdürlüğünce derhal tapu sicili
ne işlenmekle birlikte kadastro tutanağına da geçirilmek üzere resen kadastro müdürlüğüne veya dava açılmış 
ise kadastro mahkemesine bildirilir. 

Teknik Hataların Düzeltilmesi 

MADDE 41. — Kadastroları kesinleşmiş taşınmaz mallarda vasıf ve mülkiyet değişikliği dışında kalan öl
çü, tersimat ve hesaplamalardan doğan fennî hatalar, ilgilinin müracaatı veya kadastro müdürlüğünce resen 
düzeltilir. Düzeltme, taşınmaz mal malikleri ile diğer halk sahiplerine tebliğ olunur. Tebliğ tarihlinden başla
yan 30 'gün içinde düzelıtmenin kaldırılması yolunda sulh mahkemesinde dava açılmadığı takdirde, yapılan dü
zeltme kesinlesin 

Bu maddenin uygulanmasında, 12 nci maddede belirtilen hakdüşürücü süre aranmaz. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 

Ceza Hükümleri 

Ceza 

MADDE 42. — 1. Memuır ülmaıyaınfllaır için; 
Kadastro işlerine engel olanlar veya zorluk çıkaranlar veyahut bu Kanunda belidi yükümlülükleri yerine 

getirmeyenler, eylemleri daha ağır cezayı gerektirmediği takdirde beşbin liradan onbin liraya kadar, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 590) 



- 4 1 -

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

öncelikli Kadastro ve İhale 

iMADDE 39. — Kadastroya başlanan bölgelerde henüz sırası gelmeyen çalışma alanları içindeki yatı
rımlarla ilgili mevki ve adaların kadastro giderlerinin tamamının ilgölilerince veya istekte bulunan kamu ku
rum ve kuruluşlarınca Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması ha
linde kadastroları öncelikle yapılır. 

Onanmış imar planlarının kapsadığı alanlar ile kamulaştırma kararı kesinleşmiş olan ve toplu halde bu
lunan taşınmaz malların kadastrosu, ilgili kamu kurum veya kuruluşunum talebi üzerine, bu Kanunun öngör
düğü ilanlardan mevki veya ada ilanı ile yıetinûlerek yapılıp, 11 inci maddesine göre ilan edilir. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, bağlı olduğu Bakanlığın onayım almak kaydı ile, kadastronun fennî 
işlerinin bir kısmını veya tamamını gerçek veya tüzelkişilere ihale yolu ille yaptırabilir. Bu ihalelerde gelecek 
yıllara sari taahhütlerde bulunabilir. 

YEDİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli Hükümler 

Kadastro Başladıktan Sonraki Akit ve Tescil İşlemleri 

MADDE 40. — Tasarının 40 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Teknik Hataların Düzeltilmesi 

MADDE 41. — Tasarının 41 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 

Ceza Hükümleri 

Ceza 

'MADDE 42. — Kadastro işlerine engel olanlar veya zorluk çıkaranlar veyahut bu Kanunda belirli yü
kümlülükleri yerine getirmeyenler, eylemleri daha ağır cezayı sektirmediği takdirde onbtin liradan yirmibin 
liraya kadar, 
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Kadastro çalışması veya itirazın dncelenmfesi sırasında çağrılan yerlere yahut kadastro mahkemesince dave
tiyede ücret verileceği gösterildiği halde özürsüz olarak gelmeyen 'bilirkişi veya tanıklar, ikibin liradan beşbin 
liraya kadar para cezası ille cezalandırılır. 

Bu maddede belirtilen eylemler için kadastro sırasında, kadastro müdürünün yazısı üzerine, yargılama 
sırasında ise resen araştırma inceleme yapılarak kadastro hâkimi tarafından karar verilir. 

Tanık ve.(bilirkişilerin gelmemelerini haklı gösteren 
2. Memurlar için; sebeplerin varlığı halinde verilen ceza kaldırılır. 
Bu 'Kanunda belirtilen sürede işlem yapmayan memurlar, eylemleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği 

takdirde, Devlet Memurları Kanununun 125/C-a fıkrası gereğince cezalandırılır. 

Yalan Beyan, Hile ve Deme 

MADDE 43. — Kadastro tutanaklarının düzenlenmesi sırasında sahibi olmadığı taşınmaz malı kendi ve
ya 'başkası adina kaydettirmek veyahut bir kimseye ait taşınmaz malı başkası adına yazdırmak için gerçeğe ay
kırı beyanda bulunanlar hakkında Türk Ceza Kânununun 343 üncü maddesinin birinci fıkrasında yazılı ceza uy
gulanır, 

Kadastro tutanaklarının düzenlenmesi sırasında bir kimse sahibi olmadığı bir taşınmaz malı hile ve desise 
veya kendisine ait olmayan kayıt ve belgeler kullanarak, kendisi veya başkası adına kaydettirirse, eylemi daha 
ağır cezayı gerektirmediği takdirde, altı aydan üç yıla kadar hapis ve ayrıca beşbin liradan yirmibin liraya 
kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. 

İkinci fıkrada yazılı fiilleri; kanun veya yetkili makamlarca görevlendirilen kimselerin işlemesi halinde ce
za üçte bir oranında artırılarak hükrnolunur. 

DOKUZUNCU BÖLÜM 

intikal ve Hükümler 

Toplu Yapıların Kadastrosu 

MADDE 44. — Kooperatif, şirket veya tüzelkişiliğe sahip olmayan şahıs topluluklarının birden çok yapı 
ve tesis yaparak sahip oldukları taşınmaz malların, kendi imar veya vaziyet planları dikkate alınarak ve gerek
tiğinde birleştirerek veya parçalara ayırarak, Kat Mülkiyeti Kanunu' hükümlerine göre bağımsız bölümler 
şeklinde tespitleri yapılır. Bunun için tüzelkişilerin genel kurullarının oy çokluğu ile geçen yönetim kurulu ka
rarı veya şahıs topluluklarında oy çokluğu ile alınan karara-dayanılarak kadastro tespitleri yapılır. Bu tespitler 

bütün hissedarları bağlar. 
Daha evvel kadastrosu yapılmış bu gibi taşınmaz malların, tüzelkişilerin veya topluluk temsilcilerinin talebi 

üzerine maksada uygun hale getirmek için, ikinci defa kadastrosu yapılabilir. 
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte ortaklarına yapı yapmak amacıyla kurulmuş bulunan şirketler, genel 

kurullarının oy çokluğu kararıyla, yapı kooperatifleri şekline dönüşebilirler. Şirketlerin bütün hak ve yükümlü
lükleri kurulacak kooperatife aynen intikal eder. 

Bu maddenin uygulanmasında, tüzelkişiler, şahıs toplulukları ile gerçek kişiler arasında yapılacak ifraz, tes
cil, cins değişikliği, el değiştirme, hisse değişikliği gibi hukukî işlemlerden kadastro harcı hariç, hiç bir vergi 
resim ve harç alınmaz. 

Orman t cinde ve Dışındaki Taşınmaz Mallarda İktisap 

MADDE 45. — Orman dışına çıkarılmış ve çıkarılacak yerlerde; değişik 6831 sayılı Orman Kanununun 2 
nci maddesinin (B) bendinde belirtilen şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerleşim saha
ları ile tarla, bağ, bahçe, meyvelik, zeytinlik, fındıklık, fıstıklık (Aritep fıstığı) gibi tarım arazileri, 31.12.1981 
tarihinden önceki vergi kaydı veya geçerli bir belgeye dayanmak şartıyla 14 üncü maddeye göre zilyetleri 
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Kadastro çalışması veya itirazın incelenmesi sırasında çağrılan yerlere yahut kadastro mahkemesince 
davetiyede ücret verileceği gösterildiği halde özürsüz olaraik gelmeyen bilirkişi veya tanıklar, beşbin lira
dan onhin liraya kadar para cezası ile cezalandırılır. 

Bu maddede belirtilen eylemler için kadastro sırasında, kadastro müdürünün yazısı üzerine, yargılama sıra
sında ise resen araştırma inceleme yapılarak kadastro hâkimi tarafından karar verilir. 

Tanık ve bilirkişilerin gelmemelerini haklı gösteren sebeplerin varlığı halinde verilen ceza kaldırılır. 

Yalan Beyan, Hile ve Desise 

MADDE 43. — Tasarının 43 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

DOKUZUNCU BÖLÜM 

İntikal ve Hükümler 

Toplu Yapıların Kadastrosu 

MADDE 44. — Tasarının 44 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen ka'bul edilmiştir. 

Orman İçinde ve Dışındaki Taşınmaz Mallarda İktisap 

MADDE 45. — Tasarının 45 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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adına tespit edilir. Zilyetlik müddeti 31.12.1981 tarihinden geriye doğru hesaplanır. 
6831 sayılı Orman Kanunu veya ek ve değişikliklerine göre, orman kadastrosu yapılarak evvelce Hazine 

adına tespit veya tescil edilmiş yerlerde de yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır. 
Orman sınırları içerisinde kalan veya orman dışına çıkarılan alanlarda tapulu yerlerle iskân suretiyle 

veya toprak tevzii yoluyla verilen yerler (İşlemleri tamamlanmamış olsa dahi) başka bir şart aranmadan hak 
sahipleri adına tespit ve tescil edilir. 

6831 sayılı Orman Kanununun değişik 2 nci maddesinin (B) bendinin uygulanmasında bu madde hükmü 
tatbik edilir. 

6831 sayılı Orman Kanununun değişik 2 nci maddesinin (A) bendi gereğince orman sınır dışına çıkarılan 
araziler Hazine adına tespit edilir. 

Hazine Adına Kayıtlı Taşınmaz Mallarda İktisap 

MADDE 46. — Kadastrosu yapılacak veya daha önce tamamlanmış bulunan yerlerde, 766 sayılı Kanunun 
otuzyedinci maddesi veya 4753 sayılı Kanun ile ek ve tadilleri uyarınca Hazine adına kaydedilen taşınmaz 
mallar bu Kanun hükümlerine göre doğan iktisap şartlarına istinaden zilyetleri adına tespit ve tescil olunur. 

Hazine adına tescil edilmiş taşınmaz mallardan iskân suretiyle veya toprak tevzii suretiyle verilen yerler 
(işlemleri tamamlanmamış olsa dahi) başka bir şart aranmaksızın, hak sahipleri adına tespit ve tescil olunur. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, Hazinenin mülkiyetinden çıkmış bulunan veya amme hizmetine 
tahsis edilen taşınmaz mallar hakkında uygulanmaz. 

ilgililerin, daha önce kadastrosu yapılan yerlerde bu maddeye dayanan talep ve dava hakkı, bu Kanunun 
yürürlüğe girmesi tarihinden itibaren 2 yıl geçmekle düşer. 

Yönetmelikler 

MADDE 47. — Bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili olarak aşağıdaki konularda yönetmelikler çıkarılır. 
A) Kadastro çalışma alanı sınırlarının belirlenmesi, belgelerinin değerlendirilmesi, ihtilafların çözümü usul 

ve esasları, komşu çalışma alanlarında yapılacak işlemler; 
B) Bilirkişilerin seçilme usul ve esasları, yeminleri, yaşları, ikamet süreleri, ücretleri, bilirkişiliği engelle

yen haller; 
C) Mahallî mahkemelerde davalı taşınmaz malların tutanaklarının tanzim şekli, dosyaların kadastro 

mahkemesine devri usulü; 
D) Taşınmaz malların sınırlandırma ve tespitlerinde ve kontrol işlerinde takip edilecek teknik, hukukî ve 

idarî usul ve esaslar, tutanakların muhteviyatı, tutulma şekli, kayıt ve belgelerin bulunması, çıkarılması, de
ğerlendirilmesi muhafaza ve devri gibi işlemler, revizyon gören eski kayıtların kapatılması gibi hususlar; 

E) İtirazları inceleyecek kadastro komisyonunun kuruluşu, görevi, üyelerin niteliği, çalışma şekli, mahal
linde inceleme ve yeniden tutanak tanzimi usul ve esasları; 

F) Bu Kanunla belirtilen ilanların yapılış şekli, ilanlarda belirtilecek hususlar,- asılacağı yerler, duyurula
cak kamu kurum ve kuruluşları; 

G) Döner sermaye işletmesinin faaliyet alanları, gelir kaynakları, malî işlemleri ile harcama usul ve esas
ları; 

H) Kadastrosu yapılan yerlerde emlak vergisi kıymeti belli olmayan taşınmaz malların, kıymetini takdir 
etme usul ve esasları; 

1) Kadastro görevlilerinin taşınmaz mallara girme şekli ve müsaade verecek makamlar; 
K) Taksim sebebiyle ayırma ve birleştirmelerde uygulanacak usul ve esaslar; 
L) Kontrolörlerin işe alınma ve istihdamları ile görev, yetki ve sorumlulukları, müfettişler refakatında 

çalıştırmaya ilişkin usul ve esaslar; 
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Hazine Adına Kayıtlı Taşınmaz Mallarda İktisap 

MADDE 46. — Kadastrosu yapılacak veya dalha önce tamamlanmış bulunan yerlerde, 766 sayılı Kanunun 
37 nci maddesi veya 4753 sayılı Kanun ile ek ve tadilleri uyarınca Hazine adına kaydedilen taşınmaz mallar 
bu Kanun hükümlerine göre doğan iktisap şartlarına istinaden zilyetleri adına tespit ve tescil olunur. 

Hazine adına tescil edilmiş taşınmaz mallardan iskân suretiyle veya toprak tevzii suretiyle verilen yerler 
(işlemleri tamamlanmamış olsa dahi) başka bir şart aranmaksızın, hak sahipleri adına tespit ve tescil olunur. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, Hazinenin mülkiyetinden çıkmış bulunan veya amme hizmetine tah
sis edilen taşınmaz mallar hakkında bu madde uygulanmaz. 

ilgililerin, daha önce kadastrosu yapılan yerlerde bu maddeye dayanan talep ve dava hakkı, bu Kanunun 
yürürlüğe girmesi tarihinden itibaren 2 yıl geçmekle düşer. 

Yönetmelikler 

MADDE 47. — Bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili olarak aşağıdaki konularda yönetmelikler çıkarılır. 
A) Kadastro çalışma alanı sınırlarının belirlenmesi, belgelerinin değerlendirilmesi, ihtilafların çözümü 

usul ve esasları, komşu çalışma alanlarında yapılacak işlemler; 
>B) Tutanak bilirkişilerinin seçilme usul ve esasları, yeminleri, yaşları, ikamet süreleri, ücretleri, bilirkişiliği 

engelleyen haller; 
C) Mahallî mahkemelerde davalı taşınmaz malların tutanaklarının tanzim şekli, dosyaların kadastro mah

kemesine devri usulü; 
D) Taşınmaz malların sınırlandırma ve tespitlerinde ve kontrol işlerinde takip edilecek teknik, hukukî ve 

idarî usul ve esaslar, tutanakların muhteviyatı, tutulma şekli, kayıt ve belgelerin bulunması, çıkarılması, de
ğerlendirilmesi muhafaza ve devri gibi işlemler, revizyon gören eski kayıtların kapatılması gibi hususlar; 

E) İtirazları inceleyecek kadastro komisyonunun kuruluşu, görevi, üyelerin niteliği, çalışma şekli, mahal
linde inceleme ve yeniden tutanak tanzimi usul ve esasları; 

F) Bu Kanunla belirtilen ilanların yapılış şekli, ilanlarda belirtilecek hususlar, asılacağı yerler, duyurulacak 
kamu kurum ve kuruluşları; 

G) Döner sermaye işletmesinin faaliyet alanları, gelir kaynakları, malî işlemleri ile harcama usul ve esas
ları; 

H) Kadastrosu yapılan yerlerde emlak vergisi kıymeti belli olmayan taşınmaz malların, kıymetini takdir 
etme usul ve esasları; 

t) Kadastro görevlilerinin taşınmaz mallara girme şekli ve müsaade verecek makamlar; 
K) Taksim sebebiyle ayırma ve birleştirmelerde uygulanacak usul ve esaslar; 
L) Bölge kontrolörlerinin işe alınma ve istihdamları ile görev, yetki ve sorumlulukları, müfettişler refa-

katında çalıştırmaya ilişkin usul ve esaslar; 
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Kaldırılan Kanun ve Hükümler 

MADDE 48. — 15 Aralık 1934 tarih ve 2163 sayılı Kadastro ve Tapu Tahriri Kanunu, 28 Haziran 1966 
tarih ve 766 sayılı Tapulama Kanunu ile 19 Temmuz 1972 tarih ve 1617 sayılı Kanunun yirminci maddesi 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

Diğer kanunların, 2613 ve 766 sayılı kanunlara yaptığı atıflar bu Kanunun ilgili hükümlerine yapılmış sa
yılır. 

ONUNCU BÖLÜM 

Geçici Hükümler 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce kurulmuş tapulama mahkemeleri, kadast
ro mahkemesi adını alır ve açılmış davalar, bu Kanundaki hükümlere göre yürütür. 

Asliye hukuk mahkemelerinde bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce 2613 sayılı Kadastro ve (Tapu 
Tahriri Kanununa göre açılan veya müracaatta bırakılan davalara, kadastro mahkemelerinde bu Kanundaki 
hükümler doğrultusunda bakılmaya devam olunur. 

Tapulama hâkimleri ile tapulama mahkemelerinde yetkili olarak görev yapan hâkimler yeniden bir atama
ya veya yetkilendirilmeye gerek olmadan kadastro hâkimi olarak görevlerini yürütürler. Bu hüküm, tapulama 
mahkemelerinde görevli diğer personel hakkında da uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Tapulama Kanununa göre birlik merkezinde duruşma açılmasına karar veril
miş olup da, duruşma henüz açılmamışsa, ilk duruşma için birlik merkezine gidilmeyerek, dava bu Kanu
nun hükümlerine göre sonuçlandırılır. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu Kanun gereğince ihtiyaç duyulan kadroların ihdası ve mevcut kadrolarda ya
pılacak değişiklikler, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname esaslarına 
göre 8 ay içinde gerçekleştirilir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Tapulama ve kadastro mahkemelerince bu Kanun yürürlüğe girmesinden önce ke
sin hükme bağlanmış uyuşmazlıklara bu Kanun uygulanmaz. Tapulama, mahkemeleri ile kadastro mahkemesi 
sıfatıyla görev yapan asliye mahkemelerinde halen görülmekte olan davalar ile 10 yıllık hak düşürücü süre 
içerisinde açılacak davalara bu Kanun hükümleri uygulanır. 

Bu Kanunun yürürlüğünden önce düzenlenmiş tapulama tutanakları ve kadastro beyannameleri ile verilmiş 
bulunan komisyon kararları geçerli ilklerini korurlar. Bunlara süresi içinde itiraz durumunda bu Kanun hü
kümleri uygulanır. 

. 2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tahriri Kanunu ile diğer kanunlar gereğince özel kadastrosu yapılan ve tuta
nakları kesinleşmiş bulunan taşınmazlar için 10 yıllık hak düşürücü süre geçmiş ise, bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde hak sahipleri da va açabilirler. 

Tapulama ve kadastrosu yapılıp tespit dışı bırakılan yerlerde tapulu taşınmazların maliklerinin talep etmesi 
halinde, bu Kanun hükümlerine göre bunların kadastrosu yapılır. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce 766 ve 2613 sayılı Kanun hükümlerine 
göre kurulmuş komisyonlara intikal etmiş veya edecek itirazlar,' bu komisyonlarda bu Kanun hükümlerine 
göre sonuçlandırılır. Tdbligat ve ilanlar 766 ve 2613 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılır. 
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Kaldırılan Kanun ve Hükümler 

MADDE 48. — 15 Aralık 1934 Tarih ve 2613 sayılı Kadastro .ve Tapu Tahriri Kanunu, 28 Haziran 1966 
tarih ve 766 sayılı Tapulama Kanunu ile 19 Temmuz 1972 tarih ve 1617 sayılı Toprak ve Tarım Reformu 
Örttedlbirler Kanununun 20 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

Diğer kanunların, 2613 ve 766 sayılı kanunlara yaptığı atıflar bu Kanunun ilgili hükümlerine yapılmış sa
yılır. 

ONUNCU BÖLÜM 

Geçici Hükümler 

GEÇİCİ MADDE 1. — Tasarının Geçici 1 inci Maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Tapulama Kanununa göre birlik merkezinde duruşma açılmasına karar verilmiş 
olup da, duruşma henüz açılmamışsa, ilk duruşma için birlik merkezine gidilmeyerek, dava bu Kanunun hü
kümlerine göre yürütülür. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu Kanun gereğince ihtiyaç duyulan kadroların ihdası ve mevcut kadrolarda ya
pılacak değişiklikler, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Halkkında Kanun Hükmünde Kararname esaslarına 
göre 8 ay içinde gerçekleştirilir. 

Bu madde gereğince, yeni kadroların ihdası ve mevcut kadrolarda yapılacak değişikliğe kadar, Tapu ve Ka
dastro Genel Müdürlüğünde çalışan personel, bu Kanunda belirtilen unvanlarda görevlendirilebilir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Tasarının Geçici 4 üncü maddesi Komis-yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Tasarının Geçici 5 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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Yürürlük 

MADDE 49. Bu Kanun yayımlandığı tarihten üç ay sonra yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 50. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
T. özal 

Devlet Bak. - Başbakan Yrd, 
/. K. Erdem 

Devtldt Bakanı 
M. V. Dinçerler 

Devlet Bakanı 
A. Karaevli 

Millî Savunma Bakanı 
Z. Yavuztürk 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
A. K. Alptemoçin 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakam 
M., Kalemli 

Çalışma ve Sosyali Güvenik Bakanı 
M. M. Taşçıoğlu 

Devlet Bakamı 
K. Oksay 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Devlet Bakanı V 
A. Tenekeci 

içişleri Bakanı 
Y. Akbulut 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bak. V. 
A. M. Yılmaz 

Ulaştırma Balkana 
V. Atasoy 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
H. C. Aral 

Kültür ve Turizm Bakanı 
A* M. Yılmaz 

Devlet Balkanı 
H. C. Güzel 

Devlet Balkanı 
M. T. Titiz 

Adallet Bakanı 
M. O. Sungurlu 

Dışişleri Balkanı 
V. Halef oğlu 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
/. S. Giray 

Tarım Orman ve Köyilşferi Balkanı 
H. H. Doğan 

Enıerji ve Tabiî Kaymaklar Bakanı 
S. N. Türel 
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Yürürlük 

MADDE 49. — Tasarının 49 uncu maddesi Komis yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Yürütme 

MADDE 50. — Tasarının 50 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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