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1. — içişleri Bakanı Faruk Sükan'm; 
19 . 6 . 1966 Pazar günü Botan çayında 
16 jandarma erinin şehadeti ile neticele
nen müessif olay hakkında demeci. 39 :40 

2. —• Kocaeli Üyesi Fatma Hikmet tş-
men: Sünnilik - alevîlik mevzuunda be
yanda bulunarak, toplumun istikbali için 
Hükümeti uyarma lüzumunu duyduğuna 
dair demeci. 40:42 

3. — Devlet Bakanı Refet Sezgin'in; 
Türkiye'de Sünnilik - alevîlik diye bir 
mevzu bulunmadığına, Ortaca'da vukubu-
lan hudut hâdisesinin zaman zaman, aynı 
mezhepten -olan köyler arasında da gö
rüldüğüne, bu gibi hâdiselerin siyasi 
istismara konu edilmemesi gerektiğine, 
Türkiye'nin hiçbir zaman bir yabancı dev
let nüfuzu altına girmediğini ve girmiye-
ceğine dair demeci 42 :43 

Sayfa 
4. — Tabiî Üye Mehmet Özgüneş'in; 

bu topraklar için kanını, canını vermiş, 
asırlardır kardeşçe beraber yaşamış ayrı 
ayrı mezhepten olan vatan çocukları ara
sına siyasi çıkarları için nifak sokmaya 
çalışanların hüsrana uğrayacağına dair de
meci. 43 :45 

5.— Başkanlık Divanının Genel 
rula sunuşları 

Ku-
45 

1. —• Vazife ile yurt dışına gidecek 
olan Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Edip Somunoğlu'na dönüşüne kadar, Ça-
nışma Başkanı Ali Naili Erdem'in vekil
lik edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi (3/498) 45 

2. — Cumhuriyet Senatosu Üyeleri Ha
lil Ağar ve Ziya önder'e izin verilmesi 
hakkında Cumhuriyet Senatosu Başkan
lığı tezkeresi (3/499) 45 

o. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan 
Üyesi Sadi Koçaş ve 4 arkadaşının, Par
lâmentonun Hükümeti murakabe hak 
ve imkânları konusunda, Hükümet hak-



Sayfa 
kında bir Genel Görüşme açılmasına dair 
önergesi. (8/13) 45:67 

4. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Fahri özdilek ve 5 arkadaşının Türkiye'
de, din yoluyla, girişilen bölücülüğün ve 
yıkıcılığın incelenmesi ve bu konuda et
kili olacak bir politikanın tesbitine yar
dımcı olunması amaciyle bir genel gö-

1. — GEÇEN Tl 

Polonya Halk Cumhuriyeti Millet Meclisi 
Başkanının ; Türkiye Cumhuriyeti Parlâmen
tosunu temsil edecek 'bir heyetin Polonya'yı 
ziyarete daveti hakkındaki yazısı okundu ve 
kabul olundu. 

Başkanlık Divanında açık bulunan iki 
üyelik için geçen birleşimde yapılan seçim 
neticesi arz ve Ömer Ucuzal (Eskişehir) ile 
Azmi Erdoğan (Diyarbakır) in kâtipliklere se
çildikleri bildirildi. 

Anayasa Mahkemesine ve Yüksek Hâkimler 
Kuruluna yapılacak seçimin 23 . 6 .1966 gün
demine bırakılmasına dair önerge kabul 
edildi. 

Cumhuriyet Senatosu Van Üyesi Ferid 
Melen ve 8 arkadaşının, T. B. M. M. 'binasında 
yapılan aramadan dolayı İçişleri Bakanı hak
kında bir genel görüşme açılması hususun
daki önergesi, okundu ve yapılan görüşme 
sonunda önerge reddedildi. 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Sezai 
O'Kan'ın, İçtüzüğün 17 nci maddesinin «A» 
bendinin III ncü fıkrasında değişiklik ya
pılmasına dair İçtüzük teklifi, teklif sahibi
nin kabul edilen önergesi gereğince, komisyona 

Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi Cenap 
Aksu ve 5 arkadaşının, İçtüzüğün 114 ncü 
maddesi sonuna iki yeni fıkra eklenmesine 
dair İçtüzük teklifinin görüşülmesi, rapor 
sözcüsü ; 

Sayfa 
rüşme açılmasına dair önergesi (8/14) 67 

6. — Görüşülen işler 67 

1. — Tapulama kanunu tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Geçici Komisyon raporu. 
(Millet Meclisi 1/128; Cumhuriyet Sena
tosu 1/653) (S. Sayısı : 785) 67:79 

7. — Düzeltişler 80 

'ANAK ÖZETİ 

Maliye Bakanı İhsan Gürsan'm Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 9 .7 .1965 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 3656 sa
yılı Kararın ; 

Maliye Bakanı İhsan Gürsan'm, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 9 .7 .1965 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 3656 sa
yılı Kararın ve 

Maliye Bakanı İhsan Gürsan'm, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 9 .7 .1965 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 3658 sa
yılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergeleri ve Dilekçe Karma Komisyonu ra
porlarının görüşülmesi, Maliye Bakanı ve 

Cumhuriyet Senatosu Taıbiî Üyesi Vehbi Ersü 
ve 3 arkadaşının Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 22 .5 .1965 tarihli Hafta 
lık Karar cetvellerindeki 2538 sayılı Kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve 
Dilekçe Karma Komisyonu raporunun görüşül
mesi önerge sahipleri bu birleşimde bulun
madıklarından, gelecek birleşime bırakıldı. 

21 Haziran 1966 Salı günü saat 15 te topla
nılmak üzere Birleşime, saat 16,25 te, son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Çanakkale 

Kadri Kaplan Nahit Alt an 
Kâtip 

Gaziantep 
Nizamettin özgül 
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2. — GELEN KAĞITLAR 

Teklif 
1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 

Hıfzı Oğuz Bekata ile Tabiî Üye Sezai O'Kan'-
m, Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 17 nei 
maddesinin (A) bendinin I, II, ve III ncü fık
ralarında değişiklik yapılması hakkında İçtü
zük teklifi (2/194) 

Rapor 

2. — Tapulama kanunu tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Geçici Komisyon raporu. (Millet Mec
lisi 1/128; Cumhuriyet Senatosu 1/653) (S. Sa
yısı : 785) 

•>•••<« 

BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Sırrı Atalay 

KATİPLER : Adil Ünlü (Cumhurbaşkanınca S. Ü.), Nahit Altan (Çanakkale) 

BAŞKAN — 79 ncu Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yaptıracağım. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Yeter sayımız vardır, görüşme
lere başlıyoruz. 

Sayın İsmen gündem dışı söz istemişlerdir. 

4. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

1. — İçişleri Bakam Faruk Sükan; 19.6.1966 
Pazar günü Bot an çayında 16 jandarma erinin 
şahadeti ile neticelenen müessif olay hakkında 
demeci 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (Kon
ya Milletvekili) — Siirt'te şehit olan 16 asker 
hakkında gündem dışı söz istiyorum. 

BAŞKAN — İçişleri Bakanı gündem dışı 
söz istemişlerdir, buyurun efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (Kon
ya Milletvekili) — Sayın Başkan, kıymetli se
natörler, huzurunuzda 19 Haziran Pazar günü 
Siirt Eruh ilçesi Botan çayında zuhur eden ve 
16 jandarma erimizin şahadetiyle neticelenen 
bir olay hakkında maruzatta bulunmak üzere 
huzurlarınızı işgal etmiş bulunuyorum. İçişleri 
Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Do
ğu ve Güney - Doğu'daki asayiş hâdiselerine 

verdiği önem dolayısiyle ve mevsim itibariyle 
asayişi bozan hâdiseleri yerinde tedip etmek ve 
gerekli tedbirleri almak üzere jandarma birlik
lerimizi takviyeye karar vermiştir. Ve 6 Hazi
ran tarihli Jandarma Genel Komutanlığının ta
limatı üzerine Siirt'ten özel surette bir takip, 
arama, tarama harekâtı talimatı Siirt'e gönde
rilmişti. Bu harekette görev almak ve tatbikat
larına orada devam etmek üzere Foça'daki Jan
darma Komando Okulunda kursta bulunan üç 
asteğmen subay, altı uzatmalı çavuş, yüz er ay
nı emirle Jandarma 11 Komutanlığına verilmiş
ti. Başlarında öğretmenleri bir üsteğmen subay 
ela bulunuyordu. Bunlardan bir subay, bir ast
subay, üç uzman çavuş ve elli er asayiş görevi 
alıncaya kadar eğitim ve öğretimle meşgul ol
mak üzere Eruh ilçesinin Başgöze bucağının 
Metit köyü Güneyinde çadır kurarak yerleş
mişlerdi. 19 . 6 .1966, yani geçen Pazar günü 
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ilerde verilecek vazifelere hazırlık olmak üzere 
Bütan çayının akıntılarını ve derinliğini tesbit 
ve keşfetmek üzere, bir uzman çavuş, dört er 
nöbetçi bırakılarak, diğerleri Botan çayına gi
rip elele vererek zincir teşkil etmek suretiyle 
çayın içerisine girmişlerdir. Bu sırada her na
sılsa bâzılarının ellerini bırakmak suretiyle el 
zinciri kopmuş, dağılma ve karışıklık olmuş, er
ler akıntıya kapılmışlardır. Çok büyük kısmı 
kurtulmuş fakat normal yüzme bilmiyen on altı 
jandarma erimiz maalesef sulara karışarak kay
bolmuşlardır. Olay Pazar günü 11,30 da cere
yan etmiştir. Halen akıbetleri meçhul olup, ara
malara devam edilmektedir. Şimdilik sadece 
Kurtalan ilçesi bölgesinde asker olduğu muhte
mel bir ceset bulunmuştur. Olay üzerine derhal 
vali ve jandarma komutanı ve jandarma bölge 
komutanı hareket etmiştir. Olayla ilgili olarak 
tahkikata başlanmış, bidayette Siirt 43 ncü Pi
yade Alay Komutanlığı disiplin subayı tarafın
dan meseleye el konmuş, bilâhara aynı gün Di
yarbakır'dan 7 nci Kolordu Komutanı yanma 
bir hâkim almak suretiyle olaya el koymuştur. 
Bugün de Ankara'dan Jandarma Genel Komu
tanlığı Kurmay Başkanı Tuğgeneral Adnan 
Ersöz bir komando binbaşısiyle birlikte 17,30 
da Siirt'e hareket edeceklerdir. Biraz evvel al
dığımız bilgiye göre hâdise mahalline giden hâ
kim binbaşı, üsteğmen subayı kusurlu görerek 
tevkif etmiş bulunmaktadır. İki uçak dikkatle 
arama ameliyesini yapmaktadır. Netice ve tah
kikat hakkında umumi efkâra hâdiselerin te
kemmülünden sonra bilgi arz olunacaktır. Hü
kümet olarak bu elîm olaydan dolayı teessür
lerimizi arz ederken şehit erlerimize Tanrıdan 
rahmet niyaz eder ve ailelerine gerekli yardım
ların yapılacağını hürmetlerimle Yüksek Sena
toya arz ederim efendim. 

2. — Kocaeli Üyesi Fatma Hikmet î.pnen; 
sünnilik - alevîlik mevzuunda beyanda buluna
rak, toplumun istikbali için Hükümeti uyarma 
lüzumunu duyduğuna dair demeci 

BAŞKAN — Sayın İsmen, gündem dışı söz 
istemiş bulunuyorsunuz. Kısa olmak şartiyle 
buyurun. 

FATMA HİKMET İSMEN (Kocaeli) — Sa
yın Başkan, sayın senatörler, son günlerde ka
mu oyunu fazlasiyle meşgul eden sünni - alevî 
çatışması üzerinde görüşlerimi belirtmek ve bu 

konuda Hükümeti olumlu bir davranışa yönelt
mek gayesiyle gündem dışı söz almış bulunu
yorum. 

Sayın senatörler, dünyadaki bütün uluslar
da olduğu gibi, Türkiye'de de ayrı din ve mez
heplerden olan yurttaşlar vardır. Çünkü Ana
dolu yüzyıllar boyunca türlü ulusların yaşadığı 
ve çeşitli medeniyetlerin geçtiği bir ülkedir. Bu 
bakımdan yurttaşlarımızın değişik din ve mez
heplere bağlı olmalarını tarihsel gelişmenin bir 
sonucu olarak görmek gerekir. Bunların varlı
ğını kabul etmek Anayasaya ve ulusal bütün
lüğümüzü görmek demektir. Tam tersine Ana
yasamızın âmir hükümlerince çeşitli din ve mez
heplerden olan yurttaşlara inanç ve ibadet öz
gürlüğü ve eşit muamele sağlanması gerçek an
lamdaki bir ulusal bütünlüğün gereğidir. 

Din ve mezhep farklarının varlığını kabul 
(itmek, bunlar arasında fark gözetmek ve farklı 
muamele yapmak anlamına gelmez. Ayrılığın 
varlığını kabul etmekle ayrım yapmak keyfiye
tini birbirine karıştırmamak gerekir. 

Yetkililer beyanları ile böyle bir karışıklığa 
düşmüş görünmektedirler. «Sünni - alevî mese
lesi yoktur» demek hiçbir şeyi halletmez. Böyle 
bir davranış gerçeklerden kaçmak ve Türk top
lumunun meselelerini bilim dışı gösmektir. Ulu
sal bütünlük, var olan sosyal meseleleri görme-
mezlikten gelmek, örtbas etmekle sağlanamaz. 
Aksine ulusal bütünlük farklı din ve mezhep
lerde olan yurttaşların din ve vicdan özgürlü-
ğümi Anayasanın 12 nci maddesinin getirdiği 
eşitliği sağlamak suretiyle gerçekleştirilebilir. 

Bu konuda Adalet Partisi iktidarının özel
likle Diyanet İşleri Başkanlığının tutum ve dav
ranışları üzüntüyle söylemek gerekir ki, ayrı 
din ve mezheplerden olan yurttaşlar arasında 
ayırım yapmakta ve fark gözetmekte oldukları
nı göstermektedir. Bu tutum halkı düşmanca 
kamplara ayırmaya zorlamaktadır. 

Diyanet İşleri Başkanlığının «alevilik ölmüş
tür» şeklindeki gerçek ve Anayasa dışı beyanın
dan sonra yurdun dört bucağında bu çatışma
ları belirleyen olaylar birbirini kovalamıştır. 

Adalet Partisini tutan bâzı yayın organları 
alevî vatandaşlara karşı büyük bir hakaret 
kampanyası açmışlar ve bunların komünistli
ğinden, dinsizliğinden söz eden tefrikalar dü
zenlemişlerdir. 

— 40 — 
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Antakya'da polisler bir gazeteyi sattığı için 
alevi halk şairini 36 saat durmadan dövmüşler
dir. 

Zara'da ölen bir vatandaş alevî olduğu için 
cami imamı tarafından namazı kılınmamıştır. 

Ankara'da Altındağ'da Telsizler İlkokulu 
din dersi öğretmeni; «Kızılbaşlar müslüman de
ğildir, köpek gibidirler, çamurdan insanlardır.» 
demiş, itiraz eden öğrenciler tokatlanmıştır. 

Şiran'da bir ortaokul müdürü aynı davra
nışta bulunmuştur. 

Tokat'ın Çamlıbel bucağında partizanlık yü
zünden sünni - alevî çatışması olmuş, haftalarca 
pazar kurulamamıştır. 

Son günlerde de Muğla'da Ortaca bucağın
da aynı olayların daha somut, daha üzücü bir 
örneği verilmektedir. Bu olay - da, masum sün
ni - alevî vatandaşlar birbirlerinin canına kıy-
mışlardır. 

Yetkililerin küçümsediği bu olaylar bütün 
yurttaşları derin üzüntülere sevk etmiştir. Ni
tekim yurdun birçok yerlerinden bu üzüntüleri 
belirten telgraflar almaktayız. Eminim ki, yet
kililer dâhil bütün siyasi parti grupları buna 
benzer şikâyetler almışlardır. 

Esasen siyasi maksatlarla gizli dinsel hare
ketlerin ve teşekküllerin teşviki, din ve mezhep 
ayrılıklarının düşmanca ayırımlar haline geti
rilmesi teşebbüsleri uzun bir süreden beri de
vam etmektedir. Bu kışkırtıcı davranışların 
Türkiye'nin yeniden emperyalist kuvvetlerin 
nüfuzu altına, özellikle Amerikan etkisine gir
diği tarihten beri güçlendiğini görmekteyiz. Bu 
bir tesadüf değildir. (Gürültüler, sözü geri al
sın, nüfuz altına girme ne demek sesleri) Yurt
taşları din ve mezhep ayrılıkları bakımından 
birbirine düşürmek hem iç, hem de dış sömürü
cülerin işine gelmektedir. Diyanet İşleri Baş
kanlığı Teşkilâtının bir Anayasa müessesesi ola
rak kurulmuş olması, yurttaşların din ve mez
hep ayrılıkları bakımından... (A. P. sıraların
dan gürültüler, sıra kapaklarına vurmalar ve 
geri alsın sesleri) 

BAŞKAN — Sayın İsmen, bir önceki... (Ge-
ı i alsın sesleri) Siz takdir edecek değilsiniz 
efendim, müsaade edin. Sayın İsmen bir önceki 
cümlede kullandığınız Amerika'yla ilgili cüm
leyi tekrar eder misiniz? (A. P. sıralarından gü
rültüler) Bir dakika efendim... 

— 41 

FATMA HİKMET İSMEN (Devamla) — 
Esasn siyasi maksatlarla gizli dinsel hareket
lerin ve teşekküllerin teşviki din ve mezhep ay
rılıklarının düşmanca ayrımlar haline getiril-' 
mesi teşebbüsleri uzun bir süreden beri devam 
etmektedir. Bu kışkırtıcı davranışların Tür
kiye'nin yeniden emperyalist kuvvetlerin nü
fuzu altına, özellikle Amerikan etkisine girdiği 
tarihten beri güçlendiğini görmekteyiz. (A. P. 
sıralarından gürültüler «geri alsın, bu sözü söy-
liyemez» sesleri) 

BAŞKAN — Efendim, siz takdir etmiyeeek-
siniz. Bırakınız Başkanlık görevini yapsın. 

Sayın İsmen, «Türkiye'nin, Amerika'nın et
kisi altına girdiği tarihten itibaren»' şeklindeki 
cümleniz Türkiye'nin bağımsızlığı ile telifi 
mümkün olmıyan bir ifadedir. Bu ifa
denizi lütfen tashih ediniz efendim. Aksi tak
dirde Başkanlık gereğini yapar. (A. P. sırala
rından «hayır geri aldım desin» sesleri) Cüm
leyi tashih edin efendim. (Sağ sıralardan şid
detli gürültüler) Efendim, vazife sizin değil, 
benim. Müsaade buyurunuz. Evet... 

FATMA HİKMET İSMEN (Devamla) — 
Şimdi efendim... Burada diyoruz ki, «özellikle 
Amerika'nın etkisine girdiği tarihten beri güç
lendiğini görmekteyiz» yani... (Sağ sıralardan 
gürültüler) 

BAŞKAN — Türkiye'nin, bağımsız bir Dev
let olarak her hangi bir dış memleketin etkisi 
altında olmasına imkân yo'ktur. Bu cümleni
zi lütfen geri alın. 

FATMA HİKMET İSMEN (Devamla) — 
Eh... Burada belki ifadede bir kusur etmiş bu
lunabilirim. (Sağ sıralardan «geri aldırın, geri 
aldırın» sesleri ve gürültüler) 

BAŞKAN —• Evet. («Geri aldırın, geri al
dırın» sesleri, gürültüler) Cumhuriyet Senatosu 
tutanaklarında gerçekler yahut iddialar ne ka
dar acı da olsa ifade edilebilir. Ancak Türki
ye'nin bağımsızlığı ile ilgili olan bir terimin 
ifadesinde yanlışlık yaptıklarını düzeltmiş bulu
nuyorlar. Mesele halledilmiştir. (A. P. sıra
larından gürültüler ve sıra kapaklarına vur
malar. Kendisi geri alsın sesleri) Devam edin 
efendim. 

FATMA HİKMET İSMEN (Devamla) — 
Anayasanın 12 nci ma'ddesi, «Herkes, din, dil, 
ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefî inanç ve 
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mezhep ayırımı gözetilmeksizin kamın önünde 
eşittir» der. 

ÖMER LÜTFİ BOZCALI (İzmir) — İfade
sini kendisi geri alsın. 

BAŞKAN — Sayın Bozcalı mesele bitmiştir. 
(Geri alsın sesleri, gürültüler) (Siz değil hatip 
kendi geri alsın sesleri) Yanlış ifade edildiğini 
ifade etmişler ve mesele... (Geri alsın sesleri) 
Yanlış ifade ettiğinizi beyan ettiniz değil mi 
Sayın İsmen? 

FATMA HİKMET İSMEN (Devamla) — 
Evet efendim. 

BAŞKAN — Hatip yanlış olarak ifade etti
ğini beyan etti. Devam edin efendim. (Gürül
tüler ve sağdan geri alsın sesleri) Cumhuriyet 
Senatosu kürsüsünde acı da olsa, haksız da ol
sa her ifade edilen sözün ımutlak surette zabıt
tan çıkarılması, geri alınması gibi bir şey de
mek fikirlerin ifadesi hürriyetiyle bağdaşamaz. 
Ancak Başkanlık gerekli tashihatı yaptırmıştır 
efendim. Devam ediniz. (A. P. sıralarından 
«Ama hakaret edemez»1 sesleri) 

ÖMER LÜTFİ BOZCALI (İzmir) — Geri 
aldım, desin. 

BAŞKAN — Lütfen devam edin efendim. 
FATMA HİKMET İSMEN (Kocaeli) — 

Anayasanın .12 nci maddesi; herkes dil, ırk, cin
siyet, siyasi düşünce, felsefî inanç, din ve mes-
hep ayırımı gözetmeksizin kanun önünde eşit
tir, hükmünü getirmektedir. 

Bu bakımdan Türk Ceza Kanununun 175 nci 
maddesinin de Anayasanın öngördüğü şekilde 
ayırımsız uygulanmasını zorunlu görmekteyiz. 

Ayrıca, ülkemizi din ve mezhep çatışmaları
na ortam hazırlayan ve emperyalist memleket
lerin iştahla ilgilendikleri bir geri kalmış ülke 
olmaktan kurtarmalk için her türlü ekonomik 
ve sosyal tedbirleri almak, bütün köklü reform
ları yapmak gerekir. 

Toprak ağaları ve yabancıya aracılık eden 
zümrelere dayanan bugünkü ekonomik düzende, 
din ve mezhep ayrılıklarının vatandaşlar ara
sında sert çatışmalara yol açacak tarzda kış
kırtmalara müsaidolduğu bilinen bir gerçektir. 

Bu balamdan ülkemizde kardeşlik ve bera
berliği sağlamak, ulusal birliği kökleştirmek 
için, bu düşünce ortamının temelini teşkil eden 
ekonomik yapıda Anayasamızın öngördüğü 
halk yararına köklü dönüşümleri gerçekleştir
mek lâzımdır. 

Hükümeti, din ve mezhep ayrılıklarına da
yanan çatışmalara son verecek tedbirler alma
ya ve sosyal gerçekleri kabul ederek ayrı din 
ve mezhepler arasında ayırım yapmadan Ana
yasa ilkelerini toplum hayatımızda yaşantı ha
line getirmeye davet ederim. 

Toplumumuzun geleceğini ilgilendiren bu 
hayatî konuda ilgilileri uyarmak görevini ya-
pabildiysem mutluyum. 

Sözlerime son verirken, Yüce Senatoyu say
gı ile selâmlarım. 

3. — Devlet Bakanı Refet S ezgin'in, Türki
ye'de Sünnilik - alevîlik diye bir mevzu bulun
madığına, Ortaca'da vukubulan hudut hâdisesi
nin zaman zaman, aynı mezhepten olan köyler 
arasında da görüldüğüne, bu gibi hâdiselerin si
yasi istismara konu edilmemesi gerektiğine, Tür
kiye'nin hiçbir zaman bir yabancı devlet nüfuzu 
altına girmediğini ve girmiyeceğine dair de
meci. 

BAŞKAN — Devlet Bakanı söz istemektedir
ler. Kendilerine söz vereceğim. Yalnız bir daki
ka efendim. Sayın Bakan, gündem dışı mı söz 
istiyorsunuz, bu konuda? Hukukî netice ve İçtü
zük bakımından neticeleri farklıdır da onun için 
soruyorum. Gündem dışı konuşursanız, her han
gi bir şekilde görüşme bahis konusu olamaz. An
cak izahat verirseniz, bu takdirde arzu ederlerse 
diğer gruplar ve sayın üyeler de cevap verme 
hakkına sahibolurlar. Bu sebeple tasrih ediniz. 
Gündem dışı mı söz istersiniz, izahat mı vere
ceksiniz? 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (Ça-
nakkalo Milletvekili) — Gündem dışı. 

BAŞKAN — Gündem dışı, buyurunuz. Gün
dem dışı konularda görüşme açılmaz. Ancak iza
hat verirse grupların cevap verme hakkı kendi
liğinden doğar. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (Ça
nakkale Milletvekili) — Sayın Başkan, Cumhu
riyet Senatosunun muhterem üyeleri, birkaç 
günden beri Türkiye'de sanki bir mezheb kav
gası varmış gibi, Türkiye'de bir alevîlik, Sünni
lik mücadelesi varmış gibi, Türkiye'de sanki Ana

yasamızın ön gördüğü ve hassasiyetle üzerinde 
durduğumuz ve titrediğimiz lâiklik ilkesi bir baş
ka açıdan tatbik ediliyormuş gibi mânaları ifa
de eden beyanlar, yazılar hattâ Yüce Parlâmen
tonun kanatlarında çeşitli konuşmalar yapılmak-
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tadır. Türkiye'de gerçekler bunun tamamiyle ak
sinedir. Bugün Türkiye'de Türk vatandaşları, 
Türk vatandaşları derken kasdettiğim mâna şu
dur: Türkiye Cumhuriyeti tebası bulunan ve 
ben Türküm diyen, kaderde, kederde, kıvançta, 
tasada bir ve beraber olan insanları kasdediyo-
rum, bunlar arasında hiçbir mezheb farkı, hiçbir 
inanç farkı ve tatbikat farkı bahis konusu olma
dığı halde bâzı cereyanları Türkiye'de estirmek 
istiyenler, Türkiye'nin bütünlüğünü bozmak isti-
yenler, millî birlik ve beraberliğimizi bozmak is-
tiyenler böyle bir davranışın içerisine girmiş bu
lunmaktadırlar. (A. P. sıralarından, bravo, ses
leri) Bunu ortaya koydukları zaman Diyanet 
İşleri Başkanının bir konuşmasını, gazetelerde 
neşredilmiş bulunan, aylarca evvel neşredilmiş 
bulunan bir konuşmasını ele almaktadırlar. O 
konuşmayı Muhterem Cumhuriyet Senatosu hu
zurunda Diyanet İşleri Başkanlığının bütçesinin 
görüşülmesi sırasında arz ve izah etmiştim. Ha
tırlanacağı üzere tahkik ettik, tetkik ettik, Di
yanet İşleri Başkanı; alevîlik ve Sünnilik konu
sunda : 

«Alevîlik ve Sünnilik mücadelesi ölmüştür. 
Böyle bir mücadele bahis konusu değildir.» şek
linde beyanda bulunmuş olmalarına rağmen 
matbuatta Sünnilik kelimesi her nasılsa düşmüş, 
«Alevîlik sönmüştür.» şeklinde basma intikal et
miştir. Bunun akabinde Cumhuriyet Senatosun
da muhterem üyeler bunun tekzibedilmemesin-
den bahsettiler. Hakikaten bu tekzibedilmemiş 
idi, ama, Yüce Senatonun huzurunda matbuata 
da intikal eder şekilde tarafımızdan tekzibedil-
miş bulunmakta idi. 

Hal böyle olunca, Hükümet olarak, vatandaş
ları inançlarından dolayı farklı bir muameleye 
tâbi tuttuğumuz delilsiz, mesnetsiz iddia edil
mektedir. Sayın Senatörün biraz evvel burada 
ifade ettiği gibi, yine sayın senatör ve bâzı çev
reler Türkiye'de bu kabîl cereyanların Amerika
lıların tesiriyle vâki olduğundan bahsetmektedir
ler Emperyalistlerin etkisinin görüldüğü tarih
ten itibaren bu hallerin Türkiye'de başladığın
dan bahsetmektedirler. Türkiye'de ne emperya
listlerin, ne komünistlerin etkisi bahis mevzuu 
olamaz. (Sağ sıralardan, «Bravo» sesleri ve al
kışlar) Türkiye'de ancak Türkiye'nin menfaatle
rinin etkisi bahis mevzuu olabilir. Bir vesileyle, 
izin verirseniz kısaca lâiklik anlayışımızı huzu
runuzda tekrar ifade etmek isterim. 
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Hükümet olarak çeşitli vesilelerle Yüce Par
lâmentoda, Cumhuriyet Senatosunda, Millet Mec* 
lisinde ifade ettiğimiz üzere, 1928 tarihinden iti
baren Türkiye Cumhuriyeti Anayasalarında yer 
almış bulunan lâiklik ilkesini biz sadece bir Ana
yasa hükmü olarak değil, ama aziz yurdumuzun 
tamamiyetinin muhafazası ve hangi istikamette 
olursa olsun inançların teminatı bulunduğu için 
de ehemmiyetli addetmekteyiz. Tatbikatımız bu 
istikamettedir. Ortaca'da bir hâdise olmuş, bir 
zabıta vakası olmuş. Bunun tarafları aynı inan
ca sahip iki insan da olabilirdi, yani iki sünni 
de olabilirdi, iki alevi de olabilirdi. Veya başka 
inanca sahip insanlar da olabilirdi. Adliye el 
koymuştur. Meseleye vazıyed edilmiştir. Bu şi
şirilmiş - tâbirimi mazur görün - şişirilmiş bir 
balon halinde her gün piyasaya sürülmektedir/ 
Ama bu balon sönmüş bulunmaktadır. Meselenin 
ne şekilde tahrik edildiği, ne şekilde ortaya kon
muş olduğu Türkiyede efkârı umumiyenm malı 
olmuş bulunmaktadır. Artık bunu tahrik etmek 
iatiyen çevreler de bunu bu suretle kabul etme
lidir. 

Hükümet olarak bütün inanışlara, kanunları
mızın müsaade ettiği, cevaz verdiği bütün ina
nışlara karşı hürmetkarız. Türkiye'nin, alevi, 
sünni, pomak, kurt ve saire diye ırk veya inanç 
sebebiyle bölünmeye tahammülü olmadığını ve 
bu kabîl davranışlara karşı Hükümet olarak ka
nunları bütün hükümleri ile harekete getirmeye 
amade ve kararlı olduğumuzu Yüksek Senatonun 
huzurunda arz ve ifade ederim. Teşekkür ede
rim. 

4. — Tabiî Üye Mehmet özgüneş'in; bu top
raklar için kanım, canım vermiş, asırlardır kar
deşçe beraber yaşamış ayrı ayrı mezhepten olan 
vatan çocukları arasına siyasi çıkarları için ni
fak sokmaya çalışanların hüsrana uğrıyacağına 
dair demeci. 

BAŞKAN — Sayın Özgüneş, gündem dışı söz 
istemiş bulunuyorsunuz. Konunuz aynıdır. Ba
kanın izahatından sonra yine konuşmak istiyor 
musunuz ? 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Evet 
efendim, ehemmiyetlidir. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Özgüneş, kıs£, 
olmak kaydı ile bilhassa rica edeceğim. Çüri-
kü Tapulama kanunu tasarısı mevcuttur gün
demde. Müddete bağlı bir kanundur ve görü-
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şülmesi istenmektedir. Ayrıca bir genel gö
rüşme konusu vardır. Bu sebeple, son olarak, 
size gündem dışı söz vereceğim. Yalnız çok 
kısa olmasını rica ederim. Buyurunuz. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Sayın 
Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üye
leri, uzunca bir zamandan beri Türkiye'de züm
re ve mezhep kışkırtmaları vardır. Ben bu mev
zuu bu kürsüye getirmek istemiyordum. Bek
liyordum ki, elbette bu kendiliğinden sönecek 
kışkırtmaları körükliyenler, bundan menfaat 
umanlar bu yolun çıkmazlığmı bir gün görecek
ler ve bu sakim yoldan bir gün vazgeçecekler 
ümidinde idim. Fakat, görüyorum ki, bu mevzu 
mütemadiyen kışkırtmakta bu yaranın kana
masından menfaat gözetilmektedir. îşçi Parti
sinin Sayın Senatörünün bir sözü ile sözlerime 
başlamak istiyorum : Sayın hatip dediler ki, 
«Dünyanın her bölgesinde mezhep farkları var» 
doğrudur. Dünyanın her memleketinde mezhep 
farkları var. Yalnız dünyanın her bölgesinde 
bulunmıyan bir husus Türkiye'de vardır ki, 
bu da mezhep farkları siyasi maksatlarla kış
kırtılmaktadır. Türkiye'nin ne doğusundaki 
memleketlerde, ne de batısındaki memleket
lerde siyasi maksatlarla mezhep kışkırtıcılığı ya
pıldığı görülmüş bir hâdise değildir. 

Arkadaşlarım mesele nedir? Kısaca dokun
mak istiyorum. İslâm mezhepleri bilhassa üç 
bakımdan birbirlerinden ayrılırlar. Birisi si
yasi meseledir. İkincisi hukukî meseleden ay
rılırlar. Üçüncüsü felsefi meseleden ayrılır
lar. Ben size uzun uzadı ya, bunların nedenle
rini, siyasi ayrılıkları nedir, hukukî ayrılıkları 
nedir, felsefi ayrılıkları nedir? Ortaya koymıya-
cağım. Yalnız bir tanesinden misal olarak mâ
ruzâtta bulunacağım. Bu ayrılıkların nasıl 
ortadan kalkmış olduğunu ve Türkiye'de bir 
Alevî kardeşle bir Sünni kardeşin nasıl birbi
rinden ayrı olmadıklarım, tamamiyle kardeş 
olduklarını belirtmek istiyorum. Bunun için si
yasi ayrılığı ele alacağım. Nedir Alevîlerle Sün
niler arasındaki siyasi ayrılık? Bundan onüç 
asır önce Arabitsan'm bir siyasi dâvasında, bir 
taraf başka türlü bir yol tutmuş, bir taraf başka 
türlü yol tutmuş. Birisi demiş ki, Hazrcti Ali 
haklıdır, öbürü demiş Muaviye haklıdır. Peki 
biz ne demişiz? Acaba biz Muaviye mi haklı de
mişiz? Eğer Alevîlik Hazreti Ali'ye ve onun 
soyundan, gelenlere, ehlibeyte saygı duymak de

mekse, Alevîlik bu ise içinizde Alevî olmıyan 
kimse var mıdır? içinizde Hazreti Ali'ye, Haz
reti Hasan'a, Hüseyin'e saygı duymıyan kimse 
var mıdır? Arkadaşlarım camilere çıkalım. Sün-
nileriıı akşama kadar devam ettikleri camilere 
çıkalım. Orada Hazreti Ali'nin, Hazreti Ha-
san'mı Hazreti Hüseyi'nhı ismi Hazreti Allah'la, 
Hazreti Muhammcdle yan yana yazılmış olduğu-
halde Muaviye'nin, Yezid'in ismine raslıyabi-
liyor musunuz Bugün içinizde Ali, Hasan, Hü
seyin isminde olanlar ayağa kalksın denilse bel
ki bu Meclisin yarısı ayağa kalkar. Ama ara
mızda bir tane Muaviye ve Yezid adlı kimse 
var mı? Demek ki, bu millet Muaviye ve Haz
reti Ali dâvasında kararını vermiş, hangi tara
fın haklı olduğu hakkında hükmünü vermiş. 
Şu halde hâlâ bir Alevî, Sünni ayrılığı nere
den ileri geliyor ? Neden bir tarafa Yezidî denili
yor* da, diğer tarafa kızıl'baş deniliyor, kestiği 
et yenmez deniliyor, Müslüman değildir denili
yor, kız alıp verilmez deniliyor? Haberlerin iki 
yüzünü okuyacak olursak görülür ki, her iki ta
rafta da kışkırtıcılar vardır. Bir tarafta bâzı 
insanlar çıkmakta, «Alevîler Müslüman değildir. 
Onların kestiği hayvanın eti yenmez, onlardan 
kız alıp verilmez» demektedirler'. Kendi kız 
kardeşini Frenk gâvuru ile evlendiren insan 
çıkar da bu memlekette nasıl «Alevîye kız veril
mez» diyebilir (Alkışlar) Yer yüzünde bugün 
şu Müslümandır, bu değildir diyecek, İslâm di
nine göre, hiçbir makam ve şahıs yoktur. Kimin 
Müslüman olduğu, kimin olmadığına karar ve
recek yalnız Cenabı Haktır. Kimse kimsenin 
arasına girip sen Müslümansın, sen değilsin, şu 
Müslümandır, bu değildir, demek hakkını haiz 
değildir. 

Kaldı ki, arkadaşlar, Büyük Atatürk, 1935 se
nesinde bu meseleyi halletmiştir. Dikkat buyu
rursanız 1935 senesinden önceki nüfus cüzdan
larında Müsülümanların tek tek mezhepleri ya
zılırdı. Kimisinde Alevî yazılıdır, kimisinde 
Sünni yazılıdır, bâzılarında Hambeli yazılıdır. 
Dâhiyane bir görüşle Atatürk bu mezhep fark
larını ortadan kaldırmak, İslâmiyetin mezhep-
lcrüstü ulvi esaslarını hâkim kılmak için Müs
lümanların nüfus cüzdanında mezhep durumla
rının yazılmasını yasak etmiştir. Ve o günden 
bugüne kadar - Tâbir belki biraz yanlış - Ata-
türkt'en 1945 yılma kadar, yani çok partili dev-
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re girdiğimiz zamana kadar Türkiye'de bir Ale- j 
vî, Sünni dâvası ortaya çıkmamıştır. Kimse 
kimseyi rahatsız etmemiştir. Ve pekâlâ geçinip 
gitmişlerdir. Kimse kimsenin itikadına taar- j 
ruz etmemiştir. Ama vaktaki çok partili ha
yata girdiğimiz zaman birtakım insanlar bu mil
leti bölmeyi ve bundan kendisine siyasi menfaat
ler sağlamayı hedef edinmişlerdir ve mütema
diyen bu mevzu kışkırtılmıştır. Bâzı haysiyet
siz ve şerefsiz politikacılar vatandaşın karşı
sına çıkmış, onüç asırlık dâvanızdan vaz mı ge
çiyorsunuz demiştir Alevî kardeşlerim e. Hangi | 

5. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan Sağ- I 
lık ve Sosyal Yardım Bakanı Edip Somunoğlu'- J 
na dönüşüne kadar, Çalışma Bakanı Ali Naili 
Erdem'in vekillik edeceğine dair Cumhurbaş- j 
kanlığı tezkeresi (3/498) j 

BAŞKAN —• Sunuşlara geçiyoruz. Cumhur- ı 
başkanlığı tezkeresi vardır okutuyorum. 

i 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına I 

| 
Vazife ile yurt dışına gidecek olan Sağlık ve 

Sosyal Yardım Bakanı Edip SomunoğLu'nun I 
dönüşüne kadar, kendisine Çalışma Bakanı ı 
Ali Naili Erdem'in vekillik etmesinin, Başbaka- | 
nın teklifi üzerine uygun görülmüş olduğunu j 
arz ederim. j 

Cumhurbaşkanı j 
Cevdet Sunay 1 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. j 

2. — Cumhuriyet Senatosu Üyeleri Halil j 
Ağar ve Ziya Önder'e izin verilmesi hakkında \ 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi \ 
(S/499) I 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Genel Kurula I 

Aşağıda adları yazılı Cumhuriyet Senatosu 
üyelerinin hizalarında gösterilen müddetlerle 
izinleri, Başkanlık Divanının 15 . 6 . 1966 tarih 
li toplantısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

İbrahim Şevki Atasağun | 

13 asırlık dâva arkadaşlarım. Nerede bu 13 asır
lık dâva? Bâzı insanlar da çıkmış Sümıileri Ale-
vîlere karşı kışkırtmak için bunlar kâfirdir de
miş. Bunların kestiği hayvanın eti yenmez de
miştir. Bunlardan kız alınıp verilmez demiştir. 
Nereden alıyorlar bu insanlar bu salâhiyeti? 
Şu hale göre meselemi'n aslı mezhep meselesi 
değil, siyasi çıkar meselesidir. Ben burada şaşı 
bakışlı politikacılara hitabetmek istiyorum. On
lar, şaşı bakışılı politikacılar eğer biri iki görü
yorlarsa aksine biz ikiyi bir görüyoruz. 

Saygılarımla (Sürekli alkışlar, brova sesleri) 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

Cumhuriyet Senatosu Adıyaman Üyesi, Ha
lil Ağar, mazeretine binaen, 15 gün, 14.6.1906 
tarihinden itibaren, 

Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi, Ziya Ön
der, mazeretine binaen, 21 gün 8 . 6 . 1966 ta 
rihinden itibaren, 

BAŞKAN — Ayrı ayrı okutup oylarınıza su
nacağım. 

Cumhuriyet Senatosu Adıyaman Üyesi, Ha
lil Ağar, mazeretine binaen, 15 gün, 14.6.1966 
tarihinden itibaren, 

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

Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi, Ziya Ön
der, 21 gün, hastalığına binaen, 8 . 6 . 1966 ta
rihinden itibaren, 

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

Gündemle ilgili iki önerge vardır. Sayın Mah
sur Ulusoy Tapulama kanun tasarısınrn öncelik 
ve ivedilikle ve takdimen görüşülmesini, Sayın 
Nusret Tuna Tapulama kanunun bütün işlere 
takdimen öncelik ve ivedilikle görüşülmesini 
istemektedirler. 

Sayın Tuna İçtüzüğümüze göre genel görüş
me önergesinin belli bir günde görüşülmesi iea -
betmektedir. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Ondan sonra görüşülmesini teklif ediyorum. 

3. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üye
si Sadi Kocaş ve 4 arkadaşının, Parlâmentonun 
Hükümeti murakabe hak ve imkânları konusun
da, Hükümet hakkında bir Geni Görüşme açıl
masına dair önergesi. (8/13) 

— 45 — 
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BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Cumhurİ3ret Senatosu Başkanlığına 
Parlâmentonun Hükümeti murakabe hak ve 

imkânları konusunda bir genel görüşme açılma
sını arz ve teklif ederiz. 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. Cumhurbaşkanınca S. Ü 

Sadi Koçaş Âdil Ünlü 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Zerrin Tüzün Ragıp Üner 
Cumhurbaşkanca S. Ü. 

Nadir Nâdi 
BAŞKAN — Önerge sahiplerinden kim konu

şacak? Sayın Koçaş siz, buyurun. 
Tereddüt olmuştur efendim İçtüzüğün 128 nci 

maddesini okutuyorum : 
«Genel görüşme, en az beş üyenin imzalıya-

rak Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına verecek
leri bir önerge ile istenir. Bu önerge, verildiği 
günden sonraki ilk gündeme alınır. O gün öner
gede imza sahibi olanlardan biri, dinlendikten 
sonra lehte, aleyhte birer üyeye söz verilir.» 

Gündeme alınmıştır. Bu işlem yapılacaktır. 
Bu önergenin lehinde ve aleyhinde birer kişiye 
söz verilecektir. Genel görüşme açılıp açılma
masına dair iş'ari oylarınızla ayrıca kararı vere
ceksiniz. Ondan sonra usulüne göre işlem yapı
lacaktır. 

SADİ KOÇAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Sayın Başkan, 

Cumhuriyet Senatosunun sayım üyeleri; 
Parlâmentonun Hükümeti .deneticime hakkı 

ve bu hakkın tatbikatta müessir bir müesse 
olarak .devamına 'imkân verilmemesi yüzün
den, bir genel görüşme açılması isteğiyle öner-
ıge veren kontenjan grupundan beş arkadaşı
nız adına huzurunuzda bulunuyorum. 

Önergeyi beş arkadaş imza etmiş olmamıza 
rağmen, mâruzâtımın sonunda müşahede bu
yu racıakısmız iki, ele aldığımız konu hepinizin, 
daha doğrusu Cumhuriyet Senatosunun ımüşte-
rak konusudur. Müşterek derdidir. 

Bu yüzden mâruzâtımı dinledikten sonra 
hiçbir parti ve siyasi görüş farkı gözetmeksizin 
bütün ankadaşlarımızMi böyle bir genel gö
rüşmenin açılması lüzumu üzerinde birleşecek
lerinden ve genel görüşme açıldığı zaman da, 
bizim kendi konulari'mızı ele alarak sizleri ten
vir ve Hükümeti bu memleket için en doğru 
.istikâmete yöneltme hususundaki gayretlerimi
ze, sizlerin de bu ıkonudaki kandi mesailerinizi 

katarak ve iaah ederek aynı görevin icrasına 
yardımcı olacağınızdan emin ve müstardh bulu
nuyoruz. 

İçtüzüğümüze göre Senatonun Hükümeti 
donotlemesi için muhtelif yollar ve usuller 
vardır. Bunlar İçtüzükteki sırası ile 117 nci 
maddeden 138 nci maddeye kadar devam eden, 
yazılı ısoru - sözlü ısoru - Meclis soruşturması -
genel görüşme - Hükümet programı üzerinde 
görüşme - Hükümeti açıklamaya davet etme -
Cumhuriyet Senatosu araştırması sekililerimde 
olur. 

İçtüzükte bir denetleme yolu olarak zik
redilmemiş olmalarına rağmen, her hangi ibir-
vesile ile kürsüye gelen sayın üyenin, ele al
dığı konu hakkında Hükümetten sual sorması 
veya gündem dışı görüşme yapmak suretiyle 
Hükümeti ikaz etmesi veya sual somu ası da 
bir nevi denetleme yolu olabilir. Bir resmî de
metlenme mahiyetti taşıımamalkla beraber, Parlâ
mento üyelerinin yetkili Devlet ve Hükümet 
Erkânına önemli memleket meseleleri hakkın
da yapacağı sözlü veya yazılı müracataları da 
bunlara dâhil etmek mümkündür. 

Tatbikata bir göz atacak olursak bunlar
dan en pratik, ve en çok tatbik edilen şekil
ler ısözlü veya yazılı soru önergeleri vererek 
Hükümetten bilgi istemek, alınaoak cevaba gö
re lüzumlu teşebbüsleri yapmak şeklidir. Di
ğerleri, daha önemli ve şümullü hususlara in
hisar eden ve seyrek tatbik edilen demetleme 
şekilleridir. 

Yine tatbikata bakılınca, sözlü soru önerge
lerimin çokluğu yüzünden, bu müessesemin 
suiistimal edildiği hakkında umumi bir kanaat 
vardır. Bu usul, soruların çokluğu sebebiyle, 
hakikaten Senatonun çok zamanını almakta 
ıbir ölçü dâhilinde bakanları bazan hakikaten 
iş yapamaz bale de .getirmektedir. Buna rağ
men bütün parlâmentolarda mer'i bir usuldür. 

Biz şahsan bu mahzurları dikkat nazarına 
alarak, ilk günler hariç daima Hükümetten 
sormak istediğimiz hususlarda yazılı soru 
müessesesini kullanmak: yolunu tercih etımiş, 
bu suretle heım Senatoyu hem de Sayın Ba
kanları işgal etmemek yoluna gitınişizdir. 

Buna rağmen, bütün iyi niyetimize ve bu 
usulün tatbikatta daha pratik hir demetleme 
usulü olmasına rağmen maalesef çalışmadığına, 
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çalıştırılmadığına şahit olmuş; bu şikâyetimizi 
bir süre önce, gündem dışı bir .konuşıma ile hu
zurunuza getirmiştik. O zaman bütün .arkadaş
larımızın tasvûbi İle 'karşılanan bu haildi şikâ
yetimiz üzerine, Sayın Dışişleri Bakanı ila 'Se
natoda yanımıza (kadar zahmet etmiş, ikazı
mızdan dolayı teşekkür etmiş, ve Hükümet 
adına bu konu 'ile ilgilencceklerıini vadetmiş-
ierdi. Duna rağmen, aradan zaman geçti. Biir;az 
sonra teker teker mıisallerini verip izah ede
ceğim. Denetleme teşebbüslerimiz hiçbir sarnıç 
vermedi. Bunun üzerine 16 Mayıs 1966 da 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına bir önerge 
vererek, bu konulardan hem çok mühim, 'hcım 
de acele olan iki tanesi hakkında Hükümetin 
dikkatinin çekilmesi ve İçtüzüğümüzün bizzat 
Hükümet tarafından ihlâline imkân bırakılma-
ıması için Senato Başkanlığının tavassutunu 
rica ettik. Hiçbirisine bir cevap a'lajmıadıık. 

Bugünkü görüşmıeımizin de esasını teşkil. 
©den bu önergeyi müsaadenizle aynen okuya
cağım. 

«Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İçtüzüğün 120 nci maddesi gereğince yazılı 

sorulara 15 gün içinde cevap vermek mecburi
yeti vardır. Hükümet bugüne kadar bu mec
buriyetleri müteaddit kereler ihmal ettiği için, 
Senatoda gündem dışı bu durumu belirtmiş ve 
Parlâmentonun Hükümeti murakabe görevini 
yapmasına engel olan bu ihmale bir son veril
mesi hususunda Hükümetin Başkanlık tarafın
dan ikazını rica etmiştik. 

Duna rağmen en önemli konularda Hükü
metten sorduğumuz soruların cevaplarını ay
lardan beri alamıyoruz. 

Ezcümle, şayet Hükümet kararını ve icraa
tını millî menfaatlerimize uygun görmezsek, iş 
işten geçmeden evvel, Parlâmentoyu harekete 
(geçirerek, gayrikabili tashih bir duruma düş
memizi önliyecek tedbirleri almak üzere, dış 
politikamız ve Kıbrıs politikası hakkında Dışişleri 
Bakanlığından; yabancılarla yapılan ikili anlaş
malar konusunda Başbakanlıktan sorduğumuz 
soruların cevabı, müddetleri çoktan geçtiği 
halde, bugüne kadar alınamamıştır. 

Her iki konuda ilgili devletlerle ikili görüş
melerin başladığı veya başlamak üzere oldu
ğu hakkında basında haberler yayınlanmıştır. 

Bu görüşmelerden evvel, bu konularda Par
lâmentonun görüşlerini Hükümete bildirmekte 

ve en doğru kararı alarak bu görüşmelere baş
lamakta büyük millî menfaatler vardır. Du du
rumun Hükümete bildirilmesine ve İçtüzüğün 
120 nci maddesinin, bizzat icra tarafından ihlâ
line imkân bırakılnıamasma müsaadelerini say
gı ile arz ederim. 

Sadi Koçaş» 
İzahat verdiğimiz zaman, memleket için ne 

kadar hayati konular olduğunu takdir buyu
racağınızdan emin olduğum, en önemli sorula
rımıza aradan haftalar, aylar, hattâ seneler 
geçmiş olmasına rağmen cevap alamamanın 
üzüntüsü ile, geçen hafta yine bir gündem dışı 
konuşma ile huzurunuza çıkmak istedim. Fakat 
meşru ve zaruri hakkımız olan, önemi dolayı-
siyle İçtüzükte çeşitli yollarla tatbikatına im
kân verilmesine çalışılan bir kısım denetleme 
yollarının çalışmaması kâfi değilmiş gibi, bu 
defa da gündem dışı görüşme yollarının da 
Başkanlık Divanının hakikaten acayip saydığı
mız bir kararı ile kapatılmış olduğunu üzüntü 
ile gördük. 

Ama bu prensip kararı bugün tatbik edile
medi. Ya yanlış olduğu anlaşıldı tatbikinden 
vazgeçildi veya bir prensip kararını bile ciddi
yetle takibedemiyoruz. Hangisi olduğunu bil
miyorum. 

İşte bugün, bir genel görüşme talebiyle bi
zi huzurunuza getiren mecburiyet ıbu izahı 
mümkün olmıyan acayip tutumdur. 

Böyle bir tatbikatı, Parlâmento hâkimiyeti
ne dayanan demokratik bir rejimde mâkul ve 
mantıki bir şekilde izah etmenin mümkün ol
madığı kanaatindeyiz. 

Bu yüzden bütün pratik denetleme yolları
nın kapandığı Yüce Senatoda, hepimizin tabiî 
hakkı ve vazifesi olan denetleme yollarını in-
celiyecek, onların pratik bir şekilde çalışması 
imkânlarını ortaya koyacak ve nihayet bugün 
bahis konusu edeceğim ve bir kısmı hakikaten 
hayati olan konularda sizleri tenvir edebilmek, 
Hükümetin görüşünü öğrenebilmek ve gerekir
se Hükümeti ikaz yoliyle çalışmalarına yar
dımcı olmak halisane gayesini güden genel gö
rüşme talebimize iltifat buyurmanızı, kabul et
menizi istirham ederek, ele alacağımız konular 
hakkında ancak zaruri bilgi verebilecek kadar 
teferruatla mâruzâtıma başlıyacağım. 
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Çok muhterem arkadaşlarım, bugüne ka-
darki denetleme teşebbüslerimizde Senato üye
leri olarak bizler şu durumlarla karşılaştık: 

l ; 'Sorulara hiç cevap alamadık. 
2. Hükümet istediği sorulara cevap verdi, 

istemediklerine cevap vermedi. 
3. Sırf âdet yerini bulsun diye, yani idarei 

maslahat zihniyetiyle soru sahibini tatminden 
uzak birtakım cevaplarla yetinildi. 

4. Soru tahrif edilerek cevap verildi. 
5. Çok geç hattâ iş işten geçtikten sonra 

cevap verildi. 
Şimdi bu iddialarımızı ispat edecek misal

leri teker teker çok kısa olarak arz edecek, 
sadece üç tanesi üzerinde asgari ölçüde de ol
sa teferruatlı bilgi arz edeceğim. 

Şayet istirhamımızı kabul eder ve genel 
'görüşme açılmasını tasvip buyurursanız bu ko
nuları teferrııatiyle ve hep beraber ineeliye-
cek ve eminim ki Hükümete yardımcı, memle
kete hayırlı olacak bir mesai yapmış olacağız... 

Sorulara hiç cevap alamadık demiştim. 
Elimize her gün gelen gündemierdeki söz

lü soru önergelerine lütfen bir göz atınız... 
Verildiği günden sonra üçüncü 'birleşime 

alınması İçtüzüğün 121 nci maddesinin kesin 
hükmü olan bu sözlü sorulardan, senelerdir ce
vap bekliydiler olduğunu soru sahipleri olan 
sizler benden daha iyi bilirsiniz. Şahsan benim 
sözlü sorum yoktur. Bunlara ait bir tane misal 
vereceğim. 

Sayın Osman Koksal iki sene evvel basında 
her gün çıkan birçok suiistimal haberlerini ke
sip toplamış ve bunların mahiyetini Üçüncü 
Koalisyon Hükümetinden sormuştu. Bize grup
ta hususi mahiyette söylediği esbabı mucibesi 
hakikaten mâkul idi. Arkadaşımız diyordu ki : 
Her gün birçok, küçüklü büyüklü suiistimal ha
berleri basında yer almaktadır. Bunların mik
tarı o kadar çok ki, bunları her gün okuyan 
vatandaş, normal bir hukuk Devleti ülkesinde 
değil de, bir hırsızlar diyarında oturduğu ze
habına kapılacak, Devlete, Hükümete, Parlâ
mentoya güveni kalmıyacaktır. Hükümet bun
ların mahiyetini açıklasın da vatandaş duru
mun ne olduğunu yetkili ve sorumlu ağızlardan 
öğrenmiş olsun. 

Üçüncü Koalisyon Hükümetinin ilgili Ba
kanı, soru sahibi arkadaşımıza müracaat ederek 
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cevaplarını hazırlamakta olduklarını, ancak 
tatminkâr olbilmesi için mehil verilmesini rica 
etti. Arkadaşımız bunu kabul etti. Fakat bu 
arada Hükümet değişti. Bu sözlü soru hâlâ 
gündemdedir ve bugünkü gündemin birinci sı
rasında yer almaktadır. Arkadaşımız cevap 
beklemektedir. Bu hususta büyük bir dikkatle 
hazırladığı dosyasını iki seneden beri her gün 
Meclise taşımaktan bıkmış ve iki ay kadar ev
vel grup odamıza bırakmıştı. 

İşte birbuçuk aydan beri, Parlâmentonun ve 
memleketin en çok meşgul olduğu, Parlâmen
tonun gece yarısından sonra aranılması hâdise
sinde, grup odamızdaki çekmeceden çıkarıla
rak karıştırılmış, dağıtılmış bulunan dosya, bu 
iki senedir cevap bekliyen bahtsız dosyadır!.. 

Muhterem arkadaşlarım, bu, uzun zamandan 
beri cevap bekliyen sözlü sorulardan sadece bir 
tanesidir. Esas mâruzâtıma biran önce geçmek 
için bu misalleri çoğaltmıyacağım. Gündemlere 
şöylece bir göz atarsanız, buna benzer daha 
birçok misaller bulabilirsiniz... 

Ben şimdi, yukarıda arz ettiğim sebepler 
yüzünden ve prensibolarak yazılı cevap iste
diğim halde cevap alamadığım kendi sorula
rımdan en önemli gördüğüm üç tanesi hak
kında mâruzâtta bulunacağım. 

Hatırlıyacaksmız, 9 Nisan 1965 te, tam 15 
ay evvel, Dışişleri Bakanlığı tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılması ricasiyle Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlığına bir önerge vermiştim. 
Bu konunun mahiyeti değil ama, sadece hikâ
yesini teferrııatiyle arz edeceğim. Bu suretle 
sizlere dâvanın önemi hakkında bir fikir vere
bileceğimi sanıyorum. Bu yüzden bu önergeyi 
okumaya lüzum görmüyorum. 

Şayet lütfeder, genel görüşmeyi kabul eder
seniz, o zaman konunun mahiyetini de lüzumu 
kadar tafsilâtla arzu ederseniz bir gizli oturum
da sizlere arz edeceğim. 

Bu önergem ile, Türkiye'nin yabancılarla 
yaptığı ikili anlaşmaları ele almış, yabancı üs
ler hakkında bilgi istemiştim. Meslek ve görev
leri itibariyle evvelce bu konu ile ilgilenmiş 
ve mevzuun mahiyetini az veya çok bilen her
kesin içine dert olan, ama birtakım düşünce
lerle o tarihe kadar bir türlü ortaya atılamı-
yan bu konuyu, bu suretle Türk Milletine, Par
lâmentosuna ve umumi efkârına arz ederken, 
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bu konuda çalıştırılmış, yetiştirilmiş eski bir 
kurmay subay olarak, mevzuu en ince tefer
ruatına kadar incelemiş, neticelerini ölçmüş, 
biçmiş ve ondan sonra ortaya çıkmıştım. 

Şayet bu müracaatımızla umduğumuz neti
ceyi alabilirsek bütün hayatımız boyunca, bizi 
yetiştiren bu memlekete yapabildiğimiz hiz
metlerin en müessir ve en faydalılarından bi
risini yapmış olacağımıza inanıyor, ümidediyor, 
'büyük bir huzur duyuyoruz. 

Yalnız burada şunu arz etmek isterim ki, 
•bu çok mühim konuyu ele alan ilk şahıs ben 
değilim. 1961 yılında Genelkurmay bu hususun 
önemini düşünmüş, bir etüt yaptırmış ve hazır
ladığı raporu M. S. B. Sayın General Muzaffer 
Alankuş'un imzasiyle Dışişlerine göndererek, 
konunun ele alınmasını istemişti. 

Ben sadece uyuyan bu konuyu huzurunuza 
çıkardım. 

O zaman önergem, muhtelif şekillerde tef
sir edilmiş, değişik reaksiyonlar görülmüştü. 
Benim için mühim olan bunlar değildi. Ben se
nelerce çok önemli gördüğüm bu konunun şu 
veya bu şekilde günün hâdisesi olması maksa-
diyle değil, düzeltilmesi, değiştirilmesi, kaldı
rılması veya ıslahı gerektiğine inandığım bâzı 
anlaşmaların yetkili makamlar tarafından ele 
alınması ve mutlaka müspet bir netice elde 
edilmesi arzu ve temennisinde idim. 

Nitekim o zamanki Başbakan Sayın Suad 
Hayri Ürgüplü, aynı gün basından öğrendiği 
önergemi istetmiş, tetkik etmiş ve mevzu hak
kında kendilerini tenvir etmek, önerıge ile ne 
elde edilmek istendiği hususunu izah etmemiz 
için, birçok önemli işleri arasında bize iki saat 
zamanını ayırmışlardı. 

Bir Başbakan olarak Sayın Ürgüplü'ye bü
tün teferruatına kadar verdiğim izahat sonun
da, Devletin en önemli birçok kademelerinden 
geçmiş olgun bir Devlet adamının ciddiyet ve 
basiretiyle; (Şüphesiz bu kadar teknik tefer
ruatı bilmiyordum. Söylediğiniz hususlar haki
katen şayanı dikkattir ve benim bildiğim hu
suslarda da tamamen mutabakat halindeyiz. El
de etmek istediğiniz neticede haklısınız. Bu du
rumu Dışişleri Bakanlığı ve Genelkurmayın yet
kili teknisyenleri ve bilâhara Dışişleri Bakanı 
ve Genelkurmay Başkanı ile, benim namıma 
görüşüp noktai nazarlarım öğrendikten sonra 

üzerinde tekrar bir görüşme yapmamızı rica 
edeceğim.) buyurdular. Bu çok müspet ve ha
kikaten bir Devlet adamına yaraşır tutum kar
şısında arzularını büyük bir memnuniyetle ye
rine getirdim. Evvelâ teknisyenlerle uzun sü
ren görüşmeler yaptık. Bilâhara Sayın Hasan 
Işık ve Sayın Cevdet Sunay'la görüştük. Bütün 
bu görüşmelerde en ufak teferruatına kadar an
laşamadığımız bir tek nokta çıkmadı. Bu işin 
uzun bir teknik çalışmaya ihtiyaç gösterdiği, 
bu esnada bu konunun muhtelif istikametler
den muhtelif şekillerde yorumlara tabi tutula
bileceğini ve belki de istismar edilebileceğini 
düşünerek, netice elde edilinceye kadar basma 
bilgi vermiyeceğimize müştereken, konuyu ay
rı bir Parlâmento meselesi yapmıyacağıma da 
ben söz verdim. Bütün bu sonuçları Sayın Baş
bakana arz ettim. Bakanlıklarda teknik seviye
de yapılması gereken çalışma için Hükümet di
rektifini, dâvayı teferruatına kadar bilen bir 
kişi ve soru sahibi Parlâmento üyesi olarak, 
benim hazırlamamı rica ettiler. Hazırladık. Bu 
direktif ilgili makamlara yazılı bir Hükümet 
emri olarak verildi. Bu direktifi biraz sonra 
okuyacağım. Sayın Başbakan kendilerinden ay
rılırken, ortaya attığımız bu konudan dolayı 
tekrar tekrar teşekkür ettiler ve teknik çalış
malar sonunda, siyasi çalışmalar başlayınca da 
kendilerine yardımcı olacağımı ümidettiklerini 
söylediler. Memnuniyetle söz verdim. 

Sayın Süleyman Demirel bu sırada Başba
kan yardımcısı idi, ben kendileriyle görüşme
dim. Fakat konuyu, çalışmamızın teferruatını 
bildiklerini ve takibettiklerini, bilâhara ve bi
raz sonra belirteceğim bir vesile ile bana da 
söylediler. 

Verilen direktif üzerine teknik çalışma baş
ladı. Gerek hariciyeci, gerek asker teknisyen 
arkadaşlarımın mesailerini yakinen takibettim. 
Ne kadar ciddiyetle ve önemle çalıştıklarına 
bizzat şahidoldum. 

Dosya ve çeşitli arşiv çalışmalarından baş
ka yurt içinde ve yurt dışındaki mümkün olan 
bütün kaynaklardan faydalandılar. 

Bir ü n bu teknisyenlerden birisine; (Başı
nıza iş çıkardım. İnşallah bana kızmıyorsunuz.) 
dediğim zaman aldığım cevabı, fedakâr ve fe
ragatli Türk subay ve memurunun hizmet an
layışını belirtebilmek gayesiyle aynen tekrar 
edeceğim. 
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Bir taraftan normal mesaisine ve günlük 
işlerine devam ederken diğer taraftan da bu 
önemli, şümullü ve güç bir işin hazırlanması
na memur edilen bir subay arkadaşım; (Alba
yım, dedi, biz size kızmak şöyle dursun teşek
kür borçluyuz. Siz bizim düşünüp de yapama
dığımızı, yaptıramadığımızı yapmak imkânı 
verdiniz. Biz gece gündüz çalışmaya da razıyız. 
Yeter ki bu derece önemli bir konu ciddiyetle 
ele alınsın ve millî menfaatlerimize uygun bir 
hale getirilsin.) 

Çalışmaların böyle bir zihniyet ve böyle bir 
şevkle devam ettiğini bizzat ve mütaaddit de
falar müşahede ettim. Tabiî bu arada basın boş 
durmadı. Evvelâ konumuzun sadece bir cephe
sini alâkadar eden üsler meselesi ele alındı ve 
1 Mayıs 1965 günkü bir gazetede, Türkiye'de 
35 bin metrekare arazinin yabancı üs olarak 
kullanıldığı ileri sürüldü... 

Bu konu haftalarca devam etti. Bize müta
addit müracaatlar oldu... Aldığımız karar ge
reğince hiç kimseye tek kelime söylemedik. Sa
dece yanlış anlaşmalar olmaması için bir gaze
tecinin sorusuna kısaca şu cevabı verdik: 

1. Cumhuriyet Gazetesinde neşredilen yazı
nın benimle veya benim sorularımla bir ilgisi 
yoktur. Bahis konusu yazı askerî tesislere ve 
Amerika'ya inhisar etmektedir. 

Ben Türkiye'de türlü maksatlarla arazi işgal 
eden tekmil yabancı devlet ve müesseseler ve 
tekmil ikili anlaşmalar hakkında bilgi istedin:. 
Benim sorumun cevabı daha şümullüdür. 

2. Cumhuriyet Gazetesinde, Amerika'nın di
ğer memleketlerde işgal ettiği arazi için metre 
kareye on dolar ödediği, ona göre Türkiye'ye de 
350 milyon dolar ödenmesi gerektiği yazılmış
tır. 

Biz, Türkiye'de işgal edilen topraklar mev-
zuunıın bu kadar basite irca edilmemesi kanaa 
tindeyiz. 

Aylar geçiyor, çalışma devam ediyor fakat 
bitirilemiyordu. Bu hal dahi bizim dâvamızda 
ne kadar haklı olduğumuzu gösteriyordu. En 
çok 10 sene mazisi olan bir dâvanın vesikalarının 
toplanması ve etüdü bir seneden fazla devam 
etmiştir. Bunun ne demek olduğunu, çeşitli ve 
önemli makamlar işgal etmiş olan aziz arkadaş
larımın takdir edeceklerinden eminim. 
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Bu arada bâzı yayın organları mütaaddit de
falar, tazyik karşısında önergemizi geri oldığı 
mızı, dâvanın peşini bıraktığımızı yazdılar. 

BAŞKAN — Sayın Koçaş, bir dakika. Ko-
nuşmanız yazılı devam ediyor. İçtüzüğümüze 
göre, yazılı konuşmalar 20 dakikayı aşamaz. Sa
yın Koçaş bu müddeti doldurmuştur, belli ki 
daha da devam edecektir. Sayın Koçaş'm yazılı 
konuşmasına devam etmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Koçaş. 
SADİ KOÇAŞ (Devamla) — Dâvanın peşini 

bırakmadık, Dâva yürütülmektedir. Neticesi 
alınacaktır) demekle yetindik. Zamanınızı al
mamak için bu neşriyatı ve cevaplarımızı tekra
ra lüzum görmüyorum. 

Bu arada seçimler geldi, Hükümet değişti. 
Millet Meclisinde bâzı arkadaşlarımız konuyu 
ele almak istediler. Benden doküman istediler. 
4 arkadaşın bu konuda genel görüşme istiyeu 
önergelerine kendilerinden rica ederek mâni ol
duk. Onları dâvanın hal yolunda olduğunn 
inandırdık. Hiçbir doküman vermedik. Bu ara 
da, Hükümet programının Millet Meclisinde gö
rüşülmesi sırasında bu konu ortaya atıldı. Gö
rüşmeleri takibeden arkadaşlarımız hatırlarlar. 
Başbakan ve Millî Suvunma Bakanının izahatı 
milletvekillerini tatmin etmedi. Karşılıklı suç
lamalar oldu. Ve nihayet Başbakan (isterseniz 
bir gizli oturumda Devletin dosyalarını ortay? 
döker. Her şeyi konuşuruz) dedi.. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Çok önem verdiğimiz bir millî dâvayı huzu

runuza getirmiş, Hükümetin yardım ve anlayışı 
ile hal yoluna sokmuş, yüze yüze dâvanın kuy
ruğuna gelmiştik. Böyle, dosyaları ortaya dö
kerek bir görüşme, henüz bitirilememiş olan 
teknik çalışmaların aksamasına, gecikmesine ve
ya çeşitli şekillerde dejenere edilmesine sebebo-
labilirdi. Bizim dâvamız, başta da belirtiğimiz 
gibi, konuyu bir siyasi problem olarak ortaya 
getirip bırakmak değildi. Bir kısmını bildiği
miz, bir kısmını bilmediğimiz bu önemli dâvanın 
bugünkü gerçeklere ve millî menfaatlere en uy
gun şekilde halledilmesine imkân arıyorduk. 

Bu düşünce ve endişe ile, hatırlarsınız ertesi 
gün öğleden sonra ki Senato oturumunda gün
dem dışı bir görüşme yaptım. Çok kısa olan bu 
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görüşmeyi hatırlatmak için arzu edenlerin isti
fadesi için cilt ve sayfa numarasını takdim edi
yorum : (Cilt : 31, sayfa : 101) 

Bu görüşmemiz biraz müphem kalmış olacak 
ki, dâvayı ve bu husustaki düşüncemizi çok iyi 
'bilen bâzı arkadaşlarım, bu konuşmaya neden 
lüzum gördüğümü bana sordular. Sebebi aşi
kârdı. Ve memnuniyetle belirtmek isterim ki 
bu maksadı en iyi anlıyanlardan birisi de Sayın 
Başbakan Demirel oldu. Beni koridorda çevir
diler. Yanımızda Saym Suad Hayri Ürgüplü 
de bulunduğu bir sırada 5 - 10 dakika görüştük 
Başbakan (tam zamanında yapılmış bir konuş
ma) diye nitelediği konuşmamdan dolayı bana 
teşekkür ettiler. Saym Ürgüplü'de sizlere başın
dan beri anlattığım hikâyeyi Saym Demirel'e 
ayak üstü anlatarak, maksadımızın müspet ve 
faydalı olduğunu söylediler. Ve Hükümetin 
müzaheretine devam etmesini rica ettiler. Saym 
Demirel buna karşı, (mevzuu başından beri ta-
kibettim. Saym Koçaş'm mesaisini biliyorum. 
Hüsnüiyetini ve dâvadaki samimiyetini bugün 
de ispat ettiler. Biz de aynen sizin düşündüğü
nüz şekilde ciddiyetle bu konu üzerinde çalışıp 
halledeceğiz.) buyurdular. 

Muhterem arkadaşlarım, Saym Başbakanın 
bu sözlerine bir balmumu yapıştırmanızı rica 
ederek mâruzâtıma devam edeceğim. 

Konu ondan sonra da Millet Meclisinde ve 
basında bir iki defa ele alnıdı. Hepsinde ge
rekli müracaatleri, tavassutu yaptık. İlgili
lere teker teker zihat verdik ve genişletilmesine 
mâni olduk. 

Basından birçok dostlarım bu konuda beya
nat istediler, makale istediler... Hepsinin huzu
runda, huzuru kalple ve inşirah içinde bclirtibi-
lirim ki, kimseyi kırmamaya çalışarak, ama 
inatla, kararla Hükümete ilk verdiğimiz söze so
nuna kadar sadık kaldık. Konu benim tarafım
dan bir gün dahi kimseye açıklanmadı. 

Ve muhterem arkadaşlarım, nihayet birkaç 
ay evvel bir gün istihbar ettik ki, teknik çalış
ma bitmiş ve dosyalar Hükümete intikal etmiş
tir. 

İstihbar ettik diyorum, çünkü bu husus bize 
Hükümet yetkilileri tarafından bildirilmedi. Hal
buki ilk görüşmemiz ve mutabakatımız böyle de
ğildi. 

Günlerce bekledik. Eski çalışmamızı bilmeme
lerine imkân yoktu. Teknisyenler aynı teknis
yenlerdi. Ve nihayet Sayın Demirel, biraz ev
vel arz ettiğim gibi, koridorda, Saym Ürgüp-
lü'nün de huzurunda, konuyu başından beri 
takibettiğini, çalışmalarımızı, mutabakatımızı 
bildiğini ifade etmişlerdi... Buna rağmen muta 
addit işler arasında elbette buna da sıra gele
cek diye bir hayli bekledik. Ve nihayet, bu ka
dar emeğe, çalışmaya ve iyi niyete dayanan bir 
mesainin tekrar arşive atılmasına veya isteme
diğimiz, arzu etmediğimiz bir şekilde sonuçlan 
dırılmasma razı olamıyacağımız için, hikâyeyi kı
saca anlatan bir yazılı soru önergesiyle durumu 
Mart 1966 da Başbakanlıktan sorduk: 

Vaktinizi almamak için aynı hususları ihtiva 
eden bu önergeye de okumıyacağım. 

Bu önergemize ayrıca bir ilâve yaparak, ev
velce özel olarak belirtilmiyen, siyasi ve aske
rî ikili anlaşmalar dışında, çeşitli Bakanlık ve 
makamların yapmış oldukları ikili anlaşmaları 
da dâhil ettik. Aradan 3, 5 ay geçti.. Halâ ce
vap almış değiliz. Bu durumda İçtüzüğün, ya 
zıh soruların 15 günde cevaplandırılacağını 
âmir 120 nci maddesinin yürürlükte olduğu iddia 
edilebilir mi 1 

Aziz arkadaşlarım; eşit haklar içinde girdi
ğimiz ve daima tasvipkârı olduğumuz NATO 
ittifak manzumesi içindeki yerimizi müsavat
tan ayıran, çok defa NATO ile de kesin ilgisi 
bulunmıyan ve bizi bir uydu millet haline so
kan bilhassa maddi mânevi zararları açık ve 
aşikâr olan bu ikili anlaşmaları bütün aleyhte 
sözlere ve neşriyata değer vermiyerek Parlâ
mentoya getireceksiniz, Parlâmentodan da, 
Hükümetten de, teknisyenlerden de tasvip gö
receksiniz, bir sene bu dâvanın halli gayesiyle 
verdiğiniz söze uyarak susacaksınız, konuşmak 
istiyenlere mâni olacaksınız, sonunda dâvanın 
tam hali safhasında, hem de bu hareketinizden 
dolayı size teşekkür eden bir Başbakanın Hü
kümeti, dâvayı ve ne safhada olduğunu sizden 
saklıyacak, meşru hakkınız olan Parlâmento fa
aliyetlerinize cevap vermiyecek, işte bizim an-
lıyamadığiimız husus budur. Deneticime hakkı
mızın muhafazası ve ele aldığımız bu önemli; 
dâvanın sonuna kadar emniyetle yürütülmesini 
temin arzumuz bizi bugün huzurunuza çıkar
mıştır. 
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Vaktinizi aknama.k iyin aynı hususları ihti
va eden bu önergeyi de okumıyacağım. 

Bu önergemize ayrıca bir ilâve yaparak, ev
velce özel olarak belirtilmiyen siyasi ve askerî 
ikili anlaşmalar dışında, çeşitli ba'kanlık ve 
'maikaimlarm yapmış oldukları ikili anlaşmaları 
da dâhil ettik. Aradan 3,5 ay geçti. Halâ ce
vap almış değiliz. Bu durumda İçtüzüğün, ya
zılı soruların 15 günde cevaplandırılacağını 
âmir 120 nci maddesinin yürürlükte olduğu 
iddia edilebilir mi? 

Bu süre zarfında basında sık sık bu konu 
ile ilgili haberler çıktı. Ekseriyeti Dışişleri Ba
kanımıza atfedilen bu haberler (ikili anlaşmalar 
görüşülecek, görüşülmeye başlandı) gibi birbi
rini tutmaz ve müphem ifadelerle dolu idi. İki
li anlaşma adedlcri her gazetede başka türlü 
çıktı. Ve nihayet birkaç gün evvel yine Sayın 
Dışişleri Bakanına atfen 55 anlaşmanın teknik 
personel tarafından müzakeresine başlanacağı 
haberini gazetelerde okuduk. Konuyu şu sıra
da huzurunuza getirişimizin sebebi, şimdi arz 
edeceğim bâzı endişelerimizdir. 

Muhterem arkadaşlarım, Dışişleri Bakanı
mıza atfedilen ve tekzibedilmiyen son haber 
doğru ise, konunun bugünlerde teknisyenler 
arasında görüşülmesine başlanacakmış. 

Hemen ve önemle belirtmek isterim ki, mev
zuun münhasıran teknisyenler seviyesinde ele 
alınması safhası bitmiştir. Bu safhada, evvelce 
arz ettiğim Hükümet direktifine göre, teknis
yenler bütün anlaşmaları teker teker ele al-
fmış, bir araya getirmiş, etüt etmiş ve bir ra
por hazıriarmışl ardı r. 

Mevzuun bütün teferruatiyle kavranabilme
si için bu direktifi .müsaadenizle okuyacağım. 

«.!. Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sayın Ko-
çaş'ın, Yabancı üsler ve ikili anlaşmalar ko
nusunda Hükümetten sorduğu hususlarla ilgili 
olarak, Sayın Dışişleri Bakam, NATO Dairesi 
'Baş/kanı ve Sayın Genelkurmay Başkanı ile yap
tıkları görüşmeler sonunda tesıbit edilen esaslar 
dâhilinde, ilişik hususlar Genelkurmay Baş
kanlığı ile NATO Dairesinde işbirliği yapılarak 
tetkik ve tesbit edilecektir. 

2. Bu çalışmalar sonunda tesbit edilen hu
suslar ve teklifler bir defa da Millî Güvenlik 
Kurulunca müzakere edildikten sonra gereği 
için Hükümete tevdi edilecektir.» 

Direktif aynen şudur: 
«Tetkik ve tesbit edilecek hususlar şunlar

dır : 
I - Halen mevcudolan hususlar hakkında : 
a) Bağlı olduğumuz ittifaklar manzumesi 

içinde veya ikili olarak muhtelif devi eti erle 
yaptığımız çeşitli anlaşmaların cinsleri ve her-
birinin mahiyetleri nelerdir 

b) Bu anlaşmaların resmî ve yazılı mes
netleri mevcut mudur ı? 

e) Bu anlaşmalardan veya ihtiva ettikleri 
hükümlerden mahiyetleri bugünün şartlarına 
uygun olmıyanlar var anıdır? Varsa, ne şekil
de tadili mümkün veya uygun olur? 

II - Müstakbel faaliyetler hakkında : 
a) Şimdiden sonra bu mahiyette yapılacak 

anlaşmalar konusunda prensibolaraık kabul edil
mesi lâzım ve zaruri olan önemli noktalar ne
lerdir? 

b) Bu kaJbîl anlaşmalar mevzuunda (Millî 
politikamız) ne olmalıdır? 

c) Devletin muhtelif daire ve kademele
rinin yabancılarla yapacakları bu kabîl temas 
ve anlaşmaların koordinasyonu ne şekilde ya
pılmalıdır ? 

d) Bu kabîl tekmil anlaşmalar nihai ola
rak hangi kademenin tasdik ve tasvibinden ge
çirilmelidir? 

Yukarda belirtilen hususlarla, bu konu üze
rinde lüzumlu görülecek diğer mütalâaların 
esaslı surette tetkik edilerek, mufassal bir ra
por halinde Başbakanlığa gönderilmesini rica 
ederim. 

Başbakan 
Suad Hayri Ürgüplü» 

Aziz arkadaşlarını, 
Görülüyor ki, münhasıran teknisyenlere ait 

iş, raporların Hükümete intikali suretiyle bit
miştir. Direktife göre konunun Millî Güven
lik Kurulunda da etüdedilmesi lâzımdır. 

Zira bu kadar önemli bir konuda her tek
nisyenin kendi görev ve yetkisi zaviyesi içinde 
mütalâa ettiği teklifleri raporda belirtilmiştir. 
A,ma biz o kanaatteyiz ki, bu hususta çok daha 
üst seviyede ve münhasıran anlaşmaların me
tinlerinde yapılacak değişikliklerin de çok üs
tünde ve memleketin dış politikası esaslarının 
şümulü içinde, bâzı kararlara varmak ve İni 
kararları siyasi liderler seviyesinde ve bir uz-
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manlar ve teknisyenler kurulunun da iştiraki 
ile tatbik etmeye çalışmak lâzımdır. 

Aksi takdirde, elde edilecek netice çok kı
sır kalacaktır. Hataları ve noksanları olacak
tır. Ve böylece bir durumda elde edilecek bu 
neticeyi senelerce bir daha ele almak mümkün 
olmıyacaktır. Bu nokta dâvamızın en mühim 
ve hayatî noktasıdır. 

«Senelerce rner'i olduktan sonra ve yine se
nelerce uğraşılarak tadil edilen bir andlaşma-
yı iyi olmadı diye bir iki sene sonra ele alabil
mek çok defa mümkün olamamıştır.» 

Bu sözümüze karşı Hükümet tarafından; 
(teknisyenlerin varacakları karar nihaî değil
dir. Bil âhara siyasi seviyede de görüşülecek 
ve ondan sonra meriyette girecektir. Binaen
aleyh hata varsa o zaman düzeltilir) denilebi
lirdi. Fakat aranızda bulunan ve bilhassa dev
letler arası müzafkerelerde bulunmuş değerli 
arkadaşlarımız takdir ederler ki, bu kabil çalış
malarda teknisyenlerarası çalışma çok önem
lidir. Ne kadar dikkat edilirse edilsin, böyle 
çalışmalarda tarafların noktai nazarları belli 
olur. V>e bir defa belli oldu mu, ondan sonra 
karşı tarafa bir şey kabul ettirmek mümkün 
olamaz. 

Bu yüzden biz, meselâ : Sayın Başbakanın 
Millet Meclisinde söyledikleri (üs yok tesis 
Arardır) sözünü, itiraf edeyim ki, bu dâvanın 
yürütülmesinde ve başarısında bir pot olarak 
değerlendirdik. . Bir defa gerçek böyle değildir. 
Türkiye'de üs vardır. Ama biran kabul edelim 
ki, üs yoktur. Tesis vardır. Buna rağmen bir 
diplomatın, bir politikacının kendi Meclisinde 
ve girişeceği bu çapta ve bu önemde bir mü
cadelemden evvel böyle bir söz söylemesi asla 
doğru değildir. 

Bu yüzden biz, teknisyenler tarafından ha
zırlanmış raporun, yine teknisyenler tarafından, 
ilgili yalbancı devletlerin teknisyenleriyle bir 
görüşme konusu yapılmasına taraftar olamıya-
cağız. Teknisyenler böyle bir çalışmada, mü
şavir olarak bulunacak, fakat müzakereler da
ha üst seviyede Devlet adamları ve uzmanlar 
arasında yapılacaktır. 

Bu sözümden teknisyenlere itiındımız olma
dığı mânası çıkarılmasın. Herhiri kendi saha
sında birer otoritedirler. Ama ancak kendi sa
halarında. Üstelik bu personel senelerce, ba-
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şından beri bu işte çalışmış kişiler de değiller
dir. Sık sık değişen ve bir işte çok kısa bir sü
re çalıştıktan sonra başka hizmete giden kişi
lerdir. Bu askerler için de böyledir, hariciye
ciler için de böyledir. 

Kaldı ki, ilk direktife göre hazırlanan rapor, 
sanırım münhasıran siyasi ve askerî anlaşma
ları ihtiva etmektedir. Fakat biz bu hatayı tas
hih için ikinci önergemizde, adlî, iktisadi, tica
ri, malî ve sair anlaşmaların da dâhil edilmesi
ni hatırlatmıştık. Raporu görmediğimiz için 
mahiyetini kesin olarak söyliyemiyorum. Fa
kat gazetelerde sadece 50 - 55 anlaşmadan bah
sedildiğine göre bu sadece siyasi ve askerî an
laşmaları ihtiva dtıne'ktedir. 

Binaenaleyh bugün tutulan yol yanlıştır. 
4 ncü Koalisyon Hükümetinin bu hususta ver
diği direlktife de aykırıdır. Her ne kadar Hü
kümet değişmiş ise de, hükümetlerin böylesine 
millî menfaatlere mütaallik kararlarında de
vamlılık esastır. Bir zaruret olmadıkça bu ka
rarları değiştirmemek lâzımdır. Esasen yukar
da Sayın Barbakanın ('balmumu yapıştırınız) 
dediğim ifadelerinde de, bu kararın aynı yolda 
taJtibik edileceği bize vadedilmişti. 

Burada (Hükümet bu raporları tetkik etti. 
Bir karara vardı. Teknisyenler arası görüşme
ler için direktifini verdi) denebilir. Bunun da 
doğru bir karar olmadığı görüşündeyiz. 

Hükümetin bünyesine bir göz atalım. Bu 
hususta yetki ve bilgi sahibi kaç üyesi vardır. 
Sulama işlerinde ve daha birçok işlerde Saym 
Başbakanın, idare işlerinde Saym Dşişleri Ba
kanının tecrübe ve bilgilerine samimî olarak iti
madımız vardır. 

Konuyu huzurunuza getiren arkadaşınız 
olarak ısrarla şunu belirtmek isterim ki, Hükü
metimiz içinde bahis konusu anlaşmaların ma
hiyetini bilen bu konular üzerinde salâhiyetle 
duralbilecek bir tek üye mevcut değildir. Bu 
işin, biraz sonraki "misalimde de belirteceğim 
gibi. mutlaka üst seviyede bir uzmanlar he
yetinden geçmesi ve müzakerelerin mutlaka si
yasi seviyede yapılması lâzımdır. 

Bir açık oturumda daha açık konuşamıyo
rum. Lütfeder genel görüşmeyi ve gizli bir 
oturumu kabul ederseniz vereceğim misaller, 
yapacağım açıklamalar şu ikili anlaşmalar üze
rinde neden bu kadar önemle ve ısrarla dur-
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duğuımuzu sizlere gösterecektir. Bir fikir ver
mek ve işin azametini göstermek bakımından, 
basma ve hal'k efkârına, hattâ dünya efkârına 
intikal etmiş ve gizliliği kalmamış bir konunun 
sadece küçücük bir kısmını sizlere arz edece
ğim. Gizli bir oturumda bu konuda daha da 
söyliyeceklerim olacaktır. 

Bu konuda Saym Başbakan Ürgüplü ile ilk 
görüşmemizde, anlaşmaların değişmesi gereken 
önemli noktalarını kendilerine açıklamıştım. 
Meselâ: 6 sene evvel Rusya üzerinde düşürü
len U-2 uçağın1 n hikayesini ve o zaman Tür-
fkiye'nin düşürüldüğü durumu hatırlattıktan 
sonra, her gün yeniden bu duruma düşeibiliriz. 
Her gün yeni bir Goben - Breslav emrivaikii ile 
karşılaşabiliriz. Demiş ve burada açık otu
rumda söyliyemiyeeeğim bâzı ınüşahade, düşün
ce ve istihbaratımdan bahsetmiştim. 

Aradan aylar geçtikten sonra bir gün ga
zetelerde Karadenizde bir B-57 eğitim uçağı
nın düştüğü haberini okuyunca, duyduğum en
dişeyi burada izah edemiyeceğim. 

Yalnız şu kadarını söyliyelim ki, ondan iki 
gün sonra bir yemekte karşılaştığım bâzı Ame
rikalılar benim ismimi duyunca bu üsler ve an
laşmalar konusunu açtılar. Düşüncemizi ken
dilerine izah ettikçe gözlerinin hayretle açıldı
ğını görüyordum. Ama hâlâ bir tereddüt için
de idiler. Bu kadar samimî ve bu kadar hüs
nüniyet sahibi olduğumuza bir türlü inanamı-
yorlardı. Bunu hissedince, (meselâ dedim, şu 
B-57 hikâyesini, bildiğim kadariyle Parlâmen
toya getirirsem ve umumi efkâra intikal etti-
rirsem haklı olduğum meydana çıkmaz mı?) 

Amerikalılardan birisi kendini tutamadı ve 
gayriihtiyari (siz bunu nereden biliyorsunuz?) 
diye sordu. Sadece gülmekle mukabele ettim. 
Bunun üzerine ayağa kalktı ve (haklısınız, siz 
haklısınız, siz hakikaten samimî ve dürüst bir 
insansınız. Dâvanızda da haklısınız. Ama bir 
şey söyliyeceğim darılmayın. Siz istemesini bil
miyorsunuz. Hakkınızı bile istemesini bilmiyor
sunuz) dedi. 

Aradan bir müddet daha geçti. Senatoda. 
şu kapıda, Saym Ürgüplü'ye (Beyefendi zatı-
âlinize arz ettiğim tayyare meselesini hatırlı
yor musunuz) diye sordum, isterseniz ne ce
vap verdiklerini kendileri sizlere söylesinler. 

İlk görüşmemizde nezaketen beni tasdik et

miş olmalarına rağmen, ben yine Saym Başba
kan Ürgüplü'nün beni evham içinde olmakla it
ham etmelerinden .korkuyordum. Hâdiseler be
ni öylesine teyidetti ki, Saym Ürgüplü (sorma
yın dedi. Gazetede iki satırlık haberi okuyunca 
sizin söylediklerinizi hatırladım. Ama Allah'a 
şükür hâdise sizin söylediğiniz şekilde netice
lenmedi) dediler. Hakikaten bu neticeden do
layı Allah'a şükür etmek lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlarını, 
Bu kadar izahatıma rağmen yine açık ko-

nuşamamanm üzüntüsü içindeyim. Bir genel 
görüşme ve gizli oturum kabul ederseniz sade
ce bu hâdisenin dahi ne korkunç bir demeklesin 
kılıcı olduğunu sizlere teferruatiyle izah ede
ceğim. Ve bu, söyliyeceklerimden sadece bir ta
nesi olacaktır. Fakat en önemlisi değil... Ve o 
zaman eminim ki, çalışmanın bizim teklif etti
ğimiz gibi j'-apılmasmda, sizler ısrar edecek
siniz... 

Lütfedin, haikkmızı kullanın. Hiç olmazsa 
hâdiseleri bir defa bizim ağzımızdan dinleyin 
de ondan sonra kararı yine siz verin... Her ne 
kadar Saym Dışişleri Bakanımızın birkaç gün 
evvelki (komşularımız tarafından tahrik ka
bul edilecek faaliyetlere müsaade edilmiyecek-
tir) sözlerini bir vait, bir taahhüt, bir emniyet 
unsuru olarak kabul ediyorsak da, bu kadar 
önemli meselelerin bir iki cümle ile halline ve 
tatbikine imkân olmadığı misalleriyle sabittir. 
Bizim şu gayret ve mücadelemiz, görüyorsu
nuz ki, Saym Bakanın son cümlesinin desteklen
mesi, onun tahakkukunun sağlanması mahiye
tindedir. 

Eğer Sayın Bakan bu sözlerinde samimî ise
ler, biz kendilerine yardıma amadeyiz. 

Saym Dışişleri Bakanı birkaç gün evvel 
bir açıklamasında (NATO içinde kalarak da 
şahsiyetli politika takibedilcbilir) buyurdular. 
Ben kendilerine tamamen iştirak ederim. Ama 
bugünkü şartlarla değil. Biz NATO içinde de 
şahsiyetli politika takibedilebileceğine nitdkim 
bâzı devletlerin bunu yaptıklarına, NATO'daki 
ittifakımıza devam edilmesine, ama müsavi 
şartların ve bugünkü gerçeklerin mutlaka göz 
önünde tutulmasına ve sağlanmasına inanıyo
ruz. 

Biz bu konuda kendilerine (yani Hükümete) 
yardıma âmedeyiz. Ama Hükümetten de anla-
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yıg ve yardım bekliyoruz. Zira bizim dâva
mız, Hükümetin de davasıdır. Hükümetin dâ
vasının, bizim de dâvamız olduğuna itimadet-
melerini rica ederiz. 

Zira ıbu dâva milletiımrjznı var olma veya 
yo,^ olma dâvalarımdan binişidir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu konuyu da
ha fazla uzatmıyacağım, eğer kaibul ederseniz 
gizli bir oturumda daha rahat, .daha etraflı 
(konuşabiliriz. Yalnız şu kadarını belirteyim 
ki, biz mutekit insanlarız. Her musiibetim bir 
mimetin getiricisi olduğuna da inanırız. Bu
gün hakikaten ıbir musibet olan ikili anlaşma
ların, Türkiye için bâzı imkânların 'başlangıcı 
olabileceğine inanıyoruz. Yeter ki, ciddî olanak 
öle alınışın. Yeter ki, idarai maslahat zihniye
tiyle baştan savılmasını, yeter ki, ehi'l ellerde 
yürütülsün... 

Bu dâvaya karşı (dostlarımız gücenir, yal
nız kalırız) gıilbi bâzı neşriyat da yapıldı. Bu 
gülünç bir iddadır arkadaşlar... İşin içyüzü
nü bilenler ıbu iddiaya sadece gülerler... Bize 
dımkân verirseniz o içyüzü sizlere arz edece
ğim. 

Bu konuda yapılan (bâzı neşriyat üzerine, 
bâzı milletvekilleri ve bâzı yazaırlar a(te,ş püs
küldüler. Yazanları (ismimizden ba'hsetme-

, emekle beraber tabiî dâvayı ortaya çıkaran bi-
2ii) 'memlekete ıhiyanetie suçladılar. Evvelce 
hizmet doîayısiyle öğrendiğimiz bilgileri faş 
edemiyeceğimizi iddia ettiler. Bu da gülünç 
bir iddiadır. Aziiz arkadaşlarım. Parlâmentoda 
bulunan ve her biri vaktiyle birçok önemli 
makamlar işgal eden arkadaşlarımız, eğer o 
makamları işgal ederken öğrendikleri husus
ların ıslâhı için eıle (almazlarsa, bu işleri kim 
yapacak ve ıslah edecektir. 

Göreceksiniz, işin içyüzünü sizlere anlatın
ca, bunları ortaya atmak mı, yoksa atmamak 
ımı vatanperverliktir siz takdir ede çekisiniz. 

Takdir huyururmımuz ki, bu dâvayı ele al
maktan, üzerine düşmekten bizim şahsi bir 
menf atimiz olamaz. Sadece ve sadece büyük 
millî ımenfaatleıniımiz vardır. O da hepimiz için 
aynı derecede önemlidir. Aksime, eğer 'biz ele 
aldığımız bu dâvalardan vaz geçecek olursak 
o zaman bizi bir menfaat karşılığı vaz igeçmiş 
diye telâkki edenler olabilir ve haklıdırlar. 
Böyle (ıhiyamettir, gaflettir) gibi büyük lâf

lar soyliyen laı-kadaşlarımızm, kötü niyetli ol
duklarını söylemiyeeeğim tama, ellerinde, imkân 
ve fırsat varken 'dahi, memleket nıjeselelenLne 
karşı bigâne kaldıkları için, işin iç yüzünü 
dahi bilmediklerini iddia deleceğim. İçlerinde 
çok yakından tanıdıklarımız vardır. Biz eski 
vazifelerimizde de bu gibi işlerle uğraşırken, 
onların ne ile meşgul olduklarını çok iyi bili
yoruz. Böyle ulu orta ithamlarda bulunan baş
ka işlerle uğraşmak yüzünden böyle dâvalar 
hakkımda fikirleri dahi oimıyanlam şunu ha
tırlatmak .isteriz ki, 'bizim bu işten bir tek 
(menfaatimiz olacaktır. O ıda (mânevidir. Biz 
(Türkiye ve Türkiye'nin her şeyi Türklerindir) 
tezini tıpkı Atatürk'ün (ya istiklâl ya ölüm) 
ısloganı gibi. Tıplkı Millî mücadelenin misaki 
millî sloganı ıgibi Türkiye için slogan yap
ılmak bunu bütün dünyaya duyurmak, tatöbnk 
'etmek, gerek maddi, gerek mânevi her sahada, 
Türkiye 'miti ve Türkiye'nin her şeyin jn Türk
lere aidolduğu günü kendi sağladığınıızld'a da 
görmek istiyoruz. Bu hars, bu husus, bu men
faat bizim için her şeyin üstündedir. Bi'Z tari
himiz (boyunca, sancaklariyie ülkeleri işgal edi
len eski tip sömürgecilere kul olmamış, sömür-
ıge olmamış bir milletiz. Ancak böylesıine sö
mürgecilik antik tarihe karışmıştır. Antik as 
gelişmiş ülkeler para ile, ekonomik ve diploam-
tiık nüfuslarla tesir .atlına a'lmmakta ve bu yol
la istismar edilmektedir. İşte biz tarihi boyun
ca hür kalmış, egemen kalmış olan ancenlekati-
•nı'izm, şimdiden sonra da tarihi ıboyunca bu 
cims tesirler altımda kalmaması gayret ve arzu
su içindeyiz. Eğer imkân verirseniz, bir gıizM 
oturumda bunları sizlere arz edersem onların 
mı, bizim mi haklı olduğumuza yine siz kaıııar, 
vereceksiniz... Eminim ki, bütün izahatımızı 
dinledikten «sonra hayret edecek, galeyana ge
lecek tekliflerimizin ırrifüdafiaıasırıda 'bizleri ge
ride bırakacaksınız. Ve bumu güvenle, huzur
la arz edeyim ki, bu konuda parti farkı, ısiyooi 
görüş farkı ortadan kalkacak ve bütün Senato 
Anaprensipler ibakmıımdan bir karar ve bir is
tek üzenimde ittifak edebilecektir. 

Biz önergemizin, bu husustaki emeğıimizim, 
ve bir seneden beri emek sarf eden teknisyen 
arkadaşlariimızın emeklerinim ıboşa gitmediği
me kaaniiız. Geçen seme Türk Hükümeti kendi
sime birçoık .mükellefiyetler yükliyen ikili an-
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laşmalarm neler .olduğunu dahi bilmiyordu. 
Bugün hiç, olmazsa bu sağlanmıştır. 

Ama lûtfeıdiiıı bütün kazancımız bu kadar-
la kalmasın : 

Çok muhterem arkadaşlarıım; 
Yazılı soruya eıevap aiaimadığımız ikinci 

konu Kılbrıs meselesine aittir. 
Burada bir hususu -arz etmek isterim. 
Bu sorunun cevabını bu «abalı dolabımızda 

bulduk. Binaenaleyh, konu cevap verllımiyen 
önergelere miisal olmaktan çıkmıştır. Ancak 
•hemen tetkik ettiğimiz cevap, zamanında ver.il-
miycn, çok geç cevaplandı rılan, soru «ahi1)ini 
tatmin ıctmiyen misallere dâhildir. 

Müsaade ederseniz konuşma plânım] (boz
mamak için eaki sıra ile hemen arz edeceğim. 

Yalnız eski konuşma metnini yeni cevaba 
göre değiştimnekle yetimeeeğim. 

Hatırlıyaeıaksıııız 7 Ocak 1966 günü Yüce 
Senatoda yapılan Kıbrıs Genel Görüşmesi "ve
silesiyle grupunmzun görüşünü sizlere arz 
edenken bir teklif getirmiştik. (Cilt 31 sayfa 
534) nıüsadenizle bu teklifi kısaca batırlaca-
ğım : 

Teklifimiz şudur : 
Her iki Meclisten ve gerekirse Parlâmıc.ııto 

dışımdan, dış politika, beynelimilel nıünaseıbet-
ler, Devlet hukuku, jeopolitik ve askerlik alam-
larıııda ihıakikaıten bilgi ve yetki sahibi 20 - 30 
kişilik bir komisyon teşkil edilerek, en sürat
li bir çalışma ile aşağıdaki hususlar sağlanma
lıdır. 

.1. Tıünklyıe'ıııiıı tekmil dış politikasına te
sir edecek hukukî ve fiilî durumların, İm ara
da öncelikle Kıbrıs politikasının ve gerek kısa, 
gerek rızun vadeliler dâhil her türlü dış poli
tika problemlerimizin mufassal bir etüdıüııü 
yaptırmak. 

2. Bu etüde istinaden dik iş olarak takibe-
diiımesi gereken Kıbrıs politikasının ve bu po
litikanın icrası /için tutulması gereken yol ve 
aliiuması gereken tedbirlerin en ufak teferru
atına kadar teslbilt edilmesi, 

3. Bu varılan neticenin Millî Güvemlaik 
Kuruiunıda ve Hükümıetle müştereken ine eleme-
ııck değişmez bir ımillî .karar- ve politika hali
ne getirilmesi ve derhal tatbikine geçilmek 
üzere Hükümete intikal ve Yüce Meclislere bil
gi verilmesi. 
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4. Bir taraftan Kıbrıs komusumda bu icra-
: at devanı ederkeın, aynı komisyon tarafııııdMi, 

gerek kısa ıbir zaman içinde, gerekse uzun se
neler sonra karşılaşmıanıız ihtimali olan tekmil 
dış politika sorunlarıımızın etüt ettirilin esi, 
bunlara karşı tutalacalk yol, alınacak tedbir ve 
takibe dil e c ek dış politika esaslarının •bütün 
tefemi atiyle teshili. 

5.. Bu çalışmanın da aynı mûtatla Güven
lik Kurulunda müzakere edilerek bir millî dış 
politikamın, esaslarının bütün teferruatiyle 

:• tesbitini ve Yüce Meclislerin bilgi ve tasvibine 
arz edilmesi. 

6. Mevcut bütün siyasi parti lider ve tem
silcilerinin iştirakiyle, bu kararların bir parti 

, politikası değil, 'bir millî politika olduğu hu
susunda varılacak mutabakatın bir millî nıisıak 
olarak ilânını arz ve teklif ediyoruz. Böyle bir 
çalışmada grıupumuz Hükümete en yakın des
tek ve yardımcı olacaktır. 

Sayın Dışişleri Bakanı Genel Görüşme so
nunda yaptıkları konuşmada bu tekli fim iz/d en 
bahsederken, (çok olumlu bir teklif olduğumu, 
itibar edeceklerini) söylemişlerdi. Aylarca bu 
teklifin tahakkuk safhasına .gelmesini bekle
dik. Halbuki Kılbrıs konusunda siyasi çalışma
lar devam ediyordu. Bilhassa Yunanlılarla bu 
konuda ikili görüşmelere gidileceği de Ibireok 
ağızlardan öğrenilmiştir. 

Böyle bir igıörüşniıeyc başlamadan evvel, Kıb
rıs Genel Görüşmesinde yaptığımız, Hükümetin 
tatbik edeceğini vadettiği teklifin yerine geti
rilmesinde büyük faydalar görüyorduk. Du
rum hakkında yazılı cevap verilmesi ıieaöiyle 
21 Mart 1966 talihinde bir önerge verdik. 
Yukarıda da arz etttiğim gibi bu 'önergemin 
cevabını bu sabah alabildim. 

Muhterem arkadaşlarım, müsaadenizle bu 
önergeye cevabını okuyacak ve bu cevap hak
kında ımiütalâa beyan edeceğiz. Zira verilen 
cevaplar bizi tatmin etmekten çok uzaktır. 

«Filhakika İra teklifi dış politikamızın mu
ayyen bir mevzuu için değil, heyeti uımumıiyesi 
.itibariyle olumlu karşıladım. Zina dış politi
kamızın kapsadığı sahalar içinde öyle mevzuılar 
vardır ki, bunların /milletlerarası Konjonktür
de husule gelen talhavvülâtın yarattığı yeni 
durumlara, süratle intibaklarını sağlaaıııak için 
•esnek ıbir politika ile yürütülmeleri gerekmek-
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tedir. Önceden t estet edilmiş kalıplar .dâhil in
de kalmaları halinde milletler a ra; surdaki 
konjonktür değişikliklerini zamanında ve seri 
şekilde ıtakihetmeleri imkânını bulmak güçtür. 
Bu mevzulardan birici de Kıbrıs meselesidir. 
Bu mesele canlı bir konudur. Böyle bir konuda 
önceden tesbit edilmiş katı esaslara müstenit, 
bir politikanın 'takibinin isabetsiz olacağı aşi
kârdır. Kıbrıs meselesinde bu şekilde bir politi
kanın önceden teshil ve ilânı müzakereler için 
gerekli seyyaliyet imkânından Hükümeti mah
rum bırakır. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi bu cevap 
içinde sadece ıbir iki nokta üzerinde durmak 
istiyorum : 

Sayın Balkan (Bu teklifi dış politikamızın 
muayyen bir mevzuu İçin değil, heyeti umarml-
yesi itibariyle -olmak üzere olumlu karşıladım) 
diyorlar. V.e Kıbrıs politikasını bunun dışında 
tutuyorlar. 

Simidi huzurunuzda »onmak istiyorum Sa
yın Bakana : 

Bu teklifi hiç 'olmazsa bâzı dış politika 
esasları için olumlu karşıladığınızı yeniden ifa
de ettiğinize göre aradan geçen 6 ay zarfında 
niçin tatbik etmediniz ? 

Teklifi tümiyle .reddetmek Hükümetin elin
de idi. Etmedi veya 'edemedi. Etmediğini, fay
dalı gıöndüğünü tekrar tekrar beyan buyurdu
lar.O halde Parlâmento faaliyetlerinin ve hattâ 
Partâmenıtoların movöudiyetinin sebebi nedir? 
6-İ5 kişilik hir Parlâmento çalışacak. Hazırla
nacak, Hükümete yol gösterecek • ve Hükümet
te bunları hem olumlu ve faydalı bulacak hem 
.de tatbik etmiyeeek. Eğer Hükümet ıböyle Ibir 
ytoıl tutaöaksa, Parlâmentoya lüzum yo!k diye-
aniyeceğim için, o kaide Parlâmento üyeleniııin 
çalışıp didinmelerine ne lüzum v,ar diyeceğini. 
Bize bunu 'açıkça 'söylesinler de biz de hiç zah
met edip kafa yormıyabm, uykumuzu kaçır-
nuyalım, hazırlanıp saatlerce bu .kürsülerde 
konuşımıyalıım. Hükümet sadece kendi akıl ve; 
(kabiliyetlerine isiinadederek bu memleketi ida
re etsin. Bu bizim rejimimiz olamaz muhtenem 
.arkadaşlarım 'böyle ıbir idareyi Türkiyoye taıt-

. tek etmek mümkün değildir. V.e bu 'kimsenin 
:. hakkı değildir. Millî irade, seçim iradesi bu 
.değildir... Millî, iriade 'seçtiği iktidarları, Anaya
sa hududu içinde, Parlâmento hâkimiyeti için
de, son söz Partâmenitolara aidolmak kayıt ve 
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şarıtiyle iş başına getirmiştir. Anayasayı ve 
Parlâmento hâkimiyetini kabul etmiyen düşün
ce sahipleri % 99 ter ekseriyette dahi olsalar 
millî irade -olmak hakkına sahibû'lamazlar. 

Sayın Dışişleri Balkanı, prensibolarak ka
bul ettikleri bu teklifimizin Kıbrıs konusun-a 
tatbik eldilemiyeceğini bu cevaplarında 'açık
ça belirtiyorlar. Bu düşünceye ide birçok ba
klanlardan (iştirak odamiyeeeğiz. 

Binincisi, Sayın Bakanın bu teklifi kabul 
ettikleri celse, Kıbrıs Genel görüşm esiydi. Ora
da esas Kıbrıs politlkasıydı. Dış politikanın tü
mü ikinci plânda bir teklifimizdi Binaenaleyh 
'kabul ettikleri 'husus Kıbrıs politikasının söy
lediğimiz şekilde tespiti idi. 

İkincisi, 'Sayın Balkan o celsede aynen şöy
le söylemıişlerdi. (Cilt : 31 sayfa : 564) 

(Sayın Koçak, Türk Hükümetinin takibe-
dceeği politikanın .aeıklıaıım^ası hususunda hak
lı olanak fikirlerini beyan '.buyurdular). 

Muhterem aılkaıdaşlariim, Sayın Bakanın 
(ıhâklı lolarak ifa.de ettiğimizi) bcllrtitiiklc.rfı 
'bizim (Türk Hükümetinin politikası 'aeıkhn-
malı) ifademiz, Kıibrıs 'politikasına aitti. Ve 
Sayın Bakan bunu (haklı olarak) tavsif etmiş
lerdi. O gün teklifimizde haklı idik. Bugün ni
çin haksızız. 

O gün bu politikanın -açıklanma fikrine işti
rak eden Balkan, bugün diyor ki, (Kıbrıs ko
nusunda önceden tesbit edilmiş katî esaslara 
müstenit bir politikanın .takibinin isabetsiz 'ola
cağı aşikârdır.) Anlıyamıyorumı hangi Sayın 
Çağlayangtil haklıdır. 6 ay evvel bu kürsüden 
(haklı) diyen mi, yoksa ıbngün (.bu politika 
isabetsiz olur) diyenini'? 

Bizim kanaatimize göre o gün kürsüden 
konuşan Sayın öağlayangil haklı idi. 

Üçüncüsü, bu iddianın, Kıbrıs .dâvasının 
2 nel ve 3 ncü taraflarını teşkil eden Kıbrıs 
ve Yunan Hükümetlerinin tutumu ile sabido-
ları bir husustur, 

Muhterem arkadaşlarım, Papaz, yani Kıbrıs 
Cumhurbaşkanı da, Yunan Hükümetleri de bu 
güne kadar hep laynı katı politika ile, yani tes
pit edilmiş kesin politikaları ile karşımıza, hat
tâ dünyanın karşısına çıktılar. Biz hep -esnek 
politika ile uğraştık. 

Hangisi muvaffak oldu -'bunun takdirini siz
lere bırakıyorum. 
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Korkıarını ta'ızim esnek Kıbrıs politükası, 
esneye esneye uyuyacak veya esneye esneye 
gevşeyeoeıktir. 

Miibtere.ni aılkadaşlariırn, evvelden tesbit 
edilmesi uramlkün olmıyan 'bâzı politikalar var
dır. Ama bu Kıbrıs politikası için tatbik edile
mez. Bumun mânası şudur. Biz bir poMitika 
tealbit eıtlıııiyeöeğijz. 3 - 5 kişi toplantılara gide
ceğiz. Önada dunuma göre 'idare edeceğiz. Bu
nun -mahzurlarını gördıük. Yianıîdık. Nıetiee ala
madık. Hâlâ aynı yolda İsrarın mânası nadir? 

•Saym Bakan diyorlar ki, (»böyle bir poli
tikanın tespiti ve ilânı müzakereler içtin gerek
li seyyaliyet i'mlkânından Hükümeti mahmuru 
bırakır). 

İlik (bakışta baldı gibi görünen ve yukarıda 
da ifade ettiğimiz gibi, bâzı hususlarda doğru 
olan bu düşünce Kıbrıs konusunda yanlıştır. 
Yanlışlığı bu güne kadar (ki, t emi belerimizle 
sabittir. Yanlış lığı, bugüne kadar aksi yolu 
tutan Kıbrıslı Rum'ların ve Yunanlıların bizse 
nazaran daha başarılı olmalariyle sabittir. 

Ama biz aldanmış olabiliriz. Fakat lütfet
sinler bu kararı bir tek dış politika uzmanına 
veya bu işlerde az çok çalışmış tek üyeye dahi 
sahibolmıyam Hükümetimiz vermesin. 

Bu kararı dış işlerinin İrer sene görev de
ğiştiren, bir ıkonıuda hakikiyle uzanan olmak fır
satı bulamamış oları ^enq teknisyenleri de ver
mesin. Bilhassa Kılbrıs ımüeadel©sinde feragat-
larmı ve fedakârca .mesailerini her zaman 
takdir ettiğim ve bu kürsüden defalarca tek
rarladığımı telknisıy emlerin sırtına böyle bir 
ınesıuliyet yüklenmesin. 

Bu hususta da kararı bizim teklif ettiği
miz bir yetkili heyet versin. Millî Güveni Jk 
Kurulu ıgöriişisiün. Parlâmento tartışsın. II'ii-
ımıotc de direktif verisin.. Usul budur. Doğru 
yol budur. 

Her şeyi berkeslten çok bildiğini sanan, is
tişareye, tecrübeye ihtisasa önem vermiyen bir 
Hükümetin, hattâ bir müessesenin muvaffak 
olduğu vâki değildir. 
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lığı altında ıbir de makale Hasretmiştik. Ma'kale-
ni'iızlde aynı göriişü savunuyor, ikili görüşmıe-
lere başlarken bâzı husularda Hükümetin 
dikkatini çekmek istiyordu/k. 

Bilhassa bu görüşmelere başlarken, ilik 
şart olarak -evvelâ Kılbrıs Türklerinin bugün 
bir cehennem hayatından farlkı olmıyan, ha
yatlarımın normale icramın şart 'koşulmasını, 
ancak 'bu kabul edilirse 'karşı tarafın samılimi-
yotine güvenilenek görüşmelere devam edilme
sini teklif etmiştik. 

Hükümet bu teklifi nasıl karşıladı bilımiyo-
ram. Fakat Kıbrıs Türk Cemaatinden bir dok
tordan 4 - 5 garı evvel Dışişleri Bakanlığı Kıb
rıs Dairesi vasıtasiyle bir mektup aidini. Bu 
4 - 5 satirlik (mektubu müsaadenizle okuyaca
ğım. 

Cumhuriyet Gazetesinin 7 . 6 . 191)6 sayı
sında Kıbrısla ilgili yazınızdan dolayı gerek 
şahsım ve gerekse Kıbrıs Türfk Oemaıati adına 
en derin şükran ve mdmnet hislerimi sunar, ya
kında sizleri aramızda gönmekle bahtiyar •ola
cağımızı bildi.ıimleme (müsaadelerinizi rica dder, 
Kıbrıs konusunda gerek basın yelliyle ve ge
rekse Senato kaımüiyle Hükümeti uyanmaya 
devam -edeceğinizden omin bulunarak en derin 
hürmetlerimin kabulümü arz ederim. 

Mektup sahüıbinıin başını Ktbrıısta derde sok-
ımamıa'k. için müsaadenizle ısöylemiyeeeğinı, Ar
zu edenlere mektubu verebilirim. 

Evet teklifimiz bu kürsüden kabul edilir 
fakat taıtlbâk edilmez. Bakan bu kürsüden po
litikamızın tespiti ve ilânı fikrimizi haklı bul
duğunu söyler, aıma tatbikata gelıinee esnek po
litika düşüncesiyle reddeder. Dâvanın en <aız bi
zim kadar sahibi ve mağdurları olan Kıbrıs
lılar aynı fikirdedir. Ama kimin tesbiit ettiğini 
/bilmediğimiz politikamız seyyaliyet kaygusiyie 
açıklanmaz... 

Sadece bâzı prensipler ilân edilir. Karşı 
taraf .da bunları bazan blöf olarak kabul eder, 
bazan külliyem reddeder. Biz de sak srk bunları 
değiştirirsek kimsenin itimadı 'kalmaz. 

Karşı taraf politikasını (Enoısis) kelimesi 
ile tespit ve en kaıti şekilde dünyaya ilâm eder 
ve daima da inisiyatifi elinde tutabilir. Ve bu 
politika ile Birleşmiş Milletlerde bütün oyları 
sağlar. 

Tekliflimiz aylardan beri dikkat nazarına 
alınmadığı ve bu sırada Yunanlılarla görüşme 
de bağlıyacağı için bu dunumu Hüikümıelte bıir 
önerge ile 16 Mayısta sormuş, Meclis tatil ol
duğu için ikinci bir tedbir olarak Hükümeti 
uyarma maksadiyle (-Kılbrıs ve gerçekler) baş-
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Ama o yol yanlıştır. Bizim yolumuz doğ
rudur. Biz bu iddiaya nasıl manalımı. 

Bir eelki Baş balkanımı iz, bu dâvayı, 9 ay yü
rüten bir Başbakanımız Kıbrıs konusunda be
lirli bir politikamız olmadığından bu kürıaikde 
yakınır. Ama Dışişleri Bakanımız (poJiıtilka-
mız belli olursa seyyaliyet kakmaz) der... Biz 
hangisine inanacağız bu fikirlerin. 

Muhterem ailk.adias.la.rini, Sayın Başbakan 
Kıbrıs konusunda kesin .kararını dünyaya ilâm 
ederken. (Kıbrıs Türkleri dâvalarının sahibi ol
maya devam ettikçe ıbiz de bu 'dâvanın peşini 
bırakmıyacağız) mealinde şarta muallaik bir 
söz sarf ettiler. Bu sözün Kıbrıstaki reaksiyon
ları neler oklu hiLiıımisûmiz ? 

Bunları ve bugün Kıbrısitalki durumu ida bıir 
açik oturumda izaha imkân göremiyorum. 

Eğler lütfeder G-onel Görüşmeyi ve bir ka
palı oturumu kabul ederseniz sizlere bu hu
susta vereceğimiz izahat ne kadar halklı oldu
ğumuzu göster e çektir. 

Bu ımillî ve ıbüyülk bir dâvadır. Bir genel 
görüşme zamıanımı israf vsayma;m.annzı ve bu 
hususlara tüm Senato olaraik muttali olmamı
za iımkân verımen'izi rica edeceğiz. 

Muhteremi 'arkadaşlarımı, cevap alamadığı-
mıız sorulara ait üçüncü misalimiz Personel 
Kanununa aittir. 

Hatırhyacaksımız, bir buçuk ay kadar ev
vel bu kürsüden bir neşriyat dolayıtsiyle bir 
gündemi dışı konuşuna yaparak Hükümetten 
Personel Kanunu bakılanda bâzı sualler sormuş
tuk. Bermutat cevap alamadık. 

16 Mayısta bu /sorumuzu bir söziü soru öner
gesi halinde tokrarladıık. Müsaadenizle yine 
cevap alamadığımız .bu kısa önerigeyi de oku
yacağım. 

Malî portesi yükseik olan bir kanunun tat
bik edilebilmesi, Devletin malî imkânlarımın 
mıüsaidolması ile mümkündür. Bunun, için mas
raf artırıcı her kanun karşısında, daima Hü
kümet ve Bütçe Komisyonu kararlarını des
teklemiş ve bunu pr.onııiıp edinmiş bir gruba 
ımıensuibum. 'Devletten Hükümetten imkânları 
dışında hiçbir talepte buluınmamıalk kararında
yız. Ancak, başta Personel Kanunu olmak üze
re bir ç.ıclk masraf artırıcı kanunun görüşül-
muesi sırasında iktidar sözcüleri vatandaş için 
cazip gelecek her türlü teklifi büyük bir heye
canla getirmiş desteklemiş, başta Başbakan ol

mak üzere birçok ilgiM Bakamlar, evvelâ Mart'-
ta, sonra da Mart'tan mıutober folımak üzere en 
geç Haziıran'da Personel Kamununum ta:t!xik edi
leceğini mütaaddit defalar ilân etmişlerdir. 
Eh yetkili ağızlardan bu imkânı ve eli erine gc-
çocelk toplu maaş' faikını hesaba katarak za
ruri ve lıayaıtıi ihtiyaçlarım borç veya taksitle 
temin yoluna gitmişler ve borçlanmışlardır. 

Buna muvazi olaraik da, kontrol altına alı-
naımıyam piyasada en zaruri .maddelerde, bugüm 
itiraf edilmesinden dahi korkulan de re c ede 
yüksek bir fiyat artışı başlamış ve hâlâ devam 
etmektedir. Memurlar için bugün aldıkları 
maaşla gıeçinıme imkânı kalmamııştır. Hüiküımet 
bu dunum karşısında ne tedbir düşünmıektedir. 
Personel Kanunu ne zaman tatbik edilecektir. 

Bilmiyorum muhterem arkadaşlarım, bu 
önergemize ilâve edilecek başka bir söz var 
•mildir? 

Ye söylediğimiz sözlerde hakikat oılmıyaırı 
bir taraf mevcut mudur? Memurların büyük 
kııgmının borçlandığı yalan mıdır? Bu hususta 
iktidar partisine mensup bir m illet vekilinin de 
bir önergeyi Millet Meclisi Başkanlığıma ver
diğini gazetede ckıııdum. Arikadaşımıız hattâ 
'dişlerini yaptırmak için .bu vaitleri fırsat bi
len ve borçlanan vatandaşlardan balıseıtmiş. 

Bilmiyorum, .esais vazifelerinin birisi de va
tandaşla temas olan ve ıson seçimler dolayıs'iy-
le bu imkâna .bol bol sahip bulunan kıymetli 
arkadaşlarımın bu .teımaslariiîidaki intibaları 
nedir ? 

Bakkalın, manavın pahalı! ı',k şikâyetlerine 
(ne ya palımı, memurun da maaşı antacalk) ce
vabımı verdiğimi dııyımıyan sayın üye var mı
dır? 

Biz hayat pahalılığımın bütün sebeplerini 
maaş artışına bağlamıyoruz. Ama bunun da bir 
faktör olduğu, balkkabn, .manavın iddialariyle 
sabittir. 

Ye nihayet muhterem arkadaşlarım, bilmi
yorum içinizde bu bayat pahalılığını en az
dan mutfağında hisseıtmiyen var mıdır? Bunu 
tetkik etmiyenler varsa, rica ediyorum, mut
fak masrafını kontrol ve idare edem hanımla-
riyle bir 'defa konuşsunlar. 

Ve yine merak ediyoru'm ayda en az 3 500 
lira geliri olan ısıaym arkadaşlarım bu para ile 
rahat geçinebiliyorlar mı? 
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Bankalardan borç para alan milletvekili ve 
senatör adedini hiç merak ettiniz mi? Ve bun
ları ödiyemedikleri için haklarında Meclise ya
zı yazılan üyeler olduğunu da biliyor musunuz? 
ıBunların hepsi 'birer gerçektir. Ve üzerinde ay
rı ayrı durulması gerekir. Aylardan beri unu
tulmuş 'bulunan Personel Kanunu seçimler are-
fesinde yine ele alındı. Seçim bitti unutuldu. 
Ondan evvel de Başbakan, Devlet Bakanı, Ma
liye 'Bakanı Marttan itibaren, olmazsa Marttan 
mer'i olmak üzere Haziranda tatbik edileceği
ni mütaaddit kereler umumi efkâra arz etmiş
lerdi. Unutulmadı diyenler olursa ( o halde 
önergemizin cevabı neden verilmedi. Ve İçtü
zük neden ihlâl edildi) sualini sormaya hak ka
zanacağım. Ve nihayet işte Haziranın sonunda 
vız. Niçin hâlâ tatbik edilmedi diye soracağı?. 

Ayda en az 3 500 lira geliri olan, buna rağ
men malî sıkıntı çeken kişiler olarak biz, ayda 
500 lira veya daha az maaş alan vatandaşın 
durumunu düşünmiyeceksek, bunu Hükümetten 
sormıyacak veya soramıyacaksak bu 'görevde 
bulunmamızın sebebi ve mânası kalır mı? Ve 
Sayın Hükümet bu kadar ciddî bir meselede, iç
tüzüğü bile ihlâl ederek <bize cevap vermiye-
cekse, o Hükümetin mevcudiyeti ne olur? Va
tandaş hakkını koruyacağına, bu memleketi eh
liyetle idare edeceğine inanmak mümkün mü
dür? 

Bu işin bir cephesidir. 
Hükümet yine kadro kanunlarından, tüzük 

lerin hazırlanmakta olduğundan 'bahsedilir. Fa
kat mevzuun bir de diğer cephesi vardır. Mem
leketin bu alanda en yetkili kişileri günlerdir 
Personel Kanununun teknik yönleri ve tatbik 
kabiliyeti hakkında bir dergide fikirlerini açık
lamaktadırlar. 

Bunları bizim gibi imkân bulan bütün va
tandaşlar okuyor. Hükümet bu hususlara cevap 
vermiyecek midir ? 

Bu hususta daha fazla teferruata girmeyi 
uygun görmüyorum. Lütfedin bir genel görüş
meyi kabul edin de bu hususun üzerinde de du
ralım. 

Parlâmento olarak vatandaşın bu en mü
him problemini ele alalım. Hâl çaresi .arıyalmı. 
Hükümetin hakiki fikrini öğrenelim. 'Tedbir 
gösterelim. Ve bu işin hallini mutlaka sağlıya-

lım. Bu 'husus, bir parlâmento üyesi olarak bi
zim sadece hakkımız değil, aynı zamanda hasta 
gelen vazifemizdir. 

Muhterem a rkadaşlarım, 
Cevap alamadığımız sorulara ait en önemli 

misaller 'bunlardır. 
tçtüzükte yeri olmadığı için, Hükümeti özel 

olarak başvurduğumuz ve tabiî cevap alamadı
ğımız pek önemli konuları 'burada misal olarak 
almadım. Ve almıyacağım. Ama onların önem
lerinin de bu söylediklerimden aşağı olmadığı
nı söylemek isterim. 

Bir diğer misal olarak da Hükümet istediği 
soruya cevap veriyor, istemediğine vermiyor 
demiştik. Bunları kısaca belirteceğim. 

Meselâ : Hükümet programı görüşülürken 
sadece hen bir sürü sualler sormuştum. Sayın 
Başbakan bunlardan sadece 3 - 4 tanesine cevap 
verdiler. Üst tarafını duymam azlıktan geldiler. 
Bir kısmına da 'bil âhara yazılı cevap verecekle
rini söyliyerek cevap vermediler. 

Bütün hütçe müzakerelerinde de bu 'böyle 
oldu. Ama hem benim, hem de tahkik için sor
duğum birçok .arkadaşlarımın bu şekilde ileriye 
bırakılmış sualleri 'hâlâ cevap beklemektedir. 
Böyle Devlet, böyle Hükümet idaresi olmıyaca-
ğı kanaatindeyim. O celse canlı yayın olarak 
radyodan yayınlandığı için vatandaşın da ta
kı bettiği gibi, bizim o günkü suallerimizin ce
vaplarını ne o ıgün ne de şimdiye kadar alama
dığımız bu işin tek misali de değildir. 

Daha sonra da bu kürsüden mütaaddit vesi
lelerle sorulan birçok suallerimiz de aynı aki'be-
te uğramıştır. 

Üçüncü olarak, sırf âdet yerini bulsun diye 
verilen cevaplardan bahsetmiştik. 

Buna ait misaller saymakla bitmez... 
Sadece 'benim bankalar tarafından yapılan 

köy evleri, turizm faaliyetlerimiz, iktisadi ku
rul ve komitesi, Pamukkale travertenlerinin 
kararması ve su problemi, Hac meselesi ve ni
hayet Orta - Doğu iyi niyet heyeti başkanı ola
rak dışişlerine verdiğimiz raporun, şikâyet ede 
ede ve Sayın Dışişleri Bakanının şahsi va'di üze
rine zorla alabildiğimiz cevapların sadece bir
kaç misal diye arz etmek isterim. 

Bu son misalden foir iki cevabı biraz gülesi-
niz, sonra da acı acı düşünesiniz diye arz edece
ğim. 
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Bu raporumuzda mukaddes mabetlere halı 
gönderilmesini teklif etmiştik. Bir cevap çık
mayınca konuyu bütçede huzurunuza get;rnıiş, 
iltifatınıza mazhar olmuş, ayrılan 45 bin lira 
ile halı satınalmmış ve Dışişleri vasıtasiyle sefa
retlerimize gönderilmiş ve yerlerine hediye edil
mişti. 

Bu işe Dışişleri vasıta oldu. Halılar Dışişle
rinin koridorlarına serildi. Sayın Devlet 73a kanı 
Sezgin'in ilgisi ve şahsan bizim de alâkamız ri
ca etmiş olması dolayısiyle seçimlerinde ben de 
bulundum. Aradan günler 'haftalar geçti, Dışiş
leri Bakanının biraz evvel belirttiğim şahsi alâ-
kasiyle raporumuza cevap -geldi. Halı bahsinde 
bakın ne yazıyordu. 

(Halı 'gönderme teklifiniz Bakanlığımızca 
çok müspet mütalâa edilmektedir. Büyük fay
dası vardır. Ancak bütçe meselesidir. Param:;. 
yoktur. Gönderilememiştir...) 

Halbuki halılar çoktan gitmiş ve yerlerine 
hediye edilmişti. Arkadaşlar ilk bakışta gülünç 
gibi gelen bu halin bir de ikinci cephesi vardır. 

Dışişleri bu teklifi olumlu buluyor. Faydalı 
görüyor ama bizim paramız yoktur diyor. 

Bana asıl tuhaf gelen tarafı burasıdır. Diğe
ri üzerinde bu kadar önemle durmuyorum 

Bir Dışişleri Bakanlığı bir teklifi lüzum'ıı 
görüyorsa, onun tahakkuku çaresini ara. Pa
ra yok diye izharı aczetmez. Nitekim, biz konu
yu huzurunuza getirince bir tek itiraz vâki ol
madı. Acaba bu işi teklifimizin üzerinden gecen 
.1. sene zarfında neden Bakanlık ele .almadı da 
bir sene sonra yine bizi harekete geçmeye mec
bur etti. Benim için mühim olan taraf burası
dır. 

Yine bu rapordan diğer bir misal : 
Arap memleketlerinde aleyhimize büyük br<' 

propaganda yapıldığını mütaaddit defalar bu 
kürsüden belirtmiş ve gazetelerde yazmıştım. 
Mezkûr raporda da bunu belirterek, (bizim kar
şı propagandamız lâzım ve mühimdir. Ancak 
daha müessir propaganda bizzat Arapların lehi
mizde yapacağı mücadeledir. Memleketinde se
vilen bir Arap hâkim, yazdığı bir Arap tarihin
de, Türkler hakkında gerçekleri tamamen dile 
getiren, bütün propagandaları çürüten fikirler 
ortaya atmıştır. Eser Arapçadır. Arabistan'da 
basılmıştır. Bundan temin edilerek Arap mem

leketlerine gönderilirse bizim Turizm ve Tanıt
ma Bakanlığının broşürlerinden çok daha mü
essir olur) demiştik. 

Buna verilen cevap da çok enteresandır. Ay
nen okuyorum: (Bakanlığımızın mükerrer te
şebbüslerine rağmen Millî Eğitim Bakanlığı bu 
kitaptan ancak iki nü^ha alabileceğini bildir
miştir. Birkaç yüz nüsha alınmasını teminen adı-
geçen Bakanlık nezdinde yeniden teşebbüste 
bulunulacaktır.) 

Muhterem arkadaşlarını, 
Bu baştan savma cevap raporumuzdan tam 

bir sene sonra bize bildirilmiştir. Yani bir sene 
yapılmamış da şimdiden sonra yapacaklarmış. 
Aradan 3 ay daha 'geçti. 'Sorabilir miyim aca
ba Dışişleri Bakanlığımız bu hususta ne gibi 
teşebbüslerde bulunmuş ve ne netice sağlamış
tır? 

Muhterem arkadaşlarım, 
Bizim Devlet anlayışımız, teşebbüste bulun

makla yetinmeyi asla kabul etmiyor. 7>evlet 
odur ki, Hükümet odur ki, ve Devlet adamı 
odur ki, faydasına inandığı bir fikri ister kendi 
düşünsün, ister başkası tarafından telkin sure
tiyle muttali olsun, en kısa zamanda yerine ge
tirir. Yerine getirinceye kadar da uykusu ka
çar... 

Sayın arkadaşlarım, 
Bu hususta son bir misal vermekle yetinece

ğim. Zira 'her maddesini ele alsam, her biri siz
leri günlerce üzecek önemdedir. 

Bir açık oturumda izah edemiyeceğim. Bir 
(resmî ve 'gizli evrakın mahremiyetine dikkat 
edilmesi) hususunda da bu raporda, bir pasaj 
vardı. Ağır kelimelerle itham ettiğim, ihbar et
tiğim, ayrıca Bakanlık yetkililerine şifahen du
yurduğum ve raporumda teferruatiyle yazdı
ğım bir meseleye verilen cevap, bir istihbaratçı 
olarak beni sukutu hayale uğrattı. Bu cevap 
karşısında ürpermemek mümkün değildir. Bu
nun vahametini anlamak için ne istihbaratçı ne 
de Hariciyeci olmaya lüzum vardır. Bakanlık 
yarım sayfa içinde resmî evrakın mahremiyeti
nin önemi ve buna karşı alınacak nazari tedbir
leri yazdıktan, yani bize ders verdikten sonra 
(Sadi Koçaş'm raporunda bahsettiği haber sız-

| ması olayı hakkında Bakanlıkta her hangi bir 
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bilgi mevcut değildir) demekle yetinmiştir. Ve j 
bu cevap 'bir sene sonra bize verilmiştir. 

Bu süre zarfında ne yapmışlardır. Madem 
bilgileri yoktur, bize niye sormamışlardır. Ve 
nihayet yazılı olarak imzamız tahtında yaptığı
mız ve çok önemli olduğunu kendi cevaplarında 
da belirttikeri bir ihbar hakkında neden bir iş
lem yapılmamıştır? Nedenini ben 'biliyorum ama 
bir açık oturumda daha fazla konuşamıyacağımı 
takdir buyurmanızı rica ederim. Eğer burada
ki her soru ve her cevap üzerinde durmaya kalk
sam günlerce -sadece benim konuşmam lâzım. 
bu yüzden ancak sizleri bir genel görüşmenin 
lüzumuna ve denetleme hakkımızın önemine ik
na edebilmek için her branştan birer ikişer mi
sali kısaca arz etmekle yetineceğim için bu hu
susa da son veriyorum. 

4. Husus soruların tahrif edilerek cevap
landırılması idi. 

Hepinizin hatırlıyaeağı bir tek misalle yeti
neceğim. I 

Hükümet programının tenkidinde söyledi
ğim bir cümleyi aynen zabıttan okuyacak, bu
na Sayın Başbakanın verdiği cevabı yine zabıt
lardan aynen tekrar edeceğim. 

«Programı alınca, burada vadedilen husus- I 
larm karşısına dört yıllık Parlâmento hayatı
mızın bilgi ve tecrübesinin kifayeti nisbetinde I 
takribi bâzı rakamlar koyarak, bu işlerin tahak
kuku için ne kadar paraya ihtiyacımız olabile- I 
ceğini şöyle kabaca bir hesabetmek istedik: Buraya 
dikkat buyurmanızı istirham edeceğim arkadaş
lar. Bir saatlik bir mesainin sonunda, miktar I 
yüzmilyarı geçtiği halde faizlerin henüz bitme- I 
m iş olduğunu görünce, hu sonu olmıyan çalış
maya bir son vermek mecburiyetinde kaldık. 
Her hahiste, bunları -- ayrı ayrı nereden bula
caksınız sualini sormamak için konuşmamızın I 
sonunda şu özeti yaparak Sayın Başbakandan 
tasavvur ettikleri kaynaklar hakkında bilgi 
vermelerini rica edeceğim. Bunları okuduktan 
sonra Sayın Başbakandan (bu değirmenin suyu 
nereden gelecek) diye sormuştuk. Aldığımız 
cevabı da aynen okuyacağım. (Cilt 31. sayfa 
84.3 ncü pasaj) Buyurdular ki - zannediyorum 
Sayın Koçaş, - 100 milyar lira ile dahi böyle bir 
programın altından kalkılamaz. 

Muhterem senatörler, 100 milyar lira çok 
büyük bir para değildir. (Sağdan alkışlar) Şa- | 

j yet 100 milyar lira ile bunun altından kalkıla-
bilirse o zaman bu program çok realist bir prog
ramdır. Nedir 100 milyar lira? Senede 25 milyar 
lira. 17 milyarlık bir bütçe içindesiniz. Millî ge-

I liriniz 70 milyar lirayı bulmuş. Bilmem ki izahat 
vermeye lüzum var mı? 

Bir sual soruyoruz. Aynı celsede Sayın Baş
bakan cevap veriyor biz de hu suretle denetleme 
vazifemizi yapmış oluyoruz. İki gün sonra bir 
gazetede çok eski bir dostum, bana sual soruyor, 
Başbakanı memnun etmek, onun kaçamak ceva
bını müdafaa etmek için bu fırsatı kaçırmıyor 
ve soruyor bana: 100 milyar lirayı nereden bula
caksınız diye sordun. Aldın mı cevabını... Ben 

j hata etmişim arkadaşlar, hesabı bir saatte bit/ir-
memeli ve programda yazılan işlerin 500 milyar
la bile yapılanııyacağını açıkça söylemeli imişim. 
Ne yapalım, ben herkesi en az kendim kadar 

I Türkçe biliyor sanıyordum. Aklanmışım! 

I Muhterem arkadaşlarım, 
Sorularımızın başına gelen akıbetlerin sonun

cusu çok geç, hattâ iş işten geçtikten sonra ce
vap verilmesi.şeklidir. Buna ait de o kadar çok 
misal var ki, teker teker ele almıyacağım. Sizle
rin sabırlarınızı daha fazla suiistimal etmek iste
miyorum. Grünlük çalışmalarımızda, bilhassa söz
lü sorularda bunlara ait misalleri elbette siz de 

I bol bol görüyorsunuz. 
I Müsaadenizle ben bu husustaki son istirham

larımı birkaç cümle ile arz ederek mâruzâtıma 
son vereceğim. 

I Aziz arkadaşlarım, 
I Biz bir genel görüşme açılmasını ve prensi-

bolarak iki noktanın bütün açıklığı ile ortaya 
çıkmasını istiyoruz. Parlâmento hâkimiyeti var-
mıdır, yok mudur. Varsa; Parlâmentonun de-

I netleme hakkı müessesenin tüzük hükümlerine 
göre çalıştırılması lâzımdır. Ne söylenirse söy-

I lensin bugün tatbik edilen sistem ve Hüküme-
I tin tutumu karşısında Parlâmento hâkimiyeti 

vardır demeye imkân yoktur, (herkesi kanun 
içine sokmak lâzımdır, sokacağız) diyen Sayın 
Başbakan evvelâ Hükümeti kanun içine, tüzük 

I içine sokacak mıdır, sokmıyacak mıdır? 

I Yoksa biz oyla geldik. Millî iradeyiz, ne is
tersek onu yaparız. Kanun bizim dediğimiz, 'bi
zim yaptığımızdır. Ancak sizler, vatandaş, Par-
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lâmento, kanunlarla mukayyetsiniz, Sizi kanun- I 
larm içine sokacağız mı diyeceklerdir. 'Biz bunu 
öğrenmek istiyoruz. 

2. Husus verdiğimiz canlı misallerde be
lirtmeye çalıştığımız değişik konular karşısın
da Hükümetin tutumu ne olacaktır? 

Bize, Parlâmentoya hiçbir cevap vermeye 
lüzum hissetmeden istediklerini mi yapacaklar
dır. Yoksa meselelerin hallinde Parlâmentonun 
ve uzman 'heyetlerin fikirlerinden istifade ede- I 
çekler midir? 

(Biz her şeyi herkesten iyi biliriz. Yalnız bi
zim düşündüğümüz doğrudur... Bizden hata sâ
dır olmaz) gibi sakîm ve hasta bir zihniyetin 
tatbikatı devam edecekse, böyle bir şeklin mil- | 
lî irade ile, parlâmento hâkimiyeti ile ve bu
günkü Anayasa rejimimizle bağdaştırılmasma 
imkân ve bunlarla bir ilgisi olmadığı hususları
nı Yüce dikkatlerinize arz etmek isteriz. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Ben söyliyeceklerimi söyledim. Belki çok 

uzun oldu. Ama dikkatinizden kaçmamıştır. 
Söyliyebileceklerimizin, söylememiz lâzım olan
ların ancak pek az bir kısmını söyledik. Şimdi 
karar sizlere aittir. Yalnız sizden son bir rica
mız, istirhamımız olacak. Şayet gruplarınız siz
lere nasıl oy vermeniz gerektiği hakkında 'bir 
telkinde bulunmak isterse, lütfen bu isteğin mu 
cip sebeplerini sorun... 

Söylediğimiz, daha doğrusu acık bir otu
rumda 'büyük kısmını söyliyemediğinıiz 'gerçek
lerin ve millî menfaatlerin açıklanmasına neden 
mâni olunmak istendiğini kendilerinden sorun. 
Eğer alacağınız cevaplar sizleri tatmin ederse. 
vicdanınızın emrettiği şekilde oy kullanın. Ama 
böylesine millî menfaatlerle ilgili meselelerde, 
istirham ediyorum emir şeklinde gelecek grup 
karar veya telkinlerinin tesiri altında kalma
yın. 

Eğer bu genel görüşme isteğimize de bir ar
kadaşımız çıkıp da, (zaman israfıdır. Yapıla- I 
cak işlerimiz vardır. Bunlarla vakit geçirmiye-
lim) diyecek olursa, şimdiden peşin olarak şu 
sualimize de cevap vermelerini istirham edece
ğiz. 

Bugüne kadar bu saydığımız konulardan da
ha mühim hangi meseleler ele alınmıştır? 

önümüzde bunlardan daha mühim hangi I 
acele meseleler mevcuttur? Ve nihayet :bu ka- I 
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dar önemli, millî, hayatî ve sosyal meseleleri 
süratle ele almak istemezsek, bizim millet tem
silcileri olarak burada bulunmamıza bir sebep 
kalır mı ? 

Hepinizi sevgi ve saygı ile selâmlarım. (Al 
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın Tuna usul hakkında mı 
söz istiyorsunuz? Hangi usul hakkında söz 
istediğinizi söyleyiniz lütfen. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Başkanlığın takibettiği usul hakkında. 

BAŞKAN — Bunu ikiye ayırmak lâzımdır. 
İkiye ayıralım bunu. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
İki usul hakkında. Bir tanesi Başkanlığın bu
günkü konuşmaları vermesi üzerinde, bir diğe
ri de... 

BAŞKAN — Başkanın tutumu hakkında, ya
ni İçtüzüğe aykırı hareket ettiği hakkında. Şim
di yalnız usul hakkında, buyurunuz. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Muhterem arkadaşlarım, iki saati geçen bir za
mandan beri Sayın Koçaş'm önergelerini ye 
izahlarını dinledik. Peşinen şunu arz edeyim ki, 
bir usul hatası ile karşı karşıyayız. Sayın Baş
kan lütfen bir örneği daha göstersinler. Bu
güne kadar önerge verilir, önerge okunur, öner
geye arkadaşlar muttali olurlar, diğer oturum
da gündeme alınıp alınmaması keyfiyeti konu
şulurdu. Ben de Sayın Başkana iştirak ediyo
rum. Hakikaten orada verildiğinden sonraki 
oturumda, birleşimde gündeme alınıp alınmama
sı müzakere edilir, denmektedir. 

Yalnız, Anayasamızda genel görüşme hakkın
da bir kayıt yok. Fakat gensoru hakkında, ve
rildiğinden bir celse sonra alınması, o zaman 
gündeme alınıp alınmamasının konuşulması, ko
nuşulduktan sonra tekrar bir gün geçmesi, bi-
lâhara oylanması gibi, aradan zaman geçmesi
ni icabettiren kayıtlar var. Elbette bunun ta
şıdığı bir mâna var. Bunun taşıdığı mâna şu : 
Genel görüşme gibi esaslı murakabe hakların
dan birisini Senato istimal edeceği zaman, üye
ler mevzua hâkim olsun, mevzuu bilsinler, 
mevzu üzerinde tetkikat yapabilsin, gündeme 
alınması keyfiyeti daha vukufla yapılabilsijı. 
Vâzıı kanunun Anayasada müddetler koymak 
suretiyle oylamaya işi terk etmesinin ana esba
bı mucibesi budur. 
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Şimdi, bugüne kadar nasıl yapıyorduk? 
Önerge veriliyordu ve deniyordu k i ; beş arka
daşımız şöyle bir teklifte bulundular. O gün 
lokunuyor ve bir birleşim, bir celse sonra gün
deme alınarak konuşuluyordu. Saym Başkan 
bunun aksine bir tatbikat olduğunu, varsa söy
lesin. Yıok. Ama diyecek ki, metne uyuyor. 
Şimdi arkadaşlarım, Parlâmentoda müzakere
lerin 'mutlak ve muhaikkak üyeler tarafından 
tetkik edildikten sonra yapılması esastır. 
Üyeler bir mevzuu tetkik edecektir, müzake
re ondan sonra ıbaşlıyacaktır. Bu, eğer bir ko
misyondan geçiyorsa komisyon raporunun met
nin suretini yapacaktır. Şayet geçmiyorsa mü
zakere edilecek mevzuun üyelere dağıtılması 
suretiyle yapılacaktır. Bugüne kadar genel gö
rüşmede genel görüşme takririnin basılıp dağı
tılma esası olmadığı için, tutuyorduk, ilk cel
sede önergeyi okuyor, arkadaşların ıttılaları-
na arz ediyor ve 'bir birleşim sonra bunun (mü
zakeresine geçiyorduk. Bugün ne oldu? Şu 
iki saatten beri müzakere edilen mevzuun öner
gesine bugün şurada muttali olduk. Daha ev
vel bu önerge basılıp üyelere dağıtılmış mıdır ? 
Hayır. Bu önerge hakkında daha evvel bir bil
gi verilmiş midir? Hayır. Ne yapıldı? Genel 
görüşme gibi mühim bir murakabe mevzuunda 

^ ^ üyelerin hazırlanmasına imkân verilmedi. Ne-
^—~- tice itibariyle ilk usul hatası şurada oldu; 

128 nci madde verildikten sonraki birleşimde 
okunur, der. Ancak bu maddeyi tatbik etmek 
için daha evvel önergeyi basıp üyelere gündem
le beraber dağıtmak lâzım. Bu yapılmadı. Bu 
yapılmadığına göre bugüne kadar takibedilen 
teamülün takibi lâzımdı. Birkaç gün evvel yi
ne bir ıgenel görüşme, önergesi burada okundu. 
Ne yaptık? İlk defa okundu, bir celse sonra 
müzakereye alınıp alınmaması müzakere edildi. 
Üyeler mevzuu bilerek oylarını kullandılar. 
Netice itibariyle ilk arz ettiğim usul hatası şu; 
önerge verilmiştir. Üyeler muttali değildir. Bu
rada okunmuştur, burada müzakere başlamış
tır, hatalıdır. Ya daha evvel bastırılıp bize 
dağıtılacaktı, bu suretle İçtüzükteki metne da
ha sadakatle sarılmış olacaktık. Eğer öyle 
değilse, bugüne kadar yaptığımız teamüle uy
gun olarak bir celse okunacaktı, üyeler mut
tali olacaktı, diğer celse gündeme alınıp alın
maması keyfiyeti oylanacaktı. Sayın Başkan
dan istirhamım bu. Tüzük üç yıldan beri mer'i-

dir, defalarca genel -görüşme geçmiştir. Her 
genel görüşmede ilk defa takrirler okunmuştur. 
Bir celse sonra gündeme alınıp alınmaması mü
zakere .edilmiştir. Ama şimdi buna diyecekler 
ki, Başkanlık Divanından metinde verildikten 
sonraki birleşimde bu iş konuşulur. O zaman 
Başkanlığa düşen bir vazife vardı. Verilen 
önergenin tabettirilip bizlere verilmesi. Biz de 
mevzuu bilerek burada konuşmaya başlamamız 
icabederdi. Birinci husus budur. 

İkincisi; usul bakımından hatalı olan cihet; 
genel görüşme hakkında 127 nci madde belli 
bir mevzu hakkında genel görüşmenin açıla
bileceğini söylüyor. Ve ben şu mevzuu çok fe
rahlıkla ifade edebileceğimi zannediyorum, iki-
buçuk saati geçen yahut yaklaşan bir zaman 
içinde... 

BAŞKAN — Sayın Tuna, o yalnız önerge
nin aleyhinde olacaktır. 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — Ha
yır efendim aleyhinde değil. Usul hakkında. 
Şimdi orayı arz edeceğim. Dış politikanın ne
denleri, ikili anlaşmalar, Kıbrıs meselesi, Per
sonel Kanunu ve bu meyanda onbeş - yirmi mev
zii sayıldı, bunlar hakkında misaller verildi, an
latıldı. Önergenin mevzuu şu : Parlâmentonun, 
bu hususa dikkatlerini teksifini rica edeceğim, 
Parlâmentonun Hükümeti murakabe hak ve im
kânları hususunda bir genel görüşme açılması 
talebediliyor. Ne diyor? Parlâmentonun Hükü
meti murakabe hak ve imkânları hakkında bir 
genel görüşme. Muhterem arkadaşlarım, genel 
görüşme bir murakabe yoludur. Murakabede 
Hükümet murakabe edilir. Hükümetin muraka
besi için, Hükümetten sâdır olan bir fiilin, bir 
tutumun leh ve aleyhinde konuşmalar olur. Ne 
deniyor? Parlâmentonun Hükümeti murakabe 
hak. ve imkânları hususunda genel görüşme... 
Bu bir Anayasa mevzuudur. Anayasada Par
lâmentonun Hükümeti ne cins usullerle mura
kabe edeceği kayıtlıdır. Ne diyor bizim İçtüzü
ğümüz? «Belli bir husus hakkında genel görüş
me açılır.» Kendilerinin buyurdukları, misal 
olarak verdikleri her bir mevzu bir genel gö
rüşme mevzuu olabilir. Fakat Anayasanın bah
şettiği hakların hudut ve şümulünün tâyini bir 
genel görüşmenin mevzuu olamaz. Bu şekilde 
biı- şey geldiği zaman Sayın Başkanlık. Divanı, 
Başkanımız, İçtüzüğümüzün 127 nci maddesi 
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muayyen bir mevzu hususunda genel görüşme 
açılabilir, Parlâmentonun Hükümeti murakabe 
hak ve imkânları bir Anayasa mevzuudur. Bir 
Anayasanın muhtelif fasıllarında ifade ettiği, 
tedvin edeceği mevzulardır. Bu mevzularda ge
nel görüşme açılamaz. Bu itibarla önergenizi 
okutmuyorum, veyahutta muameleye koymama 
imkân yoktur şeklinde bu usulî bakımından 
kendilerini ikaz etmeleri lâzımdır. 

Netice itibariyle şunu arz ediyorum, konuş
mam usul hakkındadır. Birincisi tutulan yol 
hatalıdır. İkincisi; bir Anayasa mevzuu ve 
Anayasanın da muhtelif fasıllarda ifade ettiği 
mevzuların muayyen bir mevzu hakkında ko
nuşularak kabulü ve bu bölümde genel görüş
me açılması mümkün değildir. 

Bu usulî itirazlarımızın hallinden sonra 
aleyhteki mütalâalarımızı da arz etmek istiyo
rum. Eğer Sayın Başkanımız müsaade ederse 
niçin bu önergenin aleyhindeyiz bunu arz etmek 
istiyorum. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Tuna. Sayın 
Tuna usule ait iki hususa değindiler. Birincisi, 
daha önce yapılan tatbikata uygun olarak niçin 
önergenin Umumi Heyette evvelâ okunmadığı 
hususudur. Gerçekten gelenek odur ki, önceden 
önergeler okutulur. Ancak bu lâzime gündeme 
alınmadığı kayıt ve şartiyle yerine getirilir. 
Gündeme genel görüşme önergesi alındıktan 
sonra Başkanlık 128 nci maddenin hükmünü ye
rine getirmeye mecburdur. 128 nci madde ay
nen şöyle başlar : «Genel görüşme en az beş 
üyenin imzalıyarak Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığına verecekleri bir önerge ile istenir» 
Bu önerge verildiği günden sonraki ilk gün 
gündeme alınır. O gün önergede imza sahiple
rinden biri dinlendikten sonra leh ve aleyhinde 
birer üyeye söz verilir. Binaenaleyh gündeme 
alındıktan sonra Başkanlığın bunu okutacağım, 
Umumi Heyetin bilgisine sunulduktan sonra, 
bir başka gündemden sonra, İçtüzüğümüzün 
120 nci maddesinin birinci bendini takibedecek 
şekildeki şeyi asla usule uygun değildir. Asıl 
işte o zaman hatalı olurdu. Bu sebepledir ki, 
Başkanlık 128 nci maddenin birinci fıkrasına 
göre usule uygun olarak hareket etmiştir. 

İkinci konu, Sayın Koçaş'm önergesinde be
lirttiği hususların Anayasa kapsamı içindeki çe
şitli meseleleri ele aldığını ve 127 nci maddeye 
uygun olmadığını, bu sebeple Başkanlığın öner-
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geyi kabul etmemesi gerektiğini ifade ettiler. 
Muhterem arkadaşlarım, bir Anayasa rejimi 
içinde Cumhuriyet Senatosu üyelerinin mura
kabe haklarını temin eden hükümleri Başkanlık 
Divanının kendi objektif veya sübjektif ölçür 
leriyle geri çevirmesi gibi bir yetkiyi hiçbir za
man ne siz verirsiniz ne Anayasa vermiştir, ne 
İçtüzük verir. Başkanlığa, Başkanlık, verilmiş 
bir önergeyi İçtüzük hükümlerine göre işleme 
koymaya mecburdur. Bunları geri çevirmek 
yetkisi yoktur. Ancak bir yerde geri çevirebilir; 
âdabı umumiyeye aykırı kaba terimler bulunan 
önergeleri. Onun dışındaki önergeleri usulüne 
göre işleme koymaya mecburdur. Onun içindir 
ki, gündeme alınır, aleyhinde konuşulur, bu ko
nuşmadan sonra Umumi Heyet genel görüşme
nin açılması lâzımgeldiği veya gelmediği hak
kında karar verir. Bu sebeple Başkanlığın 
tutumu usule uygundur. Sayın Tuna'ya şimdi 
128 nci maddedeki1 önergede imzası bulunan bi
risi dinlendikten sonra leh ve aleyhte birer üye
ye söz verilir» Terimde «lehte1» kelimesi önce
dir. Eğer sayın bir üye lehte söz isterse ona söz 
vere'ceğim. Var mt efendim'? 

AHMET YILDIZ (Tabii Üye) — Ben söz is
tiyorum. 

BAŞKAN —• Lehte mi istiyorsunuz, aleyhte 
mi? 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Aleyhte 
istiyorum. 

BAŞKAN — Eğer lehte istiyorsanız önce 
size söz veririm. İçtüzük sarih, lehte ve aleyhte. 
Eğer lehte istiyorsanız size söz vereyim. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — İstiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Tuna mutabık mısınız! 
AHMET NUSRET TUNA (Devaiml'a) — Bir 

dakika: efendim, şimdi efendim, bugüne kadar 
olan tatbikatı arz ettim. Bıı tatbikattan dönüş 
varsa Başkanlık Divanı önergeyi bastırıp üye
lere dağıtmasına ve illâ ve illâ şu Anayasanın 
ruhunda üyelerin hazırlık olarak burada konuş
ması ve oy kullanma, imkânının sağlanması var
dır. Başkan buna cevap vermedi. Benim kendi
lerine daha evvel söylediğim şeyleri bana tek
rarlıyor. 

Demek isterim ki, bugüne kadar bunun ak
sine bir tatbikat oldu nraf Yani gündeme alın
dı, o gün okundu, o gün oylandı... Oldu mu? 
Hayır arkadaşlar. Varsa misal gösterin. Burada 
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belki 10 dan fazla genel görüşme açıldı. Niye 
bunu böyle yaptık? Basma masraflarından şu 
Devleti kurtarmak için okunmak suretiyle ıtU-
laı temin... Ne ıttılaı temin var, ne bastırıp ver
me var. Bilgimiz olmadan, malûmatımız olma
dan bizi oylamaya davet etti. Bu usulsüzdür, 
bu hatalıdır diyorum, bu bir. 

ikincisi arkadaşlar; bunu Sayın Atalay vak
tiyle pek çok söylerdi, işler parmakla halledil
mez. Parmağın düştüğü yer başka, mevcut ni
zamın hiyerarşisi içindeki yeri başka. Biz bura
da, içtüzükte bir sarahat yoksa, Anayasada bir 
sarahat yoksa bunu parmaklarımızla halledenle
yiz. Fakat onun di'şmdaki mevzularda bu işin 
bu şekilde halli mümkün değildir. Biz Başkana 
bunu oylama suretiyle halletmeyiz derken biz 
bunu Anayasanın içtüzüğün anladığı mihrakın 
içine, çerçevenin içine sokun, derke'n, bunu kay
dediyoruz. Ne deniyor"? Muayyen bir mevzu hu
susunda geırei görüşme aeılabili'r. Ama böyle 
olmaz da, Parlâmentonun Hükümeti murakabe 
hak ve imkânları hususunda genel görüşme açıl
masını isterim, derse, Başkanın diyeceği, bu 
Anayasanın, fasıllarının tesbit ettiği bir hak
tır, bu bir genel görüşme mevzuu olamaz ve 
Hükümetin bir fiilinden, bir tasarruf undan 
bahsetmek lâzımdır. Hangi fiilinden murakabe 
istiyorsunuz, diye sorması ye bu genel görüş
meyi muameleye koymaması lâzııngelir. Çünkü, 
içtüzüğün sarahati bunun oylanmasına müsait 
değildir. Bu itibarla talebimi tekrar ediyorum, 
bu usul muamelesi peşinen halledilmelidir. On
dan sonra üyelere söz verilmesi hali düşünül
melidir. Ya ilk defa bize neşredilecek, tebliğ 
edilecek, dağıtılacak ve biz muttali olacağız ve 
bu şekilde umumi bir Anayasa mevzuunun oy
lanmak suretiyle genel görüşme açılması müm
kün değildir. Bu iki usulî muamelenin halle
dildikten sonra diğer hususlara geçilmesini arz 
ve teklif ederim. 

BAŞKAN — Efendim, mesele sarih. Başkan
lığın Cumhuriyet Senatosu üyelerinin' verdik
leri önergeler genel görüşmeyi kapsıyan, kapsa-
mıyan, diye bir yetkisi yoktur ve mümkün de
ğildir. Bu murakabe haklarına aykırıdır. Ve bu 
uzun ve aeı tecrübelerden sonra Başkanlık Di
vanları tarafından asla yerine de getirilmez. 
Bâzı zamanlarda da çoğu defa birçok önergeler 
iade edilmiştir. Şu veya bu sebeple bu yolu aç

mak mümkün değildir Parlâmentolarda, Baş
kanlık Divanlarına bu yetkiyi verdiğiniz tak
dirde, üyelerin verdikleri çeşitli önergeleri 
usule uygun değildir, yerinde değildir, diye 
gerî çevirme sübjektif ölçüler içerisinde dar bir 
çerçeveye bırakmış oluruz. Bu sebeple içtüzük 
sarih olarak Başkanlık Divanına verilmiş öner
geler usule uygundur, uygun değildir, yetkisini' 
tanımadığı ve parlâmento usulüne de uygun bu
lunmadığı cihetle asla buna itibar etmemek lâ
zımdır. Bu sebeple Sayın Tuna'nm ileri sürdü
ğü hususları objektif bir mahiyette ve bir hu
kuk kaidesi olarak ele almaya imkân yoktur. 

2 nci husus, içtüzüğün 127 ve 128 nci mad
deleri sarihtir, önergeler gündeme alındıktan 
sonra Başkanlık Divanı mecburdur söz vermeye. 
Kime? Önerge sahiplerinden birine, leh ve aleyh
te söz istiyenlere. Bundan sonra geçiştirmek, 
veyahut ıttılalarmıza arz ediyorum, nerdedir o? 
Şuradadır, arz edeyim : içtüzüğün 134 ncü 
maddesi : Üyeler veya komisyonlar, araştırma 
yapılmasını Başkanlıktan yazı ile isteyebilirler. 

Bu istek, Başkanlıkça Genel Kurala arz olu
nur ve Hükl&nete bildirilir; Genel Kurulda 
okunmasını t akideden ikinci birleşimin günde
mine alınır... denmektedir. Genel görüşmelerde 
önergelerin Genel Kuralda görüşülmesini öngö
ren ve emreden bir husus ve kayıt yoktur. An
cak bilgilerin temini için gündeme alınmadığı 
bir sırada, yani ilk verildiği anda gündeme 
alınmadan önce Umumi Heyette okunabilir ve 
şimdiye kadarki tatbikat bu yoldadır. Ancak 
bu, daha önce yerine getirilmemiş ise, gündeme 
alınmış ise, içtüzüğün 138 nci maddesinin bi
rinci fıkrasını1 bir tarafa itmeye ve yeni baştan 
bir işleme tabi tutmaya imkân yoktur. Bu se
beple Başkanlığın tutumu içtüzüğe uygundur. 
128 nci madde gereğince, sayın önerge sahip
lerinden birisi konuşmuştur. Lehte ve aleyhte 
birer üyeye isterlerse söz vereceğim, ondan son
ra genel görüşme açılıp açılmaması hususunu 
oylarınıza arz edeceğim. 

A. NÜSRET TUNA (Kastamonu) — Öner
ge ne olacak Sayın Başkan? 

BAŞKAN -•- önerge usule uygun değildir. 
Bu sebeple, reddini talebederim. Sayın Tuna buna 
ait içtüzükte her hangi bir kayıt yoktur. An
cak sonunda leh ve aleyhte birer kişi konuştuk
tan sonra genel görüşme açılması talebinin red-
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di de bu mahiyette olacaktır. O zaman önerge
nizi1 oylıyaeağım. 

A. NUSRET TUNA (Kastamonu) — Hayır 
efendim, ilk defa usul meselesi halledilir, diye 
sarahat vardır. 

BAŞKAN — Usul meselesi şu yolda; İçtüzü
ğün 58 nci maddesindeki usulün şekli «Gerekti
ğinde i'şari oya başvurulur.1» Fakat Sayın Tu
na'mm istediği şu; «önerge usule uygun değil
dir, bu sebeple reddini talebederim1» bu yolda 
İçtüzükte emredici ve Başkanlığı bağlayıcı hiç
bir kayıt yoktur. Bu sebeple önergeyi! oylatmı-
yacağmı. 

Sayın Koçaş ve arkadaşlarının' genel görüş
me talebeden önergeleri üzerinde lehte, aleyhte 
söz istiyen var mı efendim? Olmadığına göre 
İçtüzüğün 128 nci maddesi gereğince genel gö
rüşme açılıp açılmaması hususunu oylarınıza 
arz edeceğim. Genel görüşme açılmasını isti-
yenler, lütfen işaret buyursunlar... Kabul etmi-
yenler... Genel görüşme talebi 39 oya karşı 69 
oyla kabul edilmemiştir. 

4. — Cumhuriyet Senatosu Tabu Üyesi Fah
ri Ozdilek ve 5 arkadaşının, Türkiye'de, din yo
luyla girişilen bölücülüğün ve yıkıcılığın ince
lenmesi ve bu konuda etkili olacak bir politika
nın tesbitine yardımcı olunması amaciyle bir ge
nel görüşme açılmasına dair önergesi (8/14) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum : 

Sayın Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Kutsal inançlar yoluyla yaratılmakta olan bö

lünme ve ayrılık, mezhep çatışması halinde, 
yaygınlık kazanmıştır bugün. Büyük ulusal sa
kıncalara kaynak olacak nitelikte bulunan bu 
durumu, lâyık Cumhuriyet ilkeleri ışığında, ger
çekçi bir inceleme konusu yaparak, kamu oyu
nu da aydınlatmak suretiyle, toplumsal davra
nışlarımız yönünden, ortak yargılara, varılması, 
olağanüstü önem taşımaktadır. 

Belirttiğimiz gerekçe ile, Cumhuriyet Sena
tosunda «Türkiye'de, din yoluyla girişilen bölü
cülüğün ve yıkıcılığın incelenmesi ve bu konuda 
etkili olacak bir politikanın tesbitine yardımcı 
olması amacı ile» bir genel görüşme açılmasını 
arz ve teklif ederiz. 

Tabiî Üye 
Fahri özdilek 

Tabiî Üye 
Sezai O'Kan 

Tabiî Üye 
Vehbi Ersü 

Tabiî Üye 
Ahmet Yıldız 

Tabiî Üye 
Haydar Tunçkanat 

Tabiî Üye 
Kâmil Karavelioğhı 

BAŞKAN —" Genel görüşme önergesi veril
miştir, okunmuş ve bilgilerinize sunulmuştur. 
İçtüzük gereğince önümüzdeki birleşimde ele 
alınacaktır. 

6. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

1. — Tapulama kanunu tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Geçici Komisyon raporu (Millet Mec
lisi 1/128; Cumhuriyet Senatosu 1/653) (S. Sa
yısı : 785) (1) 

BAŞKAN — Konu ile ilgili önergeler var, 
arz ediyorum. 

Bunlardan birisi Sayın Mansur Ulusoy'un-
clur. Tapulama kanun tasarısının öncelikle, ive
dilikle ve diğer işlere takdimen görüşülmesini 
istemektedir. 

İkincisi, Sayın Nusret Tuna Tapulama, ka
nun tasarısının bütün islere takdimen öncelik ve 

(1) 785 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 

ivedilikle görüşülmesini istemektedir. İkinci hu
susu bilâhara arz edeceğim. 

Sayın Okyayuz, gündemin birinci defa gö
rüşülecek işleri bölümünde 653 sırasında yer 
alan Tapulama kanun tasarısının geçici komis
yon raporunda açılan müzakere bütün yurttaki 
tapulama işleriyle mahkemeleri, Yargıtayı ve 
büyük bir memur topluluğunun özlük haklarını 
ilgilendirmektedir. Bu sebeple gündemdeki di
ğer işlere takdimen öncelik ve ivedilikle görü
şülmesinin Genel Kurula sunulmasını arz ve tek
lif ederim.» demektedir. Her üç önergede de 
Tapulama Kanununun diğer işlerden önce görü
şülmesi teklif edilmektedir. Bunu oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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Tümünden sonra, maddelere gelindiği zaman 
Sayın Tuna ikinci hususu arz edeceğini. Komis
yon raporunu okutuyorum. (A. P. den lüzum 
yok, okuduk, sesleri) 

Daha önce iki defa aynı tasarı Meclislerden 
geçmiş ve çeşitli tartışmalara konu olmuştur. 
Bu sebeple komisyon gerekçesinin okunup okun
maması hususunu oya sunuyorum. Komisyon 
gerekçesinin okunmasını kabul edenler... Etini-
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Tümü üzerinde söz istiyenleri okuyorum. 
Sayın Sarıgöllü, Sayın Çumralı, Sayın Ucuza!, 
Sayın Bozcah. 

Buyurun Sayın Sarıgöllü. 
Bir dakika. Başka söz isti'yenler... Say m Öz

den, Sayını Yıldız, başka söz istüyen, yok. 

OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Aydın) — 
Muhterem Başkan, Cumhuriyet Senatosunun de
ğerli üyeleri, bugün Senatomuzda müzakere edil
mekte olan Tapulama Kanunu üçüncü defadır 
ki, mukazereye mevzu olmaktadır. İlk defa 
1962 yılında kanun tasarısı gelmiş, Meclislerden 
geçmiş ve fakat Sayın Cumhurbaşkanınca tek 
rar tetkik için Anayasa hükümlerine uyularak 
Parlâmentoya iade edilmiş idi. İkinci tetkikat 
yine yapılmış, değişiklik yapılmadan kabul edil
miş, 1964 yılında tatbikata girmiştir. Tapulama 
Kanunu dendiği zaman bunun üzerinde muhtelif 
düşünceler vardır; Tapulama Kanununun top
rak reformuna karşı olduğu gibi, Devlet arazi
sini, millet arazisini eşhasa peşkeş çekiyormuş-
casma birtakım gazetelerde matbuatta, Parla 
mentocla buna karşı itirazlar, buna karşı birta
kım ithamlar vâki olmuştur. Tapulama Kanu
nu 1962 yılında Meclisin müstakillen ve yeni
den çıkmış bir kanun değildir. Tapulama Ka 
nunu 1950 senesinin 3 ncü ayında T. B. M. Mec
lisince kabul edilmiş ve 10 küsur sene tatbik 
görmüş bir kanundur. Bu sefer gelen Tapulama 
Kanunu yeni bir kanun değil, fakat maddelerini 
tadil suretiyle memlekette vâki tatbikattan do
ğan aksaklıkları gidermek amacı ile madde ta
dilleri yerine kanun tüm olarak ele alınmış, ye
niden anahatları baki kalmak üzere tedvin edil
miştir. Binaenaleyh bu Tapulama Kanunu 
1962 yılında yepyeni esasatla gelmiş bir kanun 
değildir. Daha evvel yıllarca tatbik edilmiş ve 
1950 senesinde meriyete girmiş olan bir kanunun 
tatbikattan doğan aksaklıklarını gidermek ve 

kadastro muamelelerini tescil etmek, çabuklaş
tırmak ve bir asra yakın zaman içinde kadast
rosu o adımlarla ancak yapılabilecek bir hizmeti 
daha kısa bir müddet içinde yapmak esasını 
prensibolarak almış bir kanundur. 

Memleketimizde İsviçre'den almmış olan Me
deni, Kanun, tatbikata vaz'edildiği anda tapu 
kayıtlarının ve sicillerinin tutulmasını da aynı 
zamanda mecburi kılmıştır. Arazi kanunu hak
kı kararla ve sekiz yüz küsur sayılı Kanuni a 
ve Medeni Kanunla meriyetten kalkınca arazinin 
mülkiyet mevzuu Türkiye'de tamamen değiş
miştir. Bundan evvel araziye sahibolan, arazi 
hakkındaki mülk hakkı, ulûl emrin yani, padi
şahın iken bilâhara arazi kanundaki değişiklik
lerle bu yine onun iradesinden Devlete intikal 
etmiş; bugün Türkiye Cumhuriyeti sisteminde 
de halk Hükümeti ve Devleti olan Türkiye Cum
huriyetinde Türk halkının emrinde bir mülkiyet 
mevzuu ortaya çıkmıştır. 

Binaenaleyh, bugün Türkiye'de ekilebilir ya
ni gayrimenkul mülkiyet mevzuuna girebilecek 
arazinin kadastrosunun yapılması ve bunların 
tapu kayıtlarına tescili iktiza eder. Kimin ad;-
na? Mesele burada düğümleniyor. Hususi şahıs
ların mülküne mevzu teşkil eden hakiki sahip 
ise onun adına; yok eğer bunu delilleriyle, tapu 
kaydiyle veya kanunun tâyin ettiği diğer husus
larla ispat edebilirse yine eşhas adına, eğer bun
lar yoksa bu sefer bu Hazine adına, yani Türk 
halkının adına tescil edilmesi iktiza eder. İşte 
kanunun getirdiği bütün vasıf bu. Kim, nen -
nin sahibidir, sahibi hakikisi nedir? Yüz ölçü
mü nedir? Bunun tâyin ve tesbiti mevzuu. 

Kanunun karşısında olanların daima ileri 
sürdükleri bir mevzu var. Efendim Devletin ma
lı sağa, sola dağıtılıyor. Bunu söyliyenler, bir 
yandan da toprak reformunun getirilmesini isti
yorlar ve diyorlar ki; Devletin malını tâyin ve 
tosbitten evvel, evvelâ mülk sahibi olan kişilerin 
tapuda kayıtlı olanların ellerinden mallarını ala
lım, aynı zamanda dağıtalım. Dünyada, toprak 
reformunun bu mânada geldiği memleketlerde, 
eski Roma'da ihtilâl olmuştur. Yine bu mânada 
toprak reformu gelişen memleketlerden Küba 
bir ihtilâlde... Daha eski 1914 Rusya aynı şekil
dedir. Toprak reformunu evvelâ rejim itibariy
le anlamak lâzım. Toprak reformu nedir? Bu 
kanunun aynı zamanda bir vasfı da toprak re
formunu da muhtevi oluşudur. Çünkü bizatihi 
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imar veya ihya ile veya zilyedlik veya senetli ta
pu kaydı dışındaki tasarruflarla veya cedden in
tikal eden taksim edilmemiş ve fakat zamanla 
<cl değiştirmiş, kendi adma tescil edilmemiş gay-
rimenkullcrin o şahıslar adına tescili gerek zil
yedlik gerek imar, ihya bu sebeplerle Türk hal
kına, kendi Devletine, kendi idaresine aidolan 
maldan bir kısmının tapuya raptı kanaatimce 
toprak reformunun ta kendisidir. Hem de çalı
şıp bilfiil bunu hak ettiğini kabul etmiş olduğu
nu ispat etmekle. Bu yalnız bizim memleketi
mizde değildir. Bu gibi zilyedlik ve tescil dâ
vaları pandekt hukuku esasına dayanıp bugün 
bizde de mer'i olan isviçre hukukunda da mad-
deİ kanuniye ile tescil dâvası açma hakkını zil
yedlik sebebiyle tanınmaktadır. Yalnız bizde 
araziden bilhassa cami gibi, kabristan gibi, med
rese gibi birçok müesseselerin veya umumi hiz
mete tahsis edilmiş birtakım vakıfların bulu
nuşu bu tescil dâvalarında Medeni Kanunda bir 
tadilât yapmak suretiyle dâvanın vakıflara ve 
Hazineye ihbarı da gelmiştir. Bugün bu Tapula
ma Kanunu ne yapıyor1? Eğer bu tescil vasfını 
haiz ise, kanunun tâyin ettiği deliller mevcut 
ise adlî kazanın murakabesi altında yalnız ihti
lâfları bir tescil halinde adlî kazaya götürmeden 
evvel idari olarak halletme yoluna gidiyor. Bu 
suretle mahkemelerde açılmış olan dünya kadar 
dâva, belki yüzbinlerce, daha bile fazla dosya
lar bu suretle muameleden kalkmış olacaktır. 
Bununla, asıl getirdiği husus, memlekette ka
dastronun yani belediye hudutları haricindeki 
kazalar ve vilâyetlerdeki arazinin yani köye ka
dar gitmek suretiyle mevcut mülkün şahıslar 
adına, sahih ve hakiki şahıs adına yüzölçümünü 
tâyin ve tesbit etmek suretiyle tahsilini temin
den başka bir şey yapmıyor. İtirazlar arasında 
deniyor ki, efendim, bu kanun tatbik edilirken 
delillerin değerlendirilmesi gibi hususlar var. 
Bunlar tatbikatta biraz da anlayışa bağlı. 32 
ve 33 ncü maddeler tetkik edildiği zaman bâzı 
mevzuları yeniden tetkik edilse dahi değiştirme
den kabul etme csasatımn tahdidedilmiş oldu
ğu görülüyor. Hangi mcvzularla iştigal edece
ği, hangi delillerle amel edeceği ortaya konmuş
tur. Eğer bu deliller üzerinde her hangi bir ihti
lâf varsa ki, bunun burada hepsi münakaşa edil
miştir. Binaenaleyh, bunların üzerinde nasıl 
anlaşılması lâzım geldiği görüşülebilir. Fakat 
bugün usulden Anayasa Mahkemesince bozul

muş olan bu kanun zamanında tetkik edilip çı
karılanı adığı içindir ki ; bugün iki küsur bin hiz
metli memur, müstahdem bugün ya açık maaşı 
alabilmekte veya belki de bîr kısmı bu maaşı da 
alamamaktadırlar. Binaenaleyh, bu hizmetleri1 

hem hizmetteki faydalarım sağlamak, hem de 
kanunun tatbikatına başlanmış hususları ikmal 
edebilmek için bunun tümünün üzerinde müza
kerelerin yapılarak eğer maddeler varsa bu 
üçüncü defadır ki ; müzakere edilmektedir, bina
enaleyh yalnız maddelere münhasır olmak üzere 
biran evvel müzakere edilerek bu kanunun me
riyete girmesini ve aynı zamanda memlekete ya
rarlı olmasını sağlamak aynı zamanda vazifemiz 
olacaktır. Hattâ Tapulama Kanunu mevzuu 
münakaşa olduğu zaman biraz evvel arz ettiğim 
gibi bâzı çevrelerde Arazi Kanununun hâlâ 
meriyette olduğunu ileri sürmek gibi birtakım 
yanlış anlamalara kadar maalesef gidilmiş ol
du. Bugün Türkiye'de mer'i olan Medeni Ka
nun ve Topraksız Çiftçiyi Topraklandırma Ka
nunu, bu kanunla ilga edilmiş olan eski Tapu
lama Kanunu ve bunların getirdiği mülkiyet, 
gayrimenkul mülkiyeti sisteminin dışında hemen 
hemen Osmanlı Devrine ait kanunların kalmadı
ğı kanısındayım. Binaenaleyh mezkûr Tapulama 
Kanununun tümünün müzakeresi suretiyle biran 
evvel kanunlaşmasını temenni eder hepinizi hür
metle ve saygiyle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Bir önerge mevcuttur okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin 1 nci maddesine alınmış olan 785 

sayılı Tapulama Kanun tasarısının görüşülmesi 
için 22 . G . 1966 günü saat 15 te Yüce Senato
nun toplanmasını arz ve teklif ederim. 

Eskişehir 
Ömer Ucuzal 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal toplantıların gün
leri ile ilgili bir önerge vermiş bulunmaktadır. 
Salı ve Perşembe günleri yanmda yarın da 
münhasıran Tapulama Kanununu görüşmek 
üzere toplantı yapılmasını teklif etmektedir. 
Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler?... KabuJ 
tmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tapulama Kanununun görüşülmesine tümü 
üzerinde devam ediyoruz. 

Sayın Çumralı, buyurun, 
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SEDAT ÇUMRALİ (Konya) — Kanım ta
sarısının görüşülmesi yarma talik edilmedi mi 
efendim, yarın konuşurum. 

BAŞKAN — Görüşmeler için değil, ayrı bir 
toplantı tesbiti bakımından idi Sayın Çmnralı 
buyurun. 

SEDAT ÇUMRALİ (Konya) —- Yarın ko
nuşmak istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Şu halde yarın konuşacakla
rın sonuna yazacağım. Şimdi en sona geçmiş bu
lamıyorsunuz Sayın Çumralı. 

Buyurun, Sayın Ucuzal. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Baş

kan, sayın senatörler; 509 saydı Tapulama Ka
nunu Yüce Senatodaki görüşülmesi sonunda ya
pılan oylama sırasında toplanma yetersayısı 
kadar üyenin oylamaya katılmadığı böylece 
Anayasa ve İçtüzüğün gereken şekillerine ria
yet edilmediği sonucuna varılarak Anayasa 
Mahkemesince iptal edilmişti. 

Bu sebeple Tapulama Kanunu yeniden tasarı 
haline gelerek ehemmiyetine binaen öncelik ve 
ivedilikle Yüce Mecliste tekrar görüşülmüş an
cak, 29, 70, 75 nci maddelerinde 4 Ağustos 19(34 
tarihinden itibaren tatbikatta meydana gelen 
dengesizliği önlemek için gerekli tadiller yapıl
mış ve buna göre de geçici 5 ve (i ncı maddeler 
ilave edilmiştir. 

Btı sebeple iptal teşebbüsü ayrıca kanunda 
yeni bir tadili önlemesi bakımından da hayırlı 
bir netice yaratmıştır. 

29 ncu maddeye ilâve edilen bir cümle ile 
itirazları inceleme müddeti tatbikatta meydana 
gelen sıkıntıyı önlemek için uzatılmış, 70 nci 
maddede de yapılan tadilâtla vatandaşa sahibi 
bulunduğu gayrimenkulun tapulanması sonun
da kudretiyle yer yer telif cdilemiyecek kadar 
ağır bir külfet halini almış bulunan tapulama 
baremin kısmen olsun azaltılması tapulamaya 
kaışı vatandaşta doğan arzuyu yok edercesine 
bir isteksizlik halinden kurtarmıştır. 

75 nci maddenin yeniden tedvini bu mahke
melerde her türlü meşakkate katlanan hâkim, 
kâtip ve mübaşirleri umumi mahkemeler hâkim 
ve görevlilerinden tefrik eden eski hükmü orta
dan kaldırarak mahkemeler arasında meydana 
gelen adaletsizliği önlemiş, bi'yleee mahkeme
lerden kaçmaya kararlı hale gelen şahısların gö-
ı evlerine yeniden huzur içinde devamlarını sağ
lamıştır. Aksi halde Tapulama mahkemelerine 
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eleman bulmanın gün geçtikçe zorlaşacağı ve 
'/öylece uzun senelerin çalışma ve emek mahsu
lü Tapulama Kanunundan beklenen gayenin 
imkânsız hale geleceği neticesi de önlenmiştir. 

Yeniden ilâve edilen bu hükümlerle Tapula
ma kanun tasarısının iltifatınıza mazhar olup 
kanunlaşmasını, kanunun idareye, memleket ve 
millete beklenen hayırlı neticeleri getirmesini 
Tanrıdan diler, Yüce Senatoyu hürmetle selâm
larım. 

BAŞKAN — Sayın Bozcalı, lehinde mi, aley
hinde mi? Lehinde, buyurun. 

ÖMER LÛTFİ BOZCALI (îzmir) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım, üçüncü defa 
huzurunuza gelmiş bulunan Tapulama Kanunu
nun tadil edilen 3 maddeni üzerinde ve bir de 
bu Kanunun 1,5 yıllık tatbikatı sırasında daha 
evvelce vâki olan itiraz ve şikâyetlerin varidolup 
olmadığı hususuna inhisar etmek üzere maru
zatta bulunmak istiyorum. 

Bu kanun, yani 509 sayılı Tapulama Kanu
nunun 104 bölgede 1,5 yıllık tatbikatı çok verim
li olmuş, alman re-'inî kayıt ve istatistiklere gö-
"0, 275 523 aded itiraz ve ihtilaflı parselden 
123 892 adedinin idari komisyonlar taratmdan 
incelenerek halledildiği ve böylece tapulama iş
lerinin süratlendiği ve mahkemelerin işlerinin 
a-ahlığı görülmektedir. Bundan başka 33 ncii 
maddenin geçen yıllarda müzakeresi sırasında 
Hazine mallarının kötü niyetli kimseler tarafm-
!„^ 7rrv-, ve viiz döriüpv kndar ta.nusn?: fr^vri-

menkull-crin tcscTme vâki itirazlar da bu kere 
varidolmadığı görülmüştür. Şöyle ki, tapulan-
.masma devam edilen 104 bölgeden 66 sının faali
yet sahasına giren 267 köyde, yüzölçümü yüz 
dönümden fazla tapusuz gayıümenkule tesadüf 
edilmemiştir. 35 bölgede 197 köyde ise ortalama 
yüz ile yüz elli dönüm arasında 795 parsel tes-
bit edilmiştir ki, bunun da 204 parselde 177 980 
dönümü Hazine ve 22 parselde 13 473 dönümü 
köy tüzel kişiliği adına ve 569 parselde de 
107 277 dönümü muhtelif şahıslar adına tescil 
edilmiştir. Görülüyor ki, Tapulama Kanunundan 
faydalanarak Hazine arazileri şahıslar tarafın
dan kötü niyetlerle namlarına tescil edilmiş bir 
vaziyet yoktur. Bu kanunun tatbikatı sırasında 
tesadüf edilen aksaklıklar da üç nokta üzerinde 
toplanarak Millet Meclisince tadil edilmiş, o da 
şu kısımlara inhisar etmektedir. Bunlardan biri 
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29 ncu maddedir. Bu maddeye vuzuh vermek I 
için bir kısım bölgelerde belirmiş olan tereddüt
leri gidermek maksadiyle evvelce Komisyonun 
ilân bitiminden itibaren üç ay içinde itirazları 
tutanaklarla tesbit ederek karara bağlar şeklin
deki kesin hüküm komisyon teşekkülünün gecik
mesi, malî durum, zamanın müsaadesizliği ve di
ğer sair fiilî ve hukukî sebeplerle komisyonların 
işlerini bu müddet içinde bitirememis olması yü
zünden tesbit yapılmadan komisyondan veya ko
misyona sevk edilmeden bir ihtilaflı mevzuun 
çıkmamasını teminen bir fıkra ilâve edilmiştir, 
ki bu fıkrayla da bu süre içinde karara bağlan
mamış olan itirazların geri kalış sebep1 eri karar
da belirtilmek suretiyle üç ayın bitiminden son
ra da incelenmesine devam edilir hükmiyle ko
misyonların mutlaka ihtilaflı dosyaları tetkik 
ederek, ihtilâfı halletmelerine imkân ve fırsat 
verilmiştir. Diğer tadil ise 70 nci maddededir. 
Tescilde beher dönüm ve küsurundan a'mması 
evvelce kabul edilen üç ilâ altı lira, ki bu tat
bikatta bilhassa verimsiz arazilerin ve büyük 
arazi sahiplerinin dönüm basma ödiyecekleri pa
ra miktarı pek fazla tuttuğu ve halkımızın malî 
durumuyla bunu ödeme imkânı kalmadığı gö
rülmüştür. Bu bakımdan bu hare da 70 nci mad
dedeki üç lira ve altı lira üzerinden tâyin ve 
tesbit edilmiş olan harçlar da yarı yarıya, yani 
birbuçuk ve üç lira olmak üze~e indirilmek su
retiyle haklı ve yerinde bir tadilât yapılmıştır. 
Bundan başka bir de 75 nci maddede tadilât ya
pılmış ve sadece hâkimlerin harcırahına taallûk 
eder bir kısımdır. Gezici arazi kadastrosu hâkim
leri tâbirinin tapulama hâkimi terimi şekline ko
nulmak suretiyle 6245 sayılı Harcırah Kanunu
nun 11 nci maddesine göre, Bütçe Kanuniyle 
tesbit edilecek cetvellerde belirtilen yevmiyele
rini almalarını temine matuftur. Bundan başka 
da bir beşinci geçici madde ilâve edilmiştir. Bu 
da üç ve altı lira üzerinden 509 sayılı Kanunun 
tatbikatı sırasında tahakkuk etmiş olan harçların 
halen bu kanunun önümüzdeki günlerde meriyeti 
ile eski kanun zamanında tesbit edilmiş olanların 
o kanuna göre, bu fazla olan harçları ödememesi. 
yani 70 nci maddeye mütenazır bir hüküm ihti- I 
va etmesi bakımından onlar hakkında da tatbi
ki düşünülerek ek bir beşinci madde ilâve edil
miştir. Kanunun diğer hükümleri evvelce Yük
sek Senatoda uzun uzadıya müzakere ve münaka
şası yapılan hükümleri ihtiva etmektedir. Bugü- J 

I nün ihtiyaçlarına tamamen cevap verecek, mahi
yettedir. Bunun aynı ile kabulünün yerinde ola
cağı kanaatindeyim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Özden, lehinde mi, aley 
hinde mi? 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Tabiî le
hinde. 

BAŞKAN — Buyurun. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Bal
kan, muhterem arkadaşlarım. Kanunun lehin
de görüşmeden evvel bir ufak noktaya değinmek 
istiyorum. O da şudur: Kanun Millet Meclisin
den çıktı. Bizde de müzakere edildi. Evvelâ 
Komisyonda, sonra Umumi Heyette müzakere 

I edildi. Bir grup arkadaşlarımızın imzaları ile 
tümüne Anayasa Mahkemesinde itiraz edildi. 
Anayasa Mahkemesi meselenin esasına girme
den yahu.", usulî noktadan Senatodaki oylama
daki hatâ noktasından bu kanunu geri çevirdi. 
Kanun geri çevirildiktcn sonra Millet Meclisine 
gitti. Millet' Meclisi tekrar kanunu yeni baştan 
kir tasarıymış gibi ele aldı. Yeni bir tatbikat 
olmak itibariyle hukukçuların nazarı dikkatini 
celbetmek amaciyle bir noktaya ilişeceğim, o da 
sudur : Usulî noktadan Anayasa Mahkemesince 
mücerret oylama sebebiyle geri çevrilmiş olan 
bir yasa nasıl bir muameleye tabi olmalıdır? Bu 
suale verilecek cevap benim nâçiz kanaatime gö
re oylamada hatâ olmuş, esasa hiçbir suretle gi : 

I rilmenıiş, Anayasa Mahkemesince hiçbir suretle 
esasına girilmemiş bir yasanın geliş yeri tekrar 
Senato olmalı idi. Senato bunu ikmâl ettikten 

I sonra usûlüne göre oylamasını yaptıktan sonra 
I esasa girmediği için tekrar Anayasa Mahkeme

sine gönderir. Anayasa Mahkemesi de esası tet
kik ederdi. Bu kadar büyük bir zaman da zayi 
olmamdı. Biz diyoruzki zaman zayi etmiyelim 
kaidelere kurban oimıyalım. Usul meselelerini 
bir tarafa koyalım derken böyle usulî bir mese
leyi bir âdet ve itiyat haline getirmekte ben bü-

I yük bir sakınca tasavvur ediyorum. İdarecileri, 
bilhassa hukukçuları Parlâmettonun idarecilerini 

I bu noktayı bilhassa nazarı dikkate almalarını ve 
I tetkik etmelerini rica ediyorum. 

Şimdi esasa gelince, Tapulama Kanunu .Top
rak Reformuna karşı değildir arkadaşlar. Top
rak reformu ayrı bir dâvadır, ayrı bir mesele-

j dir. Tapulama işi ayrı bir meseledir. Bunları 
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birbirinden tefrik etmek lâzımdır. Geçen sefer 
bu kürsüden ifade etmek isteriz. Bâzı noktalarda 
hattâ birbirimizi çok kırıcı münakaşalar yaptık 
ve bundan dolayı da bir müddet birbirimizle öf
keli kaldık ama. Şimdi görüyorum ki, mesele
ler biraz yatışmıştır. Toprak reformu henüz 
daha gelmemiş ve hattâ toprak reformunun 
esasları iyice ortaya konmamış. Bunumu bek-
liyeceğiz arkadaşlar? Bu ayrıca hükümetler t i 
rafından tedvin edile dursun, gelsin bunun üze
rinde de duralım. Ama bu kanunu getirmekte, 
behemâhal tatbik etmekte zaruret vardır. Köy 
lü bekliyor ve ben, hattâ Cumhuriyet Halk Par
tisi kanunun karşısında değildir. Bunu açıkça 
bu kürsüden ifade etmek isteriz. Bâzı noktalarda 
ihtilâflar olabilir. 100 dönümmüş, 50 dönümmüş, 
25 dönümmüş. Belki bu ufak noktalarda bir ihti
lâfımız olabilir. Ama tümü hakkında hiçbir za
man ihtilaflı değiliz Kanunu Medeninin meri
yete girdiği 1926 tarihinden beri tatbik edilmek
te olan gayrimenkule mütaallik ve bilhassa 
639 ncu muaddel maddesi ve bunu mütaakıp 
maddeler hiçbir itiraz ile karşılaşmaksınız tat
bik edilegilmiş ve hukuk bakımından da hiçbir 
sakınca görülmemiştir. Devletin malı dağılıyor, 
kapanın elinde kalıyor lâkırdısı bence hukukî 
değildir arkadaşlar. Bir vatandaş ki senelerden 
beri bunun verigisini veriyor, bunu imar, ihya et • 
mistir, yirmi seneden beri bunun üzerindedir 
çalışıyor, ekmeğini kazanıyor ve hiçbir zaman da 
tapusunu alamamış bir durumdadır. Niçin bu 
vatandaşa bu zilyedlik hakkını tanımıyalım, ona 
bir tapu vermiyelim, her zaman gelsin, gitsin, 
Devlet ve Hazine ile karşı karşıya kalsın, mah
kemelerde sürünsün. Bunu mu arzu ediyoruz? 

Arkadaşlar zilyedlik hukuk bakımından bü
yük bir kıymettir. Ve zilyedlik, mülkiyetin bir 
karinesidir. Senelerce zilyedlik vasfını iktiso • 
betmiş bir gayrimenkul sahibine, zilyedine bu 
hakkı tanımakta hiçbir mahzur yoktur. Hukukî 
kaideler bunun üzerine tesis edilmiştir. Gerek 
Kanunu Medeni ve gerekse bundan evvelki hü
kümler hakkı karar, müruru zaman v. s. gibi 
bütün ahkâm bu meseleyi kabul etmiştir. Ve 
hukukçular bunlara itiraz etmemişlerdir. Bir 
müruru zaman ortada yoktur, bir zilyedlik yok
tur diye kimse kalkıp da mahkemede veyc üni
versite kürsüsünde böyle bir vahîm iddiada bu
lunmamıştır, ve bulunamaz da. 

Arkadaşlar, bizim memlekette, tatbikattan 
gelen bir arkadaşınız olarak ifade edeyim ki, 
tapusu cebinde bulunan vatandaş çok azdır, 
tapusu olmıyan vatandaş çoktur. Niçin Bu 
çoktur? İşte bu sebeplerdendir, vaktiyle me
seleler ele alınmamıştır, zilyedlik hukuku ta
nınmamıştır, adam mahkemelere gitmiş, gel
miş sürünmüştür. 

Arkadaşlar, bir şey hatırıma geldi, bunu 
size ifade edeyim; Şeyh Sait isyanı oldu. İs
yandan birkaç sene sonra o isyana sahne olan 
bir kazada bulunuyordum. Âsiler gelmişler, sor
muşlar, bu daire nedir, bu daire nedir, diye. 
Bu daire demişler mahkemedir. Ha bugün git, 
yarın gel denen yer değil mi burası, demişler, 
yakın evrakını, demişler. Evrakını yakmışlar. 
Bu daire nedir? Nüfus dairesidir. Öyle ise bu 
daire de bizim askerliğimizi alâkadar ediyor, 
onun da kütüklerini yakın, demişler. Bu daire 
nedir? Muhasebei umumiye. Ha o da para 
alıyor bizden, onu da yakın. Ya bu daire ne
dir, demişler, yığın yığın defterler var? Tapu 
demişler. Nedir tapu? İşte arazi kimindir, ne
yin nesidir... Aman bunu saklayın, demişler. 
Gayet enteresan, tipik bir hâdisedir. Demek-
ki millet kendi malının, âsi de olsa, kendisinin 
mevcudiyetinin bir esasa bağlanmasını, bir 
defterde mukayyet olmasını, bir kâğıdının ce
binde bulunmasını arzu ediyor. Niçin bu ar
zularının önüne geıçelim canım? 

Arkadaşlar, kanun uzun uzun görüşüldü, 
muhalif olduğumuz maddeleri oldu, çıktı. Bu 
kanun bu Senatonun malıdır. Boczalı arkada
şımız, ıkomisyonda da söyledikleri gibi burada 
da söylediler, ifade buyurdular, kanunun Mil
let Meclisindeki tadili esaslı maddeler üzerinde 
olmamıştır, teferruata aidolmuştur, izah bu
yurdular. Binaenaleyh diğer maddeler sizin 
tasdikinizden, hepimizin reylerinden geçen bir 
kanun halindedir. Bunun üzerinde fazla da dur
mayı ben yersiz görüyorum. 

Muhterem arkadaşlar, yalnız ufak bir nok
ta var, biz de buna bağlıyız, onu huzurunuz
da ifade etmek isterim. Bir 29 ncu madde var, 
bu 29 ncu madde üç aylık bir bitme meselesi
ni ortaya koymaktadır. Komisyonlar ikinci dere
ceye geldiği zaman bir müddetle mukayyet ol
sun diye bir münakaşa yaptık ve ben de sonra
dan iltihak ettim. Arkadaşlarıma bu kürsüden 
ifade edeyim ki, itirazları inceleme süresini ilâ-
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nihaye uzatmakta bir fayda yoktur. Senatonun 
içtihadı böyledir, arzusu, temennisi böyledir. 
Bu komisyonlar bu temenni üzerinde meselele
rini nazarı dikkate alarak halletmelidirler. Bi
zim asıl muarızlarımızla ihtilâf halinde olduğu
muz madde 33 ncü maddedir. Şimdi benden 
sonra zannederim ki Sayın Çumralı ve o kısım 
arkadaşlarımızı temsilen ve kendisini de ileriye 
sürerek bâzı şeyler söyliyeceklerdir. Kendisine 
bir hukukçu ve bir meslektaş olarak ve bir teşek
külü siyasinin içinde bulunan insan olarak çok 
büyük hürmetim vardır. Sevgim ve saygım de
rindir. Ama bu noktalarda kendisiyle beraber 
değilim. Şimdi, bakınız 33 ncü madde esasları 
tesbit etmiştir. Ondan sonra diyor ki, bir, iki 
üç, dördüncü fıkrada, bunların 100 dönümünü 
geçen kısmında zilyedliği namına tesbit edile
bilmesi için, zilyedliğin ayrıca aşağıda yazılı 
belge ve kayıtlardan birisi ile tevsiki lâzımdır. 
Şimdi 100 dönüme kadar zilyedlik şahitlerle fa
lan ispat ediliyor. 100 dönümden sonra vergi 
kaydı aranıyor. Pekâlâ, vergi kaydı aransın. 
Şimdi arkadaşlarım derler ki, canım gayrimu-
sakkaf tapu yoklaması kayıtları olur mu? Olur 
arkadaşlar. Niçin olmasın? Adam senelerden 
beri burada oturuyor mu? Oturuyor. Siz on
dan bir vesika istiyor mustmuz? İstiyorsunuz. 
Şahitten gayrı vesika istiyor musunuz? İstiyor
sunuz. Böyle bir vesikai resmiyeyi ibraz etmek
te ne sakınca duyuyorsunuz? Kanunu Medenide 
yok bu, 639 ncu maddede yok bunlar. Arkadaş
larımız diyorlar ki; 639 ncu madde sarihtir. 
Dönüm var mı 639 ncu maddede? Yok. Yalnız 
bir şey koymuş, vergi kaydı hükmünü koymuş. 
Burada da var, vergi kaydı. Ne kadar olacak, 
639 ncu maddeye göre? İlânihaye; bin dönüm 
10 bin dönüm, 20 bin dönüm. Bir adam dâva 
açamaz mı 10 bin dönüm için? Açar. Kanunu 
Medeniye göre açar. Niçin o zaman itiraz etme
diniz tatbikattaki noksanları görmediniz de şim
di bu Tapulama Kanununda buradaki bu mad
delere ilişiyorsunuz? Dnun da mahzurları gö
rülmüştür, getirilmiştir, tadil edilmiştir, o ta
dile göre de büyük bir kısım gösterilmemiştir. 
İlânihaye müddeti var onun. Şimdi diyor ki 
burada arkadaşlarım, canım, mubayaa, istihdam 
ve ihbar hüccetleri... Var bunlar beyler, ben 
gördüm, var. Sonra nihayet bu belediye hudut
larının haricinde olacak, belediye hudutları ha
ricinde böyle bir şey var mıdır, yok mudur? 

I İstanbul'da var, Edirne'de var, belki Konya'da 
da var, Adana'da da var, bu sayılanlar vardır. 
Elbette var ki Hükümet bunu bilmiş ki buraya 
koymuş. Hangi Hükümet arkadaşlar? Biraz da 
hükümetleri nazarı dikkate alalım : Bizim Hü
kümetimiz getirmiştir bunu. Yani Cumhuriyet 
Halk Partisinin, Adalet Partisiyle yaptığı ko
alisyon, ondan sonra Cumhuriyet Halk Parti
sinin C. K. M. P. ve Y. T. P. ile yaptığı İkinci 
Koalisyon, ondan sonra diğer Koalisyon. Sa
yın Çumralı da orada, Sayın İbrahim Saffet 
Omay da orada. Burada, geldiler, kanunu mü
dafaa ettiler. Bu itibarla ben bir daha bu kür
süye icabetmesin çıkmıyayım, bütün söyliyecek-
lerimi şimdi söyliyeyim de, hepsini diye ifade 
ediyorum. Bu itibarla meselede ben bir aydın
lık görüyorum, memlekete bir ferahlık getire
cektir. Bu ferahlığı getirecek kanunu bir an 
evvel çıkaralım. Arkadaşlar, çok tuhaf bir ce
reyanla karşı karşıyayız. Ben bugün mahkeme
lerde tabiî Hazine aleyhine dâva alamam, siz de 
alamazsınız. Bizim alâkamız yok. Benim böyle 
bir mevzumu yok, dâvam yok. Mesele şurada* 
dır, bugün mahkemeye gidersiniz, bu kanun 
reddedilmiştir, kabul etmiyorum. Peki eskiden 
açılmış dâvalar?.. Dur bakalım diyor, bekliye-
lim, ne olacak diyor onlara da bakmıyorlar. 

j Temyiz Mahkemesi 7 nci Hukuk Dairesi, kanun 
yoktur, diye dâvalara bakmıyor. Ne olacak bun
lar arkadaşlar, ne olacak bunlar? Yani biz bir 
meselenin büyük halk topluluğunun meselesini 
halle mi memuruz, yoksa işleri teftişe mi me
muruz? Anlamadığım nokta burada. Bu ka
nunu Millet Meclisinden geçirdik, buradan çı
kardık, bu usul meselesinden bozuldu, geldi. 
Şimdi de tekrar yokuşa sürmek olmaz arkadaş
lar. Bu kanunun biran evvel çıkarılmasını ben 
Umumi Heyetten rica ediyorum. Beyaz oy ve
relim ve eğer aksaklıkları olursa, olabilir, bu 
nas-ı kaatı değildir, bu gökten inme değildir, 
insan yapısıdır, bunun tabiî noksanları ola-. 
çaktır. Tabiî bâzı hataları olacaktır, tabiî bâzı 
içtihatlar tehevvün edecektir. Ona göre siz ar
kadaşlarım, benden çok büyük insanlar var bu
rada, onlar tekrar teklifler getirirler, Hükümet 
tasarı getirir, tadil ederiz bunları. Bir şey ol
maz arkadaşlar, bir şey olmaz. Hiçbir zaman 
bu memlekette halkın malını, milletin, Hükü
metin malını kaçırmak gibi fena, kötü itiyatta 

! bulunan birkaç kişi varsa onları hâdiselerle 
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(kıyas etmeyiniz. Bâtıl mâkisünaleyh olamaz. 
Bunlar bâtıl insanlardır. Asıl mesele dürüst, 
temiz insanlara iyi vatandaşlara bir yol göster
mek, bir tapu temin etmekten ibarettir dâva
mız. 

Hürmetlerimle arkadaşlar. 

BAŞKAN — Saym Yıldız. 
AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Saym 

Başkan, saym arkadaşlar, bâzı görüşlerm 
tersine hiçbir önyargıya da etki altında 
olmadan vicdani kanılarımıza dayanarak in
celediğimiz zaman hukuk düzeni ve sosyal gö
rüşler yönünden olduğu kadar dayandığı 
felsefe bakımından da üzerinde büyük önemle 
durmamız gereken bir konu karşısında bulun
duğumuz inancını paylaşmamak imkânsızdır 
kanısındayım. 

Kamu yararı aleyhine işlemeye bu ölçüde 
elverişli Anayasa düzenine ve temel felsefe
sine bu derecede aykırı reform isteklei'ini 
bu kadar önleyici sosyal Devlet ve sos o l ada
let .ilkeleriyle 'bu kesinlikte celisin hükir^VH 
kapsıyan bir kanun İkinci Cumhuriyetin Bü
yük M W et Meclisinden çıkmasını büyük bir 
talihsizlik olur kanısındayım. Bu genel gö
rüşmeden sonra bu örtüyü kaldırıp bâzı ar
kadaşların yüce kavramların gölgesinde sa
vundukları fikirlerin temelde yatan nedenle
rini ve kanunun karsısında oluşumuzu gerek
tiren . yönlerimizi eleştirdiğim zaman sanırım 
ki, hiçbir etki altında ka'1 üryan,. hiç kimse 
itiraz edemeyecektir. Arkadaşlar divo1*, ka-
rv-.Tt yeni delildir. Efendim eski kanunim de
ğişikliklerini getirmiştir. Kanrn bir ihtivacı 
dolduruyor. Bunda kesin olarak beraberiz. Bu 
kanun en kısa zamanda çıkmalıdır. Kamın ge-
•gereklidir ama bu şerefli bir yam arhnd'< i-a-
nr.nr.Ti birkaç hükmü vardır ki, onları bövle 
olduğu gibi değil, gerçek yönleriyle ben ka-
nılayaca"*ım, üzerinde duracağım. Biz, ku
rumları, kavramları reddediyor değiliz. Ancak 
konuyu, sosyal yönden, Türkiye gerçekleri 
yönünden daha birçok eleştireceğimiz yönler
den incelemek gerekir, önce konuyu Anayasa
mız ve Türkiye gerçekleri yönünden incelemek 
istiyoruz. 

Arz ettifrimîz gibi kanun, çıkmasın. p;nri kal 
sm diye bir görüşümüz, yoktur. Tersine biran 
önce çıksın, ama büyük hastalıkları var, 

onlar tedavi edilsin, kapsadığı hükümler, on
ların dayandığı felsefe ve gelecekte kaynak
lık edeceği sakıncalar yönünden incelersek, 
önce şunu inceleyelim; bu kanunla ele geçiri
lecek topraklar kimlerin eline gidiyor, ka
nun kimlere yarıyor. Saym özden bir parça 
kâğıt cebinde görüp, mülkünün kendi malı 
olduğunu arzu edenler var. Ah onların 
eline geçse o, o şekilde mahcup mahzun duran
ların eline geçse ben de onunla beraberim. Evet 
Türkiye gerçeklerini inkâr etmiyelim, hep 
biliyoruz. Bu kanun nüfuzlu, büyük toprak 
sahibi çoğu kez millî irade yerine kendi irade
sini seven insanları ön plânda tutan bir kanun
dur. Yoksa Türkiye'de Devlet arazileri öyle 
sanıldığı gibi zavallı, mahcup, fakir insanların 
elinde mi Zatı âlinize kim bıraktı onu? Devl'et 
araziline bu ölçüler konsaydı zaten fakir kalır 
mıydı? Mesele o değildir. Mesele bu gibile
rin elinde çok az toprak var. Esas büyük top
rağı büyük toprağa katmak istiyen felsefe.ka
nunun maddelerinde, biraz sonra açacağım gö
receğiz, yatıyor. Ve arkadaşım Sayın Sarıgöl
lü reforma karşı değildir. Bunu Saym Özden 
de desteklediler. Anlayışımızda büyük fark ol
duğu muhakkaktır. İkisinin konusu da toprak. 
Birisi toprağı yok ediyor, istediğine veriyor, 
öbürü de toprak üzerine reform yapacak. Hiç 
birbirleriyle ilgisi yoktur bunların diyorlar. 
Aynı konuyla ilgilidirler. Yönetim tarafından 
biraz karışmıyoruz, tapu muamelelerine karış
mıyoruz ama arz edeyim, Anayasanın 37 nci 
maddesi toprak reformunu açık deyimlerle ge
rekli kılıyor, 53 maddesi malî ve ekonomik 
güe ölçüsünde yapılır diyor. Şimdi bakın bu iki 
i.'ade bu kanunla engelleniyor? Eldeki toprak
lar Devletin toprakları, geçen sene yaptığımız 
istatistiklere göre 7 ilâ 8 milyon bugün Dev
letin arazisi bu kanunun içine giriyor. Bunlar 
bir de ila kapışılacak, gidecek bunlar. Kaç mil
yon değeri? Hesap edebilirsiniz. Kime gi
decek? ITcr halde % 10 u belki ancak 
fakirin eline, gerisi büyük toprak sahibinin eli
ne gidecek. Milyarlar gitti. Sonra 53 neü mad
deye göre, toprak reformu yapmak için para 
yok denecek. Ama Devlet el'indekileri dağıtıyor 
bedava, param yok, diyor. Veya bunları yi
ne para ile alıyor. Evet, demek Devlet kendi 
malı olan büyük toprakları, arz edeceğim sınır
lar içinde ben de size katılırım, fakat bu.sınır-
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lan çok aşan bir hovardalık içinde Devlet 
bütün bu toprakları dağıtıyor, parası da olma
dığı için, milyarlar değeri zaten gitmiş, onl'arı 
geri almak gücü olmıyacağmdan, yaratılan 
müktesep haklarla geleceğe, toprak reformunun 
geleceğine konan büyük bir engeldir diyoruz. 
Biraz sonra daha çok eleştireceğiz. Bu milyar
lar değerinde toprağı dağıtmasak hiçbir para 
vermeden yüz binlerce insana toprak vermek im
kânı elindedir Devletin. Bunu verdiği gibi taksit 
alarak ondan sonra on binlerce aileye yeniden 
toprak verme imkânına maliktir diyoruz. O 
halde toprak reformunu önlemezmiş. Nasıl ön
lenemez? Ben bunu anlıyamıyorum. Mevzu or
tadan kalkıyor, toprak ortadan kalkıyor, yapı
lacak reformun Devlete en büyük imkân sağiı-
yacak kaynağı kurutuluyor. Sosyal Devlet ve 
sosyal' adalet yönünden incelersek zayıfın aley
hine güçlüyü koruyan bir kanundur. 32 nci 

maddenin (C) fıkrası yetimin bile malını gözünün 
yaşma bakmadan alıp veriyor, okuyacağım. Ye
timin malını gözünün yaşma bakmadan alıp ve
riyor. Evet kuvvetler ve organlar ilişkisi yönün
den o derecede bir tutku var ki, bu çıksın illâ 
kapışacak olanlar kapışsın diye Anayasa Mah
kemesi kararı yalnız yerilmedi, ben sanırım ki, 
Anayasa Mahkemesi büyük bir nezaket, karşı
lıklı saygının gereği olarak evvelâ, usulden boz
du, esasa girmeye lüzum yok. Çünkü zaten ka
nun yoktur. Demin ki arkadaşımın da görü
şlü öyleydi, tutanaklarda okuduğumuza göre, 
usulden bozulduktan sonra esası incelemiyclim, 
demek suretiyle yasama organı biraz daha bunu 
incelerse daha iyi olur ve bir değişiklik bu 
kadar tartışma konusu olun yönleri düzelirse 
daha iyi olur gibi bir düşünce olsa gerek. Biz de 
hiç olmazsa bu yönü ile biraz incelescydik bunu. 
Şimdi nedense biz bu yönde hiç incelemeden 
büyük bir direnme ile karşılaşıyoruz şu anda. 
Ayrıca arz ettiğim gibi, yine Anayasa yönün
den inceliyorduk, siyasi kararlarla, bunun ge
çici maddesi o kadar mühtiş ki, siyasi kararlarla 
yargı organları kararlarını iptal ediyoruz. Ya
sama yetkisini bu şekilde kullanmıya, sanıyo
rum ki, kötü bir örnektir. 

İkinci yönünü inceliyeceğim; hazırlanma ve 
daha sonraki dönemdeki geçirdiği gelişim. Esa
siyle ilgili, daha doğrusu bu konuyla esasta il
gili ve yetkili daireler ise işe karıştırılmak Lan 
büyük ölçüde kaçmılmaktadır, başından beri. 

Elbette Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ka.-
rijficak. O bunun yönetim yönüyle ilgilidir. 
Bizim dokunduğumuz yönleriyle fazlaca ilgili 
değildir. Sosyal yönüyle, ekonomik yönüyle 
fazla ilgili değildir. Elbette o karışacak ama 
bununla esas itibariyle ilgili ve yetkili daire
ler ne eskiden ne yeni, hiçbir suretle bunun 
hazırlanmasına, değiştirilmesine karıştırılmaz. 
Onlar kenarda tutarlar onları. 

Arkadaşlarım, 1954 senesinde çıkan 6335 sa-
yı'.'i kanunun gerekçesinde geçen defa da arz et
miştim, bir önceki 5C02 sayılı Kanun ki, buna na
zaran çok daha insaflı bir kanundur, arz edece
ğim hükümler yönünden. Onun 13 ncü maddesi 
için bakın 1954 teki Hükümet ne diyor; tasarı
nın gerekçesinde bu kanun diyor, ki sınırı yirmi 
dönümdü, şimdi burada onun beş mislidir sınır, 
bu kınunun dört yıllık uygulanması Devlet top
raklarını o derece süratle kapıştırmıştır ki, top
rak komisyonları gittikleri yerlerde dağıtacak 
toprak bulamıyorlardı. 1954 te gelen gerekçe 
uöylüyor bunu, tasarı gerekçesi. Bu yağma hır
ayla birçok kimseler ham toprakları ve mera-
.arı açarak yarış halinde adlarına tescil ettir-
mirlerdir. Bu günkü kanun arkadaşlarım bu 
ıır.ii son derece alevlendirecek bir nitel'lktedir. 
O zaman 1954 te Hükümet böyle yakmıyor geT 

rekçeden. Biz ise bunu çok a^.yoruz. Sayın ar
kadaşlar, dikkatinizi lütfen çekmek isterim. 
1954 ün sonraları belirginleşen zihniyetine rah*-
met okutturacak bir tutkudan bu kanunu kurta-
raınayışımız çok acı ve ibret ve.ici olur. O 
gerekçeyi yazanlar işte diyecek kadar bu kanun 
bizi utandıracak niteliği havidir. Y'arattığı tep
ki ve yankılara da nedense hiç kimse aldırış 
etmiyor. Eski Yargıtay Başkanı, bu işlerle en 
çok meşgul olan dairenin başkanı, yayınlar, açık 
oturumlar yapıldı, ne onların görüşüne bir daha 
müracaat edilir ne de ona en ufakcık bir görev 
verilir. Cumhurbaşkanı veto eder, direnme 
müthiştir. Cumhurbaşkanı veto eder, katiyen 
dlreııilir. Y etkili dairelerin yine görüşleri alın
maz, onlar yine bir kenarda kalırlar. Görülü
yor ki kanunun arkasında kaç motor kuvvetin
de bilmem büyük bir itiji vardır. Bugün de 
hiçbir bilim kurulu, ya da ilgili uzmanın görü
şüne iltifat edilmiyor. Hep söylüyoruz bilim 
adamlarını çağıralım, filân görüşsün ama bu
raya gelince, sakın ha onlar duymasın bu işi, 
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Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı döneminde yi
ne bu kürsüden en şiddetli şekilde buna karşı çık
tım Hükümet çoğunluğu görüşümüz yönünden yer 
aldı biraz. Sonra, belki daha evvel b lmem. Fakat 
bizim itirazımızdan sonra gördüm. Sayın Baş
bakan İnönü vetoyu istekliyor, vetoyu teşvik 
ve tahrik ediyor. Partinin büyük çoğunluğu 
görüşümüzü yaplaştı, Sayın Özden'in beyanı hi
lâfına Sayın Adalet Partililerden de rica ediyo
ruz bu olumlu örneği siz de veriniz. O zaman 
kanun böyle geldiği zaman Hükümet gerçekte 
büyük çoğunluğu bu görüşü paylaştı. İnşallah 
hayal kırıklığına uğramayız. Adalet Partisi Hü
kümeti ve Senato Kurulu da ileride biraz sonra 
çok açık söyliyeceğim noktalarda direnme ye
rine Anayasa felsefesine uygun bir tutumu se
çerler. Kanunun bâzı belirgin niteliklerini şimdi 
beraberce inceleyelim; kayıtları kolaylaştırıyor, 
herkesin eline kâğıt veriyor tapu bekliyoruz, 
kadastro bekliyoruz lâflarının içinde, bütün 
bunlar var. Ama bâzı maddeleri de anlamları iti
bariyle yeniden inceleyelim. Arkadaşlarım, 33 
üncü maddeyi alıyoruz. Bu madde yoluyla uy
durma belgeler, bilirkişi ve tanıkların hileli ya 
da yanlış sözleriyle Devlet malı topraklar dağı
tılacaktır. Bâzı uygun belgeler de vardır. Bâzı 
muteber yöntemler de vardır. Fakat içinde, in
san işittiği zaman, bu belgede bir hakkı tanımak 
için yeter midir, diye düşünmeden hayır diye
ceği belgeler var içinde. Böylece ilerde rcfoım 
yapılacağı zaman, bu madde böyle kullanılır
sa, büyük ölçüde dağıtılacak toprakları Devlet 
yeniden kamulaştırmak için büyük para verecek. 
Evet, bu kanun Medenî Kanununda bâzı hü
kümlerini - üzeıinde teferruatla durmıyacağım, 
zamanı gelince bunları tartışacağız - uzunca bir 
süre uygulamaktan geri bırakıyor. Arkadaşla
rım, tarım arazisinin % GO nidan fazlası ta
puya tescil edilmemiş bir mem'ekette, 33 ncü mad
de ile yola çıkan bir Devlet, bir Hükümet sanı
rım ki bütün kapışmalara kapıları açmış olur. 
Tescil edilmemiş % 60 ı 33 ncü maddeye bir ba
kıyorsunuz bu yolla koparacağı araziye bir sı
nır tanımamış. Ne kadar isterse, oradaki üç ka
deme var, üç kademeden ne kadar ister::c, ne 
kadar aklını uydurabilir ne kadar bölge bula-
bilirse o ölçüden bütün arazileri alabilir. Evet 
maddeyi daha teferruatlı konuştuğumuz zaman 
göreceğiz k;, korkunç maddedir, hiç sınır yok ora
da» Bu maddeyi Medeni Kanuna bağlıyarak süre 

aşımı yoluyla iktisap formülünün bu ölçüde 
kötüye kullanılmasına izin vermeyin diye rica 
ediyorum. Arkadaşlarım biraz da bâzı arkadaş
ların çok umutlu savundukları Medeni Kanuna 
dayanan ve süreli şekilde savunulan iktisap yö
nüne dokunmak istiyorum. Süre aşımı ile ikti
sap. 

Medeni Kanunun kabulünden 20 yıl 
geçmeden, kanunda öngörülen süre 20 yıl geç
meden 1945 tc 4753 Sayılı Kanun çıkıyor. Gö
rülüyor ki, Medeni Kanunun 'koyduğu süre 
zamanaşımı ile, süre aşımı ile iktisap süresi bit
meden 4753 sayılı Kanun çıktı. Kanunun 8 nci 
maddesi ne diyor! Bunun (A) bendinde ne di
yor, bakınız dikkat buyurun «sözü geçen Dev
letin yani sözü geçen arazinin, affedersiniz ben 
yanlış okudum, trrnaîk içinde» O maddede ta
nımladığı araziyi okuyorum, aynı ifadelerle 
«Devletin hükmî ve tasarrufunda, ya da özel 
mülkiyetin altında bulunan, kamu işlerinde kul-
lanılmıyan arazi» tanımladıktan sonra 10 ncu 
maddede diyor ki, dağıtılacak arazi olarak Ta
rım Bakanlığı emrine girmiştir. Arkadaşlar bu 
çok güçlü sayd'ğımız müktesep hakkın zaman 
aşımı, süre aşımı ile kazanılacak müktesep 
hakkı görüyorsunuz ki, bir defa Medeni Kanu
nun koyduğu yirmi yılı geçmeden çıkmıştır. 
Öbür kanun, öbür kanun ne diyor? Bu arazi di
yor, Devletin mülkiyetine geçmiştir. Dağıtıl
mak üzere Tarım Bakanlığının mülkiyetine geç
miştir. O halde müktesep hak diye savunduğu
muz bu sistemin hukuk temeli yoktur. Ama ya
ratabiliriz hukuk temelini. Bu tutku içinde 
yürürsek çok hukuk temelleri çıkabilir. Sonra, 
nüfusumuz 13 milyon iken ve toprak mülkiye
tine yeni bir şekil verildiği sırada, her karış 
toprağı kadastro olduğu için bizdeki bu önem
li sorunların hepsini çözmüş bulunan İsviçre'
den aldığımız Medeni Kanunun zilyedlifk yo-
liylc iktisap hükmünü bugün sınırsız şekilde 
kullanmaya kalkışmak tamamiyle bir hilei seri
yedir. Evet onun geldiği memlekette kadastro, 
madastro, tapu, mapu bütün bu işler bitmiş, 
öngörmemiş Medeni Kanun orada. Biz bunu 
13 milyonken, yeni bir mülkiyet sistemi kurar
ken almışız, teferruat elbette eksiktir, ama biz 
bunu bugün sınırsız şekilde Devlet arazisini da
ğıtmak için kullanıyoruz. Medeni Kanun ken
di hükümleri içinde bile hâkime geniş bir yet^ 
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ki tanıyarak kanun koyucu gibi düşünüp karar 
vermesini emrediyor. Bu kadar sınırlı davran
mıyor. Bu niteliğin, Medeni Kanunun bu ni
teliğinin bundaki temel ilkelerin uygulanması
nı sağlıyacak yeni kanunların elimizdeki bu ka
nunun hükümlerinin geliştirilmesini önleyici 
yerde kul]anmak istendiğini görmek gerçekten 
üzücüdür. Medeni Kanun asla böyle bir zih
niyet düşünemezdi. ' Bu kadar geniş bir felse
feye dayandığı halde kamu düzeni söz konusu 
olunca hepimiz kabul ederiz ki, müktesep hak
lardan söz edilemez. Kamu düzeni söz konusu 
oldukça. Bu kurula dahi hiçbir itibar gösteril
mez. 1954 te çıkan, demin arz ettiğim gibi 
6135 sayılı Zilyedlikle ele geçirilecek toprak
lar için koyduğu yirmi dönümlük birimi biz bu 
kanunla beş katma çıkarıyoruz, yüz dönüm. 
Demek bu kanunlarda .1954 te başhyan gidişten 
daha umutsuz bir döneme bu konuda ulaşmış 
bulunuyoruz. Evet, 1954 ten daha umutsuz 
bir gidişi bu konuda temsil ediyor bu kanun. 
Böylece olaylar ve deneylerin tersine bir gidişe 
itilmenin tepkisi içinde sizlere sesleniyoruz. 
Yapmayın, büyük vebalin altına girmeyin ar
kadaşlar. Hesapsız şekilde geniş Devlet arazi
leri elden çıkarılarak Anayasanın 37 nci mad
desinin Devlette yüklediği görevi Devleti yapa 
maz hale getiriyorsunuz, bu kanun çıkarsa. 
Devlet, 37 nci madde ile devraldığı görevi ya
pamaz hale getiriliyor. Toprak reformu aley
hinde oluşun en belirgin belgesini kabul etme
yiniz. Evet en belirgin belgesidir. 

37 nci maddede bakın 100 dönümü oradaki 
sınırlar içinde alıyorsunuz. Ona bitişikleri... 
Onu da alıyorsunuz. Onlardan yüz dönümü 
aşan kısımlar olursa o uydurma belgelerle on
ları da alıyorsunuz. Biz mozaik yaparsa bir 
insan bütün Ankara ovasını alır. O aklını kul
lanırsa, O aklını kullanma imkânı vardır. He
le şahite iş kaldımıydı gayet kolay bir şey
dir o. Anadolu'yu biliyoruz, köyleri olan in
sanlar nerede ise oradan çıkan insanların ye
rine oturmuş Devlet olmuş insanlar var. Top
rak kendini değil ama, bu mozaiği yaparsa şa
hitler de zaten kullandığı adamlardır, onları da 
kullandığı zaman bir de bakarsınız ki, adama 
kiralı dövelbilecek kadar arazide imkân vardır. 
Her yerde yok ama birçok yerlerde vardır bu. 

O halde bu imkânı smırlıyalım diye yalvarıyo-
ruz. 

Geçen defa da rica ettik, dedik ki, Allahaş» 
kına buraya bir sınır koyalım, zararı yok ve
rin, toprak ağasına da verin, zengine de verin, 
fakire de verin. Ama bu yolda kapıştırdığımız 
toprağa bir ölçü koyalım. Yani ilânihaye ol
masın bu, sınırsız şekilde bu toprak gitmesin. 
O zaman teklif ettik. Dedik ki, hiç olmazsa 
toprak normu kadar, yahut bir şey koyalım bu
raya. Eskisi yirmi dönüm dedi, o da büyük öl
çüde gider, ama hiç olmazsa bu beş misli gidi
yor. Sınır koymaya razı olunmuyor arkadaş
lar. Bizim işte ilk itirazımızın en önemlisi bu. 
33 ncü maddede bütün belgeleriniz de sizin ol
sun, mübarek olsun, onlar da geçerli olsun. Bü
tün şahit ifadeleri de mukaddes olsun, doğru 
olsun ama ne olur, lütfen bu yolla verdiğimiz 
araziye bir sınır koyalım. Sınırsız şekilde Dev
let arazisini bu maddeyle dağıtmanın kapısını 
'kapayalım. 

İşte burada anlaşırsak mesele yok. Bir ar
kadaş derse, teklif ederse, Hükümet derse bu
raya sınır koymaya razıyız. Bunda anlaştık, 
itirazımız kalmıyacak. Görülüyor ki, itirazı
mız o değil. 33 ncü madde ile sınırsız şekilde 
Devlet arazisi verilebilecek haldedir bu kanun
la. Topraksız olduğu ya da ihtiyaçlı olduğu 
belli olmıyan kimselere bol keseden toprak ve
rilirken bir karış toprağı özlem çekenlerin rız
kını kesmeye razı olmayın diyor. Evet öyle bü
yük toprak dağılabilir ki, ondan belki birçok 
aileler toprağa ulaşmak suretiyle şu hayatta 
yaşamanın zevkini biran için tadabilir. Bunu 
da kaldırmayın diyoruz. Sınır koyalım bu işe. 
Yüz dönümden fazla parçalar verilmesi için da
yanak sayılan evrakın büyük kısmı bir hakkı 
tanıtmaya yeterli değildir diyoruz. 

Yeterli olanları zaten Medeni Kanunun 19, 
633, 640 nci maddeleri ve diğer kanunlarda 
geçerlidirler, onları kullansın, hayrını görsün, 
mümkündür o. Ama neden yeniler uydurulu
yor ? İşte bu değersiz belgeler ve çok kolay is
tendiği yöne çevrilebilecek metotlarla büyük 
toprak dağıtılmasını hiç olmazsa biz bunu 
koyarak önliyelim diyoruz. Devleti bu saye
de bu kanun böyle çıkarsa Devleti düzme fatu
ra ile mal satan tüccar, ya da düzme konşimen
tolarla mal yağması yaptıran ambar memurun-

— 77 — 
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dan daha gülüne duruma düşürürüz. İtirazı
mız budur. Evet o sahte konşimento gibi elin
deki kâğıda göre iki kişi yanma getirdi mi al 
bu araziyi diyorsunuz. 

Böyle bir dağıtma yapmıyahm. Yapıyorsa
nız, böyle veriyorsanız yine bir sınır koyalım 
Allahaşkma diyorum. 33 ncü maddenin (C) 
bendini okursanız sanıyorum arkadaşlar bunu 
ya okumadığımızı sanarak rahat konuşuyorlar, 
veya gerçekte çoğumuz okumadık ki bu konuş
maları sanki şeymiş gibi biliyoruz. 

Buyurun arkadaşlar okuyalım hep beraber. 
33 ncü maddenin (C) fıkrası; arada kim ezile
cek görelim. «Kayıt sahibi veya mirasçılardan 
başkası, zilyed bulunuyorsa - babasından kal
mış, kendinin malı olmuş insanlardan başkası 
birisinin toprağını başkası kullanıyorsa - zil
yed kayıt sahibinden veya mirasçılarından ve
yahut bunların mümessillerinden gayriresmî 
surette - ama sakın resmiye de yanaşmıyor - te
mellük etiğini bunların beyanı veya her hangi 
bir belge ile - ona da bir şey demiyelim - veya 
bilirkişi veya şahit sözleriyle tevsik ettiği.»1 De
mek ki, bir araziyi bir yerde birisi kullanıyor 
on yıl, aşağıda on yıl var, onu da atlamıyayım 
ki, yanlış okuyorsun demesinler, on yıl süreyle 
bir kimse bir araziyi kullanıyorsa bu arazinin 
adına kayıtlı olan kimse veya onun vârisleri 
beyan ederlerse bir şey demem, beyan değil bi
lirkişi veya şahit gelirse... Demek ki, bir şahit 
derse bu araziyi birisi kullanıyor, onun çocuk
ları 'hilmem nerededirler, yetimdirler veya kul
lanacak, hak iddia edecek durumda değillerdir. 
Onlar itiraz etse muteber değil. Çünkü iki şa
hit diyecek ki, hayır efendim, bu araziyi bu 
adam on senedir kullanıyordu. Onun babası
nın adına kayıtlıdır, o da onun vârisidir, ama 
mal bunundur. 

Olur mu arkadaşlar böyle şey? Bu noktaya 
indik, bu noktaya gelelim, yoksa diğerlerine iti
raz etmiyoruz. Açık söylüyoruz. Demek iki 
kişi bu araziyi falan on sene kullanmıştır de
se, tamam. Olur mu? Kayıtta olan adam ve
ya onun çocukları gelse dese ki, hayır efendim, 
'balbamızm adına kayıtlıdır, tapusu var üzeri
mizde, bu arazi bizimdir. Hayır sizin değildir, 
onundur, 32 - C. Diyoruz ki, bu kalksın ne lü
zum var bu maddeye? 32 - C kalksın. Mahkeme
ye düşecek, mahkeme bu kanunla karar verecek. 

Mahkeme diyor ki, kanun diyorsa o onundur. 
Bu yetim de başının çaresine baksın, bitti bu. 
Geçici 3 ncü madde mahkemelerin verdiği ve 
muhkem kaziye haline gelmiş kararları iptal 
ediyor. 

Efendim vaktiyle bu dağıtma bu kadar cö
mertçe değildi. O zaman yirmi dönümdü eliyor, 
yirmi dönüm üzerinde uydurabildiğin kadar al
dın ama şimdi çok daha cömertiz, bunu yüz dö
nüme çıkardık, bu yüzleri birleştirerek almak 
için eski kararını iptal ediyoruz, mahkemenin. 

Sen yeniden mozaiği kur, yeni parça al di
yor. Olur mu arkadaşlar böyle şey? Hukuk 
devleti, kuvvetler ayrılığı Anayasanın 32 nci 
maddesi birçok kavramları, birçok kavramları 
savunuyor, sonra geliyoruz mahkemenin ver
diği kararlar iptal edilmiştir. Şimdi... Şimdi 
yeni kanunda büyük cömertlik içinde sen de 
vaktiyle o kadar açıkgöz davranamadın, alama
dıklarını yeniden al diyoruz. Geçici maddeye 
onun için itiraz ediyoruz arkadaşlar. 

İşte görüldü ki, bizim öyle kayıt çabuk ya
pılsın, binlerce insan maaş bekliyor, tapu ka
dastro yürümüyor, bunlara bir itirazımız yok. 
Elbette biz de herkes kadar bunu istiyoruz. İs-, 
temedikl erimizi söylüyoruz, bunları elbette is
tiyoruz. Bütün bu uyarma ve tepkilere karşı 
'bu kanunda bu arz ettiğimiz hükümlere karşı 
inaitlı bir direnme vardır. Öbür tarafın hiçbir 
şeyini söylediğimiz yok. Ne önerge verdik, ne 
itiraz ettik, kanun çabuk çıksın, bütün bu ko
laylıkları getirsin. Tapu ve Kadastro Genel Mü
dürlüğü İnşallah makina gibi çalışır. Bütün 
bunlarda beraberiz. 

Fakat şu üç maddeye ne diyorsunuz? Kori
dorda bâzı arkadaşlarla konuştum. Hattâ içinde 
ismini söylemiyeyim, Bakan olan arkadaşlarla 

da konuştum. Aman böyle mi hemen değişti
relim, ben de seninle beraberim. Bir sınır ko
yalım. Sonra baktım el kalkmadı. Ve savu
nulmadı bu görüş. O halde bu üç. maddeyi arz 
ediyorum, bu üç madde çok önemlidir bizim 
için. Çabuk çıksın gerekçesi beraberiz. Ama 
ölçüyle. Haksızlığı, adaletsizliği ivedilikle ger
çekleştirme zevkinden biz yoksunuz. İllâ bu 
ivedilikle bir haksızlık, bir adaletsizlik gerçekleş
sin zevkini düşünmüyoruz. Reform diyoruz, 
herkes evet diyor. Fakat para yok diyor. E.. 



C Senatosu B : 79 21 . 6 . 1966 O : 1 

elde milyarlar değerinde arazi var. Onları da
ğıtalım, hiç para bulunmasın ilerde de. Sonra 
da efendim reforma karşı değildir bu. Peki 
milyarları boşuna veriyorsunuz, sonra para 
bulamıyorsununz reforma karşı değilim ben, ya
pılabilirse yapılsın. 

Biz niçin ısrar ediyoruz arkadaşlar? Ne top-
raik alacağız - Sayın Özden diyor ben alaca
ğım - yok biz de toprak istemiyoruz kimseden. 
Benim bir defa şans eserim bölgemde böyle bir 
şey yok zaten. Kimsenin toprağı yokki onu 
alsın versin. Çok az toprağı var. Sırtında top
rak taşıyor adam, getirip tarla yapıyor. Ama 
esas mesele büyük ölçüde sosyaldir. Aşırı 
akımlar için ortamı hazırlayan tedbirlerden bi
risidir, diyorum. Bâzı arkadaşlar aşırı akımlar 
bu yoldan gider diye korkunç şeyler ileri sür
düler. Esasında aşırı akım bununla gelir. Mül
kiyet ha'kkı kutsaldır deniyor. Kim için kutsal 
arkadaşlarım? Toprağı çok olan için kutsal, 
daha çok alsın. Toprağı olmıyan için E, onun 
için kutsal değil, ne yapalım, Allah ona vernıe-
diki zaten. Kutsal olsaydı verirdi. 

Nasıl müktesep haktır arkadaşlarım? 'Hep 
güçlüğe göre çalışıyor. Her eline fırsat geçire
nin lehine çalışıyor. Şu biraz da fakirin, za
vallının lehine çalışan bu müktesep hakkı sa
vunan var mı ? 204 bin aile son tarım reformun
da bugünkü Hükümetin zamanında, hayır 
Dördüncü Karma Hükümet zam'aıımda yayınla
nan tarım reformunda diyor ki; 204 'bin aile 
toprağını kullanmıyor. Kim kullanıyor onu? 
Başkaları kullanıyor. Orada bir müktesep hak 
yaratsanız da o zavallılara da bir hak versek, 
ne olacak? Toprağını kullanmıyoruz. Demek 
ki, müktesep hak hep 'kuvvetli ve zenginin işi
ne, hep ağanın işine yarıyor bu müktesep hak. 
Zavallının işine müktesep 'hak yok. Ne yapa
lım, Allah vermedi 'ki, biz de tanıyalım. Evet 
millet temsilciliği sanırım ki, kendini vasi sa
yıp vesayeti altına aldığı insanların haklarını 
yemekte bizi biraz da direnmeye sevk edecek 
kadar kutsal ı'bir ödevdir. 

İşte ibunun için direniyoruz. Bu yağmayı 
yaptırmaya kararlı olanlara bir şey demiyorum. 
Bâzı insanlar vardır ki, bu illâ olsun diyor. 
Fakat kanunu yeter derecede incelemiyenlere 
ve yeni gelen arkadaşlara rica ediyorum, parti 

; disiplini değil, bu dediğim yerleri lütfen kendi-
! lerl de okusunlar, Türkiye gerçeklerini bile-
i re'k vicdanlarını kullansınlar. Fakir yoksul 
! edebiyatı diye bağırıyoruz, çağırıyoruz fakat 
; bu işlere gelince onu bir tarafa bırakıyoruz. 
İ Dua yeter ona diyoruz. Dua yetmez 'ona, biraz 
ı da hakkını verelim. Bir karış toprak için adam 
| öldürülen bir ülkedeyiz. Aileler sönüyor bu 
i ülkede, büyük arazileri dağıtıyoruz. İşte bu 
! faikir ve yoksullar adına size rica ediyorum. 
! Parti işi değil vicdan işi bunu yapalım. 1954 de 
| bile yakınılan duruma şimdi düşmiyelim. 11e-
I risi için çok utanacak hatıralar yaratacak 'bir 
j kanundur bu. Tarih bizlere gülecek. Gelecek 

kuşaklar da (bizi suçlayacak. Sayın arkadaşlar 
eleştirdiğimiz türlü yerlerini yeni baştan ele al
maya niyetli değiliz. Çünkü çok kimse niyetli de
ğildir. Fakat en önemli belirttiğim üç nokta
sı düzeltilmelidir. Biz 'bir kanun teklifi hazır
lıyoruz, hazırladı'k zaten. Bunu sunacağız. 
Bu yönden Anayasa Mahkemesine elbette müra-
caalt edeceğiz. Açıkça 'söyliyelim. Geçen defa 
da bunu arz ettim. Bu derecede Anayasaya, 
felsefesine, metnine karar verecek olan odur. 
Ve arz ettiğim geçici madde ile hukuk devleti 
anlayışına 37 nci maddenin hükmünü iptal et
mesi dolayısiyle Anayasanın emrettiği bir ka
nunun çıkmasını önleme niteliğine karşı müra
caat edeceğiz. Ama eğer bu maddelerin bu kı
sımları değiştirilirse bizim de şikâyetlerimiz 
büyük ölçüde •karşılanmış olur. Geçen defa 
bize diyorlar ki, geciktirdiniz bu kanunu. Evet 
o 'zaman dediğimiz birkaç tanesini insaf için
de değişik olsa dahi kabul etseycliniz müracaat 
etmekte mümkün değildi, etmekdik ve lüzum
suz kalırdı ve kanun yürürlüğe girerdi. İşte 
bu ba'kımdan rica ediyorum, özellikle grup 
adına bu maddeleri daha insaflı düşünerek bu 
kapışmayı smırlıyarak hukuk devletiyle bağ
daşım yan hükmü «kaldırarak yetimlerin de hak
kını ona buna vermekte bu kadar cömert dav-
ranmıyarak kanunu ele alalım. Bunu benimsl-
yeceğiniz umudu ile hepinizi saygıyla selâmla
rım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — 22 Haziran Çarşamba günü 
saat 15 te toplanmak üzere Birleşimi kapıyo
rum. 

Kapanma saati : 17,05 
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7. — DÜZELTİSLEE 

21 . 6 . 1966 tarihli 79 ncu Birleşim tutanağı sonuna ekli 785 S. Sayılı basma yazıda aşağıdaki 
düzeltişler yapılacaktır: 
Sayfa Madde Satır Yanlış Doğru 

ö:b 

6 
6 
8 

10 
12 
12 
12 
12 
16 
16 
22 
24 
28 
30 
30 
36 
36 
38 
46 
46 
48 

49 

7 
11 
13 
18 
20 
20 
23 
23 
29 
29 
42 
47 
60 
62 
63 
76 
78 
83 
98 
99 

2 sayılı 
cetvel 
5 sayılı 
cetvel 

3 
5 

11 
6 
8 

10 
5 
6 
3 
5 
6 
7 
6 

10 
11 
6 
6 
4 
2 
2 

2. Sütun 

2. Sütun 

dört teknisiyen ve dört tekni
siyen yardımcısı, 
teknisiyen ve yardımcıları 
ve kef iyet bir 
müdürüne bi İd ir i r. 
bilirkişilerin irae 
Keyfiyet, bir 
mal sahiplerini ve 
tutanağa kayd etler. 
ve yardımcısıiıe 
karara bağlanmamış 
salâh iyetl i gö rmediği 
tarihinden baş! ıyark 
Verasat uyuşm az] ıklarmı 
olunacak itirafı 
davetiyle ile 
göre itiraaz 
çeşidi niteliği, 
Bu giderler 
başvurulmak istenen 
sayılı Tapudaııa 
12 .5 .1966 
7 Arazi Kadastro Müdüı-ü 

11 Arazi Kadastro Müdürü 

dört teknisyen ve dört teknis
yen yardımcısı 
teknisyen ve yardımcıları 
ve keyfiyet bir 
müdürüne bildirilir. 
bil irk i ş i le rini n irae 
Keyfiyet bir 
mal sahiplerinin ve 
tutanağa kaydeder. 
ve yardımcısı ile 
kara ra bağlanamamış 
salahiyetli göremediği 
tarihinden başlıyarak 
Veraset uyuşmaz]ıklarmı 
olunacak itirazlı 
davetiye ile 
göre itiraz 
çeşidi, niteliği, 
Bu giderler, 
başvurulmak istenilen 
sayılı Tapulama 
12 Mayıs 1966 
7 Arazi Kadastrosu Müdürü 

11 Tapulama Kontrol Memuru 



Cumhuriyet Senatosu 

GÜNDEMİ 
79 NCU BİRLEŞİM 

21 . 6 . 1966 Sah 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Üyeleri Halil 
Ağar ve Ziya Önder'e izin verilmesi hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
(3/499) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üye
si Sadi Koçaş ve 4 arkadaşının, Parlâmentonun 
Hükümeti murakabe hak ve imkânları konusun
da, Hükümet hakkında bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi (8/13) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Osman 
Köksal'm, basında neşrolunan yolsuzluk iddia
larına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/280) 

2. —• Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin, İstanbul, Ankara ve Ege 
Üniversitesi Tıp Fakültesi kliniklerine dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/300) 

8 .— Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi 
Fethi Tevetoğlu'nun, elçiliklerimize gönderilen 
günlük gazeteye dair Dışişleri Bakanından söz
lü sorusu (6/307) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi 
Fethi Tevetoğlu'nun, Resmî İlân Kurumuna 
dair Turizm ve Tanıtma ve Maliye Bakanların
dan sözlü sorusu (6/308) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Antalya Üyesi 
Mehmet Pırıltı'mn, 1966 programına dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/340) 

6. —• Cumhuriyet Senatosu Üyesi Osman 
Köksal'm, Asgari geçim indirimi Kanununa da
ir Maliye Bakanından sözlü sorusu (6/349) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi 
Enver Bahadırlı'nın, Ankara Cebeci Stadyumu 
inşaatına dair Devlet Bakanından sözlü sorusu 
(6/356) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi 
Enver Bahadırlı'nın, «Ankara Aspest Boru 
Fabrika» sına dair Sanayi Bakanından sözlü 
sorusu (6/357) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi 
Osman AlihocagiPin, Merkez Valiliğine tâyin 
olunan eski Maraş Valisine dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/365) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi 
Osman Alihocagil'in, Erzurum Kayakevine dair 
Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/366) 

11. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Hil
mi Onat'm, İzmir'e getirilen uranyum madeni
ne dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/369) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ahmet 
Yıl diz'm, Bulgaristan'a gönderilmesi düşünülen 
sanatçıya dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/371) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üye
si Tevfik İnci'nin, İstanbul boğazmdaki kaza
larla ilgili tedbirlere dair Ulaştırma Bakanın
dan sözlü sorusu (6/372) 

14. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Erdoğan Adalı'nm, Büyükada'da Tarım Bakan
lığı için dinlenme evlerinin yapılıp yapılmadı
ğına dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/373) 

15. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi 
Ali Rıza Ulusman'm, bir öğretmene karşı yapı
lan ithamlara dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/376) 

16. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi İs
kender Cenap Ege'nin; İpar Transport Ltd. 
Şirketine ait dört ticaret gemisine dair Ulaştır
ma Bakanından sözlü sorusu (6/378) 

17. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Haydar 
Tunçkanat'm, Doğu ve Güney - Doğu illerine 
tâyin edilen 8 memura daim İmar ve İskân Ba
kanından sözlü sorusu (6/379) 

(Devamı arkada) 



III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi Ce
nap Aksu ve beş arkadaşının, İçtüzüğün 114 ncü 
maddesi sonuna iki yeni fıkra eklenmesine dair 
İçtüzük teklifi ve Cumhuriyet Senatosu Ana
yasa ve Adalet Komisyonu raporu (2/135) (S. 
Sayısı: 559 a ek) [Dağıtma tarihi: 1.2.1966] 

2. — Maliye Bakanı İhsan Gürsan'ın Di
lekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelin
deki 3656 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporu (Cumhuriyet Senatosu 4/71) 
(S. Sayısı: 771) [Dağıtma tarihi: 3 . 3 . 1966] 
(Ulaştırma Bakanlığı ile ilgili) 

3. — Maliye Bakanı İhsan Gürsan'ın, Di
lekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelin
deki 3657 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporu (Cumhuriyet Senatosu 4/72) 

(S. Sayısı: 773) [Dağıtma tarihi: 2 . 3 . 1966] 
(Maliye Bakanlığı ile ilgili) 

4. — Maliye Bakanı İhsan Gürsan'ın, Di
lekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelin
deki 3658 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporu (4/73)' (ıS. Sayısı: 773) [Da
ğıtma tarihi: 3 . 3 . 1966] (Maliye Bakanlığı 
ile ilgili) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Veh
bi Ersü ve üç arkadaşının, Dilekçe Karma Ko
misyonu Genel Kurulunun 22 . 5 . 1965 tarihli 
Haftalık Karar Cetvelleriııdeki 2538 sayılı Ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(Cumhuriyet Senatosu 4/74) (S. Sayısı: 784) 
[Dağıtma tarihi: 17 . 5 . 1966] (Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanlığı ile ilgili) 

V 
İ M DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
1. — Tapulama kanunu tasarısının Millet 

Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Geçici Komisyon raporu. (Millet Mec
lisi 1/128; Cumhuriyet Senatosu 1/653) ('S. Sa
yısı: 785) [Dağıtma tarihi: 18 . 6 . 1966] 



Dönem : 1 
Toplantı : 5 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Tapulama kanunu tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon raporu (Millet Meclisi 

1/128; Cumhuriyet Senatosu 1/653) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 89) 

Millet 3Ieclisi 
Genel Sekreterliği 7 . 5 . 1966 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1248 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 6 . 5 .1966 tarihli 93 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek açık oy 
ile kabul edilen, Tapulama kanunu tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
F. Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasan 7.2. 1966 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru-
lun 29 . 4; 3 ve 6.5. 1966 tarihli 87, 90, 92 ve 93 ncü birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşüle
rek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Say m : 89) 

Tapulama kanunu tasarısını görüşmek üzere kurulan Geçici Komisyon raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Tapulama kanunu tasarısını görüşmek 15 . 6 . 1966 

üzere kurulan Geçici Komisyon 
Esas No. : 1/653 

Karar No. : 2 

Yüksek Başkanlığa 

Anayasa Mahkemesi tarafından şekil yönünden iptal edilmiş bulunan 509 sayılı Tapulama Kanu
nunun yerine, Hükümetçe hazırlanıp, Millet Meclisinin bâzı değişikliklerle kabul etmiş bulunduğu 
tasarı, 14 . 6 . 1966 tarihinde toplanan Komisyonumuzda, ilgili Devlet Bakanının iştirakiyle görü
şülmüştür. 

Anayasa Mahkemesinin 16 . 11 . 1965 gün E. 1964/38, K. 1965/59 sayılı Karariyle: «... 509 sayı
lı Tapulama Kanununun Cumhuriyet Senatosuııdaki görüşülmesi sonunda yapılan oylama sırasın
da toplanma yeler sayısının var olmadığı ve böylece kanunun, Anayasanın ve İçtüzüğün öngördü-
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ğü şekillere riayet edilmeksizin çıkarıldığı...» gerekçesiyle kanunun tümünü iptal ettiği anlaşıl
mıştır. 

Komisyonumuzca, tasarının tümü üzerindeki görüşmelerde, iptal edilmiş bulunan 509 saydı 
Tapulama Kanununun 4 . 8 . 39(34 tarihinden bu yana uygulamasından elde edilen neticeler hak
kında ilgili Bakandan ve daire temsilcisinden etraflı bilgi alınmıştır. 

Memleketimizin hemen her bölgesinde görevli bulunan 104 tapulama müdürlüğünden alman 
bilgilere göre, sözü edilen kanunun uygulamasından olumlu neticeler elde edildiği ve tapulama ile 
gözetilen amacın gerçekleşmesinde memleket ihtiyaçlarına uygunluk taşıdığı kanaati hâkim ol
muştur. Sonuç olarak; 

1. Tasarının 1, 2, 3, 4, o, G, 7, 8, 9, 10, 1 i, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 2G, 
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 
55, 56, 57, 58, 59, 60, 0.1, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 61), 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 ve 1.00 ncü maddeleriyle, geçici 1, 2, 3, 
4, 5 ve 6 neı maddeleri ve tasarıya bağlı cetveller aynen kabul -edilmiştir. 

2. Tasarının 29 ucu maddesine açıklık vermek ve uygulamadaki tereddütleri gidermek mak-
sadiyle Meclis Geçici Komisyonunca yapılan ve Genel Kurulca kabul edilen değişiklik uygun bu
lunmuştur. Gerçekten, itirazlı tutanakların tapulama komisyonlarında incelenerek karara bağlan
ması için maddede kabul edilen üç aylık süre, komisyonun yetkilerini sınırlandırmaya matuf de
ğildir. Komisyonları, biran evvel işlerini bitirmeye zorlamak için lüzumlu görülen idari bir tedbir 
niteliğindedir. 

İşlerin çokluğu, konuların mahallî incelemeyi gerektirmesi, iklim şartlarının müsaadesizliği ve 
ödenek kifayetsizliği gibi sebeplerle bu incelemelerin yapılamaması ve nihayet, üye eksikliği sonu
cu olarak, komisyonun toplanamaması gibi haklı sebeplerle komisyonların bu süre içinde görevle
rini tamambyamamış olmaları, yetkilerini yitirmelerini gerektirme in elidir. Böyle bir anlayış, işlerin 
süratle neticelendirilmesi düşüncesiyle tedvin edilen maddenin amacına aykırı düşer. 

Diğer taraftan, Komisyon incelemelerinin zaman bakımından sınırsızlığı da sakıncalı olacağm-
an, süresi içinde karara bağlanmamış itirazlı tutanakların geri kalış sebepleri kararların gerekçele
rinde belirtilmesi zorunluğunu koyan değişiklik hükmü yerinde görülmüştür. 

3. Tasarının 70 noi maddesinde, tapulama harçlarının oranında yapılan indirimi uygun bulun
muştur. Gerçekten, tapulama gibi, vatandaş ayağına, götürülmesi kesin bir zorunluk olan kamu hiz
metinde, vatandaşların ödeme gücünü aşan ve lıic değilse çok zorlaştıran bir külfet olmaktan çıka
rılması gerekir. Niteikim, tapulaıma harçlarının ağırlığı dolayısiyle çeşitli bölgelerdeki vatandaşların 
devamlı olarak sızlandıkları ve hattâ bu sebeple, önceden ısrarla istedikleri tapulamayı istetmez ha
le geldikleri anlaşılmıştır. 

4. Tasarının 75 nci maddesinde yapılan değişikliğin, tapulama hâkimlerine ve diğer görevlile
re ötedenberi ödenmekte olan yavmiyelerin ödenmesindeki güçlüğü bertaraf etmeye matuf olduğu 
anlaşılmıştır. Bu güçlük, Bütçe Kanununa bağlı, (H) cetvelindeki (Gezici arazi kadastro hâkim
leri) deyiminin tapulama hâkimi olarak isim değiştirmiş olmasından ileri gelen bir aksaklık olma
sı yönünden yapılan değişiklik yerinde görülmüştür. 

5. Tasarıya eklenen geçici 5 nci ve 6 ncı maddeler, yukardaki değişikliklere paralel hükümler 
olarak, uygun bulunmuştur. 

509 sayılı Tapulama Kanununun tümü, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilerek, iptal ka
rarı 12 Mayıs 1966 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. 

Kanunun ilişkin bulunduğu görev alanı çok yaygın olduğu gibi, birçok yatırımların gerçekleşe
bilmesi de tapulamanın ikmaline bağlı bulunmaktadır. Ayrıca, mahkemelerin bu sebeple duruşma
ları talik zorunda kaldıkları anlaşılmaktadır. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 785) 
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Diğer taraftan, iptal edilen kanunla alınarak 3656 sayılı Kanuna eklenen kadrolarda çalıştırılan 

3 000 memurun özlük haklarının da önemi göz önünde tutularak, tasarının öncelik ve ivedilikle 
görüşülmesine Komisyonumuzca karar verilmiştir. 

Genel Kurula arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
'. T. Okyayuz 

İstanbul 
E. Özden 

Sözcü 
Kastamonu 

A. N. Tuna 

Samsun 
R. Rendeci 

Kâtip 
İzmir 

Ö. L. Bozcah 

Ordu 
§. Koksal 

Kırşehir 
A. R. Ulusman 

Ordu 
E. Ayhan 

C. Senatosu (S. Sayısı : 785) 
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M İ L L L T MECLİSİNİN KABUL HTTİCİİ MIOTJN 

TAPULAMA KANUNU T A S A R I S I 

BÎİİİNCİ BÖLÜM 

Umumi hükiiinlet' 

Kanunun konusu ve uygulama alanı 

M A D D E 1. — Tapulamaya başlandığı tar ih le il. vo ilçelerin merkez belediye sınırları dışında ka
lan gayrimenkulleı.'den tapusu/; olanlarını bu kanun .lıükümierhıe göre lapuhınıak ve tapulu olanla-
î'iiı da kayıt larını bu kanun hükümlerine göre yenilemek suretiyle kadastro p lânlan tanzim ve tapu 
sicilleri tesis olunur. 

Bu kanunun tanzim ettiği idari ve kay a i faaliyetler kanunun şümulü b inde bulunan bütün. gay-
riiricn.kul.lei' hakkında, kadastro plânlar in m tanzimini, hak sahiplerinin doğru olarak iâyuuıu ve tes
cile tabi gayrimenkullerin sicil harici birakılmsmasmı istihdaf odcv. 

Kanunun uygulanması, dışında kalası gaıirinıcnkulhr 

MADDK 2. •-- Tarıma elverirdi olmıyan sali.ii/si/ yerler ile ayın nitelikte olan sahipsiz kayalar, 
tepeler, dağlar ve Orman Kanunu uyarınca oıman sayılan yerler, tapulamaya tabi tutulmaz. Birlik 
sınırları içinde kalan bu gibi gayrimenkullerin tapulamaya tabi olup olmadığı hususunda ilgililer 
arasında anlaşmazlık çıkarsa, tapulama tutanağı ve krokisi yapilır. Anlaşmazlık sebebi tutanakla be
lirtilir. 

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

Bölge ve birlikler 

MADDL o. —- Tapulama, işleri için her ilin merkez ilçesi ile diğer ilçeleri birer bölge, her bucak 
merkezi ile her köy birer birlik sayılır. 

İl ve ilçe merkezlerinin, belediye s ın ı r lan dışın la, kah]) da, bu- bura!;, merkezine veya köye bağlı 
ohnıyan mahalleri, bu kanunun tatbikine münhasır olmak üzere, bir birlik saymaya veyahut, yakın
lık ve sair hususiyetlerini gözeterek topluca veya lasını kısmı bucak veya köylerin birlik şuurlar ı 
içerisine almaya, tapulama müdürü salahiyetlidir. 

İdari teşkilâtta değişiklik 

MA D î) lü 4. — Birlik genel suurı dâhilinde ilk parsel için tapulama tutanağı tanzim edildikten 
sonra, birlik tamamının veya. bir kısmının, idari teşkilâttaki değişiklik sebebiyle, bu kanunun tat
bik sahası dışına, çıkmış veyahut başka, bir birlik dâhilinde tapulamayı icabetlirmiş olması birlik 
dahilindeki tapulamayı durdurmaz. Tapulamaya bu kanun hükümleri, dairesinde devam edilir. 

Bu gibi gayrimenkullerin t apu kütükleri aynea tanzim ve alâkalı tapu idaresin?1 devronmur. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Teşkil Üt 

idari ieşkUdl 

MAUDlü f>. — Tapulama işleri her bölgede bir tapulama müdürü taraf ından idaıe olunur. Her 
bölgeye lüzumu kadar kontrol mühendisi, fen ve tasarruf kontrol memurları ile en az dört teknisi-
yeıı vo dört teknisiyen yardımcısı, kâtip, daktilo, jaloncu ve hademe verilir. 

O. Senatosu (S. Sayısı : 78ö) 
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İÇİŞLERİ, ANAYASA VE ADALET, Bİ'TÇ!, KOMİSYONLARINDAN KURULU GEÇİCİ 

KOMİSYONUN KABUL ETTİĞİ METİN 

TAPULAMA KANUNU TASARISI 

MADDE İ. — Millet Meclisi metninin 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDL 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE o. — Millet Meclisi metninin o neü maddesi aynen kabul edilmiştii 

MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 neü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisi metninin 5 nci maddesi aynen kabul edilmiştir, 

C. Senatosu (S. Sayısı : 785) 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

Adlî teşkilât 

MADDE 6. — Genel mahkemelere aidolup da bu kanunun tatbiki ile ilgili dâva ve işleri, tesbit 
olunan usul ve esaslar dairesinde1, görmek üzere, her bölgede tek hakimli ve asliye mahkemesi şifa
lını haiz yeter sayıda (Tapulama mahkemesi) kuvuLur. Bu mahkeme hâkimleri, Hâkimler Kanunu 
hükümlerine tabi olup, tercihan hukuk hâkimliği yapmış olanlar arasından seçilerek tâyin edilir. 

Mahkeme emrine lüzumu kadar zabıt kâtibi, mübaşir ve hademe verilir. Zabıt kâtibi ve müba
şirler, adliye başkâtip ve zabıt kâtibi hükümlerine tabidir. 

idari memurların tâyini 

MADDE 7. — Tapulama müdürleri, kontrol mühendisleri, fen ve tasarruf kontrol memurlun, 
teknisiyen ve yardımcıları Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce resen, bu teşkilât mensupların
dan ve bu maksatla açılmış ve açılacak kurs ve okullardan mezun olanlar arasından tâyin edilir. 

Kâtipler, tapulama müdürlerinin inhası ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce., hizmetliler 
ise, tapulama müdürünün teklifi üzerine mahallinin en büyük mülkiye âmiri tarafından tâyin olu
nurlar. 

Bunların vazife ve salâhiyetleri yönetmelik ile belirtilir. 

Tapulama müdürünün vazifeleri 

MADDE 8. — Tapulama müdürü, bu kanunda ve yönetmelikte, gösterilen vazifelerden başka, ta
pulama işlerinin çabuk ve düzeninde yürütülmesini sağlıyacak her türlü tedbirleri alır ve memur
ların iş durumlarını takibeder. 

Genel Müdürlüğün memurları vazifelendirme salâhiyeti 

MADDİM i). — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü; merkez ve iller teşkilâtında aylık veya üc
retle çalışan her hangi bir memuru, yapılması Genel Müdürlüğe ait iş için, orada Genel Müdürlük 
teşkilâtı ve açık vazife bulunup bulunmaması ile kayıtlı olmaksızın, kadrosu ile birlikte dilediği yer
de vazifelendirmek salâhiyetini haizdir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Hazırlık işleri 

Tapulama bölgelerinin tâyini ve ilânı 

MADDE 10. — Tapulama yapılacak bölgeler, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün teklifi ve 
bağlı bulunduğu Bakanlığın tasvibi ile tâyin olunur. Bu husus, tapulamaya başlamadan en az bir 
ay önce Resmî Gazetede, bölge merkezinde ve bölgenin bağlı bulunduğu il merkezinde mûtat vasıta
larla ilân olunur. 

Ayrıca radyo ve Ankara ile İstanbul'da çıkan günlük birer gazetede ilân yapılır. 

Tapulama birliklerinin tâyini ve ilâm 

MADDE 11. — Her birlikte tapulamaya başlama tarihi tapulama müdürü tarafından tâyin 
olunarak, bu bölge merkezinde ve tapulamasına başlanacak birliklerle bitişik birliklerde en az, 
onbeş gün evvel mûtad vasıtalarla ilân edilir. 

Bu ilânın bir sureti o birliğin bağlı bulunduğu en büyük mal memuruna tevdi ve kefiyet bir 
tutanakla tevsik olunur. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 785) 
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Geçici Komisyonun kabul ettiği metin 

MADDE (i. —• Millet Meclisi metninin (> ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Millet Meclisi metninin 7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Millet Meclisi metninin 8 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Millet Meclisi metninin 9 nen maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Millet Meclisi metninin 10 nen maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Millet Meclisi metninin 11 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Kayıt, harita ve plânların çıkarılması 

MADDE 12. — Her birliğe ait vergi kayıtları ile tapu kayıtları (üzerlerindeki bütün hak ve 
mükellefiyetleri, takyitleri ve şerhleri muhtevi olarak) birlikler itibariyle ayrı ayrı çıkarılır. 
Bu kayıtların aslına uygunluğu çıkaran memurlar tarafından tasdik olunur. 

Tapulama müdürü, bütün resmî daireler, belediyeler, özel idareler ve müesseselerle şahıslar ta
rafından yaptırılmış harita ve plânlardan lüzum gördüklerinin ve bunlara ait vesikaların örnek
lerini aldırabilir. 

Mahallî mahkemelerden dâva listesinin istenilmesi 

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

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

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

Bilirkişilerin seçilmesi 

MADDE 14. — Tapulama müdürü; tapulaması yapılacak birliklerin muhtarı ile ihtiyar kurulu 
üyelerini ve belediye teşkilâtı olan yerlerde belediye başkanını, o birliğin tapulamasına başlamadan 
önce, bölge merkezine davet ederek bu işlerin nasıl yapılacağını kendilerine anlatır. Köy veya be
lediye idaresinin en yüksek karar organını toplıyarak bu işlerde bilgi sahibi altı bilirkişi seçmelerini 
ve adlarım bildirmelerini tefhim ve keyfyeti bir tutanakla tevsik eder. 

Bu bildiri üzerine, bir hafta içinde köy idaresinin veya belediyesinin en yüksek karar organı, 
muhtar veya belediye reisinin başkanlığında toplanarak salt çoğunlukla altı bilirkişi seçer. Birinci 
toplantıda çoğunluk bulunmazsa toplantı ertesi güne bırakılır. O gün bulunanların mevcudu ile se
çim. yapılır. Seçim neticesi karar defterine geçirilir. Seçilenlerin adları muhtar veya belediye reisi 
tarafından tapulama müdürüne bildirilir. 

Bir birlikte birden fazla tapulama teknisyeni ile yardımcısının çalıştırılması halinde diğer her 
ekip için ayrıca üç bilirkişi seçilir. 

Bilirkişiler süresi içinde seçilmediği takdirde veya üçüncü madde uyarınca bir bucak veya köye bağlı 
olmaksızın birlik sayılan mahaller için bilirkişiler o bölgenin mülkiye amirlerince seçilir. 

Köy sınırlarının değişmiş olması gibi hususi sebeplerle birlik içindeki gayrimenkullerin tamamının 
veya bir kısmının durumunu o birlik bilirkişileri tâyin edemezlerse, tapulama müdürünün müra
caatı üzerine alâkalı civar birlikler veya şehir ve kasaba halkından o bölgenin mülkiye âmiri tara
fından bilirkişiler seçilir. 

Yemin 

MADDE 15. —• Bilirkişilere, tapulamaya başlamadan önce tapulama müdürünün daveti üzerine, 
tapulama hâkimi veya aynı bölgedeki sulh hâkimi tarafından Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu 
gereğince yemin ettirilir ve keyfiyet tutanakla tevsik olunur. 
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Geçici Komisyonun kabul ettiği metin 

MADDE 12. — Millet Meclisi metninin 12 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Millet Meclisi metninin Ki neü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Millet Meclisi metninin 14 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 15. —• Millet Meclisi metninin 15 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Bilirkişiliği engelliyen haller 

MADDE 16. — (40) yaşını bitirmemiş olanlarla kısıtlı veya yüz kızartıcı bir suçtan kesinleşmiş 
şekilde hükümlü bulunanlar bilirkişi seçilemezler. 

Bilirkişi olarak dinlenemiyecekler 

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

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

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

hısımlığı olanlar, 
Bilirkişi olarak dinlenemezler. 

Birlik sınırının tâyini 

MADDE 18. — Bu kanunun tatbikine münhasır olmak üzere, teknisyen ve yardımcısı bera
berce birlik genel sınırını tâyin ve buna ait krokiyi tanzim ederler. 

Bu hususta, o birlikle bitişik bölge veya birliklerin belediye başkanlarının, muhtar ve ihtiyar 
kurulu üyelerinin ve genel sınırları tâyin edilecek birliğe ait bilirkişilerle bitişik birliklerin varsa 
bilirkişilerin irae ve beyanlarından, köy sınırı kâğıtlarından, mahkeme ilâmı ve benzeri vesikalar
dan, tapu ve vergi kayıtlarından istifade edilir. 

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

Teknisyen ve yardımcısının çizmiş olduğu birlik sınırına itiraz halinde tapulama müdürü işi 
inceler ve karara bağlar. Bu karar ilgili hazırsa tefhim, değilse tebliğ edilir. 

Tapulama müdürünün kararma karşı tefhim veya tebliğ tarihinden itibaren bir hafta içinde 
tapulama hâkimine itiraz edilebilir. İtiraz, 15 gün içinde ve evrak üzerinde incelenerek karara 
bağlanır. Bu karar kesindir. 

İtiraz tapulama işlemlerini durdurmaz. 

Gayrimenkul sınırlarının belirtilmesi 

MADDE 19. — Tapulaması yapılacağı ilân edilen birliklerde sınırları işaretlerle belirtilmemiş 
olan gayrimenkullerin sahipleri, mahallî icaplara göre, sınırlarını belirtecek şekilde işaretler koyma
ya ve bu işaretleri muhafaza etmeye ve uçakla fotoğraf alınacağının tebliği halinde, gerekli mal
zemesi idarece temin edilmek şartiyle bu işaretleri tapulama müdür ve memurları tarafından ta
rif olunacak şekli getirmeye mecburdurlar. 

Tapulama teknisyen ve yardımcısının 21 nci madde uyarınca o mevki veya sokağa gittiği ta
rihe kadar gayrimenkul sahibi bu vazifesini yerine getirmezse 88 nci madde uyarınca cezalandı
rıldıktan başka, bu işlemler 75 nci maddede bahsi geçen tahsisattan ödenmek üzere teknisyen ta
rafından yaptırılır. Masraf tutarı tapulama tutanağına kaydedilir. Masraf tapulama harcı ile 
birlikte ve aynı usul dairesinde alâkalıdan tahsil olunur. 
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MADDE 1.6. — Millet Meclisi metninin 16 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 17. — Millet Meclisi metninin 17 nei maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — Millet Meclisi metninin 18 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 19. —• Millet Meclisi metninin 19 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 785) 



— 12 — 
Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Tesbit işleri 

Tesbiti yapılacak mevkiin ilânı 

MADDE 20. — Tapulama teknisyeni ve yardımcısı 12 ve 13 ncü maddeler gereğince alınacak 
kayıtlarla, listelerden ve bilirkişilerin vereceği bilgilerden faydalanarak tapulamasını yapacakları 
mevkii veya sokağa gidecekleri günü tesbit ve en az iki gün evvel muhtar veya belediye başkam 
marifetiyle ve mûtat vasıtalarla birlikleri içinde ilân ettirir ve ayrıca bu hususta düzenlenecek 
ilân ihtiyar kurulunun çalışma yerinin veya belediye dairesinin kapısına asılır. Keyfiyet,, bir tu
tanakla tevsik olunur. 

Bu ilânda, belirli günde mal sahiplerini ve diğer alâkalıların gayrimenkulJeriniıı sınırlarını 
göstermek ve iddialarını bildirmek için hazır bulunmaları ve bulunmadıkları takdirde gıyapların
da tapulama yapılacağı belirtilir. 

Gayrimenkıdlerin tesbit usulü 

MADDE 21. — Tapulama teknisyeni ve yardımcısı belli günde beraberce gayrimenkulun bu
lunduğu yere giderler. Bilirkişiler, muhtar ve hazır bulundukları takdirde mal sahipleri ve sair alâ
kalılar muvacehesinde tapu ve vergi kayıtlarını ve ibrazı halinde imza mukabilinde teslim alacak 
lan sair vesikaları en az üç bilirkişinin ve muhtarın malûmatına müracaat suretiyle tetkik ve ma
halline tatbik ederek parselleri sınırlandırır ve beşinci bölümde yazılı esaslar dairesinde hak sahip
lerini tâyin ederler. Bu suretle hak sahipleri tâyin edilmiş olan parselleri ölçer veya hava fotoğ
raflarına işaretlerler. 

Tahdit ve ölçü işinde tatbik edilmesi gereken klâsik ve fotogrametrik metotlara ait teknik hu
suslar yönetmelik ile aeıklanır. 

Teknisyen ve yardımcısının takdir yetkin 

MADDE 22. — Teknisyen ve yardımcısı; bilirkişilerin mütalâasını kanaaibahş görmedikleri 
veya bilirkişiler o işte bilirkişilik yapamıyacak durumda bulundukları takdirde, bilirkişilerin mü-
talâasiyle bağlı olmaksızın sair kimselerin mütalâa ve şahadetlerine müracaat edebilirler. 

Şu kadar ki, bilirkişilerin beyanları hilâfına yapılan tesbitler; kayıt ve vesikalara isfinadet-
tirilir ve mucip sebepleri tutanaklarda belirtilir. 

Tesbitte muhtar bulunmadığı veya diğer bir ekiple çalıştığı takdirde, yerine ihtiyar kurulun
dan bir üye ikame olunur. Belediye teşkilâtı olan birliklerde köy muhtarına ve ihtiyar kurulu üye
sine terettübeden vazifeler, varsa mahalle muhtarı ve mahalle ihtiyar kurulu üyesi, yoksa, belediye 
başkanı ve encümen üyesi tarafından görülür. 

17 nci maddede gösterilen memnuiyet hükmü, tapulama teknisyeni \rc yardımcısı ile muhtar ve 
belediye başkanı ve bunların yerine kaim olanlar hakkında da tatbik olunur. 

Tapulama tutanağının tanzimi 

MADDE 23. — Tapulama teknisyeni ve yardımcısı tetkikat ve tahkikat neticesinde elde ettikleri 
malûmatı ve bu husustaki kanaatlerini her gayrimenkul için açacakları bir tutanağa yazarlar. 

Teknisyen ile yardımcısı arasında görüş ayrıhğı çıktığı takdirde teknisyenin oyu tercih •olunur. 
Yardımcısı muhalefet sebeplerini tutanağa kayd der. 

Tapulama tutanakları; teknisyen ve yardımcısıi'le muhtar, bilirkişiler, mütalâa ve şahadetlerine 
müracaat edilen diğer kimseler, orada hazır bulunan alâkalılarla bitişik gayrimenkul sahipleri ve 
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MADDE 20. — Millet Meclisi metninin 20 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 21. -— Millet Meclisi metninin 21 nci maddesi aynen kabul edilmiştiı'. 

MADDE 22. — Millet Meclisi metninin 22 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2-']. — Millet Meclisi metninin 2-î ncü maddesi aynen, kabul edilmiştir. 
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tesbite itiraz edenler varsa bunlar veya mümessilleri tarafından imza edilir. İmzadan istinkâf halinde 
keyfiyet o şahsın imzasının yerine yazılarak diğer hazır bulunanlar tarafından tasdik olunur. 

Tutanağın ihtiva edeceği hususlar, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce yönetmelik ile tesbit 
edilir. 

Tutanakların tevdii 

MADDE 24. — Her birlikte, tapulama işinin bitiminden sonra teknisyen ve yardımcısı tarafından 
tapulama tutanakları; gayrimenkul!erin parsel numaraları sırasına göre, maliklerinin ad ve soyadları
nı, tutanağa iliştirilen belgelerin sayısını ve gayrimenkullerden itirazlı olanları gösterir iki nüsha cet
vel ile birlikte tapulama müdürüne verilir. 

Müdür tarafından cetvelin bir nüshası imzalanarak iade olunur. İkinci nüshası evrakı müsbite 
mahiyetinde saklanır. 

Tutanakların tetkiki 

MADDE 25. — Tapulama müdürü 24 ncü madde gereğince kendisine verilen tutanakları en kısa 
bir zamanda tetkik ederek noksan veya yanlışlıklar görürse ilgili teknisyen ve yardımcısına ikmal ve 
tashih ettirir. 

İkmal ve tashih, alâkalıların haklarına müessir bulunuyorsa, bu hususta tapulama tutanaklarının 
tanzimindeki esaslara riayet olunur. 

Tutanakların askı ilânı 

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

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

Tapulama müdürü; henüz tapulaması nihayete ermiyen birliklerde bir mahalle veya mevki
den daha küçük olmamak şartiyle, tesbitleri ikmal edilen gayrimenkullerc ait tutanakları teknis
yen ye yardımcısından alarak yukardaki esaslara göre ilân etmeye salahiyetlidir. 

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

Tutanakların tasdiki 

MADDE 27. — (30) günlük itiraz müddeti geçtikten sonra itirazsız olan tapulama tutanakları
na ait tesbitler kesinleşir. Tapulama müdürü müddetin bitimini takibeden günün tarihini koyarak 
tutanakları tasdik eder. 

İtirazların komisyonda tetkiki 

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

Bölgede harita ve kadastro yüksek mühendis veya mühendisi mevcutsa fon kontrol memuru 
yerine üye olarak bunlar alınır. 

İcabı halinde komisyon veya üyelerden biri veya ikisi mahallinde tetkikat ve tahkikat yapar. 
Alâkalıları dinler, elde edeceği neticeye göre işi karara bağlar. 
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MADDE 24. — Millet Meclisi metninin 24 ncii maddesi aynen kabul edilmişti t". 

MADDH 25. — Millet Meclisi metninin 25 imi maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2G. — Millet Meclisi metninin 26 ncı caddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 27. — Millet Meclisi metninin 27 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 28, — Millet Meclisi metninin 28 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Komisyonun kararı, tapulama müdürü tarafından itiraz eden ile lehine tapulama tcsbiti yapı
lana tebliğ' olunur. Alâkadarlar tebliğ tarihinden itibaren (30) gün içinde tapulama mahkemesine 
dâva açtıkları takdirde tapulama tutanağı ve ilişikleri tapulama hâkimi tarafından celp ve ihtilâf 
6 ncı bölümde yazılı hükümler dairesinde hallolunur. 

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

İtirazları inceleme süresi ve sonuçları 

MADDE 29. — Tapulama komisyonu, askı ilânının bitiminden itibaren üç ay içinde itirazlı tu
tanakları tetkik ederek karara bağlar. Bu süre içinde karara bağlanmamış olan itirazların, geri kalış 
sebepleri kararda belirtilmek suretiyle, üç ayın bitiminden sonra da incelenmesine devam edilir. 

Komisyon, itirazın mahiyeti itibariyle işin halline kendisini salahiyetli görmediği hallerde, sebe
bi belirtilmek suretiyle itirazlı tutanaklar müdür tarafından derhal tapulama mahkemesine tevdi 
olunur. 

Plân ve kütüklerin tanzimi ve tapu senetlerinin verilmesi 

MADDE 30. —• Tapulama müdürü tarafından tasdik edilen tutanaklarla, tapulama komisyo
nunun kesinleşen kararlarına ait tutanaklar, birlikler itibariyle parsel numarası sırasına göre ve 
tutanakların tasdik tarihi, tescil tarihi olarak gösterilmek suretiyle tapu kütüklerine geçirilir. İti
razlı olup tapulama komisyonunca tetkik edilmekte olan veya tapulama mahkemesine intikal etmiş 
bulunan gayrimenkullerin parsel numaralarına ait kütük sayfaları boş bırakılır. 

Kütüğe geçirme işlerinde mahallî tapu teşkilâtı memurlarını çalıştırmaya Genel Müdürlük sala
hiyetlidir. 

Tutanaklar tapu kütüğüne geçirildikten sonra çaplı tasarruf vesikaları veya çapları ayrıca 
verilmek üzere tapu senetleri alâkalılarına dağıtılır ve kütüklerle tutanaklar ve sair fer'î siciller 
mahallî tapu idarelerine devir ve teslim edilir. Tanzim olunacak üç nüsha devir cetvelinin birisi 
tapulama müdürlüğünde, diğeri tapu idaresinde saklanır ve üçüncü nüshası kütük ve pafta ör
nekleriyle birlikte Genel Müdürlüğe gönderilir. 

Pafta ve foto plânlar fennî esaslar dairesinde tanzim edildikten sonra teknisyen ve teknisyen 
yardımcısı tarafından imzalanır. Bunlar bölgede bulunan harita ve kadastro yüksek mühendisi ve
ya bunların yerine vazife gören fen kontrol memuru tarafından fennî kontrolü yapıldıktan son
ra tasdik olunur. 

Sicillerin hukukî kıymeti ve sukutu hak müddeti 

MADDE 31. — Tapulamaya müsteniden tesis olunan tapu sicilleri, aksi hükmen sabit oluncaya 
kadar muteberdir. 

Bu sicillerde belirtilen haklara tescilleri tarihinden itibaren on sene geçtikten sonra, tapula
maya takaddüm eden sebeplere dayanılarak itiraz olunamaz ve dâva açılamaz. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Mülkiyet hakkının tesbitindeki esaslar 

Tapuda kayıtlı gayrimenkullar 

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

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

C. Senatosu (S. Sayısı : 785) 



«... 17 — 
Geçici Komisyonun kabul ettiği metin 

MADDE 29. — Millet Meclisi metninin 29 neu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 30, — Millet Meclisi metninin 30 ucu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 31. — Millet Meclisi metninin 31 nci maddesi aynen kabul edilmiştir, 

MADDE 32. — Millet Meclisi metninin 32 nci rAaddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Mirasçılardan biri veya birkaçı; mirasçıların v e hisse miktarlarının tâyinini itiraz müddeti için
de dâva yolu ile tapulama hâkiminden talebede bilecekleri gibi murisin ölüm tarihine göre aranı
lacak belgelere istinaden idareden de istiyebilir ler. 

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

b) Kayıt sahibi veya mirasçılarından başkası zilyed bulunuyorsa, kayıt sahibi veya mirasçı
larının tapulama teknisyeni ve yardımcısı huzurunda muvafakatleri halinde zilyed adına tesbit 
olunur. 

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

veya mirasçılarından veyahut bunların mümessillerinden gayriresmî surette temellük ettiğini, bun
ların beyanı veya her hangi bir belge ile veya bilirkişi veyahut şahit sözleriyle tevsik ettiği ve 
ayrıca en az on sene müddetle zilyed bulunduğu takdirde zilyed adına tesbit olunur. 

d) Kayıt sahibi yirmi sene evvel vefat etmiş yahut gaipliğine hüküm verilmiş veyahut tapu 
sicilinden malikin kim olduğu anlaşılamamış ise, nizasız ve fasılasız yirmi sene müddetle ve malik 
sıfatiyle zilyed bulunan kimse adına tesbit olunur. 

Tapusuz gayrimenküller 

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

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

Yüzölçümü yüz dönümü geçen müstakil parçaların veya aynı şahsın aynı sebebe dayanarak 
zilyed bulunduğu yekdiğerine bitişik ve yüz ölçümleri toplamı yüz dönümü aşan birden fazla par
çalarının her birinin yüz dönümlük kısmı, zilyedliğe ait birinci fıkradaki unsurların mevcudiyeti 
halinde, zilyedi adına tesbit olunur. 

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

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

haberi, 
f) Gayrimusaddak tapu yoklama kayıtları, 
g) Mülkname, muhasebatı atîka kalemi kayıtları, 
h) Mubayaa, istihkâm ve ihbar hüccetleri, 
i) Evkaf idarelerinden tapuya devredilmemiş tasarruf kayıtlan, 
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MADDE 33. — Millet Meclisi metninin 33 neü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Taksim halinde 

MADDE 34. — Tapuda kayıtlı gayrimenkulun malikleri veya bunların mirasçıları ve tapuda 
kayıtlı olmıyan gayrimenkulun 33 ncü madde gereğince tahakkuk eden zilyedleri arasında taksim 
edildiği belgelerle veya bilirkişi veyahut şahit beyanları ile sabit olduğu takdirde, gayrimenkuller 
taksim veçhile zilyedleri adına tesbit olunur. 

Umumun istifadesine mahsus köy ortamallan 

MADDE 35. — Mera, yay]a, kışlak, otlak, harman yeri, pazar ve panayır yerleri gibi âmmenin 
istifadesine tahsis edildiği veya kadîmden beri umumun istifade ve intifa ettiği, belgelerle veya 
bilirkişi ve şahit beyanı ile tevsik edilen ortamalı arazi sınırlandırılır, parsel numarası verilerek 
yüzölçümü hesaplanır. 

Bu sınırlandırma tescil mahiyetinde olmadığı gibi bu suretle belirtilen gayrimenkuller, hususi 
kanunlarında yazılı hükümler mahfuz kalmak üzere hususi mülkiyete konu teşkil etmezler. 

Kamu hizmetlerinde kullanılan köy ortamallan 

MADDE 36. —Namazgah, mezarlık, yunak, köy odası ve köy bütçesinden \eya yardımlarla ya
pılan cami, okul ve tesisleriyle, kitaplık ve sağlık tesisleri gibi kamu hizmetinde kullanılan gayri
menkuller, sınırı içinde bulunduğu köy tüzel kişiliği adına, 

Tapu kayıtlarına veya özel kanunlarına göre Hazine, özel idare veya belediyeye ait bu gibi gay
rimenkuller adı geçen tüzel kişiler adına, 

Tesbit edilir. 

İhya 

MADDE 37. — Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu hükümlerine göre; Devletin hüküm ve tasar
ını fu altında bulunup kamu hizmetlerine tahsis olunmıyan taşlık ve delicelik araziden 27.3.1950 
tarihinden önce masraf ve emek sarfı ile bağ, bahçe, meyvalık, zeytinlik veya tarla haline getiril
mek suretiyle ihya edilmiş gayrimenkuller, Hazine adına tesbit ve tescil olunur. İhya edenlerle 
kanuni veya akdî halefleri tutanakta ve kütüğün beyanlar hanesinde gösterilir. Bu gibi yerler hak
kında yetkili mercilerce Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun muaddel geçici maddesi hükmü uy
gulanır. 

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

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

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

Hazine adına tesbit 

MADDE 38. — Yukardalki maddelerin hükümleri dışında kalıp da tescile tM olan gayrimenkul
ler Hazine adına tesbit olunur. 

O. Senatosu (S. Sayısı : 785) 



- â l -
Geçici Komisyonun kabul ettiği metin 

MADDE 34. — Millet Meclisi metninin 34 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 35. — Millet Meclisi metninin 35 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 36. — Millet Meclisi metninin 36 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 37. — Millet Meclisi metninin 37 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 38. — Millet Meclisi metninin 38 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Takyitler ve mülkiyetin gayrı ayni haklar 

MADDE 39. — Tapuda kayıtlı gayrimenkulun zilyed lehine, tesbitinde, gayrimenkulun takyidin
den, mülkiyetin gayrı ayni haklardan, tedbirlerden ve hacizlerden mütevellit üçüncü şahısların hak
ları saklı tutulur. Tapu kayıtlarmdaki bu nevi hak ve mükellefiyetler tapulama tutanağında belirti
lerek yeni kütüklere aynen geçirilir. 

Muhdesat 

'MADDE 40. — Gayrimenkul üzerinde arzın malikinden başkasına ait muhdesat mevcut ise, nmh-
desatm cinsi ve ihdas tarihi tutanağın iktisap sebebi sütununda izah edilmek suretiyle muhtesatm 
sahibi tutanağın ve kütüğün beyanlar hanesinde gösterilir. 

Diğer kontun hükümlerinin uygulanacağı haller 

MADDE 41. — Bu bölümde aksine hüküm bulunmıyan hallerde, Türk Kanunu Medenisi ile di
ğer kanunların iktisap ve «tescile ilişkin hükümleri uygulanır. 

Kayıt ve belgelerin kapsamını tayip, 

MADDE 42. — Değişmez ve genişletilmeye elverişli olmıyaın sınırlı tapu kayıtları ile diğer bel
gelerin muhtevaısını tâyinde, kayıt ve belgelerde gösterilen sınıra itibar olunur, özel kanunların ka
vut . ve belgelerde yazılı miktara itibar edilmesini göz önünde tutuğu haller saklıdır. Ancsk, Hazi
nece özel kanunları hükümlerine göre miktar üzerinden satılan tefviz veya tahsis edilen veya pa
rasız dağıtılan arazide çıkan fazlalık, satış, tefviz, tahsis veya dağıtım tarihinden1 başlıyark on yıl 
geçmiş ise miktarına bakılmadan kayıt sahibi adına tesbit edilir; on yıl geçmemiş ise miktar fazlası 
hakkında 5618 sayılı Kanunun 2 nci maddesi hükmünün kayıt sahibi lehine uygulanıp uygulanmıya-
cağı en büyük mülkiye âmirinden sorularak alınacak karşılık uyarınca işlem yapılır. 

Değişebilir ve genişletilmeye elverişli sınırlı tapu kayıtları ile diğer belgelerin muhtevasını belirt
mekte, kayıt ve belgelerde yazılı miktara itibar oluftıur. 

Kayıt ve belgeler haritaya dayanmakta ise yerine uygulama kabil olduğu takdirde haritaya iti
bar olunur. 

Bu maddede yazılı gayrimenfcullerde husule gelen miktar fazlalıklarında da şartları uygun bu
lunduğu takdirde 33 ncü madde hükmü uygulanır. 

Miktar fazlasının ifrazı 

MADDE 43. — Kayıt ve belgelerde yazılı miktara itibar edilmesi gereken hallerde, kayıt ve bel
geler değişebilen ve genişletilmeye elverişli sınırı ihtiva ediyor&a miktar fazlası o taraftan ifraz 
edilir. 

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

Zilyed tesbit sırasında hazır bulunmaz veya tercih hakkını kullanmakta'n kaçınırsa ifraz, zilyedin 
yararına uygun düşen taraıftaın yapılır. 

;Bu madde hükmüne göre ifraz olunan miktar fazlalıkları hakkında zilyed lehine tesbit şartları 
meveudolmadığı takdirde, fazlalık Hazine adına teıbit olunur. Şu kadar ki, fazlalığın bulunduğu sı
nırda 35 nci maddede yazılı gayrimenkuller mevcut ise fazlalık hakkında o madde hükmü uygu
lanır. 
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MADDE 39. — Millet Meclisi metninin 39 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 40. — Millet Meclisi metninin 40 neı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 41. — Millet Meclisi metninin 41 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 42. — Millet Meclisi metninin 42 nei maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 43. — Millet Meclisi metninin 43 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Kısmi iktisap ve §ayi hissenin iktisabı 

MADDE 44. — Gayrimenkul tapuda kayıtlı olsun veya olmasın, onun itfrazı kabil bir kısmının 
veya şayi hibesinin, fbu kanunda zilyed lehine kabul edilen sebeplerle iktisabı caizdir. 

Zilyedlik haklarının devri ve müddetlerin eklenmesi 

MADDE 45. — Bu bölümde zilyed lehine tamınan haklardan zilyedin akdî veya kanuni halefleri 
faydalanabilecekleri gibi ibirbirine halef olan zilyedlerin zilyedlik müddetleri eklenir. 

Evvelce kadastrosu yapılan yerlerle müseccel ormanlar 

MADDE 46. — Bir birlik sınırları içinde evvelce kadastrosu veya tapulaması yapılmış olaıv 
yerler yeniden tapulanmıyarak o birlikte tapulamanın bitiminde son parsel numarasından sonra 
numaralamaya devam edilmek suretiyle o birliğin tapu kütüğüne aktarılarak olduğu gibi ya
zılır. Bu gayrimenkullerin eski tapu kütüklerin deki kayıtları kapatılmakla beraber paftalarında 
da buna göre gerekli düzeltme yapılır. 

Birlik sınırları içinde evvelce kadastro veya tapulaması yapılmış olan yerler, yanlışlıkla 
ikinci bir defa tapulamaya tabi tutulmıışsa, ikinci tapulama ne safhada bulunursa bulunsun, 
bütün sonuçları ile birlikte hükümsüz sayılır. 

Orman Kanunu uyarınca tahditleri yapılarak kesinleşmiş ve tescil edilmiş ormanlara ait ka
yıtlar, müseccel bulunduğu birliğin tapu kütüğüne olduğu gibi aktarılır. 

ALTINCI BÖLÜM 

Uyuşmazlıkların tapulama mahkemesinde çözülmesi 

Genel olarak görev 

MADDE 47. — Tapulama mahkemesi; gayrimenkul mülkiyetine ve mülkiyetin gayrı ayni 
haklara, tapuya tescil veya şerh edilecek veyahut beyanlar hanesinde gösterilecek sair haklara, 
sınır ve ölçü uyuşmazlıklarına, tapulamaya ve tapu sicilini ilgilendiren benzeri dâvalara bakar. 
Verasat uyuşmazlıklarını çözümliyebileeeği gibi istek üzerine veraset belgesi verir. Velisiz ve 
vasisiz küçüklere ve kısıtlılara yalnız tapulama işlerinde yetkili olmak üzere kayyım tâyin eder. 
Küçüklerin ve kısıtlıların menfaatlerini korumak amacı ile Türk Kanunu Medenisinin hâkimin iz
nine şart kıldığı hallerde bu izni verir. 

Tapulama mahkemesi; vazifesine giren işlerde ihtiyati tedbir kararı verebilir. Kararı hemen ta
pulama müdüriyle o yerin tapu idaresine bildirir. Tedbir kararı tarihinde gayrimenkulun ta
pulama tutanağına henüz itiraz edilmemiş ise kararı alan taraf, karar tarihinden itibaren on 
gün içinde tutanağa itiraz etmekle zorunludur. Bu müddet içinde itiraz edilmezse tedbir hüküm
süz kalır. 

Tapulama tutanağının düzenlenmesi tarihinden ve tutanak sonradan tamamlanmış ve dü-
zeltilmişse o tarihten sonra doğan haklara ilişkin uyuşmazlıklarla, taksim, izalcişüyn veya muh-
desata tebaan temellük, muhdesatm kal'i ve hedmi gibi mahkemeden ihdas edici nitelikte hüküm 
almayı gerektiren isteklerin incelenmesi tapulama mahkemesinin görevi dışındadır. 

Zaman bakımından görev 

MADDE 48. — Tapulama mahkemesinin görevi her gayrimenkul hakkında tapulama tutana
ğının düzenlediği tarihte başlar. 
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MADDE 44. — Millet Meclisi metninin 44 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 45. — Millet Meclisi metninin 45 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 46. — Millet Meclisi metninin 46 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 47. — Millet Meclisi metninin 47 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 48. — Millet Meclisi metninin 48 nci maddesi aynen kabul edilmiştir, 
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Bu mahkeme : 
a) Mahallî hukuk mahkemelerinden 50 nei madde uyarınca tapulama mahkemesine devredi

len dâva dosyaları ile ilişkin uyuşmazlıkları, 
b) 26 ncı maddede belirtilen askı ilânı içinde açılacak veya tapulama müdürü tarafından ve

rilecek itirazlı işlere ait dâvaları, 28 nci maddeye göre tapulama komisyonu kararları aleyhine 
müddeti içinde açılacak dâvaları, 

e) Tapulama mahkemesinde görülmekte olan dâva konusu gayrimenkuller hakkında dâvanın 
derdest bulunduğu süre içinde yapılacak diğer itirazları, 

İnceler ve çözer. 
Tapulama işlerinde 3553 sayılı Kanun hükmü uygulanmaz. 

Yer bakımından görev 

MADDE 49. — Tapulama mahkemesinin yer bakımından görevi, bulunduğa bölgedeki birlik
lerin genel sınır krokisinde belirtilen sınırları belli edilir. 

İdari kuruluşta değişiklik yüzünden, sonradan başka bir bölgeye bağlanan birliklere ait uyuş
mazlıkları çözmeye o birliğin tapulamaya başlandığı tarihte bağlı bulunduğu bölgenin tapulama 
hâkimi yetkilidir. 

Mahallî mahkemelerde görülmekte olan dâvaların devri 

MADDE 50. — Mahallî hukuk mahkemelerinde görülmekte olan tapulama ile ilgili bulunan 
ve kesinleşmemiş gayrimenkul dâvaları hakkında o gayrimenkul için tapulama tutanağı tanzim 
edildiği tarihte bu mahkemelerin vazifesi sona erer ve dâvalara ait dosyalar tapulama mahkemesi
ne re'sen devrolunur. 

Tapulama mahkemesinde görülmekte olan olan dâvaların o yer mahkemelerine devri 

MADDE 51. — Tapulama işlerinin bir bölgede tamamlanarak tapu kütük ve dayanağı belgele
rin mahallî tapu idaresine devrinden altı ay sonraya kadar tapulama mahkemesinde hükme bağlan
mamış dâvalara ait dosyalar; o yer asliye mahkemesine devrolunur. Bu mahkemelerde dâvaya 
kaldığı noktadan, bu kanunda yazılı usule göre devam olunur. Bu süreyi uzatmaya Adalet Ba
kanı yetkilidir. Yargıtaydan bozularak yollanacak dâvalar hakkında da bu madde hükmü uygu
lanır. 

Mahkemede tatbik edilecek esaslar 

MADDE 52. — Tapulama mahkemelerinde ve 51 nci madde uyarınca devredilen dâvalar hak
kında mahallî asliye mahkemelerinde veyahut tapulama tesbitleri aleyhine sonradan mahallî mah
kemelere açılacak dâvalarda bu kanunun beşinci bölümünde yazılı esaslar uygulanır. 

Deliller 

MADDE 53. — Beşinci bölümdeki esasların uygulanmasından doğacak uyuşmazlıklarda 33 ncü 
maddenin üçüncü fıkrası hükmü saklı kalmak şartiyle her türlü delile dayanılarak hüküm verile
bilir. 

Yeniden ölçme veya tapulama plânında değişiklik yapmak gerektiği hallerde bu işlem mahkeme
ce tapulamada uygulanan fennî usullere göre tapu fen memuruna veya kadastro veyahut tapulama 
fen elemanına yaptırılır. 
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MADDE 49. — Millet Meclisi metninin 49 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 50. — Millet Meclisi metninin 50 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 51. — Millet Meclisi metninin 51 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 52. — Millet Meclisi metninin 52 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 53. — Millet Meclisi metninin 53 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Hâkimin takdiri 

MADDE 54. — Hâkim; tarafların delillerini topladıktan sonra re'sen tahkikatı genişletmek; 
lüzumlu gördüğü diğer delilleri toplama ve delilleri serbestçe takdir etmek yetkisini haizdir. Tah
kikattan elde edeceği kanaate göre beşinci bölümde yazılı esaslar dairesinde karar vermek ve 
gayrimenkulun kimin adına tescil edileceğini belirtmekle mükelleftir. Gayrimenkulun ölü bir şah
sa aidolduğu tahakkuk eder ve alâkalılar mirasçıların tahkikini istemezlerse ölü olduğu yazılmak 
suretiyle o şahsın adına tescil kararı verilir. 

Muhkem kaziye 

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

Vekâlet 

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

Bir gayrimenkulde menfaatleri zıt olmıyan kimseler de yekdiğerini tevkil edebilir. 

Vekâletname ve vekâlet ücreti 

MADDE 57. — Tapulama işlerinde, köy ihtiyar kurulu, sulh hâkimi veya tapulama hâkimi ta
rafından tasdik edilmiş vekâletnameler de muteberdir. 

Avukat veya dâvavekili ile takibedilen dâvalarda vekâlet ücreti dâvanın önemi, vekilin sarf etti
ği emek, tarafların dâvada hüsnüniyetle hareket edip etmediği ve nasafet kurulları göz önünde 
tutularak maktuan takdir ve tâyin olunur. 

Şu kadar ki, takdir edilecek vekâlet, ücretinin miktarı, gayrimenkulun değerine göre avukatlık 
ücret tarifesinin tâyin ettiği nispî ücret sınırlarının üstünde olamaz. 

Muhakeme usulü 

MADDE 58. — Bu kanunun tatbikinde ayrıca açıklık bulunmıyan hallerde şifahi muhakeme usu
lü uygulanır. 

Adlî tatil 

MADDE 59. — Tapulama mahkemeleri adlî tatile tabi değildir. Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka
nununun müddetlerin adlî tatil sebebiyle uzatılmasına dair hükümleri uygulanmaz. 

Tapulama mahkemesine açılacak dâvalar ve itiraz yolu ile gelen işler 

MADDE 60. — Tapulama hâkimi askı ilân süresi içinde kendisine verilen itiraz dilekçesini ve
rildiği tarihi imzası ile belirttikten sonra derhal tapulama müdürüne gönderir. Müdür tarafından 
dilekçe ilgili tapulama tutanağı ile birleştirildikten sonra 28 nci madde uyarınca işlem yapılır. 

Tapulama hâkimi tapulama komisyonu kararları aleyhine süresinde açılacak dâvalar ve tapu
lama müdürü tarafından mahkemeye tevdi olunacak itirazı gayrimenkullere ait tapulama tutanak
ları hakkında dâva dosyası açar. İlgililerin başvurmalarını beklemeksizin uyuşmazlığın çözülmesi
ne etkili kayıt ve diğer bilgileri tapulama komisyonu kararı ile tutanakları ve ilişiklerini ilgili dai
relerden getirir. 
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MADDE 54. — Millet Meclisi metninin 54 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 55. — Millet Meclisi metninin 55 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 56. — Millet Meclisi metninin 56 ııcı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 57. — Millet Meclisi metninin 57 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 58. — Millet Meclisi metninin 58 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 59. — Millet Meclisi metninin 59 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 60. — Millet Meclisi metninin 60 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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İtiraz eden, itiraz sebep ve delillerini dilekçesinde bildirmeye mecburdur. Dilekçede bu husus 
bildirilmemiş ise hâkim, 62 nci madde uyarınca gönderilecek davetiye ile bu hususların bildiril
mesi gerektiğini tebliğ eder. Muteriz en geç ilk duruşma oturumuna gelmez veya itiraz sebep ve 
delillerini bildirmezse itiraz etmemiş sayılır. Kanunun bu hükmü davetiye kâğıdında açıkça belir
tilir. 

Muteriz, teknisyene, tapulama müdürüne veya komisyona yapmış olduğu itiraz sebep ve delil
leri ile bağlı değildir. 

Mahallî mahkemelerden devredilen dâvalar hakkında yapılacak i§lem 

MADDE 61. — Tapulama hâkimi; mahallî mahkemelerden devredilen dâva dosyaları ile 13 ncü 
madde gereğince müdür tarafından tevdi edilecek tapulama tutanaklarını birleştirerek 26 ncı mad
dede yazılı askı ilânını yaptırır. İlân süresi bitmeden duruşmaya başlanamaz. Henüz hükme bağ
lanmamış olan dâvalara kaldıkları noktadan bu kanunda gösterilen esas ve usul dairesinde devam 
olunur. 

Mahallî mahkemelerince verilmiş olan hükümlerin kesinleşmesi ilâmın tebliğine bağlı bulunu
yorsa, ilâm tapulama hâkimi tarafından re'sen ilgililere tebliğ olunur. 

tik duruşma oturumu, ilân ve davetiye tebliği 

MADDE 62. — Tapulama hâkimi 60 ncı madde gereğince dosyalarını tamamladığı işlerin ilk 
duruşma oturumunu birlik mahallinde açar. Aynı birlikteki dâvalara aynı veya sonraki günlerde 
bakılır. Tapulama hâkimi birliğe gideceği günleri ve göreceği dâvaları ve dâva edenlerle edilenle
rin ad ve soyadlarını en az sekiz gün önce köy odası veya belediye kapısına astıracağı bir çizelge 
ile o birlikte ilân eder. Çizelgenin bir örneği en az sekiz gün askıda kaldığı ihtiyar kurulu veya be
lediye tutanağı ile belirtilir. Çizelgenin bir örneği en az sekiz gün önce mahkeme ilân tahtasına 
astırılır. 

Duruşmanın yapılacağı gün, dâvanın taraflarından olup da dâva dosyasında kimlik ve adres
leri belli olan kişilere ve tüzel kişilerin o bölgedeki işlerine bakan temsilcilerine davetiyle ile ayrıca 
tebliğ olunur. 

Dâvada takipsizlik ve itirazın düşmesi 

MADDE 63. — Tapulama mahkemesince gıyap kararı tebliğ edilmez, hazır bulunanların yüz
lerine karşı ve gelmiyenlerin huzurlarına bakılmaksızın duruşma yapılır. Taraflardan hiçbiri gel
mezse dosya muameleden kaldırılmaz, hâkim 54 ncü maddeye göre re'sen gerekli tahkikatı yaparak 
işi karara bağlar. 

Muterizin itirazından vazgeçmesi veya 60 ncı maddenin üçüncü fıkrasına göre itiraz etmemiş 
sayılması hallerinde tapulama hâkimi bu cihetleri zabıtla tesbit ederek ilgili tapulama tutanakla
rının, kütükler tapu dairesine devredilmemiş ise tapulama müdürüne, devredilmiş ise tapu idare
sine geriverilmesine karar verir. İtirazın yenilenmesi yolundaki iddialar idareten dinlenmiyerck 
ilgili gayrimenkullerin tesbit veçhile kütüklere tescilleri yapılır. 

60 ncı maddenin üçüncü fıkrasına göre itiraaz etmemiş sayılması halinde muterizin mahallî 
mahkemelerde dâva açmak hakkı saklıdır. 

Buruşmanın taliki halinde 

MADDE 64. — İlk duruşma oturumunda hüküm verilmesi kabil olmıyan hallerde, sonraki otu
rumlar bölge merkezinde yapılır. Talik kararında, sonraki oturumun nerede ve ne zaman yapıla
cağı hazır bulunanlara açıklanır. 

Her duruşma tutanağında oturumun nerede ne zaman açıldığı belirtilir. 
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MADDE 61. — Millet Meclisi metninin 61 nei maddesi aynen kabul edilmiştir 

MADDE 62. — Millet Meclisi metninin 62 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 63. — Millet Meclisi metninin 63 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 64. — Millet Meclisi metninin 64 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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İlâmın muhtevası ve tebliği 

MADDE 65. — Tapulama mahkemesi ilâmları, asliye mahkemesindeki usule göre düzenlenir ve 
re'sen taraflara tebliğ olunur. Dâva dosyasında ikametgâhı ve kimliği belli olmıyan tarafa tebligat 
umumi hükümler gereğince ilân yolu ile yapılır. 

Mahkemenin kararı tapulama plânının geometrik durumunda değişikliği gerektiriyorsa bu deği
şikliği belirten plân ilâma eklenir. 

Kanun yollarına müracaat 

MADDE 66. — Tapulama mahkemesinin kararlarına karşı kanun yoluna başvurmada asliye mah-
kemelerindeki usul uygulanır. 

Tapulama hâkimi, kanuni sürenin geçmesinden sonra Temyiz veya karar tashihi yollarına baş
vurulmuş olması halinde isteğin reddine, süresi içinde temyiz veya karar tashihi isteğinde bulu
nup da dosyanın Temyize gönderilmesinden önce feragat halinde veyahut dosyanın Temyize gön
derilmesi için gerekli masrafların, verilen uygun mehle rağmen ödenmemesi halinde kanun yoluna 
başvurmaktan vazgeçilmiş sayılmasına karar verir ve durumu ilgili tarafa tebliğ eder. Bu kararla
rın Temyizi kabildir. 

ilâmların infazı 

MADDE 67. — Mahkeme kesinleşen ilâmları dayanakları olan dâva dosyaları ile birlikte doğu
dan doğruya tescil olunmak üzere tapulama müdürüne ve eğer o birliğin evrakı ve kütükleri dev-
redilmişse tapu idaresine verir. 

Plânda değişiklik yapılmasını gerektiren ilâmların infazında, tapulama plânı üzerindeki düzelt
meler ilâma ekli plâna göre yapılır. 

YEDİNCİ BÖLÜM 

Malî hükümler 

Memurlara verilecek eşya 

MADDE 68. — Tapulama işlerinde çalışan bütün memurlara ve hizmetlilere vazifeleri sırasın
da çalışmalarını ve yaşamalarını kolaylaştıracak her çeşit demirbaş ve Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğünce lüzumlu görülecek eşya verilir. 

Veraset ve İntikal Vergisi 

MADDE 69. — Bu kanuna göre hibe ve intikal suretiyle tesbit edilen gayrimenkuller hakkında
ki işlemler, Veraset ve İntikal Vergisinin tahakkuk ve tahsiline bakılmadan sonuçlandırılır. 

Ancak, bu durumdaki gayrimenkullerin listesini, tescillerinden sonra bir ay içinde tapulama mü
dürü Maliye dairesine vermekle yükümlüdür. Tescil işinin tapu idaresince yapılması halinde bu so
rumluluk tapu idaresine düşer. 

Tapulama harcı 

MADDE 70. — Bu kanun hükümlerine göre tapulaması yapılan gayramenkaıllerden tapu kay
dı ile malik olan kimse veya mirasçıları adına yapılan tescillerde, beher dönüm ve küsurundan 
yüzeili kuruş, bunun dışındaki tescillerde üç yüz kuruş hare alınır. Şu kadar ki, her parsel için 
alınacafo hare miktarı on liradan aşağı olamaz. 

Harcın tahakkukunda bir dönüm bin metrefcare sayılır. 
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MADDE' 65. — Millet Medisi naetninin 65 nci maddesi aynen kabul edikiiştir. 

MADDE 66, —̂ Millet M©clki metninin 66 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 67. — Millet Meclisi metninin 67 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 68. — Millet Meclisi metninin 68 n.ci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 69. — Millet Meclisi metninin 69 ncu maddesi ayrığa kabsü «^mjfti?. 

MADDE *B, — Millet MecM metninin 70 n<îi maddesi aynen kabul edilmiştir, 
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Tapulama harçlarının tahakkuku 

MADDE 71. — Tahakkuk ettirilecek tapulama harçları için mükellefin adı, soyadı, adresiy gayri-
(menkulün cinsi kütük sayfa numarası, yüzölçümü ve hare miktarı gösterilmek suretiyle tapulama 
müdürü tarafından her birlik için dörder nüsha çizelge düzenlenerek iki nüshası maliyeye, bir nüs
hası tapu idaresine verilir. Dördüncü nüsha çizelge köy odasına veya belediye kapısına asılarak du
rum mûtad vasıtalarla ilân ve bir tutanakla belli edilir. 

Tapulama harçlarının tahsili 

MADDE 72. — Tapulama harçları; ihtilafsız işlerde eetvelin asıldığı, ihtilaflı işlerde hükmün 
kesinleştiği tarihten sonra ilk gelecek ay başında başlamak üzere 300 liraya kadar olan harçlar altı
şar aylık iki müsavi taksitte ve bir yılda, 300 lirayı geçen harçlar her altı aylık taksit 150 liradan 
az olmamak üzere iki senede altışar aylık müsavi taksitler halinde Âmme alacaklarının tahsili usu
lü hakkındaki Kanuna göre tahsil olunur. 

İştirak halindeki mülkiyetlerde tahakkuk ettirilen harem tamamı, diğer şeriklere rücu hakkı mah
fuz kalmak şartiyle, o gayrimenkule fiilen zilyed bulunan şerikten ve birden ziyade şerik fiilen zil-
yed bulunuyorsa bunlardan her hangi birinden tahsil olunur. 

Hare ve resimden muaflık 

MADDE 73. — Tapulama işleri dolayısı ile müdür veya memurlara ve tapulama mahkemelerine 
yapılacak itiraz ve dâvalara ait evrak ve tutanaklar, verilecek idari ve kazai kararlar ve icra edi
lecek tebligat ve verilecek çaplı tasarruf belgeleri ve benzeri her çeşit evrak Damga Resmi ile Tay
yare Resminden ve diğer hare, kaydiye ve resimlerden muaftır. 

Tapulama hâkiminin ve bilirkişilerin reddi, merci tâyini, dâvanın ihbarı, dâvaya müdahale, ıslah, 
ihtiyati tedbir, kanun yollarına başvurma ve eski hale getirme gibi Hukuk Usulü Muhakemeleri 
Kanununun taraflara ve üçüncü şahıslara tanıdığı hakların kullanılması halinde de birinci fıkra hük
mü uygulanır. 

Muaflıktan istisna 

MADDE 74. — Tapulama mahkemesi ilâmlarından, o ilâmda karara bağlanan parsellerin her 
biri için on lira ilâm harcı alınır. Bu hare aynı dâvada elli lirayı geçemez ve haksız çıkan tarafa 
yükletilir. Taraflar kısmen haklı ve kısmen halisiz çıkmışlarsa, talidir edilecek oran içinde paylaştı
rılır. 

Dâvanın ilk oturumunda dâvadan feragat, veya dâvayı kabul veya sulh ile dâvadan ilgisini ke
sen taraf ilâm harcı ile ilzam edilemez. 

Temyiz ve karar tashihi istekleri peşin harca tabi değildir. Ancak, bu isteklerin Yargıtayca red
di halinde on lira, hükmün Yargıtayca tasdiki halinde, tapulama mahkemesi ilâmındaki miktar ka
dar hare alınır. 

Zaruri mahkeme masrafı 

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

Birden fazla dâva için yapılan masraflar; ihtilaflı parsellerin sayısı ile orantılı olmak üze
re paylaştırılır. Dâvada taraflar kısmen haklı, kısmen haksız çıkmışlarsa, bu masraflar takdir edi
lecek oran içinde taraflara yükletilir. 
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MADDE 71. — Millet Meclisi metninin 71 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 72» — Millet Meclisi metninin 72 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 73. — Millet Meclisi metninin 73 neü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 74. — Millet Meclisi metninin 74 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 75, — Millet Meclisi metninin 75 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Birliklerde ilk duruşma oturumu, ödenek bulunmaması gibi sebepler yüzünden açılamıyor ve
yahut gayrimenkul üzerinde keşif ve tatbikat gibi işlemler mahkemece re'sen lüzumlu görülmüş 
olduğu halde aynı sebepler yüzünden yapılamıyorsa, tarafların, hâkim ve diğer görevlilerin yev
miyelerini, keşif ve tatbikatın gerektirdiği sair giderleri vermeleri ve mûtat aracı da sağlamaları 
halinde, ilk duruşma oturumu açılabilir ve arazi üzerinde gerekli görülen sair işlemler yerinde 
yapılabilir. 

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

Tapulama hâkimi ve diğer görevlilerin bu kanun gereğince birliklerde yapacakları oturum, 
keşif ve tatbikatlarda 6245 sayılı Harcırahı Kanununun 50 nci maddesine göre Bütçe Kanunu ile 
tesbit edilecek cetvellerde belirtilen yevmiyeleri, taaminat olarak ödenir. 

Tapulama mahkemesinin kararlarına karşı kanun yollarına başvuran taraf, posta ve tebliğ mas
raflarını ödemekle zorunludur. 

Mahkeme harç ve masraflarının tdhsüi 

MADDE 76. — Tapulama mahkemesinde ve 51 nei madde uyarınca mahallî asliye mahkemesine . 
devredilen dâvanın gerektirdiği zarurî masraflarla ilâm harçları, hâkim tarafından hükmün ke
sinleşmesi tarihinden başlıyarak onbeş gün içinde yazılacak bir tezkere ile ilgili vergi dairesine 
bildirilir. 

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

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

Süresi içinde ödenmiyen hare ve masraflar Amme Alacaklarının Tahsil Usulü hakkındaki Kanun 
uyarınca tahsil olunur. 

Fennî işlerin mütaahhide verilmesi 

MADDE 77. — Tapulamanın fennî işleri bir kısmının veya tamamının, tek başına veya Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğü ile birlikte yapılmak üzere Bakanlar Kurulu kararı ile hakiki veya 
tüzel kişilere ihale edilebilir. 

Bu sebeple, yıllık ödeme tutarı üç milyon lirayı geçmemek üzere otuz milyon liraya kadar ge
lecek yıllara sâri taahhüde girişmeye Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu 
bakan yetkilidir. 

öncelikle tapulama yapılması 

MADDE 78. — Tapulamasına başlanan bölgelerde henüz sırası gelmiyen birliklerle çiftliklerin, 
tapulama giderleri ilgilileri tarafından mal sandıklarına peşin olarak ve emaneten yatırılması ha
linde tapulamaları öncelikle yapılabilir. 

Tapulama gideri; memur ve hizmetlilerle bilirkişilerin ve tapulama mahkemesinin tazminat, yev
miye ve taşıt ücretleri ile hizmetle ilgili diğer giderleri içine alır. Bu giderler o yerin mal san
dığına yatırılan paradan mahsup yolu ile ödenir. 

Tahakkuk eden tapulama giderlerini, emaneten yatırılan para karşılamadığı hallerde, geri kala
nı tebliğ tarihinden başlıyarak bir ay içinde ödenmediği halde, birlik belediyesi veya ihtiyar ku^ 
rulu veyahut çiftlik sahiplerinden Amme Alacaklarının Tahsil Usulü hakkındaki Kanun uyarınca 
tahsil olunur, 
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MADDE 76. — Millet Meclisi metninin 76 rici maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 77. — Millet Meclisi metninin 77 nei maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 78; —- Miîİetf Meelisi neninin 78 nei mânidesîayöeii kabul edilmiştir; 

& Seıtatesı^ (S. Saylat••• :1m)f 
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Millet Meclîsinin kabul ettiği metin 

Tapu sicil binalarını yaptırmak 

MADDE 79. — Tapulaması yapılan yerlerde düzenlenen tapu kütükleri ile fer i sicililerin ve 
evrakı müsbiteleri ile kadastro plânlarının saklanması için Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü
ğünce gerekli görülen bölgelerde kabul edilecek plânlara göre tapu sicil binaları yaptırılır, 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli hükümleri 

Mülkiye âmirlerinin görevi 

MADDE 80. — Bu kanunun uygulanmasında mahallin mülkiye âmiri her türlü kolaylığı 
gösterir. 

•:.•;.-:. ..-.. . Tesciller . • 

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

Tapulama tesbiti kayıt sahibi veya mirasçılarından başkası adına yapılmış ve kesinleşmemiş ise 
tapulama sonucunu beklemeleri gerektiği ilgililere tebliğ olunur. Ancak, ilgililer tapulama neti
cesinde hâsıl olacak kesin durumu kabul edeceklerini noterde tanzim edilmiş belge ile veya tapu 
memuru huzurunda tesbit olunacak ifadeleriyle beyan ederek akdin, tescilin veya sair işlemin ya
pılmasını isterlerse o işlemler tapu idaresince yapılır ve keyfiyet derhal tapulama müdürlüğüne 
bildirilir. 

Tapusuz gayrimenkullerin tesbitleri kesinleşmedikçe tapu idaresince bir işlem yapılmaz, 

Sınır işaretlerinin korunması 

MADDE 82. — Arazi üzerindeki smır işaretleri ile nirengi, poligon, yeraltı ve yerüstü işaret
leri gibi teknik kuruluşlar iyi şekilde korunmadığı ve bozulduğu zaman durumu bozulan kuru
luşun içinde bulunduğu gayrimenkul malik veya işgal edenleri ve o birliğin muhtar veya bele
diye başkanı derhal o yer tapu idaresine bildirmekle zorunludurlar. 

Gayrimenkul sahipleri ile ilgililerin mecburiyetleri 

MADDE 83. — Tapulama teknisyeninin veya komisyonunun veyahut hu komisyon üyelerinden 
birinin isteği üzerine gayrimenkul sahipleri ile o birlikteki sınır komşuları gayrimenkullerinin sı
nırlarını göstermekle ve bilgilerine başvurulmak istenen kimseler de çalışma yerinde hazır bulun
makla zorunludurlar. 

Gayrimenkullere girmek 

MADDE 84. — Bu kanunun uygulanması ile ilgili işler için görevli memurlar, ellerinde o ye
rin mülkiye amirince verilmiş belgeleri ve yanlarında belediye veya köy ihtiyar kurullarından 
bir kişi bulunmak şartiyle bütün gayrimenkullere gündüzleri girebilirler. Karşı koyma halinde 
zabıta eliyle bu husus sağlanır. 

a Senatosu ' >'v(S. Sayısı'?•••785):; 
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Geçici Komisyonun kabul ettiği metin 

MADDE 79. — Millet Meclisi metninin 79 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 80. — Millet Meelisi metninin 80 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 81. — Millet Meelisi metninin 81 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 82. — Millet Meclisi metninin 82 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 83. — Millet Meclisi metninin 83 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 84. — Millet Meclisi metninin 84 ncü maddesi: aynen kabul edilmiştir, 

C. Senatps** ^ T (S. Sayısr s 785)^ 
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Millet: Meclisinin kabul ettiği metin 

İlânların niteliği, hak ve görevlerin §ümulü 

MADDE 85; — Bu kanunda sözü geçen bütün ilânlar ilgili gerçek ve tüzelkişilere şahsan tebliğ 
niteliğindedir. 

Kanunun gerçek kişilere tanıdığı hak ve yüklediği görevler, Hazine ile diğer tüzel kişilerin ka
nuni temsilcilerine de şâmildir. 

Teknik hususların tesbiti 

MADDE 86. -~ Sınırlara konulacak işaretlerin çeşit ve şekilleri ile ölçü ve plânların ya
pılma şekli ve diğer teknik esaslar, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirtilir. 

Potogrametrik alım yapılacak bölgelerde, teknik bir zorunluk olmadıkça klâsik metot uygulan
maz. 

İmza yerine geçen işaret 

MADDE 87. — Bu kanun uyarınca düzenlenen belgeleri imzalamak durumunda bulunan kimse 
imzasını atamazaaısol elinin baş parmağını, yoksaı öteki her hangi bir parmağını basması imza yeri
ne geçer. Bu durumda parmak işaretinin kime ve hangi el ve parmağa aidolduğu belirtilerek 
belgeyi düzenliyen görevli ile hazır bulunan ilgililer tarafından tasdik olunur. 

DOKUZUNCU BÖLÜM 

Cezai hükümler 

İnzibati ceza 

MADDE 88;..-— Tapulama işlerine engel olanlar veya zorluk çıkaranlar veyahut bu Kanunun 
19 ve 82 nci maddelerinde yazılı mükellefiyetleri yerine getirmiyenler, fiil daha ağır cezayı gerek-
tirmiyorsa elli liradan yüz liraya kadar, 

Tapulama tesbiti veya itirazların incelenmesi sırasında çağrılan yerlere veyahut tapulama mah
kemesine davetiye kâğıdında ücret verileceği gösterildiği halde özürsüz olarak gelmiyen bilirki
şiler ve tanıklar on liradan elli liraya kadar, 

İnzibati mahiyette olmak üzere para cezası ile cezalandırılırlar. Bu madde hükmünü tapula
ma müdürünün tezkeresi üzerine ve muhakeme sırasında işlenen fiiller hakkında da re'sen tapu
lama hâkimi uygular. 

Tanık ve bilirkişilerin gelmemelerini haklı gösterecek sebeplerin varlığı halinde verilen ceza 
kaldırılır. 

nüe ve desise ile malikinden başkası adına yazdırmak 

MADDE 89. — Tapulama tutanaklarının düzenlenmesi sırasında bir kimse sahibi olmadığı 
gayrimenkulu hile ve desise veyahut kendisine aidolmıyan evrak ve kayıtları kullanarak, kendisi 
veya başkası adına kaydettirirse, fiil daha ağır cezayı gerektirmediği takdirde altı aydan üç seneye 
kadar hapis ve elli liradan ikiyüz liraya kadar ağır para cezasiylc cezalandırılır. 

Yukarı ki fıkrada yazılı sonuç kanun veya yetkili merciler tarafından görevlendirilen kim
selerin sözü geçen fıkrada yazılı fiilleri veya yalan beyanları ile meydana geldiği takdirde bun-
lar için ceza üçte bir arttırılarak hükmolunur. 

& Senatosu (S. Saya* il^f 
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Gâfljûi Kûmiayomın kûbuli ettiği- matin 

M&Û&& 85ı •— Milleti Mealisi motninin, 85, nah madde»* asnrn kabala edilmiştir* 

MADÜ& 86, — Millet. Mûûlia metninin* 8& nm. maddesi. aj?ıen kabal* edilmiştir* 

MADDE 87. —- - JMillet Meclisi metninin? 87 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 88. — Millet Meclisi metninin 88 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 89. — Millet Mûûlisi m^tniın^ 8^ ncil muddesâıa^ıenkabaıl edilmiştir. 

C. Shmatoa* (S. S a p » t. 785$-
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Millet Meclisinin kabul ettiği metür 

Yalan beyan 

MADDE 90. — Tapulama tutanaklarının düzenlenmesi sırasında sahibi olmadığı bir gayrimen
kulu kendi veya başkası adına kaydettirmek veyahut bir kimseye ait gayrimenkulu başkası adı
na yazdırmak için vakıaların aksine beyanda bulunanlar hakkında Türk Ceza Kanununun 343 ncü 
maddesinin 1 nci fıkrasında yazılı ceza uygulanır. 

Tapulama işaretlerini bozanlar 

MADDE 91. — Tapulama dölâyisiyle vücuda getirilen sınır işaretlerini, nirengi, poligon, röper 
gibi tesisleri bozanlar imha veya tahribedenlcr veyahut yerlerini değiştirenler Türk Ceza Kanu
nunun 516 ve mütaakıp maddelerince cezalandırılırlar. 

ONUNCU BÖLÜM 

• - - - ' • • Son maddeler - - .•• 

Zilyedin defi haklan 

MADDE 92. — Bu kanunun zilyede tanıdığı iktisap hakları, tapulamasına başlanan bölgede zil-
yed aleyhine açılan dâvalarda defan dermeyan edilebilir. 

Eski tapulama Jıarcları 

MADDE 93. — Bu kanunun yürürlüğe girmesinden evvel tahakkuk ettirilip henüz tahsil edil
memiş olan tapulama harçları hakkında 72 nci madde hükmü uygulanır. 

Yanlışlıkların düzeltilmesi 

MADDE 94. — Tapulamaları yapılmış olan gayrimcnkuîlcrden, itirazlı olup da komisyonca veya 
mahkemece karara bağlanmamış olanların tahdit ve tcsbitinde, ölçü, tersimat ve hesaplarında 
düşülen yanlışlıklar: 

a) Bölgede tapulama çalışması devam etmekte ise, tesbitindeki esaslara göre tapulama mü
dürlüğü, 

b) Bölgede tapulama sona ermiş ve müdürlük bu bölgeden kaldırılmış ise, Tapu ve Kadast
ro Genel Müdürlüğünün yetkili kılacağı memurlar tarafından düzeltilmesine karar verilerek ilgi
lilere tebliğ olunur. 

Tebliğ tarihinden başlıyarak onbeş gün ieincle kararın kaldırılması yolunda yetkili mahke
mede dâva açılmadığı takdirde gerekli düzeltmeler yapılır. 

Şu kadar ki, tapulamadan sonra tedavül eden veya üzerinde başkalarının aynî hakları taal
lûk eden gayrimehkullere İlişkin düzeltmeler, il giUlerin izni ile yapılır. ! " : ; • . ~ '-- - - • 

Adalet Bakanlığı teşkilâtına eklenecek kadrolar 

MADDE 95. — Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Adalet Bakanlığı kısmına, ilişik (1) sayılı cet
velde gösterilen kadrolar eklenmiştir. 

C. Senatosu•- Z) (S. Sayısın :f83^ 



— 43 — 
Geçici Komisyonun kabul ettiği metin 

MADDE 90. — Millet Meclisi metninin 90 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 91. — Millet Meclisi metninin 91 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 92. —- Millet Meclisi metninin 92 nci maddesi aynen kabul edilmiştir, 

MADDE 93. — Millet Meclisi metninin 93 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 94. — Millet Meclisi metninin 94 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 95. — Millet Meclisi metninin 95 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 785) 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

Tapu ve Kadastro teşkilâtı ile ilgili kadrolar 

MADDE 9& -«Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayilı Ka
nuna 'bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü kısmından 
ilişik (2) sayılı cetvelde gösterilen kadrolar çıkarılmış ve aynı cetvele, ekli (3) sayılı cetvelde gös
terilen kadrolar eklenmiştir. 

Kanunun uygulanacağı diğer haller 

MADDE 97i —* Bu kanunun 1 nci maddesinde yazılı yerler dışında bulunan gayrimenkuller 
hakkında umumi hükümlere göre açılmış ve açılacak dâvalarda da bu kanunun 33 ncü ve 42 nci 
maddeleri uygulanır. 

Bu hükümler, zilyed aleyhine açılan dâvalarda defan ileri sürülebileceği gibi, kesinleşmemiş 
plan dâvalarda dahi tatbik olunur. 

Kanuni sebeplerle görevleri başında bulunamıyan memurlar 

GEÇÎCÎ MADDE 1. — Bu kanunla kadroları kaldırılanlardan kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihte geçici görev, hastalık ve izin gibi kanuni sebeplerle görevi başında bulunmıyanlar Tapu ve 
Kadastro Geneıl Müdürlüğü teşkilâtında maaşlı g-i.'eve tâyin olundukları takdirde işe başlamak kaydı 
olmaksızın almakta oldukları maaşların verilmesine devam edilir. 

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte memur bulunanlardan kadro, maaş ve unvanları değiştirilme
miş planların yeniden tâyine lüzum olmayıp haklarında yakardaki fıkra hükmü uygulanır. 

Mahkemelerde bulunan dosyaların tabi olacağı işlem 

GEÇÎCÎ MADDE 2. — Bu kanunun yürürlüce girdiği tarihte tapulama mahkemesine intikal 
etmiş olup da, 5602 sayılı Kanuna tevfikan duruş nal-arı açılmaımış bulunan itirazlı parsellere ait 
dosyalar, 28 nci madde mucibince itirazları tetkik ndilmek üzere, tapulama komisyonuna devredilir. 

29 ncu maddedeki üç aylık müddet, bu dosyaların tapulama komisyonlarına devrinden itibaren 
bir ay sonra işlemeye başlar. 

Tapusuz arazi hakkında evvelce yapılan tesbit ve tescillerin tabi olacağı işlem 

GEÇÎCÎ MADDE 3. — 5602 sayılı Kanunun 13 ncü maddesinin (D) fıkrasının değiştirilmesine 
dair olan 6335 sayılı Kanun gereğince yapılan testlerde veya açılan tescil dâvalarında, zilyedliğ'i 
mütedair diğer şartlar mevcudolduğu halde; vergi kaydı bulunmadığından tamamı Hazineye maledilen 
gayrimenkullerin; 100 dönüme kadar olan kısmı 100 dönüm dâhil) bu Kanunun 33 ncü maddesi 
hükmüne göre tahassul eden iktisap şartlarına isti iaden zilyedi eri adına tesbit ve tescil olunur. 

Yukarıki fıkra hükmü, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Hazinenin mülkiyetinden çıkmış 
bulunan veya âmme hizmetine tahsis edilen jrayri nenkuller hakkında uygulanmaz. 

İlgililerin bu maddeye dayanan talep ve dâva hakkı, bu Kanunun yürürlüğe girmesi tarihinden 
itibaren on sene geçmekle düşer. 

Mevkuf kadrolar 

GEÇÎCÎ MADDE 4, — îlişik (4) sayılı cetvelde gösterilen kadrolar 1966 malî yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı (L) işaretli cetvelin Adalet Baıkanlığna ait kısmına ve (5) sayılı cetvelde gösteıilen 
kadrolar da Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü kısmına eklenmiştir. 

aSena*öwfc; (S. 8a&m.ı:.%B$) 



Geçici ^Komisyonun kabul ettiği metin 

MADDE 96. — Millet Meclisi metninin 96 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

'MADDE D7. — Millet Meclisi metninin 97 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇlül MADDE 1. — Millet Meclisi metninin geçici 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Millet Meclisi metninin geçici 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Millet Meclisi metninin geçici 3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Millet Meclisi metninin geçici 4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

C. *Senato5U (S, Sayısı ; 7S5) 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

GEÇİCİ MADDE 5. — 4 . 8 . 1964 tarih ve 509 sayılı Tapulama Kanunu gereğince; 
a) Tahsil edilen tapulama harçlarından bu kanundaki nisbetlere göre hesabedilecek miktar

dan fazlası, mükellefin talebi üzerine kendisine geriverilir. 
Talep hakkı, bu kanunun yürürlüğe girdiği ta rihten itibaren 6 ay sonra nihayete erer. 
b) Tahakkuk ettirilmiş fakat henüz tahsil edilmiyen tapulama harçları, bu kanundaki riisbet-

lerıe göre yeniden hesabedilir ve fazla tahakkuk ettirilen harçlar kayıtlardan terkin olunur. 

GEÇİCİ MADDE 6. — Tapulama hâkimi ve diğer görevlilerin 75 nci maddede gösterilen taz
minatları, 1966 malî yılı sonuna kadar, 1964 yılı Bütçe Kanununun (H) cetvelinin (3) numaralı 
cetvelinde belirtilen miktarlarda ve 1966 yılı Bütçe Kanununun (H) cetvelinin (3) numaralı cetve
li ile ilgili olarak Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü için konulmuş bulunan ödenekten ödenir. 

Kaldırılan hükümler 

MADDE 98. — 5602 sayılı Tapudama Kanunu ile bu kanunun bâzı maddelerinde değişiklik ya 
pumasına dair 6091 sayılı Kanun ve Tapulama Kanununun 13 ncü maddesinin (D) fıkrasının değiş
tirilmesine ve bu kanuna bir madde eklenmesine dair 6335 sayılı Kanun ve Tapulama Kanununun 
5 nci maddesinin değiştirilmesine ve bu Kanuna yeni hükümler ilâvesine dair 6383 sayılı Kanunun 
birinci maddesi ve 5887 sayılı Harçlar Kanununa bağlı 5 sayılı tarifenin 26 ncı sırasınm son fıkran 
kaldırılmıştır. 

Kanunun yürürlüğü 

MADDE 99. — Bu kanun 12 . 5 . 1966 tarihinde yürürlüğe girer. 

Kanunun yürütülmesi 

MADDE 100. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

C. Senatosu (S. Sayısı ; 785) 
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Geçici Komisyonun kabul ettiği metin 

GEÇÎCÎ MADDE 5. — Millet Meclisi metninin geçici 5 nci maddesi aynen- kabul edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE6. — Millet Meclisi metninin geçici 6 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 98. — Millet Meclisi metninin 98 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 99. — Millet Meclisi metninin 99 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir, 

MADDE 100. — Millet Meclisi metninin 100 ncü maddesi aynen kabui edilmiştir. 

(Millet Meclisinin 1 sayılı cetveli aynen kabul edilmiştir.) 

(Millet- Meclisinin 2 sayılı cetveli aynen kabul edilmiştir.) 

(Millet Meclisinin 3 sayılı cetveli aynen kabul edilmiştir.) 

(Millet Meclisinin 4 sayılı cetveli aynen kabul edilmiştir.) 

(Millet Meclisinin 5 sayılı cetveli aynen kabul edilmiştir.) 

Q.-Senatosu . (S. Sayısı <\ 785) 
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Aylik 
Aded tutarı 

5 1 500 
10 1 250 

ao ı aoo 
20 950 
40 800 15 700 
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11 

12 
13 
14 

Memuriyetin nev'i 

Kâtipler 
Başkâtip, Başkâtip Muavin
leri 
Zöbıt Kâtibi *ve Muavinleri 
Kâtip 
Mübaşir 

Aded 

25 
40 
50 

150 

Ayhk 
tutarı 

450 
400 
350 
300 

7 Raportör 
8 » 
9 ., » . 
9 Şef 

10 Birinci Mümeyyiz 
11 Mümeyyiz 
5 Başfen Müfettişi (Yüksek 

Mühendis veya Mühendis) 
(İhtisas mevkii) 

6 Fen Müfettişi (Yüksek Mü
hendis veya Mühendis^ (İh
tisas mevkii) 

7 Fen Kontrolü 
7 İdare Kontrolü 

12 Memur 
13 » 

[2] SAYILI CETVEL 

12 Fotoğraf ve Patta Arşiv Me
muru 10 400 

VİLÂYETLER 
7 Arazi Kadastro Müdürü 14 800 
8 » » » 27 700 
9 > » » 27 600 

10 > » a 32 500 
9 .Kontrol Memuru 44 600 

10 » » 70 500 
11 » ^ 88 450 
13 Sicil Kâtibi 100 350 
14 » * 300 300 

2 950 10 Kadastro Teknisyeni 225 500 
3 800 11 » » 315 450 
3 800 12 » > 640 400 

10 400 14 » » Muavini 640 300 
10 350 14 » » Yardımcısı 540 300 

800 
700 
600 
600 
500 
450 

1 100 

MERKEZ 
7 Raportör 
8 » 
9 » 
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700 
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hendis veya Mîfhendis) fMı-
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7 Fen Kontrolü 
7 idare Kontrolü 
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13 » 
12 Fotoğraf ve Pafta Arşiv 
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3 
3 

10 
10 
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450 
350 

10 400 

O. Wmrnm* (S. Say»! : 7«5) 
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D. 

7 
8 
9 

10 
9 

10 
11 

Memuriyetin nev'i 

İLLER 
Tapulama Müdürü 

» 
» 
» 
n 
» 
» 

» 
* 
» 

Kontrol Memuru 
» » 
» » 

Aded 

28 
54 
54 
64 
84 

120 
148 

Aylık 
tutarı 

800 
700 
600 
500 
600 
500 
450 

D. 

10 
11 
12 
14 

12 
13 
14 

Memuriyetin nev'i 

Tapulama Teknisyeni 
» » 
» 
» 

» 
» 
» 

» 
» Yardımcısı 

Sicil Kâtibi 
* » 
» » 

Aded 

375 
478 
941 
920 

100 
200 
100 

Aylık 
tutarı 

500 
450 
400 
300 

400 
350 
300 

[4] SAYILI CETVEL 

11 

7 
S 
9 

10 
9 

10 

İLLER 
Başkâtip, Başkatip Muavin
leri, Zabıt Kâtipleri ve 

İLLER 

Tapulama Müdürü 
» » 
» » 
» » 
» Kontrol Memuru 
» » » 

Mua-

[5] 

9 
27 
26 
32 
40 
50 

i 13 
! 14 

vinleri 
Kâtip 
Mübaşir 

SAYILI CETVEL 

800 
700 
600 
500 

600 
500 

11 

10 
11 
12 

14 
12 
13 

» 

» 
» 
» 

» 
» 
> 

» » 

Teknisyeni 
» 
» 

Teknisyen Yardımcısı 
Sicil Kâtibi 

» » 

5 
40 
80 

60 

150 
163 
94 

145 
100 
60 

450 
350 
300 

450 

500 
450 
400 

300 
400 
350 

*>9<i -~<. . 

C. Senatosu (S. Sayısı : 785) 




