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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Birinci Oturum 
Ulaştırma Bakanlığı Yüksek İstişare Kurulu 

teşkiline dair kanun tasarısı görüşüldü ve 3 neü 
maddesinde yapılan 'bir tadille kanun kalbul 
edildi. 

'Türkiye Büyük Millet Meclisi Memurları 
teşkilâtı hakkındaki '5509 sayılı Kanunun. 1 ve 
2 nci maddelerinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi görüşüldü ve bâzı hususların tetkiki 
için Komisyona geri verildi. 

Türkiye Cumhuriyeti 'Devlet Demiryolları 
İşletmesi kuruluşu 'hakkındaki 6186 sayılı Ka
nuna 'bir madde eklenmeline dair kanun tasa
rısı 'görüşüldü ve kanun aynen kabul edildi. 

Esin Numan'ın, Eskişehir Devlet Demir
yolları İşçileri Yapı Kooperatifine kredi açıl
ması hakkındaki sözlü soruna Ulaştırma Ba
kanı Ulay 'Sıtkı cevap verdi. 

'Esin Numan'ın, Devlet teşkilatındaki lüks 
ara/baların satılması ile ilgili hazırlıkların ne 
durumda olduğu hakkındaki sözlü sorusuna 
Koksal Osman cevap verdi. 

Esin Numan'ın, gecekondu dâvasının halli 
için bir arkadaşa yetki verilmesine dair takriri 

'^görüşüldü ve <bu konunun İmar Komisyonu1 

tarafından ele alınması kalbul edildi. 
Birleşime son verildi. 

Başkan Divan Kâtibi 
GürsoytraJt Suphi Esin Numan 

Divan Kâtibi 
özdağ Muzaffer 



B Î R Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 17,15 

BAŞKAN — Karaman Suphi 
KATİPLER : Esin Numan, özdağ Muzaffer 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz var, oturumu 
açıyorum. 

1. — Köylü ve çiftçilerin T. C. Ziraat Ban
kasına v% Tarım Kredi Kooperatiflerine olan vâ
desi geçmiş borçlarının taksitlendirümesi hakkın
da kanun tasarısı ve İktisdfr Komisyonu raporu 
(1/91) (1) 

BAŞKAN — Tümü üzerinde söz istiyen? 
ERSÜ VEHBl — Bu kanun tasarısı üzerin

de yeni görüşler ileri sürüldüğünden daha kâmil 
bir hale getirmek için tasarının iktisat Komis
yonuna geri verilmesini rica ediyoruz. 

BAŞKAN —• Komisyon, tasarıyı geri iste
mektedir. Teklifi oyunuza arz ediyorum. Geri 
verilmesini kabul edenler... Kabul edilmiştir. 

2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi memur
ları teşkilâtı hakkındaki 5509 sayılı Kanunun 1 
ve 2 nci maddelerinin değiştirilmesine dair ka
nun teklifi 

BAŞKAN — Geçen birleşimde Sekreterliğe 
iade olunan teklif hakkında söz istiyen?.. 

ACUNER EKREM — îdare Amirliği olarak 
teklifin reddini şimdilik uygun görüyoruz. 

BAŞKAN —• îdare Amirliği kendi salâhiyeti 
içinde olan bu teklifin reddedilmesini talebet-
meMedir, Kabul edenler... Kabul edilmiş, kanun 
teklifi reddedilmiştir. 

3. — 2510 sayılı İskân Kanununa ek kanun 
tasarısı ve Bayındırlık ve İmar Komisyonu ra
poru (1/102) (1) 

(1) 101 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

(1) 103 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
mındadır. 

Gündemin birinci maddesi ile görüşmelere 
başlıyoruz. 

BAŞKAN — Tümünün görüşülmesine başlı
yoruz. Hükümet teklifi ile Komisyon teklifi ara
sındaki farkların ve yapılan değişikliklerin Söz
cü tarafından izahını rica ediyoruz. 

ÖZGÜR SELÂHATTlN — Komisyon Söz
cüsü olarak bendeniz birinci, ikinci, üçüncü ve 
dördüncü maddelerdeki değişiklikleri müsaade
nizle komisyonumuz raporundan okuyarak arz 
edeyim. 

(Bayındırlık ve îmar Komisyonu raporunu 
aynen okudu.) 

Efendim, kanun bu şekilde tadile uğramış
tır. Yüksek Heyetinize arz edilmiş bulunuyor; 
kabul buyurulursa tümü üzerinde konuşaca
ğım. 

BAŞKAN — Efendim, kanunun tümünü 
müzakereye koyuyorum; kanuşmak istiyen?.. 

ÖZGÜR SELÂHATTlN — Efendim, kabul 
buyurulursa kanunun gerekçesini okuyalım. 

BAŞKAN — Efendim, arkadaşlar okumuş
lardır. 

ÖZGÜR SELÂHATTlN — Efendim, bu ka
nun arkadaşların kutularına konmuş bulunu
yordu. 

BAŞKAN — Evet efendim. Söz istiyen? Bu
yurunuz Ersü. 

ERSÜ VEHBÎ — Efendim, bu kanunun lü
zumu hakkında, gezi sırasında gördüğüm bâzı 
hususları size açıklıyacağım. Bu arada bir kı
sım vatandaşlarımızın da, getirmiş bulunduğum, 
dilekçeleri mevcuttur. Umum? olarak, vatandaş
larımızın, halk topluluklarının ağa, şeyh ve 
mütegallibeler hususunda sordukları soruları 
sizlere arz etmek isterim. Bunlar hakkında, bu 
kabil insanlar için çok büyük bir endişe mevcut-

2. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 
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tur. Bunların avdetinin kendileri için büyük 
tehlikeler yarattığı bize tevcih" edilen sualleriy-
le belirtildi. Bu adamlar, birçok araziyi gay-
rikanııni olarak ellerine geçirmiş olmasına rağ
men, orada yaşıyan insanları esir gibi çalıştır
makta, elde edilen mahsulü de kendilerine alıp, 
geriye bıraktıkları kısımlarla da burada çalışan 
insanlar çoluk çocuğunu besliyememektedir. 
Bunları bu adamların elinden almak, o mıntaka 
halkını bunların tasallutundan kurtarmak elde 
edilen araziyi de asıl çalışan unsura bırakmak 
lâzımdır. Bu sebeple bu kanuna şiddetle ihtiyaç 
vardır, kanunun tümünün kabulünü rica ede
rini. 

KÜÇÜK SAMI — Biz de Muzaffer Bey ar
kadaşımızla beraber şeyh ve ağaların hüküm-
ferma olduğu mmtakalarda seyahat yaptık. Şi
kâyetler hep bu mütegallibelerden ileri geliyor
du. Bugün emniyet mülâhazasiyle oralardan 
uzaklaştırılmış olan bu gibilerin bir daha geri 
dönmiyecekleri, başka yerlere yerleştirileceğini 
söylediğimiz zaman şiddetle alkışlandık. Halk 
bu hareketi tasvibetmektedir. Bunların bir daha 
geri gelmemesi temin edilmelidir. Bu itibarla 
tahmin ederim ki şimdiye kadar kabul ettiği
miz kanunların en faydalısı olacaktır. Bu iti
barla tümünün kabul edilmesi çok yerinde ola
caktı r. 

BAŞKAN — Efendim, tümü hakkında söz 
istiyen?.. 

BKSIN NUMAN — Efendim, bu kanun belki 
ilk bakışta antidemokratik bir kanun hissini 
doğurabilir. Mer'i mevzuata göre, bu gibi ze
vatın cezalandırılmış olmaları, yapmış olduk
ları, işlemiş oldukları suçtan dolayı hukuki an
layış içinde normal kabul edilebilir. Ve bunla
rın idare âmirlerinin göstereceği lüzum üzerine, 
bir başka yere nakillerini veya sürgünlerini ge
rektiren bir kanundur bu. Bu itibarla, bu şa
hısların hürriyetlerini tahdidedici anlamda ka
bul edilebilir. Çünkü, bir şahsın, şu şu suçları 
işledikleri sabit olanların yurdun başka yerleri
ne nakilleri görünüşte hukuk anlayışına aykı
rıdır. Ancak, hakikaten, gerek kanun tasarısı
nın gerekçesinde ve gerekse Bayındırlık ve 
îmar Komisyonu raporunda açıkça belirtilmiş 
olan ve yurdumuzda bu gibi tedbirleri almak 
suretiyle, haddizatında halkımızın hürriyetini 
tehdideden ve durmadan faaliyetlerine devam 
eden bu gibi kimselerin o mmtakalardan çıka-
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rılarak başka yerlere iskânı zaruri bir hal al
mıştır. Bu itibarla kanun tasarısının tümü üze
rinde görüşmelerin kâfi görülerek kabulünü ve 
maddelere geçilmesini arz ve teklif ederim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen?... Yok. Ta
sarının tümünün görüşülmesinin kifayeti ile 
maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. 
Maddelere geçilmelini kabul edenler... ittifakla 
kabul edilmiş maddelere geçilmiştir. 

2510 sayılı tskân Kanununa ek Kanun 

MADDE 1. — Her ne suretle olursa olsun 
cebir ve şiddet kullanmak veya yabancı ideolo
jileri veya dinî his veya gelenekleri alet etmek 
suretiyle, vatandaşların tamamı veya bir kısmı 
üzerinde tesis eylediği nüfuza dayanarak, 

a) Bulundukları mahal sekenesini madde
ten veya manen tehdidettiği veya huzurunu bo
zacak sair hareketlerde bulunduğu veya istis
mar eylediği, yahut; 

b) Fertlerin hukukuna tecavüz ettiği veya 
tahakküm ve tegallüp ile, haklarını kullanma
larında iradelerine müessir olduğu yahut; 

c) Millî menfaatlere zarar verecek her 
hangi bir faaliyette bulunduğu; » 

Mahallin en büyük idari âmirinin sorumlu
luğu altında emniyet makamları tarafından ya
pılan tahkikat neticesi sabit olanlar ile bunla
rın dördüncü dereceye kadar (Bu derece dâhil) 
kan ve sıhrî hısımlarından lüzum görülenler, 
içişleri Bakanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulu 
kararı ile, yurt içinde başka yerlere bu ek ka
nun hükümlerine göre nakil ve iskân edilebi
lirler. 

Bu kanun tatbikatında vazife ve salâhiyeti
ni şahsi garaz veya menfaat karşılığında kötü
ye kullanan idare ve emniyet âmir ve memur
ları bir seneden az olmamak üzere ağır hapis 
cezası ile cezalandırılır. 

ÖZGÜR SELÂHATTlN — Bayındırlık ve 
iskân Komisyonu görüldüğü üzere birinci mad
deyi şu şekilde tadil etmiştir. Hükümet teklifi
nin ana fikirleri mahfuz kalmak üzere, birinci 
bentte (Gayrimenkulun bulundağu mmtakada 
yaşıyan halkın tamamı veya bir kısmı üzerin
de temin eylediği nüfuza dayanarak) ibaresi 
üzerinde durduk. Çünkü burada sayılan tesir 
vasıtalarını biraz daha şümuliyle almak, yal-. 
nız gayrimenkulun bulunduğu yere inhisar et-. 

— 4 — 



B ; 24 17.1 
tirmemek için, maddenin başına (Her ne su
retle olursa olsun) ibaresini koyarak Hükümet 
maddesindeki esas fikirleri aldık ve bu nüfuz 
sahasının yalnız gayrimenkulun bulunduğu mm-
taka da olamıyacağım düşünerek (İkametgâhı
nın veya maliki veyahut zilyedi olduğu gayri
menkulun bulunduğu mmtakada yaşıyan hal
kın) gibi tahdit yerine (vatandaşların tamamı 
veya bir kısmı üzerinde tesis eylediği nüfuza 
dayanarak) diye genişlik verdik. 

BAŞKAN — Yani nüfuz sahasını daha ge
nişletmiş bulunuyorsunuz. 

ÖZGÜR SELÂHATTlN — Efendim her ne-
kadar kanunun maksadı, bu beyUk ve ağalıkla
ra matuf ise de biz Hükümetin birinci maddesi
ne nazaran bütün boşlukları doldurabilmek için, 
bunu tahdidi olmaktan kurtarmık için bu su
retle kaleme aldık. Nitekim bir yerde belirli 
bir ikametgâhı, gayrimenkulu veya zilyedi ol
duğu bir gayrimenkulu olmasa dahi bâzı kim
selerin bulundukları muhite ve hattâ memleke
te zararlı oldukları görülmüştür. Meselâ Saidi 
Nursi gibi. Biz ilk fıkrayı bu şekilde hazırla
yıp mütaakıp fıkralarda buna atıf yaparak, 
«veya» larla bütün hususları derpiş ederek ile
ride doğacak mahzurları da içine almak üzere 
işin şümulünü artırdık. 

Efendim, bu hususta daha fazla açıklama 
yaparsak; biz tahditlerde bulunmadık. Memle
kette sonradan olabilecekleri de madde haline 
koyduk. Esas olan yine Hükümetin teklifidir. 

KAPLAN KADRl — Efendim, Hükümetin 
teklifi daha dar tutulmuştur. Bunu biraz daha 
genişletsek. Bu temayül doğru olmaz. Haklara 
hücum edilmekte, yaşamak, emniyetle yaşamak, 
kazanma hürriyetlerine tecavüz olmaktadır. 
Bunu daha şümullendirirsek tatbikatta birçok 
hatalar olabilir. Bana Hükümetin teklifi daha 
yumuşak geldi. Numan Beyin de temas ettiği 
gibi, hürriyetlerin tahdidi gibi görülüyorsa da 
hakikatte bu tahditleri kabul etmekte fayda 
vardır. 

BAŞKAN — Efendim Hükümet teklifiyle 
bir fark daha var. Sonlara doğru Hükümet tek
lifinde, «O mmtakaya bir daha gelmemek üze
re», deniyor, halbuki komisyon teklifinde bu 
nokta belirtilmemiştir. 

SOYUYÜCE ŞEFİK — Efendim ben bir gö
rüşü desteklemek istiyorum, öylelerini görüyo
ruz ki, bir mmtakada gayrimenkulu yoktur ama 
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şeyhlik ağalık, iddiasıyle bir mmtakada nüfuz 
sahibi olmuşlardır. Böyle ağalar ve şeyhler 
çoktur. Halk üzerinde büyük tazyikleri ve on
ları kötü istikamete çekecek faaliyetleri var
dır. Bu itibarla bunun sadece, dm ve gelenek 
noktasından mütalâa etmeyip genişletilmesi 
muvafıktır. 

ESÎN NUMAN — Komisyon teklifinin haklı 
olduğu taraflar vardır. Ama bunu bu kadar ge
nişletmek yarın yanlış tatbikata yol açabilir. 
Ben imar iskân Komisyonunun başlığını alıyo
rum oraya (ikâmetgâhının veya maliki veya zil
yedi olduğu gayrimenkulun bulunduğu mmta
kada yaşıyan halkın) ibaresini koyup bu mad
deyi ıslah teklif ediyorum. Hakikaten S ay m 
Kadri Kaplan'm dedikleri gibi, bu kimselerin 
nüfuzu o mmtakada edinmiş oldukları servetten 
ileri gelmektedir. Gayrimenkulu olmak, her 
hangi bir menkule veya gayrimenkıde zilyet 
halinde bulunmak v. s. çok defa iktisadi ted
birlerden ileri gelmektedir. Yani daha reel bir 
ifade var, Hükümet tasarısından. Arkadaşlar 
endişe etmesinler; mânevi yönden de, her han
gi bir toprak sahibi olmasa dahi, nüfuz sahibi 
bir kimse çıkar da vatandaşların huzurunu, 
rahatını bozarsa, bu gibi kimseler varsa Hükü
met tasarısı bunları da kapsıyor, ikâmetgâh 
demek kâfi. Meselâ, Saidi Nursi, İsparta'da malı 
mülkü yoktu, Elmadağ'da da malı mülkü yok
tur. Bir ikametgâha sahiptir. Arkadaşların en
dişesi yerinde değildir. Yalnız, her ne suretle 
olursa olsun, demekte de fayda vardır. Yani, 
her ne suretle olursa olsun, cebir ve şiddet kul
lanmak veya yabancı ideoloji veya hi? ve gele
nekleri âlet etmek suretiyle ikametgâhının bu
lunduğu mmtakada yaşıyan halk üzerinde aleh-
te nüfuz, şeklinde kabulünü teklif ediyorum. 
Yazılı olarak da takdim edeceğim. 

ÖZGÜR SELÂHATTlN — Bu maddeden bir 
daim dönemez kaydının kaldırılmış olmasının 
sebebi, 4 ncü maddede bu husus sarahaten kay
dedilmiş ve hattâ o mmtakaya bir daha seyahat 
dahi edemiyeceği zikredilmiş olmasıdır. Onun 
için burada ayrıca zikrine mahal kalmamıştır, 
burada tekrar zikretmedik. 

BAŞKAN — Numan Beyin teklifine komis
yon ne diyor? 

ÖZGÜR SELÂHATTlN — Evvelce arz ettim, 
Hükümet teklifiyle bizim madde arasında büyük 
fark yok. Biz de aynı şeyleri söylüyoruz. Ancak, 
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o mıntakada ikâmetgâhı olmayıp aynı şeyi icra 
edenler de bizim maddede nazara alınmıştır. 

ESÎN NUMAN — Memleketin her yerinde 
icra edilecek fiillere de teşmil mânasını ortadan 
kaldırmak için ben komisyon teklifinin ilk kıs
mını aldıktan sonra «gelenekleri alet etmek su
retiyle» dedikten sonra buraya «ikâmetgâhının 
veya maliki veyahut zilyedi bulunduğu mınta
kada yaşıyan» ibaresinin eklenmesini teklif edi
yorum. Hükümetin kasdı bu suretle kaybedilme
miş olur. 

ÖZGÜR SELÂHATTlN — Acaba buna neden 
ihtiyaç duyuyorlar?. 

ESİN NUMAN-— Daha ileri bir ifade olu
yor. Yoksa yarın istanbul'da bulunan lâalettâ-
yin bir vatandaş da, oradaki İdare âmirleri ta
rafından, vatandaşlar üzerinde nüfuz icra edi
yor diye bu kanun hükümlerine tâbi tutulmaya 
sebep olabilir. Vâzıı kanunun arzusunun dışında 
bir tatbikata yol açmak suretiyle kanun suiisti
mal edilir. Çünkü biz burada Bakanlar Kurulu
na ve İdare Âmirlerine büyük yetkiler veriyo
ruz. Bunların yapacağı tahkikata dayanarak va
tandaşları bir yerden alıp başka bir yere ikame
te mahkûm ediyoruz; bunu burada tahdidedip 
tatbikatçıyı vâzıı kanunun kast ve iradesinin dı
şına çıkarmamak lâzımdır. Onun için burada 
«gayrimenkulun bulunduğu mıntakada yaşıyan-
lar» tâbirinin yer alması gerekir. Hükümet tek
lifi 5 seneden az olmamak üzere demiş. Bunu da
ha aşağı indirmek doğru değildir. Çünkü suiis
timale yol açar. 

BAŞKAN — Efendim, bir şey daha var; «her 
ne suıretle olursa olsun» tâbiri bu madde içindeki 
ibarelerin hangisine ait oluyor? Yani her ne 
suretle olursa olsun, cebir ve şiddeti mi ifade 
ediyor? Böyle ise, her ne şekilde olursa olsun, de
mek lâzım değil mi? Cebir ve şiddete matuf de
ğilse bunun yerini değiştirmek lâzımgelmez mi? 
öbür paragrafta çıkardığımız kısmı tekl i f için 
alıyor. 

KARAN MUZAFFER — Efendim, ben bir 
şey soracağım, sözcüden. 

Bir mıntakada bir çete türese ve bir istis
mar ve saire olmadan cebir ve şiddet kullansa, 
acaba bu kanunun şümulüne girecek mi? 

ÖZGÜR SELÂHATTlN — Hayır efendim, 
girmez. 

KARAN MUZAFFER — O halde, cebir ve 
şiddet demek nasıl olur? Böyle dersek, her şekil
de cebir, şiddet bunun şümulüne girer. 

ÖZGÜR SELÂHATTlN — Efendim, bunun 
üzerinde münakaşa hakikaten mucibi memnuni
yettir. Biz de kanunun daha mükemmel hale ge
tirilmesi gayretindeyiz. Bu sebeple halk üzerin
de aynı tesiri icra edecek tazyiklerin tesirini ifa
de bakımından (Her ne suretle olursa olsun) de-
miş, bütün ihtimalleri derpiş etmiş olduk. 

ESİN NUMAN — Zannederim teklifim arka
daşımızın isteklerini tamamen karşılıyacak du
rumdadır. Bakınız şöyle izah edeyim. (Dini veya 
gelenekleri veya yabancı ideolojileri alet etmek 
veya cebir ve şiddet kullanmak) dedikten sonra 
Hükümet teklifinde ikâmetgâhının ve gayrimen
kulunun bulunduğu yer diye sarahat var. Hal
buki komisyon bu mmtaka sözünü çıkarmış. Ve 
bunu genişletmiştir. (Her ne suretle olursa olsun 
cebir ve şiddet kullanmak) dendikten sonra ko
misyon Hükümet teklifindeki (cebir ve şiddet 
kullanmak) tâbirini almıştır. Bayındırlık Komis
yonu cebir ve şiddet tabiriyle kanuna vermiş ol
duğu şümulü (her ne suretle olursa olsun) la daha 
çok tevsi etmiştir. Dinî his ve gelenekler ve ya
bancı ideolojiler ise ikinci ifâde olarak kalmış
tır. İlk bakışta arada büyük fark yoktur. Fakat 
derinliğine inince Hükümet teklifi daha vazıh 
ve daha katidir. Fakat benim teklifimle her iki 
teklif telif edilmiş olmaktadır. 

BAŞKAN — Efendim, başka söz istiyen ? 
KAPLAN KADRİ — Efendim, her ne suret

le olursa olsun, cebir ve şiddet denince hüküm 
çok şümul]eniyor. Bu Hükümetin teklifinde da
ha açık. 

YILDIZ AHMET — Efendim, Hükümetin 
teklifi, son fıkrası hariç, arkadaşlarımızın dedik
leri şekilleri ifade ediyor. Fakat son fıkra açık 
değil. 

Her ne suretle olursa olsun, hakikaten Ko
misyonun teklifinden bu mâna muradedilmekte-
dir. Bu Ceza Kanununun bir fıkrası değildir. Nü
nüm Beyin de dedikleri gibi, böyle bir suiistima
li yapanı daha ağır olarak cezalandırmak lâzım
dır. Benim teklifim; son fıkrayı, bir seneden 5 
seneye çıkarmak doğrudur. Hükümetin teklifini 
aynen kabul etmek yerinde olur. 

'BAŞKAN — Şu halde Hükümet teklifinin 
s'on fıkrasına kadar kısmını oyunuza arz edi-
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yorum. Yalnız Ibaştaki (dini) kelimesini (dini 
'his) desek daha vazıh olmaz mı? 

ÖZGÜR SELÂHATTİN — (Dinî his) tâ
biri maksadı dalha iyi ifade eder. 

ESİN NUMAN — Bu görüşmeler sonunda 
'birinci madde şu şekli almış oluyor : 

2510 sayılı İskân Kanununa ek Kanun 

MADDE 1. — Dinî his veya gelenekleri 
veya yabancı 'ideolojileri alet etmek veya ce
bir ve şiddet kullanmak 'suretiyle ikametgâ
hının veya maliki veyahut zilyedi olduğu gay
rimenkulun ibulunduğu mmtakada yaşıyan 
halkın tamamı veya "bir kısmı üzerinde 'tesis 
eylediği nüfuza dayanarak, 

A) O mıntaka sekenesini maddeten veya 
manen tdhdidetttiği veya huzurunu bozacak 
sair [hareketlerde 'bulunduğu vejpa istismar ey
lediği, yahut; 

B)1 Fertlerin hukukuna tecavüz ettiği ve
ya tahakküm ve tagallüp ile haklarını kul
lanmalarında iradelerine müessir olduğu ya
hut, 

C) Millî menfaatlere zarar verecek ber 
hangi bir faaliyette İbulunduğu; 

Ma'hallin en foüyü'k idare âmirinin sorum
luluğu altında emniyet makamları tarafından 
yapılan tahkikat neticesi sa'bit olanlar ile 
bunların dördüncü dereceye kadar (bu dere
ce dâlhil) kan ve sılhrî hısımlarından lüzum gö
rülenler 'İçişleri [Bakanlığının teklifi ve Ba
kanlar Kurulu kararı ile, o mmtakaya bir da
ha gelmemek üzere, yurt içinde başka yer
lere bu ek kanun hükümlerine göre nakil ve 
iskân edilebilirler. 

Bu kanun tatbikatında vazife ve salâhiyeti
ni şalhsl garaz veya menfaat karşılığında kö
tüye kullanan idare ve emniyet âmiri ve me
murları beş ıseneden az olmamak üzere ağır 
hapis cezasiyle cezalandırılır. 

Bu okuduğum madde, ile Hükümet teklifi-
ele alarak 'her iki teklifi 'birleştirip Heyeti 
Umumiyenizin kararı haline gelmekte ve iki 
noktadan1 tadil getirilmektedir. Birisi (dinî 
his) diyoruz diğeri de komisyonun Son 'bendi
ni alıp buradaki cezayı bir seneden ibeş sene
ye çıkarmış oluyoruz. 

SOYUYÜCE ŞEFİK — Beş sene çok fazla. 
Bu vazifeyi ifa edecekler 'bu ceza karşısında 
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ris'ke gireceğine hiçjbir -iş yapmaz. Eğer bir 
sene arz görülüyorsa, iki diyelim, üç 'diyelim. 

KÜÇÜK SAMİ — Çok doğru. Beş sene 
hapse girerim diye olanları 'görmemiş olmayı 
tercih e'der. Komisyon teklifi gilbi bir sene 'ka
bul etmekle çok daha iyi bir, hüküm getirmiş 
oluruz. 

ESİN NUMAN — 'Efendim, bu kanunun 
bu maddesi hakikaten suiistimale çok müsait
tir. Bunu suiistimal etmek 'suretiyle, halk üze
rinde baskı yapmak arzusunda olanlar ve bu' 
'baskı karşılığında maddi menfaat sağlamak 
istiyenler, bu 'kanunu (bahane etmek suretiyle 
'bu yola gidecekler ve Ihalka ıbaskı yapacak
lar çıkabilir. Halkı ızrar edeceklerdir. Bu 'ba
kımdan, kötüye kullanılmaya çok müsait [bu
lunan bu kanundaki müddet olarak 'beş se
neye taraftar olmadığım gilbi, üç seneye de ta
raftar değilim. 

Şunu da arz edeyim; İçişleri Bakanı ile 
yaptığımız 'bir görüşme sırasında bu kanun
dan balbis ile bu cezanın -beş seneden aşağı 
indirilmesini belirtti ve kanunun bu şeklide 
çıkmasını rica etmitşi ^benden. Ama Heyeti
niz ne düşünür bilmiyorum. Bu takdirde Da
hiliye Vekilini dinlemek gerekebilir. Aksi hal
de kanun suiistimale müsaittir. Belki İbeş se
ne fazla görülebilir fakat hu vatandaşlar için 
bir teminattır, 'bu itibarla lüzumsuz yere kul
lanılmamalıdır. Gerçi beş sene gibi ağır bir ceza 
kanunun tatbik edilmemesi gi'bi bir netice ve
rebilir ama bu kanun zaten pek de şümul
lü 'bir şekilde tatbik edilmemelidir ve edilmi-
yeeektir. Bu kanunun tatbikatında (bir yerden 
alıp diğer bir yere (gönderilecek olan kimseler 
zaten muayyendir. Ve bellidir. Maruzatım bu 
kadardır. 

BAŞKAN — Buyurun Sıtkı Paşa. 
ULAŞTİRMA VEKİLİ ULAY SİTKİ — 

Evvelce bunun tatbikatı yapılmıştır. Tesadüf 
edilen hâdiselerde bâzı memurların bir kısım 
vatandaşlar üzerine tazyik icra ettikleri ve 
«Şu kadar para vermezsen seni memleket dı
şına sürdürürüm.» diye ifade ve tehdidettik-
leri görülmüştür. Bu iş Bakanlar Kurulunda 
mevzuubahsedildiği zaman beş seneye çıkarıl
mıştır. Bence de tatbikat kolay olmıyacagma 
göre ve bilhassa ilk anda bâzı maksatları da 
istihdaf edeceğine göre, beş sene olarak kal
masında bir mahzur yoktur. 

— 7 — 
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BAŞKAN — Buyurun Kâmil Bey. I 
KARAVELÎOĞLU KÂMİL — Ben Hükü

met teklifinin birinci maddesinin fıkra fıkra I 
müzakere edilmesinde fayda görüyorum. Aynı 
zamanda bu kanunun tatbikatı için 3 sene ola
rak değiştirilmesinin oylarınıza arz edilmesini 
teklif edeceğim. I 

BAŞKAN — Esin Numan. 
ESÎN NUMAN — 1, 3, 5 sene gibi tadiller 

üzerinde duruluyor. Hükümet teklifi 5 sene, I 
komisyonun teklifi ise bir senedir. Buna kar
şılık arkadaşlarımız 3 sene olarak değiştiril
mesini teklif ediyorlar; hep tek rakam teklif 
ediyorlar. Ben de 2 veya 4 rakamlarını teklif 
ediyorum. Bari oylama yapılırken 2 ve 4 gibi 
rakamlar da oylansın. Bu usul bu şekilde Baş
kanlık tarafından ifa edilsin. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere teklifini 
oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
edilmiştir. 

Şimdi, maddeyi şu şekilde oyunuza arz edi
yorum. Madde . Komisyon teklifi, baştan bi
rinci paragraf hariç yani birinci paragraf ye
rine Hükümet teklifi geçiyor. Yani «dinî his
ten» başlıyarak «dayanarak» denilen kısmı başa 
geçiriyoruz. 

Buyurunuz efendim. 
ÖZGÜR SELÂHATTİN — Anlaşılıyor ki, 

bâzı mütalâalardan anlaşılıyor k i ; arkadaşlar 
bu kanunu iyi tetkik etmemişler. Müsaade 
ederseniz bu kanunu başka bir güne bırakalım. 
Müsaade etmez iseniz; bana söz veriniz, bâzı 
hususları açıklıyayım. 

BAŞKAN — Konuşunuz. 
ÖZGÜR SELÂHATTÎN — Maddede şöyle 

deniyor; «Yurt içinden başka yerlere nakil ve 
iskân edilirler.» ibaresi imar ve İskân Vekâle
tinin 2510 sayılı Kanun hükümlerine göre 
yaptığı nakillerden doğacak bâzı hususlar -
Hükümeti müşkül duruma sokabileceğinden 
bu mahzuru önlemek için, «yurt içinde başka 
yerlere gitmelerini önlemek maksadiyle» şek
linde kanuna bu hüküm konmuştur. 

BAŞKAN — Efendim, hem Hükümetin, hem 
de komisyonun tekliflerini fıkra fıkra okuya
lım. Hangisi uygunsa onu oya koyalım. Ba- [ 
ymdırlık Komisyonu teklifi ile Hükümet tek
lifinin ilk fıkrası esasen aynıdır. Hükümet I 
teklifini alıyoruz. Hükümet teklifini okuyoruz. 
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«2510 sayılı İskân Kanununa ek kanun ta

sarısı. 
Madde 1. — Dinî veya gelenekleri veya ya

bancı ideolojileri âlet etmek veya cebir ve 
şiddet kullanmak suretiyle ikametgâhının veya 
maliki veya zilyedi olduğu gayrimenkulunun 
bulunduğu mmtakada yaşıyan halkının tama
mı veya bir kısmı üzerinde tesis eylediği nüfu
za dayanarak.» Hükümet teklifini aynen alıyo
ruz. 

ATAKLI MUCİP — Usul bakımından konu
şacağım. Fıkra fıkra konuşalım. Hükümet 
teklifi içinde komisyon teklifine uygun kısım
lar varsa, ona göre konuşalım, kabul edelim. 

BAŞKAN — Selâhattin Özgür. 
ÖZGÜR SELÂHATTÎN — Lûtfeıi benim 

teklifimi oya koyun. 
BAŞKAN — 4 ncü maddede, komisyon tek

lifinde şöyle deniyor : «Ancak terke mecbur 
kılındıkları, içişleri Bakanlığınca tâyin olu
nacak mahallere avdet ve oralarda seyahat 
edemezler.» 

Hükümet teklifinin ilk fıkrasını okuyorum; 
«Dinî his veya gelenekleri veya yabancı ide
olojileri âlet etmek veya cebir ve şiddet kul
lanmak suretiyle ikametgâhının veya maliki 
veyahut zilyedi olduğu menkulün bulunduğu 
mıntıkada yaşıyan halkın tamamı veya bir kıs
mı üzerinde tesis eylediği nüfuza dayanarak.» 

Hükümetin birinci maddesinin ilk kısmını 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
edilmiştir. 

Şimdi (A) fıkrasını okuyoruz: 
A) O mıntıka sekenesini maddeten ve ma

nen tehdidettiği veya huzurunu bozacak sair 
hareketlerde bulunduğu veya istismar eylediği, 

BAŞKAN — Bu fıkrayı oyunuza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul edilmiştir. 

(B) fıkrasını okuyoruz. Yahut; 
«B) Fertlerin hukukuna tecavüz ettiği veya 

tahakküm ve tagalüp ile, haklarnıı kullanma
larında iradelerine müessir olduğu yahut, 

BAŞKAN — Oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(C) fıkrasını okuyoruz. 
«C) Millî menfaatlere zarar verecek her 

hangi bir faaliyette bulunduğu» 
ESİN NUMAN — Efendim, burada çok mü

him bir tâbir var. «Millî menfaatlere zarar ve-
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recek her hangi bir faaliyette bulunduğu» de
niyor. Bu tâbir yalnız basma her tarafa çeki
lebilir. Fakat, yukarıdaki bpşlı'k içerisinde 
mütalâa edildiği takdirde o vakit mesele yok. 
inşallah tatbikatta bir gevşeklik yaratmaz. 

ÖZGÖR SELÂHATTÎN — Devlet otorite-, 
sini ön plânda tutmak lâzım. Aksi halde mem
lekette anarşi doğar. 

ESLN NUMAN — Efendim, arkadaşımızın 
mütalâalarına katılırım. Ancak, kanunu tat
bik edenleri düşünmek lâzım. Bu fıkranın yan
lış tefsir edilmemesi için teşmilini önlemek için 
şu sözlerimizin zabıtlara geçmesi faydalı olur. 
Endişelerimiz bu yüzdendir. Millî menfaatlere 
zarar verecek tâbiri çok geniştir. Onun için, 
fıkranın başlıkla birlikte mütalâa edilmesi, tah-
didedimesi elzemdir. Kanunun yanlış tatbika
tını önlemek için bunu arz ediyorum. 

BAŞKAN — Bu fıkrayı olduğu gibi reyinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Müteakip fıkrayı okuyorum. 
«Mahallin en büyük idare âmirinin sorumlu

luğu altında emniyet makamları tarafından ya
pılan tahkikat neticesi sabit olanlar ile bunların 
dördüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan 
ve sıhrî hısımlarından lüzum görülenler İçişleri 
Bakanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulu kara
rı ile» 

Şöy devam ediyor Hükümet teklifi : 
«O mıntıkaya bir daha gelmemek üzere, yurt 

içinde başka yerlere nakil ve iskân edilebilirler» 
Halbuki komisyonun teklifi şöyledir; 
«Yurt içinde b'işka yerlere bu iskân kanunu 

hükümlerine göre nakil ve iskân edilebilirler.» 

YILDIZ AHMET — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. 
YILDIZ AHMET. — Dördüncü dereceye ka

dar sıhriyet bendenize göre çok şıımullü oluyor. 
Bütün sülâlesini kaldırıyor yerinden. Bunu lüt
fen sözcü izah etsinler. 

ÖZGÜR SELÂHATTİN — Bu, Hükümet 
teklifidir. Aynen kabul ettik. 

UZDAĞ MUZAFFER — Bu "konuda kendi 
düşüncelerimi arz edereik cevap vermek isterim. 
Kanaatime göre, 6, 7, 8, 9 ncu dereceye git
mek lâzım. Şeyhlik öyle karışık bir unsurdur 
ki, yedi sülâlesinden birisi de olsa, bu sıfatı 
öğrenilince gene irtica unsuru olabilirler. Onun 
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için bu dördüncü derecedeki akrabalık mesele
si her halde yerindedir. 

YILDIZ AHMET — Bu mesele biraz daha 
izah edilmelidir. 

TAŞAR DÜNDAR — Evet, biraz daha izah 
edilmeli. Torununun çocuğu. 

KOKSAL OSMAN — Bir sualim var, suçu 
ben yapmadım. Ötekiler yaptı. Bu zamanda 
ne olacak1? 

ÖZDAĞ MUZAFFER — Efendim, Devle
tin milletin emniyeti için, vardığımız emniyeti 
mevzuubahis olduğu zaman bunların akraba
lıkları kâfidir. t Varlığımız için tehlike teşkil 
ediyorsa, elbette kanun tatbik edilecektir. 

ESlÎN NUMAN — Bu mütalâaya şu
nu ilâve etmek istetrim; bu mevzuda ta
sarruf yetkisi idare âmirlerine veya onun 
üstünde İçişleri Bakanlığınca lüzum görülüp 
Bakanlar Kurulu karariyle verileceğine göre ve 
bu kanunda da «lüzum görülenler» tâbiri bulun
duğuna göre büyük bir mahzur doğmıyabilir. 
Dördüncü dereceden kan. ve sıhrî hısımların hep
sini değil lüzum görülenler götürülecektir. 

(BAŞKAN — Buyurun. 
TAŞAR DÜNDAR — Dersim isyanından ev

vel Diyarbakır Umumi Müfettişi Cemil, Paşaza
deleri bir gece içinde topladı, bütün hısımlariyle 
beraber nakletti. Bunların nakli Dersim isya
nının Diyarbakır'a sirayetini önledi. Burada da 
her hangi bir adam yerinde bırakılırsa bütün nü
fuz, en kıymetsiz insan dahi olsa, onun üzerinde 
toplanır. Bunun için dördüncü dereceye kadar 
gitmek lüzumludur. 

BAŞKAN — Buyurun. 
KÜÇÜK SAMI — Bunda, endişe edecek bir 

taraf yoktur, iskân edecek makam lüzum görür
se tatbik eder, elastikiyet vermiş oluyoruz. 

KAPLAN MUSTAFA — Elastikiyet veril
mesine taraftarım. Yanlış tatbik edilebilir. Dör
düncü derece iyidir. 

BAŞKAN — En korkunç meselelerden birisi 
bu şeyhlik meselesidir. Onun için dördüncü de
receye kadar akrabalık meselesini lüzumlu görü
yorum. Buraya kadar, yani, «Mahallin en büyük 
idare âmirinin sorumluluğu altında emniyet ma
kamları tarafından yapılan tahkikat neticesi sa
bit olanlar ile bunların dördüncü dereceye kadar 
(bu derece dâhil) kan ve sıhrî hısımlarından lü
zum görülenler içişleri Bakanlığının teklifi ve 
Bakanlar Kurulunun kararı ile» Hükümet tekli-
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finin buraya kadar olan kısmını reylerinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. Komisyon teklifinin kalan, kısmını Se-
lâhattin Bey okuyor. 

ÖZGÜR SELÂHATTİN — «Yurt içinde baş
ka yerlere bu kanun hükümlerine göre nakil ve 
iskân edilebilirler.» 

Efendim, 2510 sayılı Kanuna göre bu nakli 
İmar ve îskân Vekâleti yapaeaktır. Dördüncü 
maddede mevcut olduğundan buraya koymadık. 
Binaenaleyh tatbikat bu kanunun çerçevesi için
de yapılacaktır. Zannedersem lüzum yoktur. 
Eğer teyid mahiyetinde yapıyorsak o vakit olur. 
Bu kanuna göre dediğimiz zaırîan zaten okudu
ğumuz kanun. Kanun tekniği bakımından buna 
ihtiyaç olmasa gerektir. 

YILDIZ AHMET — 4 ncü maddede tasrih 
edildiğine göre «O mıntıkaya bir daha gelmemek 
üzere» kaydını silelim. Çünkü öbüründe bu tâ
bir vardır. 

ÇELEBİ EMANULLAH — Gerekçede 2510 
sayılı Kanunun doğurduğu tatbikat aksaklıkları
nın tekrarlanmaması içki bu teklif yapılmıştır, 
deniyor. 

KÜÇÜK SAMİ — Gerekçede var, o halde in
icin metne konuyor? 

ÖZGÜR SELÂHATTİN — Gerekçede bu ta
dilâtın niçin yapıldığı açıklanıyor. 2510 sayılı 
Kanunun tatbikatında bâzı aksaklıklar çıkmış, 
bunları yok etmek için bu ek tasarıda bu tadilât 
yapılmış bulunuyor. 

ESİN NIMAN — Sami Küçük Albayımın 
söyledikleri yerindedir. Elbette bu kanun hüküm
lerine göre muamele görecektir, bu kimseler. En 
son çıkan kanun mer'i olduğuna göre daha evvel
ki çıkan tadil kanunları bu kanun nazarında 
keenlemyekûndur. Tatbikata vuzuh vermek için 
buraya «Bu kanuna göre» tâbirini buraya koy
mak lâzımdır. Kaldı ki, istikbalde kanunun, tat
bikatında yanlış anlaşmalar, tatbikatlar olabilir. 
Bayındırlık Komisyonu böyle bir ibareyi ekleme
ye lüzum görüyor. Buna rağmen komisyon Hü
kümet teklifini kabul etmemekte İsrar etmiyor. 

O vakit, sanki daha evvelki 2510 sayılı Ka
nun nazarı dikkate alınacak gibi bir netice çıkı
yor. Tatbikata vuzuh vermek için o mıntıkaya 
bir daha gelmemek üzere başka yere, bu kanunun 
hükümlerine göre nakil ve iskân edilebilir, şek
linde bir hükmün konulmasını uygun görüj^orum. 
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BAŞKAN — Bu sön şekle göre maddeyi re

yinize arz edeceğim. 
YILDIZ AHMET — Efendim, benim anlı-

yamadığım bir nokta var. «Bu mıntıkaya bir da
ha gelmemek üzere» deniyor. Bu adama bu böl
ge tamamiyle yasak ediliyor. Bir müddet koy
sak, diye düşünüyorum. İkamet etmemek üzere 
seyahat için de mi gelemiyecek? İkamet etmemek 
üzere, 10 sene içerisinde gelmemek üzere, desek. 

ÖZDAĞ MUZAFFER — Eskiden tehcir edil
miş olanlardan geriye dönenlerden bu memleket 
çok çekti. Bunların bir kere tehciri yapılınca, 
bir daha o mıntıkaya gelmemeleri, memleketin is
tikbali için şarttır. 

YILDIZ AHMET — Efendim, ben ikametle
rini söylemiyorum. Seyahatlerini, belli bir yıldan 
sonra yapmalarını söylüyorum. (Aman uğranma
sınlar, sesleri) < 

ULAŞTIRMA BAKANI ULAY SITKI — 
Dördüncü dereceden bir akraba, bu mıntıkanın 
dışında, bilfarz Ankara'da oturuyor. Bu ne ola
cak, sen onun akrabasısm, torunusun diye, teh
cire tâbi olacak mı? 

BAŞKAN — Bulundukları bölgelerdeki ak
rabalar. Efendim, buraya kadar ki müzakereler
de, müspet ve menfi fikirler ileri sürüldü. Bu 
son teklifi, yani Numan Esin Beyin teklifini rey
lerinize arz ediyorum. Madde şu şekilde olacak: 
«...Bakanlar Kurulunun kararı ile, bu mıntıkaya 
bir daha gelmemek üzere, yurt içinde başka yer
lere, bu kanunun hükümlerine göre nakil ve is
kân edilebilirler.» 

Son fıkra, Hükümet teklifinde şudur; 
«Yetkisini şahsi ıgarez ve menfaatler tahtın

da kötüye kullanan idare ve emniyet âmiri ve 
memurları beş seneden az olmamak üzere ağır 
hapis cezasiyle cezalandırılırlar.» 

Komisyon teklifi de şudur; 
«Bu kanunun tatbikatında vazife ve yetki

sini şahsi garez ve menfaat karşılığında kötüye • 
kullanan idare ve emniyet âmir ve memurları 
bir seneden az olmamak üzere ağır hapis ceza
siyle cezalandırılırlar.» 

BAŞKAN — Bir sene, üç sene, beş sene üze
rinde münakaşalar »oluyordu. 

Buyurun. 
ÖZGÜR SELÂHATTİN — Efendim; bir se

neye indirilmesinin sebebi, bu işte çalışan idare 
âmirlerinin gayretlerine köstek vurmamak için- • 
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dir. Adalet Bakanlığı temsilcisinin hazır bulun
duğu ve onların da kabul ettiği toplantıda bir 
sene ceza münasip görüldü. Bunu arz ederim. 

ESÎN NUMAN — Daha evvelce de arz et
miştim; teyiden belirteyim; Adalet Bakanlığı 
temsilcisi bu mütalâayı söylemekte haklı olabi
lir. îdare adamları ımümkündür ki, bu sefer bu 
yetkiyi kullanmakta kaçınabilirler. Ama bu boş
luğun olmasıdır ki, bu kanunun tek teminatı
dır. Biz suiistimale kaçılmaması için idare âmir
lerine biraz fazlaca cezanın verilmesini istiyo
ruz. Aksi 'halde felâket olur, tehditle kısa za
manda milyonlar vuran olur. 

ÇELEBİ EMANÜLLAH — iki sene normal
dir. 

BAŞKAN — Efendim, bir memur için bir 
sene bile kâfidir. Bir sene ceza alan bir memu
run istikbali söner. Bir sene bile kâfidir. 

KÜÇÜK ,SAMÎ — Üç sene ceza koyalım. 
ÖZDAĞ MUZAFFER — Aziz arkadaşlar, 

ben olmuş bir valka ile bu ceza müddetine temas 
etmek istiyorum. İngiltere'de olmuş bir vaka. 
Bir kız, ıgece yarısı, karanlıkta bisikleti ile or
manda gidiyor. Aynı istikamete gitmekte olan 
bir delikanlı kızın yakınında ıslık çalıyor. Kız, 
sabahleyin hemen polise müracaat ediyor. Deli
kanlıya hâkim 9 sene hapis cezası veriyor. Her
kes bu cezanın suça göre çok olduğunu söylü
yor, ıgazeteler yazıyor, iş Parlâmentoya, hatta 
Kirala kadar aksediyor. Hâkime bu kadar fa^la 
ceza vermesinin sebebini soruyorlar, bu kadar 
ceza ağır değil mi, diyorlar. «Biliyorum, diyor. 
Verdiğim ceza bir ıslık için çok ağırdır. Ben di
yor, bu gencin masum ıslığı için vermedim bu 
cezayı. Yüzlerce, binlerce İngiliz genç kızı ge 
cenin geç vaktinde rahatlıkla, korkmadan her 
nerede olursa olsun, yalnız başına ormanda bile 
seyahat edebilsin, korkmadan dolaşabilsin. Ben 
onun için bu ağır görülen cezayı verdim. Çünkü 
bu bir tedbirdir, diyor» Beş sene bir memur için 
ağır bir ceza olabilir. Fakat yüzlerce, binlerce 
vatandaşın hukuku sağlanmış olur. Bu ağır 
ceza fertlerden çok toplumu düşünmek mecbu
riyetindeyiz. Bunun için ceza ağır değildir. 
Şarkta bâzı memurlarımızın korkunç ölçüde 
nüfuzlarını suiistimal ettiğine dair hâtıralar ya
şamaktadır. Bunun için ceza ağır değildir. 

KÜÇÜK SAMİ — Biz şahsa verilecek beş 
senenin çok az olduğu üzerinde durmuyoruz. 
Çünkü, bir memur için, istikbalini yok etme ba-
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| 'kınımdan, beş sene ile bir senenin büyük farkı 

yoktur. 
BAŞKAN — Bir seneden 5 seneye İkadar ol

mak üzere meselesini ayrı ayrı oyunuza arz ede
ceğim. Evvelâ Hükümet teklifini oyunuza koya
cağım. Şimdi tadil şeklini okuyoruz. «Bu kanun 

I tatbikatında vazife ve salâhiyetini şahsi garez 
I veya menfaat (karşılığında ikötüye kullanan ida

re ve emniyet âmir ve memurları beş seneden az 
olmamak üzere ağır hapis cezası ile cezalandı-

I rıhr.» 
Bu şekli oyunuza arz ediyorum. Kabul eden

ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir... İkinci 
maddenin görüşülmesine geçiyoruz : 

Hükümet teklifini okuyoruz : 
«Madde 2. — Bu şahısların nakil ve iskân

ları İçişleri Bakanlığınca gösterilecek mmtaka-
larda kendi iklim ve yaşayış şartlarına ve mes- > 

' lekî iştigal sahalarına uygun olan köy, kasaba 
[ ve şehirlere Sağlık ve Sosyal Yardım, İmar ve 

İskân Bakanlıklarınca yapılır ve servetleri ile, 
içtimai mevkileri nazarı itibara alınarak bedeli 
bilâhara tasfiye edilecek gayrimenkulleri değe
rinden ödenmek veya borçlandırılmak suretiyle 

I kendilerine münasip ev ve mesleki iştigallerine 
göre lüzumu kadar arazi veya sermaye verilir.» 

I Komisyon teklifi şöyledir; 
I «Nakil \ıe iskânlarına ka râ r verilen M'nTse'Le-

rln, içişleri ve İmar ve İskân Bakanlıklarınca 
müştereken tesbilt adiilen mahallere nakilleri içiş
leri Bakanlığı tarafından iskânları ise, kendi i'k-

I lim ve yaşayış santiarına ve 'meslekî iştligal saha
larına aygını olan köy, kasaba ve şehirlere Sağ-

I lık ve Sosyal Yardımı, İmar ve İskân Bakanlıkla
rınca yapılır; ve serveltleriyle, içtimai mevkileri 
nazarı itibara alınarak bedeli bilâhara testiye etli-

I lecek gayrimenkulleri değerinden ödenmek veya 
borçlandırılmak suretiyle kendilerine münasip ev 
ve meslekî iştigallerine göre lüzumu kadar arazı 
•veya sermaye verilir.» 

(BAŞKAN — iki madde arasındaki fark ne
dir? 

ÖZCJÜR SELÂİIATTİN — Bu madde iki hu
susta değiştirilmiştir; birincisi; bu şahısların nak
li tehlikeli kimseler Olması itibariyle büyük prob
lemdir. Hükümet teklifinde bu imar ve iskân Ba
kanlığına bırakılmıştır. Halbuki naklin bu Bakan
lıkça yapılması imkânsızdır. Bu nakil keyfiyeti-

I nin içişleri Bakanlığınca yapılması lâzımdır. 
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ikincisi; götürülecekleri mıntaka içişleri Bakan-
lığmca teebit edilecektir. Bunlar, aııeselâ orada 
toprak yoksa, işsiz kalabilirler. Bu itibarla nakil-
lerii içişleri Bakanlığınca, iskânları imar ve is
kân Bakanlığınca yapılır diye değiştirmiş bulu
nuyoruz. 

BAŞKAN —- Kifayeti müzakere teklifi var
dır. 

KAPLAN MUSTAFA — Efendim, bir nok
taya dikkatinizi çekeceğim. Bundan sonra yapı
lacak tehcirlerde, kendi malları, hayvanları ile 
birlikte naldddilecekler. Bundan önce yapılan teh
cirlerde 'de böyle olmuştu. Batı - Anadolu bölge
sine hayvanlarını da getirmişlerdi. Doğıu iklimi 
ile Batı Mimi arasında fark var. Doğu ikliminde 
yetişmiş olan hayvanlar, Batı ikliminde yaşııya-
ımıyıaıflar. iki ağa gelmişti, bizim taraflara, iki 
bin koyunu, üç yüz - dört yüz sığırı vardı. Kısa bir 
zamanda bu hayvanlar telef olup gitti. Bu bakım
dan hayvanlarını orada bıraksalar iyi ölür. Hay
vanlarına karşılık olarak, Batıda hayvan verilse, 
yahut başka bir şekil düşünülebilir. Doğu mınlta-
kasının iklimine alışık hayvanlar, Batıda yaışıya-
ımıyor. 

(BAŞKAN — Madde hakkında başka söz isti-
yen, konuşmak isltiyen?... 

ATAKLI MUCİP — Emniyet ve sağlık bakı
mından komisyonun teklifi uygundur. İki Bakan
lığın ve bunlara ilâveten Sağlık Bakanlığının 
müşterek çalışmaları ile iskân ediTirlerse, tehcir 
edilmiş şahıslar için daha emniyetli bir vasat ya
ratılmış ölür. Bu bakımdan kamisyonuın teklifi
nin kabul edilmesini teklif ediyorum. 

ÖZGÜR SELÂHATTİN — Şunu ara etmek 
istiyorum. Maliye Bakanlığının temsilcilerine 
göre, bu nakilin malî imkânlarını Maliye Vekâleti 
sağlııyaeaktır. 

ıBSİN NUMAN — Komisyonun teklifine ka
tılıyorum. Bu metin içinde içişleri Bakanlığına 
yetki tamamiylö bırakılırsa, öteki ilgili bakanlık
larla müşterek çalışmaması sonucunda bir hata 
yapılabilir. Meselâ nâkil yetkisinü sadece İçişleri 
Bakanlığına verecek olursa, bir şahısı İstanbul'
dan Diyarbakır'a gönderebilir. Bu yanlıştır. Ama 
yetki imar ve İskân Bakanlığına da tanınırsa, da
ha geniş çerçeve içinde iskânı düşünebilir. İskân 
işi Türkiye'de mühim bir problemidir. Bu yönden 
memleketlin iskân problemini toptan düşünen 
imar ve iskân Bakanlığına yetki tanınması, onun 
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görüşünün de esas alınması, yani İskân Bakan
lığının da söz sahibi olması yerinde ölür. 

Şimdi nakilleri İçişleri Bakanlığı mı, yoksa 
iskân Bakanlığı mı yapısın. Bu mevzuda bir şey 
dlyemiyeoeğim. Hükümet teklifi nakillerini İmar 
ve İskân Bakanlığına bırakmış. Komisyon tekli
finde ise; içişleri Bakanlığına bırakılmış. Sözcü 
lütfen bunu biraz açıklasınlar. Ne gibi teknik za
ruret olmuştur, hükümet teklifinde? 

, Hükümet teklifinde nakilleri İmar ve İskân 
Bakanlığı yapıyor. Komisyon teklifinde ise bunu 
içişleri Bakanlığı yapıyor. Bayındırlık Komisyo
nu âdeta salâhiyet anevzuubahsoiduğu vakit ken
disine almış vazife mevızuubahsoiduğu zaman İç
işleri Bakanlığınla devretmiş gibi bir şey var gibi 
geliyor bana. Böyle midir? 

ÖZGÜR SELÂHATTİN — Hayır efendim, 
böyle değildir. Şahısların durulmu dolayısiyle bu 
işi İçişleri Bakanlığına verdik. Fakat mahallin 
tesbiti için müşterek çalışıyorlar. İçişleri Bakan
lığının elinde zabıta kuvveti vardır, İmar Bakan
lığında bunlar oimadîğı için bu işi ona vermiyo
ruz. Eısbabı mucibe budur. 

BAŞKAN — Arkadaşlar; madde hakkında 
başka söz isltiyen var mı? Olmadığına göre, komis
yonun taJdil teklifini bir daha okuyoruz; 

(İkinci madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Bu ımaddeyi, yani komisyonun 

ikinci maddesini olduğu gibi oyunuza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmliyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Üçüncü maddeyi okuyoruz. 
MADDE 3. — Nakil ve imkânlarına karar ve

rilenler menkul mallarından, kullanacakları ev 
eşyası, mesleklerine ait avadanlık ve irat getirmi-
yen hayvanlarını götürebilirler. 

Bunların haricinde kalan menkul malları hak
kında ve tapulu veya senetsiz tasarruf olunan 
gayrimenkulleri iskân Kanunu ile Çiftçiyi Top
raklandırma Kanunu esasları dairesinde, Maliye, 
Tarım, içişleri ve imar ve iskân Bakanlıklarınca 
müştereken haizırlan<acak tüzük hükümlerine gö
re, Devletçe tasfiye edilir ve bedellerinden borç
ları ımabsubolundukftan sonra artanı kendilerine 
verilir. 

BAŞKAN — Kamiisyonun teklifi iki bentten 
müteşekkildir. Bu iki bentten lüzumlu olduğunu 
hukuki bakımdan ispat ettiler. Hükümet teklifi
nin son fıkrasını kamfeyon teklifinin son fıkrası 
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olarak alalım, bu şekilde değişiklikle kabul ede
lim. 

BAŞKAN — Bu arada bir hususa işaret e<t-
mck isterim. Hâtıra olarak verilen hayvanlardır. 
At, köpek gibi. Bizim teklifimizde sürülerini 
götürememelerini temin için 'hüküm koymamı
zın sebe'bi i'kidir. Birincisi gidecekleri yerde 
bu 'hayvanların (beslenmesini temin edecek ot
lak ve arazinin bulunmaması ihtimali. 

İkincisi; Ibu sürüler, büyük servetler halin
dedir. Ve 'bunlar nüfuzlarını bu servete daya
narak devamı ettirmektedirler. Bu serveti 'be-
raiberlerinde götürürlere gidecekleri yerler
de de aynı nüfuzu kurmalarını önlemek için 
bu ı'hükınü koyduk. Maruzatım bu kadardır. 

YURDAKULER MUZAFFER — Demin 
arz ettiğim Ihusus 3 ncü maddenin neresinde 
mevcuttur1? 

AKSOYOÖLU REFET — Komisyoımnkin-
de var. 

ESİN* NUMAN — Arazi vereceğiz, ev de 
vereceğiz. Artık Devlet kendilerine pulluk, tır
pan ve mal da verecek değildir. 

YURDAKULER MUZAFFER — îşi reali
teye uyduralım. iskân edileceği yerde bu mal
ları bulamaz. Veya fiyatlar fahiştir, alamaz. 
Elinden vasıtaları almıyor, motoru, hayvanı 
alınıyor, bu takdirde bu adam memnun olmaz, 
vasıtaları verilirse dalha faydalı olabilir, daha 
iyi çalışabilir. 

ÖZDAĞ MUZAFFER — Sermaye verdik
ten sonra, meselâ çiftçiye ue verilecektir1? ev, 
tarla verilecek, lüzumlu olan öküzü ve moto
ru vereceksiniz, (bunların yerine para verir
seniz 'bunların Ihepsini temin edebilir. 

YURDAKULER MUZAFFER — Bir mo
tora için 500 lira vereceksiniz, halbuki (bunu 
Ibeş bin liraya alamaz. 

E'SİN NUMAN — Devlet yükünü üzerine 
almasın. Para verilince vatandaşın, öküz, man
da mubayaasını temin edebilir, piyasadan bun
ları her zaman bulabilir. Madem ki para veri
lecektir, bu şekilde 'hepsini temin edebilir. 

KOKSAL OSMAN — Ben de aynı fikir
deyim. Para vermek mümkün olduğu gibi işti
gal ettiği mesleke göre malzeme Vermek daha 
uygun olur, kanaatin'deyim. Zira verilen pa
rayı yiyebilirler, Doğu bölgesinden gelecek 
olan bu kimseler getirildikleri yere intibak 
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edinceye kadar işsiz de kalabilir, bu takdirde ve
rilen paraları yiyebilirler, 

AKSOYOĞLU REFET — Burada ev eşyası 
ve avadanlık deniyor...? 

YURDAKULER MUZAFFER — Bir trak
tör nasıl nakledilir, istirham ederim. Gel
diği yerde Hükümet temin eder, Hükümet 
âciz değildir. 

YILDIZ AHMET — Efendim, buna ait 
madde kabul edildi, ama şimdi şu müzakere
lerle mesnet edilen fikirleri önlemiş oldu. Bu
raya bir kelime ekleyebiliriz. 

'BAŞKAN — Efendim, kanunun tümü bit
tikten sonra ele alacağız. 

YILDIZ AHMET — Arazi veya sermaye 
verilir, denebilir. Kendilerine münasip görül
mezse verilmez. Arazi ve sermaye verilebilir 
demekte bir mahzur yoktur. 

BAŞKAN — Bu 'hususu 3 ncü maddede de
rişiklik' olarak arz ediyorum. 3 ncü madde 
hakkında söz istiyen. Buyurun Ahmet Bey. 

YILDIZ AHMET — 3 ncü maddenin bi
rinci fıkrasını Komisyon sözcüsü açıkladılar, 
Ama irat getirmiyen hayvan pek mahduttur. 
Eğer hayvan yaşıyorsa oraya gitmesinde bir 
mafhzur yoktur. Yaşamıyorsa zaten gitmiyecek-
tir. Hayvanlarını götürürse yine mütegalli-
•belik başlar. Sonra hayvanlarını gasletmiyo
ruz ki, parasını veriyoruz. Bence, gittiği yer
de besliyebileceği ''hayvanları götürebilir, der
sek daha iyi olur. 

ESİN NUMAN — Efendim, 'bu Ihayvanlar 
irat getirsin veya getirmesin götürmesine ta
raftar değilim. Çünkü bu Ihayvanlar o bölge
nin iktisadi ihtiyaçlarını karşılamak için lü
zumludur. Onun için (bu adamlar oralardan 
gidecekler, fakat hayvanlar orada kalacak. Ev 
eşyası ve mesleklerine ait avadanlıkları götü
rebilirler. 

YURDAKULER MUZAFFER — Hayvan
larını bırakalım deniyor. Bunlar oraların ik
tisadi durumu ile ilgilidir, aşağı - yukarı. Ağa 
dediğimiz adamın on 'bin koyunu vardır, bun
ları kim satmalacak? 

ÖZDAĞ MUZAFFER — Et ve Balık Ku
rumu. 

YURDAKULER MUZAFFER — Cizre'de, 
Midyat'ta ve Şırnak'ta elli bin koyunu olan 
kimseler var. Bunlar nasıl intikal edecek ora-
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ya? (Bu kimseler imkân 'bulurlarsa koyunları
nın hepsini kaçak olarak başka yerlere sevk 
edeceklerdir. 

ESİN NUMAN — Elli bin koyunun Garbe 
naklinin mümkün olamıyacağmı arkadaşımız 
ifadeleri ile kalbul etmiş oluyorlar. 

YURDAKULER MUZAFFER — Nakline 
taraftar değilim. 

ESİN NUMAN — Komisyon teklifinde 
ikinci fıkra şöyledir ,: Bunların haricinde ka
lan menkul 'malları hakkında ve tapulu veya 
senetsiz tasarruf 'olunan gayrimcnkulleri İskân 
Kanunu ile Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu 
esasları dairesinde, Maliye, 'Tarım, tçişleri ve 
İmar ve İskân (Bakanlıklarınca müştereken 'ha
zırlanacak tüzük hükümlerine göre Devletçe 
tasfiye edilir, denmektedir. 

Diğer insanlara bunların mallarını taksim 
edeceğiz ı'beş koyuna sahibolan zavallı vatan
daşlar, 50 - 100 koyuna 'salhibolacaklardır, Tra 
suretle de iş ve güç saihJbi olacaklardı. 

YURDAKULER MUZAFFER — Devlet 
mademki, bu işi üzerine alıyor bu adamlara 
vasıta verebilir. 

KAPLAN KADRİ — Başka bir mevzuda 
söz almıştım. Benden evvel ifade edildiği için 
vazgeçtim. 

ESİN NUMAN — Efendim, benim bir tekli
fim vardır. İrat getirmiyen hayvanlar tâbiri. 
çıkarılsın. 

BAŞKAN — Maddenin birinci fıkrasını oku
yoruz. Yani irat getirmeyen hayvanlar tâbirini 
çıkarıyoruz: 

ATAKLI MUCİP — Başkan, bir hususu rica 
edeceğim. İrat getirmiyen hayvanlar tâbirinden 
ne kasdediliyor, irat getirmiyen hayvan nedir? 

ÖZGÜR SELÂHATTİN — Efendim, iktisat 
ilminde at da irat getirir. 

BAŞKAN — Şu halde maddenin birinci fık
rasını oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

İkinci fıkrayı okuyoruz. 
«Bunların haricinde kalan menkul malları 

hakkında ve tapulu veya senetsiz tasarruf olu
nan gayrimenkul]eri İskân Kanunu ile Çiftçiyi 
Topraklandrma Kanunu esasları dairesinde, 
Maliye, Tarım, tçişleri ve İmar ve İskân Bakan
lıklarınca müştereken hazırlanacak tüzük hü
kümlerine göre, Devletçe tasfiye edilir ve be-
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deUerinden borçları mahsubolunduktan sonra 
artanı, kendilerine verilir.» 

BAŞKAN —• Fıkrayı oyunuza arz ediyorum. 
Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Hükümet tasarısında 3 ncü maddesinin ikin
ci fıkrası vardır. 

ESİN NUMAN — Okuyoruz. 
(Fıkra okundu.) 
BAŞKAN — Bu husus Tüzüğe girecek. 
ÖZGÜR SELÂHATTlN — Efendim, 3 ncü 

maddenin 2 nci fıkrasını kaldırışımızın esbabı 
mucibesi. şudur : Naklolunan eşhasın, ukût ve 
muamelâtına dair muamelelerinin mal müdür
lüklerince takibinin doğru olmıyacağı, bu iş
ler hususi hukuk hükümlerine güre, nakledi
len şahıs tarafından umumi hükümlere göre 
kolaylıkla yapılabileceği gibi, şahsa ait hakla
rın âmme vazifesi gören malmemurları tarafın
dan takibi umumi prensiplere göre doğru ol
mıyacağı mütalâasiyle ikinci fıkra tayyedile
rek madde tadilen kabul edilmiştir. 

ATAKLİ MUCİP —- Efendim, Komisyonun 
esbabı mucibesi zayıf. Bu insanları arzuları ile 
ve keyifleri için oralardan göndermiyoruz. Mec
bur ediyoruz. Şu halde bunlara imkânlar sağ
lamak ve haklarını korumak mecburiyetinde
yiz. Onun için bu fıkranın 3 ncü maddenin so
nuna eklenmesini teklif ediyorum. 

ESİN NUMAN — Aynı kanaatteyim. 
KAPLAN KADRİ — Bir teklifim var. Fık

raya, «Bilvekâle takip ve müstacelen intaç etti
rilir.» ibaresini koyalım. Daha açık ve tesirli 
bir hüküm olur. 

ESİN NUMAN — Askerlik mevzuu da son
ra, arkadaşımızın teklif ettiği var burada. Tâ
bir hukuki değildir. Bu hususlar tasrih edilsin 
demek istiyor, bir iki diye. Tadat edilemez ka
nunda, buna imkân yoktur. Bunların kanun 
içinde yer bulması doğru olamaz. Hükümet ta
sarısının sonu; komisyonun hazırladığı tasarı
nın sonuncu fıkrası olacak. Burada bir boşluk 
hâsıl oluyor gibi geliyor bana. 

Hükümet tasarısının birinci fıkrası çiftçiden 
bahsediyor, Biz ikinci fıkrayı alıyoruz. Bunun 
için Hükümet tasarısını aynen alacağız, bunu 
da üçüncü fıkra olarak ekliyeeeğiz. 

BAŞKAN — Hükümetin üçüncü maddesine 
yeni fıkra ekleniyor. 

KAPLAN KADRİ — Efendim, ihtilâftan 
mütevellit dâvalar birkaç sene sürebilir, halbu-
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ki bu işlerin biran evvel halledilmesi lâzımdır. 
Hukuki bakımdan bunların nazara alınması za
ruridir. Buraya «bilveikâle takip ve müstace-
len intaç edilir» diyecek olursak iyi olur, çün
kü «müstaceliyet hukukidir» aksi halde sene
lerce devam eder. 

ÖZGÜR SELÂHATTtN — Burada, tüzük 
kabul ettiğimize göre, hayvanları alınanlara 
halyvan verilecektir, ieabVderse Ziraat Bakan
lığı alâkadar olacaktır. 

YILDIZ AHMET — Efendim, Kadri Kap
lan arkadaşımın teklifini destekliyeceğira. Hu
kuki tarafı belki eksik olabilir. Ama tatbi
katta belki faydası vardır. Bunun bir de pisi-
kolojik tarafı vardır. Memur üzerinde tesir 
yapar. Bir sene mi, iki sene miJjelli değil. Ama 
bu ifade hiç olmazsa acele yapılması lâzımgeldi-
ği hususunda daima memuru tazyik eder ve 'gi
deni de teselli eder. Bu itibarla Kadri Kaplan 
arkadaşımızın teklifini kabul edelim. 

BAŞKAN —• Efendim, bu son şeklin aley
hinde konuşmak istiyen var mı? 

KAPLAN KADRİ — Müstaceliyetle kelime
sini koyalım. 

ESİN NUMAN — Burada intaç tâbiri pek 
yerinde değildir. 

KAPLAN KADRİ — Evet, intaç, değil de 
müstaceliyet olsun. 

ESİN NUMAN — Bu fıkranın sonu «bilve-
kâle ve müstaceliyetle takip olunur» oîsun. 

KÜÇÜK SAMİ — Efendim, şu komisyon 
teklifinin ikinci fıkrası sonuna kadar tamam 
mıdır? Kanaatimce bu fıkralar birbiri içine gi
riyor. Hükümetin ikinci fıkrasını okuyorum. 

«Naklolunan eşhas ve ailelerin ukût ve mu
amelâttan mütevellit bilûmum alacakları talep
leri vukuunda mahallin en büyük mal memur
ları tarafından bilvekâle takip olunur.» 

Bunlar birbiri içine giriyor. 
BAŞKAN — Fakat şu var. İkincisi fıkrayı 

biraz daha açıyor. 
KÜÇÜK SAMİ — Açmıyor birbirinin içine 

giriyor. 
ESİN NUMAN — Efendim, Albayımın dedi

ği bir bakıma doğrudur. Hazırlanacak tüzük 
içinde belki bu hüküm yer alabilir. Ama aslında 
tüzükte yer almaz. Biz burada malmemurlarma, 
komisyonun da belirtmiş olduğu şeklin dışında 
bir vazife tahmil ediyoruz. Tüzük hükümleri 
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ile bunu temin edemezler. Sonra Tüzük hazırla
nıncaya kadar zaman geçmiş olabilir. Onun için, 
oradaki malmemurlarımn bu işi takiple vazife-
lendirildiklerini bu kanunla belli etmelidir. 

KÜÇÜK SAMİ — Benim arz etmek istediğim 
şey, bu husus hem kanuna giriyor hem Tüzüğe 
giriyor. Yani iki ayrı alacak borç durumu var
mış ve bunlardan biri kanunla diğeri de Tüzük 
hükmü ile takibedilecek gibi bir mâna çıkıyor. 
Çünkü fıkra : Bilumum alacakları, talepleri vu
kuunda mahallin en büyük malmemurları tara
fından bilvekâle takibolunur, şeklindedir. 

ESİN NUMAN — Hükümet tasarısı ile ko
misyon tasarısı arasında bizim anladığımıza göre 
bir fark olmuyor. Hükümet tasarısı aynen şöyle 
elemiştir. «Tüzük hükümlerine göre Devletçe 
tasfiye edilir ve bedellerinden borçları mahsub-
olunduktan sonra artanı kendilerine verilir. 

Naklolunan eşhas ve ailelerin ukût ve mua
melâttan mütevellit bilûmum alacakları en bü
yük malmemurları tarafından bilvekâle takib
olunur.» 

Buraya konulmuş zaten, «nakledilen eşhas» 
Hükümet tasarısında var zaten. Burada adamla
rın işlerini takibedecek insanlar lâzımdır. Ora
daki işlerini takibetmesi lâzımdır. İstediklerini 
malmemurları yapacaktır. Hükümet bir kolay
lık sağlamıştır, kanunun içine girmesi lâzımdır. 

KÜÇÜK SAMİ — Lüzumu şart. Yalnız ikisi 
birbirine girmesin. 

ESİN NUMAN — Girmez. 
ATAKLI MUCİP — Kifayeti müzakere tek

lif ediyorum. 
BAŞKAN — Kifayeti kabul edenler... Kabul 

etmiyenler... Kifayeti kabul edilmiştir. 
Şu halde madde şu şekilde oluyor. 
«Naklolunan eşhas ve ailelerin ukût ve mua

melâttan mütevellit bilûmum alacakları talep
leri vukuunda mahallin en büyük malmemur
ları tarafından bilvekâle ve müstaceliyetle ta
kibolunur.» 

Bu şekli ile fıkrayı kabul edenler... Etmiy en
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerine göre 
nakil ve iskân edilenler o mmtakada ikamet
gâh tesisine mecbur olup iskân mahallerini terk 
mahiyetinde olmamak üzere seyahatte tama-
miyle serbesttirler. Ancak, terke mecbur kılın
dıkları, içişleri Bakanlığınca, tâyin olunacak, 
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mahallere avdet ve oralarda seyahat edemezler. 

Bakanlar Kurulunca karar alınmaksızın is
kân mmtakasmı da değiştiremezler. Bu mecbu
riyete riayet etmiyenler bir seneden beş seneye 
kadar ağır hapisle, tekerrürü halinde iki mis
linden aşağı olmamak üzere cezalandırılırlar. 

BAŞKAN — Selâhattin özgür. 
ÖZGÜR SELÂHATTİN — Efendim, biz mad

denin birinci fıkrasına biraz daha sarahat ver
dik ve ikinci fıkrasında da cezaları artırdık ve 
bu şekildeki tadille huzurunuza getirdik. 

Birinci fıkrada «Ancak terke mecbur kılın
dıkları» dendikten sonra, virgülden sonra, «iç
işleri Bakanlığınca tâyin olunacak,» tâbirini ilâ
ve ederek maddeyi daha sarih hale getirdik. 

ikinci fıkrada ise : Verilecek cezalarda, Hü
kümetin teklifinde verilecek ceza 6 aydan 5 se
neye kadar hapis iken biz bunu bir seneden 5 ! 
seneye kadar ağır hapse tahvil etmiş bulunuyo- j 
raz. 

Bu hususta Adliye Vekâleti Sözcüsünün bil
gisi vardır. Arz edeyim. 

«Bu gibi şahısların iskân mahallinden ayni
nin ması, eski nüfuz sahalarına girmeleri asıldır. 
Bu fiilî irtikâp ederse tedbir olarak yalnız ha
pis cezası koyarsak, bilhassa mahkeme devresin
de, mevkufen muhakemesi, bilâhare de tevkifi 
belki mümkün olmaz. Daha ağır ceza da rüyet 
edilecektir. Mahkemenin başından sonuna kadar 
tutuklu olmaları icabeder. Diğer ceza maddesi 
ile de ahengi temin bakımından bu yasağa ria
yet etmiyenler hakkında bir seneden beş seneye i 
kadar ağır hapis cezası verilir, denilmiştir. Te
kerrürü. gayet tabiidir ki, cezayı teşdidedecek-
tir.» 

Benim madde hakkındaki konuşmalarını bun
dan ibarettir. 

YILDIZ AHMET — Ben iki bakımdan ko
misyonun teklifinin kabulünü rica edeceğim. Bi
rincisi, Komisyon daha şümullü bir ifade kullan
mış. içişleri Bakanlığınca tâyin edilen yerlere 
gidemiyecckler. içişleri Bakanlığı ise gitmeleri 
tehlikeli olacak yerleri yasak edecektir. 

ikincisi, elastikiyet veriyor. «Bakanlar Ku
rulunca karar alınmaksızın iskân mahallini de
ğiştiremezler» diyor. Hükümet teklifinde ise bun
lar yok. (Var, var sesleri) 

ATAKLI MUCİP — Bakanlar Kurulu tek
lifi daha uygun geliyor bana. Benim biraz Türk-
cem kıttır. Hükümetin teklifi daha Türkçe, 
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daha vazıh. Diğeri daha j^avan geliyor bana. 
Vakıa esas bakımından Bakanlar Kurulu tek
lifi ile komisyonun teklifi arasında büyük bir 
fark yoktur. Yalnız cezai müeyyideler artmış
tır. Ben Bakanlar Kurulunun teklifinin kabul 
edilmesini teklif ediyorum. Şayet cezalar artı-
rılaeaksa o da ayrıca arz edilir. 

KAPLAN KADRİ — Birinci madde ile ta
arruz halinde bulunmaktadır, Hükümet teklifi 
ile, ikâmetgâhlarını; gayrimenkulun bulundu
ğu bölgede meycudolan ahvalden dolayı getiri
yor bunları. Ve tekrar oraya girmelerini men 
etmiş oluyoruz. Komisyon teklifi bir tahdit ko
yuyor, birinci madde ile taarruz halindedir. 

ÖZGÜR SELÂHATTÎN — Burada iki nok
ta vardır. Birinci vuzuh vermek için, ikincisi 
ise cezaların ağırlaştırılması. Bu hal görüyorum 
ki arkadaşlara huzursuzluk vermektedir. 

BAŞKAN — Yıldız Ahmet. 
YILDIZ AHMET — Kasım Küfrevi 3 - 4 vi

lâyetin imamıdır. Ağrı'dan, Tutak'dan kaldır
dık gitti, öteki vilâyetlere gitmesine mâni ola
cak bir hüküm yok. Binaenaleya, İçişleri Ba
kanlığı kaydı bulunsun. Böyle bir mahzur mü
talâa edilecek kimseler şuralara girmesin, den
sin. Tahdidi hükümlere hiçbir zaman taraftar 
değilim. Adam oraya gitmez fakat öbür tarafa 
gider. Bu hususta içişleri Bakanlığı kaydı ko
nulması yerinde olacaktır. 

BAŞKAN — Efendim, benim fikrim şudur. 
Komisyonun teklifine aynen iştirak ediyorum. 
«Ancak terke mecbur kılındıkları, içişleri Ba
kanlığınca tâyin olunacak mahallere avdet ve 
oralarda seyahat edemezler.» 

Bu şekilde olunca bir mâna çıkıyor. Şümulü 
tabiî malûm ve istediğimiz vuzuha kavuşuyor. 
Bu şekli ile kabul edilmesini teklif ediyorum. 

Buyurun Numan Esin. 
ÖZDAĞ MUZAFFER — Başkan, söz isti

yorum. 
BAŞKAN — Peki efendim, simdi sıra Nu

man Beyin. 
ESİN NUMAN — Efendim, arkadaşımızın 

teklifi içişleri Bakanlığına yeni bir salâhiyet 
vermiş oluyor. Hükümet teklifi, «ancak terke 
.mecbur oldukları mmtakalara» diyor. Bu mm-
taka tâbiri çok şey ifade eder. Tefsire muhtaç, 
Bu tefsiri kim yapacak? Yalnız terk ettikleri 
kasaba mı, vilâyet mi, buna diğer vilâyetler de 
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dâhil mi? Zira mıntaka tâbiri geniş bir mânayı 
ihtiva eder. Bir kasaba olarak la, bir vilâyet 
olarak da, üç vilâyet olarak da kabul edilebi
lir. Bunun tefsirini kim ypaeak? îşte komisyon 
bu mevzuda tefsir salâhiyetini içişleri Bakanlı
ğına vermiş. Ve maddeye vuzuh vernrlş. Bu ba
kımdan komisyonun teklifi daha uygundur. Bu. 
ımn daha uygun bir ifade ile kabulünü rica ede
ceğim. Meselâ, «.... mmtakalara avdet ve ora
larda seyahat edemezler. Bu m intaka 1 arın hu
dudunu içişleri Bakanlığı tâyin eder.» diyelim. 

ÖZDAĞ MUZAFFER — Burada bir keli
menin ilâvesini teklif ediyorum, «nüfuz mmta-
kalarma dönemez» 

ÖZGÜR SELÂHATTİN — Komisyonun yaz
dığı metinde sarahat vardır, 

ÖZDAĞ MUZAFFER — 25 sene evvel olan 
Şeyh Sait isyanında Şeyh Sait iskân mahalli 
olan Hınıs'a dönmesine mâni olundu ama, Bin
göl, Dersim gibi nüfuz mıntakası olan yerlere 
gitmesine mâni olunamadı. Bu bakımdan bu I 
hükmün konması lâzımdır. 

YILDIZ AHMET — Bu hususu ela Bakan- I 
lığın salâhiyetleri vardır. Dördüncü maddede; 
ancak terke mecbur kılındıkları, içişleri Bakan
lığınca tâyin olunacak mahallere avdet ve ora
larda seyahat edemezler», denmektedir. 

ESİN NUMAN — Türkiye'de seyahat hürri
yetini tamamen kaldırmak gibi bir hüküm. 

ÖZDAĞ MUZAFFER — Suçlular- için kal
dırılsın seyahat hürriyeti. 

YURDAKgLER MUZAFFER — Bu gibile
rin askerlik hizmeti sırasında bu mmtakalara 
gitmeleri veya gitmemeleri,düşünülmüş müdür, 
düşünülmemiş midir? 

ÖZGÜR SELÂHATTİN — Efendim, bu 
mevzu düşünülmedi. 

SOYUYÜCE ŞEFİK — Memuriyetle veya 
askerlik hizmeti olarak gidecekler.. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, maddenin çıkma
za girmemesi için tekrar soruyorum. Konuşmak 
istiycıı var mı? 

KAPLAN KADRİ — Efendim, şu nüfuz tâ
biri burada ifadesini buluyor. Bana göre bu 
nüfuz tâbirini buraya koyarak hakikaten yerin
de olacaktır. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi iki tane teklif 
vardır. Birincisi Hükümetin tekini k i ; «Ancak 
terke mecbur kılındıkları mmtakalara avdet ve j 
oralarda seyahat edemezler.» şeklindedir. j 
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ikincisi Komisyonun teklifidir ki ; «Ancak, 

terke mecbur kılındıkları, içişleri Bakanlığın
ca tâyin olunacak, mahallere avdet ve oralar
da seyahat edemezler.» şeklindedir. 

Birincisini oyunuza koyuyorum. 
KAPLAN KADRİ — Nüfuz mmtakaları 

kendilerine tebliğ edilmelidir. Bu mıntakalar 
kendilerine tebliğ edilsin ve bunun dışında se
yahat hürriyeti tanınsın. 

F J l N NUMAN — Şöyle oluyor; «Ancak 
terke mecbur oldukları mmtakalara avdet ve 
oralara seyahat edemezler. Bu mmtakalarm hu
dudunu içişleri Bakanlığı tâyin eder.» 

ATAKLI MUCİP — Terke mecbur olduk
ları yere askerlik veya memuriyet sebebiyle de 
gel emiyecekl erini belirten bir ibare konması da 
lâzım. 

ESİN NUMAN — Mucip Ataklı'n m teklifi 
ile madde daha vuzuha erer, ama buna lüzum 
yoktur. Zira, «Terke mecbur oldukları yere av
det edemezler.» deyince, ister askerlik ister me
muriyet sebebiyle oraya avdet edemezler. 

Netice itibariyle, «... avdet veya oralarda se
yahat edemezler.» demek daha doğru olur. Bi-
naenalejrh ancak, terke mecbur oldukları mm-
takalarda avdet veya seyahat edemezler diyelim. 

BAŞKAN — Ancak terke mecbur kaldıkları 
mmtakalara avdet ve oralarda seyahat edemez
ler denirse, maksada daha uygun olacak. 

KÜÇÜK SAMI — Bunların nüfuz mıntaka
sı zaten Doğu - Anadolu'dur. 

ESİN NUMAN — Bunu İçişleri Bakanlığı 
tâyin ediyor zaten. 

ATAKLI MUClP — Ancak terke mecbur 
kaldıkları nüfuz bölgelerine avdet edemedik
leri gibi seyahat de edemezler. Askerlik ve me
muriyet gibi hususlarla da görevlendirilmez
ler. Ve sonuna da Numan Esin Bejdn söyledik
leri gibi İçişleri Bakanlığı tarafından tâyin 
edileceğine dair hükmü koyalım. 

ÖZGÜR SELÂHATTİN — Arkadaşlarımız 
teklifleri yanlış anladılar. Kati surette terk 
edecekleri yerlere avdet edemiyeceklerdir. ikin
cisi ise nüfuz bölgelerine gidemeyeceklerdir, 
zira buna mâni olacak hükmü içişleri Bakanlı
ğı tâyin edecekti]'. İçişleri Bakanlığının ko
nulması bunu sağlıyacaktır. Bn.nl.ai' terk et
tikleri yerlere dönemiyecekler ve nüfuz bölge
lerine gelemiyeceklerdir. Çünkü her iki halde. 
de zararlıdırlar. 
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Arkadaşlarımızın yaptıkları tekliflere yv,l-

nız birinci kısım giriyor, ikinci kısım kalıyor. 
Onun için komisyon teklifinin kabul edilme
sini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakereyi oyunuza 
koyuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Şimdi üç tane teklif vardır. Bunları ayrı 
ayrı oylarınıza arz edeceğim. Birincisi komis
yonun teklifi, ikincisi Numan Esin Beyin tek
lifi ve üçüncüsü de Mucip Ataklı Albayımın 
teklifidir. 

Evvelâ komisyonun teklifini oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... 9 arkadaş. 

Şimdi Numan Esin Beyin teklifini oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler... 11 arkadaş. 

Mucip Ataklı Albayımın teklifini okuyo
rum. «Ancak terke mecbur kılındıkları mın-
takalara avdet veya oralarda seyahat edemez
ler. Askerlik ve memuriyet gibi hususlarla da 
görevlendirilemezler. Bu mıntakaların hududu 
İçişleri Bakanlığınca tâyin edilir. Bakanlar 
Kurulunca karar alınmaksızın iskân mıntaka-
smı da değiştiremezler.» 

Bu teklifi kabul edenler... 9 arkadaş. 
Şu halde Numan Esin Beyin teklifi... 
KAPLAN KADRİ — Hiçbir mâni yok. Eği

tim merkezleri sevk. edebilir. 

SOYUYÜCE ŞEFÎK — Yalnız tatbikatta 
bu işi kolaylaştırabildiği gibi hatalı bir iş de 
yapılabilir. Ancak bu kanun hükümlerine tâbi 
olduğuna göre durum askerlik şubeleri tara
fından takibedilecektir. 

YURDAKULER MUZAFFER — Buradaki 
avdet ikamet mânasına geliyor. Bir avdet 
vardır, bir de seyahat vardır bir de vazife 
vardır. Bunların tefrik edilmesi lâzımdır. 
Vazife ile gidecektir. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Muzaffer Beyin 
fikri ile durum daha iyi anlaşılıyor. 

ESİN NUMAN r— «Ancak terke mecbur kı
lındıkları mmtakalara avdet edemez, oralarda 
vazife yapamaz veya oralarda seyahat edemez, 
ler» şeklinde oluyor. 

ULAY SITKI — «... seyahat, vazife ve as
kerlik dolayısiyle gidemezler» diyelim. 

ATAKLI MUCİP — Efendim, bu hususta 
yeni (bir teklifim var : «Ancak terke mecbur kı
lındıkları nüfuz bölgelerine avdet veya seyahat 
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J edemiyccekleri gibi askerlik veya memuriyet 

gibi hususlarda da görevlendirilemezler. Bu 
ımmtakanın hududu İçişleri Bakanlığınca tâyin 
edilir.» 

ULAY SITKI — Askerlik ve memuriyetle 
görevlendirilemezler, diyince, askerlik ve me
muriyet yapmıyacakları gibi (bir mâna çıkar. 

ESİN NUMAN — «Buralarda» tâbirini koy
sak, 'bu ımahzur kalkar. Son şekliyle fıkrayı bir 
daha 'okuyalım : «Ancak, terke 'mecibur kılındık
ları •mmtakalara avdet veya oralarda seyahat 
edemezler, askerlik ve memuriyet gibi husus
larla da görevlendirilemezler. Bu ımmtakaların 
!liııdudu İçişleri Bakanlığınca tâyin olunur.» 

BAŞKAN — Fıkrayı bu şekliyle oyunuza ko
yuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Şimdi son fıkranın görüşü İm esine geçiyoruz. 
Hükümetin teklifinde; 
Bu ımedburiyete riayet etmiyenler altı aydan 

beş seneye kadar mahkûm olacaklar, tekerrürü 
«halinde ise iki misli ağır hapis cezası ile mah
kûm. olacaklardır, denilmekte, komisyon tekli
finde ise; bir .seneden beş seneye kadar ağır ha
pisle, tekerrürü ıhalinde iki mislinden aşağı ol
mamak üzere cezalandırılır, denmektedir. Tek
rar ediyorum, komisyon teklifinde bir seneden 
ibeş ıseneye kadar ağır hapis, ıtekerrürü halinde 
iki mislinden aşağı olmamak üzere cezalandırı
lırlar, denmektedir. 

AKSOYOĞLU REFET — Ağır^hapis lüzum
lu 'olabilir, fakat Hükümet teklifi daha uygun 
gelmektedir, 'bana. 

KARAN MUZAFFER — Ben de aynı kana
atteyim. 

L BAŞKAN — Şimdi Hükümet teklifi; altı 
aydan beş seneye kadar hapis, tekerrürü halin
de iki misli dernekte, komisyon teklifi ise bir
sen eden İbeş seneye kadar ağır hapis, tekerrürü 
halinde iki mislinden aşağı olmamak üzere, den
mektedir. 

Şimdi Hükümet teklifini aynen oyunuza arz 
ediyorum. 

SOYUYÜCE ŞEFİK — Şimdi burada bir sa
rahat yok. Teklifte cezanın iki mislinden bah
sediliyor. Birinde bir seneden (başlıyor ve bunun 

I iki mislini verebilir. Diğerinde altı aydan baş-
I lıyor, bunun da iki misli verildiğine göre arada 
I fark vardır. Birisi altı aydan ibeş seneye, diğeri 
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bir seneden beş seneye 'kadar hapis veriyor. Bu 
hükümlerin ikisi de noksandır. Buna kesin ola
rak «bir hüküm .koymak lâzımdır. Tekerrürü ha
linde 5 seneden az olmamak şartiyle ceza veri
lir, şeklinde olmalıdır. 

ÖZÜÜR SELÂHATTÎN — Efendim, bu ağır 
hapis cezası ile hapis 'cezası arasında fark var
dır. Arkadaşlar anlamadılar. Yanlış 'bir karar.ı 
doğru gidiyoruz. Açıklıyayım. 

Bu gibi şahısların iskân mahallinden ayrıl
maması, eski nüfuz sahalarına girmemeleri asıl
dır. Bu fiili irtikâbederse tedbir olarak yalnız 
hapis cezası koyarsak, bilhassa mahkeme dev
resinde, mevkuf en muhakemesi, bilâhara da tev
kifi belki mümkün olmaz. Dâva ağır cezada 
rüyet edilecektir. Maıhkemenin başından sonuna 
kadar tutuklu olmaları icaibeder. Diğer ceza 
maddesi ile de ahengi temin bakımından bu ya
sağa riayet etmiyenler hakkında bir seneden 
beş ıseneye kadar ağır hapis cezaisi verilir, den
miştir. Tekerrürü gayet tabiîdir ki, cezayı teş-
didedeeektir. 

Bu noktai nazarla ağır ceza uygun mütalâa 
edilmiştir. Arkadaşlarımın ıttılalarma arz ede
rim. 

BAŞKAN — Arkadaşlar bu farkı her halde 
bilmiyorlar. Hükümetin teklifinde altı aydan 
beş seneye kadar (hapis cezası ve tekerrürü ha
linde !bu cezaların iki misli ceza alacaklardır. 
Komisyonun teklifinde bir seneden beş seneye 
kadar ağır ıhapis ve tekerrürü 'halinde iki misli 
ceza verilmektedir. 

Bu iki teklif arasında fark vardır. Birisi 
altı ayın iki mislini alacak, diğeri ise bir sene
nin iki mislini alacaktır. Bu bakımlardan iki 
misli ceza tâbirini koymak, benim fikrime göre, 
uygun gelmiyor. 

AKSOYOĞLU REFET — 5 seneden a/ ol
mamak üzere demlek kâfidir. 

ÖZGÜR SELÂHATTÎN — Efıendlim burada 
kullanılan tâbirler hukuki tâbirlerdir. Hukuik ka
idelerine uygun ibarelerdir. Aynen kalbu'lünü rica 
edıeceğıim. 

BAŞKAN — «Bu nıedburiıyetlıere iliayet etmi-
yeniler 6 aydan beş seneye, tekerrürü halinlde iki 
mislinden âışağı olmamak üzere hapisle cezalandı
rılırlar.» şeklindeki Hükümet teklifini aynen oyu
nuza koyuyorum. Kabul edenler... Ktımiyenler... 
Kabul edilmiştlir. 
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Yapılan tadillere göne maddenin aldığı soa 

şekli okutup tümümü oyunuza saınacağım. 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerine göre 
naklill ve iskân edilenler o munltakaıda ikametgâh 
ıteisisine mecbur olup iskân mahallerini terk mahi
yetinde olmamak üztere seyahatte tamaımiiyle ser
besttirler. Ancak terke mecbur kılındıkları mın-
takalara avdet veya oralarda seyahat edemezler. 

Askerlik ve miemuıiiiyet giibi hususlarla da gö-
revlenidirilemezleır. Bu mıınlt&ikalariın hududu İç
işleri Bakanlığınca tâyin olunur. 

Bakanlar Kurulunca karar alınmaksızın iskân 
mınıtakasmı da değiştiremezler. 

Bu mecburiyetlere riayet etlmiyenler altı ay
dan beş seneye, tekerrürü halinlde iki mislinden 
aşağı olmamak üıztere hapMe cezalandırılırlar. 

BAŞKAN — Maddeyi oyumuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kalbul ediimliştir. 

MADDE 5. — Bu kanuna istinaden yapıla
cak nakil ve iskânın ve bu esnadaki akamet ve 
iaşenin gerektirdiği masraflar Toprak ve iskân 
îşlerii Uonuım Müdürlüğü bütçesinin 4ı25 nci fas
lımdan ödenir. Tahsisatın kifaıyetısikliği halinde 
aynı bütçemin başka Itertlipleriindien veya diğer 
bütçelerden yeterdi kadar tahsisat aktaramaya Ma
liye Baikanı mezundur. 

BAŞKAN — Hükümet teklifimin birinci fık
rasında Mç değişiklik yapılımaımıştır. İkinci fıkra
nın başına «Bu fasıllara ait tahsisatın kifayetsiiız-
Mği» şeklinde diğer bütçelerden yeteri kadar tah
sisat aktarmaya Maliliye Bakanı, komisyon tekli
finde ise «ıBu tahsisatın kifayetsizliği haliinlde» 
aynı bütçenün başka tertiplerinden veya diğer büt
çelerden yeteri kadar tahsisatı bu fasla aktarma
ya Maliye Bakanı mezundur» denilmektedir. 

(Komisyon teklifi vaziyeltli aydınlatılmıştır. Bu 
bakımdan bunu aynen oyunuza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kalbul edilmiş/tıir. 

MADDE 6. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi reyinize arz ediyorum. 
Kabul edienler... Kabul edilımiştöir. 

MADDE 7. — Bu kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürüttür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kaıbul 'edilmiştir. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Maddelerin gö
rüşülmesi bitti. Fakat bâzı hükümler üzerinde bir 
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ıdaha durmak lâzımı. Mıühlm bir kananüdur. Bu
gün tıümıünün oya konımaımaisını tek'Mf ediyorum. 

BAŞKAN — Teklifi kabul edenler... Kabul 
ledillmiişltiı*. 

4. i— Solmazer İrfan'ın, Vakıflar Genel Mü
dürlüğü 1960 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi 
ve İktisat Komisyonu raporu (2/92) (1) 

BAŞKAN — Kanun teklifinin heyeti umu-
miyesinin müzakeresine geçiyoruz. 

'Tümü üzerinde konuşmak istiyenl. Soyuyüce, 
buyurun. 

ıSOYUYÜOE ŞEFİK — Efendim, Vakıflar 
Genel Müdürlüğünün çeşitli camilerde yapmaya 
mecbur olduğu onarımlar vardır. Bundan başka 
istanbul'da Kerime Hatun Camiinin su sarfiyatı 
ve Afyon'da Gedik Alımetpaşa Camiinin hademe 
ücretleri bulunmaktadır. Bunlar borç olarak kal
mıştır. Bunlardan başka 1 300 talebenin yurt
lanması, üniversite yurtlarının halledilmesi gi
bi mevzularla ilgili bulunan bu kanun tasarısının 
kanıınlasması, arz ettiğim ihtiyaçların temini için 
süratle çıkması zarureti vardır. Bu bakımdan ta
sarının bir an evvel müzakeresi ile kanunlaşması
nı rica edeceğim. Bunlar için konulmuş olan üc
retler kifayetsizdir, tasarı ile bunlara aktarma ya
pılacaktır. 

BAŞKAN — Bu mevzu umumi bir mevzu
dur. Bence alınacak bir tedbir varsa hepsini bir
den alalım. Münferit bir şey yapılmasına taraf
tar değilim. 

GÜRiSOYTRAK SUPHİ — Bu mevzu Türki
ye'nin heyeti umumiyesine mi aittir. Bir mevzu 
ele almacaksa hepsini birden ele alalım. 

TJLAY SITKI — Acaba bu camiler hangi vak
fa aittir. 

ıSOYUYÜCE ŞEFİK — Bu yalnız camiler 
için gelmiş bir kanun değildir. Yüksek tahsil ta
lebe yurtlarına da buradan yardım yapılacaktır. 
Bu paralar eskiden Vakıflar Genel Müdürlüğü 
bütçesine konmuştur. Bu kanunla bâzı fasıl
lardan, başka fasıllara aktarma yapılmaktadır. 
Yeniden bir tahsisat istediğimiz yoktur. Mesele 
bundan ibarettir. 

ÖZGÜR SELÂHATTİN — Efendim, bu ka
nun şunun için gelmiştir, istanbul'daki 100 tane 

(1) 104 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadvr. 
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talebesi bulunan yurt 1 250 talebe daha alına
rak 1 350 talebeye çıkarılacaktır. Camilerdeki 
hademei hayratın ücreti verilecektir. Bu bakım
dan kanunun doğrudan doğruya aynen kabul 
edilmesi lâzımdır. 

BAŞKAN — Maddelere geçilmesini oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1960 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 

hakkında Kanun 

MADDE .1. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 
1960 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/2) 
sayılı cetvellerin ilişik cetvelde yazılı tertipleri 
arasında (1 823 500) liralık aktarma yapılmış
tır. 

'ESİN NUMAN — Lütfen izah etsinler. Ne
dir, öğrenelim. 

SOYUYÜCE ŞEPlK — Efendim maddede 
yazılı olduğu üzere Vakıflar Genel Müdürlüğü 
1960 bütçesi fasılları arasında 1 823 000 liralık 
bir aktarma yapmaktayız. 

(A/ l ) cetveli; cetvelin 425 nci faslının 10 
ncu maddesindeki hayrat bakım masraflarından 
32 000; (A/2) cetvelinde ise 741 nci faslın 40 ncı 
(Dernekler ve köyler tarafından inşa veya 
tamir ettirilecek hayrata yardım) maddesinden 
1 750 000 ve 752 nci faslından ise 41 500 li
ra indiriyor bunların toplamı olan 1 823 500 
lirayı, 207 nci fasıla, ecnebi dil bilenlere 3656 
sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödene
cek para ikramiyesi olarak 1 500, vilâyetler PTT 
ücretlerine 5 000, merkez telefon masraflarına 
9 000, vilâyetler kira bedeline 4 000 ve 308 nci 
maddesince 4598 sayılı Kanun gereğince ödene
cek tedavi masrafları olarak merkeze 6 000 ve 
vilâyeti ere 8 000 lira aktarıyor ve 417 nci va
kıf akaarlar masrafları faslının 14 ncü maddesin
de başka her çeşit masraflar için 40 000 lira 
tahsisat veriyor ve geri kalan 1 750 000 lirasını 
da 422 nci faslın 40 ncı maddesine (Üniversite 
ve okullar muhtaç öğrencileri yurt ve kamp mas
raflarına) aktarıyoruz. Bunu da esbabı mucibe-
de izah etmiş bulunuyoruz. Esbabı mucibe ile 
birlikte mütalâa edilirse maksat anlaşılır. 

AKKOYUNLU FAZIL — Kanunun acık 
maksadı yurtlara para aktarmaktır. Bunu esa
sen kararlaştırdık, bir arkadaşımızı da temas et-
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mesi için vazifelendirdik. Şimdi bu aktarma j 
yapılıyor ama yanında da mükâfat, PTT mas
rafları, kira bedelleri geliyor. Bunlar için la
zımsa ayrıca düşünürüz. Halbuki yurtlara para 
tefrik ederken anlaşılıyor ki, idareye bir de bu 
masraflar için tahsisat, rüşvet ayırıyoruz. Bunun 
açık mânası bu. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Fazıl Beyin fik
rine aynen iştirak ediyorum. 

ıSOYUYÜCE ŞEFİK — Efendim, acaba ar
kadaşlarımız kanunun gerekçesini okudular mı? 

AKKOYÜNLU FAZIL — Efendim, ökuma-
sak da sağduyumuz var. 

ıSOYUYÜCE ŞEFİK — Efendim, müdahale 
etmek yerinde olmaz. 

'Gerekçenin bir defa okunmasını teklif ediyo
rum. Yalnız sağduyu ile konuşmak olmaz. Ger
çekleri bilmek lâzımdır. Kim kime tâviz vermek
tedir! Bu iş komisyonda görüşülmüş ve bir kara
ra varılmıştır. Ben sağduyu sözünün reddini tek
lif ediyorum. 

AKKOYÜNLU FAZIL — Efendim, Solmaz-
er gitmiş konuşmuş ve Vakıflar idaresinden şu
nu, şunu aktarın denmiş ve bu şekilde bu iş bu
raya gelmiştir. Buna lüzum yoktur. Bunun gi
bi 100 tane 1 000 tane cami vardır, bu memle
kette. • 

BAŞKAN — Evet efendim. Buyurun Soyu-
yüce. 

ISOYUYÜCE ŞEFİK — Efendim, arkadaşla
rımızın masraflar için dedikleri miktar 'hiçbir 
zaman bir kuruma, bir genel müdürlüğe rüşvet 
telâkki edilecek kadar büyük değildir. 

AKKOYÜNLU FAZIL — Komisyonda ko
nuştuk, bu noktada Solmazer arkadaşımızın va
zifesi tâviz vermek değil, yurtlara para temin 
etmek idi. Ayrıca verilir. Benim kasdım para
nın verilmesinde değil, bunun usul ittihaz edil-
mesindedir. 

GÜRSOYTRAK SUPHÎ — Hakikaten öyle, 
yarın Yozgad'da bir cami yaparlarsa ve yardım 
isterlerse?... 

TAŞAR DÜNDAR — Bu bir bütçe münaka-
lesidir. İhtiyaç varsa, teşriî organ müsaade eder
se verilir. 12 lira da olsa bizden geçmesi lâzım
dır. 

BAŞKAN — Birinci 'maddeyi tekrar oku
yoruz. 

(Birinci madde tekrar okundu.) . 
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BAŞKAN — Sözcünün tekrar izah edeceği 

bir husus var mı? 
SOYUYÜGE ŞEFİK — Evvelce arz ve izah 

ettim. Arzu edilirse mucip sebebi okuyayım, 
daha çok aydınlanmış oluruz. 

BAŞKAN — Tasarı dağıtılmış ve arkadaş-
larca okunmuştur. Lüzum yok. 

SOYUYÜGE ŞEFİK — Yapılan aktarma ta
mamen kendi bütçesi içinde bir fasıldan diğer 
fasla aktarma olarak normal 'bir muameledir. 

ESİN NUMAN — Burada en mühim aktar
ma 741 nici faslın 40 ncı maddesindeki dernek
ler ve köyler tarafından inşa veya tamir etti
rilecek hayrata yardım tahsisatından 1 750 000 
lira indiriyor ve bunu 422 nci faslın 40 ncı 
maddesine öğrencilerin yurt ve kamp masraf
larına aktarıyoruz. Diğerler ise müteferrik 
şeylerdir. 

SOYUYÜGE ŞEFİK — Burada şunu ilâve 
etmek isterim. Umum Müdürlük, bütçesinin 
798 nci faslına kokmuş olan 28 milyon liralık 
tahsisattan 10 milyon lirası son tasarruf tek
lifiyle terkin edilmişti. Şu yapılan aktarma
dan sonra, bilhassa bu dernekler, camiler ve 
bakılmak istenen her türlü tesisler bu yıl so
nuna kadar burada serbest bırakılıyor. Bu 
.750 bin lira buraya alınmak suretiyle bu i§ 
formüle ediliyor. Yani denmek i&teüıiyorki, sa
dece falan falan değil, daha birçeik camiler 
için de iki ıbucuk milyon lira' tahsisat veriliyor. 
Yoksa yıkılacaktır. 

AKKOYÜNLU FAZIL — O halde buraya ne
den yazılıyor böyle? 

SOYUYÜGE ŞEFİK — Efendim, formül 
olarak bu şekilde yapmak lâzım. 

BAŞKAN — Efendim, yeterlik önergesi 
var; oylarınıza supuyorum. Ka'bul edenler.. 
Kabul edilmiştir. , 

(Madde 1 teikrar okundu.) 
BAŞKAN —• Efendim, maddeyi cetveliyle 

birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 
1960 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaret
li cetvelin 752 nci -taşıtlar satmalına karşılığı 
faslından 41.08 lira tenzil edilerek, (A/ l ) işa
retli cetvelde (karşılıksız borçlar) adı ile ye
niden açılan 506 neı fasla olağajnüstü ödenek 
olarak aktarılmıştır. 
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BAŞKAN — Efendim, madde hakkında 

•söz istiyen? 
SOYUYÜCE ŞEFİK — Efendim, karşılık

sız borçlar, biraz evvel de dediğimiz gibi, fa
lan cami yıkılacak:, tahsisat konmamış, falan 
çeşmenin suyu kesilecek," karşılık yok. Bunu 
sağlamak lâzım. Bunun içindir bu efendim:. 

AKKOYUNLU FAZIL - . Efendim, karşı
lık yoksa nasıl masraf yapılır? 

SOYUYÜCE ŞEFİK — Efeladiım, su sarfi
yatını önliyemezsiniz ki caminin. 

BAŞKAN — Efendim, yeterlik önergesi 
var, 'maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — 10 . 8 .1960 günlü ve 50 sayılı 
Kanana bağlı (1) sayılı cetvel ile 1960 yılı Mu-
vazenei Umumiye Kanununun 798 nci faslının 
10 ncu maddesinden ve 51 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvel ile Vakıflar Genel Müdürlüğü 
1960 yılı bütçesinin 741 nci faslının 40 neı mad
desinden mevkuf tutulmuş olan (10 000 000) 
liranın (2 500 000) lirası serbest bırakılmış ve 
51 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı cetvelin 4 ncü 
Hazineden yardım faslı (30 373 984) lira ola
rak düzeltilmiştir. 

BAŞKAN — Evvelâ Sözcüye söz veriyo
rum. 

SOYUYÜCE ŞEFİK — Efendim evvelce çı
kardığımız 50 ve 51 sayılı kanunlarla bu büt
çeden yapılan terkinlerden 4 ncü Hazineden 
yardım faslından tenzil edilen 10 milyon liradan 
bu defa iade ettiğimiz bu iki buçuk milyon lira 
çıkarılınca bu faslın yekûnunun da 30 373 984 
lira olarak düzeltilmesi iktiza eder. Biraz evvel 
izah ettiğim gibi dernekler ve köyler tarafın
dan inşa veya onarılan hayrat faslına da bu su
retle 2,5 milyon lira aktarılması zaruridir. Bu 
sebeple buraya aktarılmıştır. 

AKKOYUNLU FAZIL — Görüyorsunuz ya 
arkadaşlar, altından neler çıkıyor. Yine bir 
başkasını gösterip arkasından bloke ettiğimiz 
bir paranın sarfı geliyor. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Bu kanun çok 
karışık bir kanun. Belki zaman geçtiği ve yo
rulduğumuz için anlamıyoruz. Binaenaleyh bu
nun görüşülmesi bugün için tehir edilsin. Aksi 
halde bu kanunun tümüne muhalif olduğum 
zapta geçirilsin. 
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ÖZDAĞ MUZAFFER — Arkadaşlar yetki 

verdiniz, bir hizmet verdiniz, bu görevle ilgili 
çalışmayı yaptım, bütün hukuki imkânları da 
bulunmak suretiyle mükemmel bir şekilde bu 
işi başardık. Arkadaşlarımız yorgun olabilirler 
ama ben burada hukuka aykırı hiçbir şey göre
miyorum. Yanlış anlaşılacak bir şey yoktur. 
Yeterlik teklif ediyorum. 

AKKOYUNLU FAZİL 
nuşacağım daha. 

Efendim, ben ko-

SOYUYÜCE ŞEFİK — Efendim, burada 
mevkuf tutulan iki buçuk milyon lira üniversi
teler için tahsis olabilirdi. Fakat bu kanun Va
kıflar Umum Müdürlüğü ile ilgili bir kanun
dur. İkinci bir kanun hazırlanıp Başbakanlığa 
sevk edilebilir elbette. Bu, formüle, bütçeye, 
usule ve geleneğe uygundur. Binaenaleyh, büt
çede şu şu fasıldan aktarma sadece bir tahsisten 
ibarettir. Tahsis edilen bu para esasen mevcut
tur. Maliye için yeni bir külfeti tazammun et
miyor. Bu iki buçuk milyon lira başka bir yer
de kullanılabilir. Biraz çapraşık geliyor belki 
ama yerindedir. 

AKKOYUNLU FAZIL — Çok istirham ede
rim, biz Muzaffer özdağ arkadaşımızın samimi
yetinden eminiz. Yurtlar için doğrusu çok ça
lıştı. Yarın yurtlar da açılıyor. Bunlar 
1 750 000 lira değil, iki milyon verilsin. Bu
nu açıkça yapalım. Demin söyledik, şimdi bir de 
görüyoruz 2,5 milyon liralık aktarma geliyor. 
Bunlar çok karışık, ben bunu arz ediyorum. 

TAŞAR DÜNDAR — Kifayet teklif ediyo
rum. 

NUMAN ESİN — Aleyhinde konuşacağım. 
Efendim, birinci ve ikinci maddeler konuşuldu, 
reye kondu, kabul edildi. 3 ncü madde üzerin
deki görüşmeler ise kâfi değildir. Neden? İzah 
edeceğim, 1 750 000 lira Vakıflar Genel Mü
dürlüğü bütçesinin birinci maddedeki gerekçe 
ile üniversite yurtlarına ayrıldı. Bunun karşılığı 
da diğer fasıldan yani 51 sayılı Kanunun (1) 
sayılı cetvelinde ancak 1 milyon 750 bin liranın 
Vakıflar Genel Müdürlüğüne intikal etmiş ol
ması lâzım. İki buçuk milyon liranın değil. 

Şimdi iki buçuk milyon lira intikal edince, 
aradaki 750 bin lira ile başka hizmetler gördür
mek isteniyor gibi oluyor. İşte bu bakımdan 
yeterlik aleyhindeyim. 

18 
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.BAŞKAN — Efendim, yeterlik teklifini oy

larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul edil
memiştir. Devam ediyoruz efendim. 

ESÎN NÜM AN — Efendim, şimdi t nci mad
dede, Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1960 büt
çesinde, (A/ l ) ve (A/2) sayılı cetveller arasın
da aktarma ile derneklere, camilere ve üniversi
telere zikredilen para intikal ettirilmiş oluyor. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesinden 51 
sayılı Kanunla 10 milyon lira tasarrufta bulun
duk. Şimdi bir başka maksatla buradan 2,5 mil
yon lirayı serbest bırakıyoruz. Birinci madde 
ile ihtiyaçlarını karşıladık. Şimdi bir açığı da 
bulunmamaktadır. 1 750 000 lirasını bu aktarı
lana gitse 2,5 milyondan 750 000 lirası idarede 
kalıyor, demektir. 

AKKOYÜNLU FAZIL — Derneklere filân 
bu para verilir. Çıkardığımız bir kanunla bir 
yerden alıyor diğerine veriyoruz. Fakat ayrıca 
bir daha ve bloke ettiğimiz § 10 milyon liradan 
2,5 milyon daha geriye veriyoruz. Anlamıyorum 
bunu ? 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Gerekçenin 1960 
yılı diye başlıyan kısmından tekrar okudum. 
Bu 2,5 milyon liranın serbest bırakılması sebe
bini Muzaffer özdağ arkadaşımız izah edebilir
ler mi? 

ÖZDAĞ MUZAFFER — Ben kanun Sözcüsü 
değilim. 

KARAVELtOĞLU KÂMİL — Bir kanunla 
10 milyon lirayı bloke ettik. Fakat şimdi bir 
masraf zuhur etti, bunun 2,5 milyon lirasını 
serbest bırakmak lâzımdır. 

ESÎN NUMAN — Efendim, arkadaşımız iyi 
açıkladı. 1 milyon 750 bin liranın tahsisi şart
tır. Aksi halde yurt hizmeti aksar. Kalan 750 
bin liranın tahsisine gelince; ben esasta bu tah
sise muhalif değilim. Yalnız bu kalan miktar 
için Sözcü yeter derecede açıklama yapmadı sa
nıyorum. Ve arkadaşlarımız arasında tereddüd-
oldu mülâhazasiyle bunu yeniden açtım. 

AKKOYÜNLU FAZIL — Efendim, ya ben 
yanlış anlıyorum veya arkadaşlarımız iyi anla
tamadı. Teferruat da gösteriyor ki, şimdi bunu 
aktardıktan sonra on milyondan iki buçuk mil
yonu serbest bırakın diyor. Bu iki buçuk mil
yonun bununla alâkası yoktur. 

SOYUYÜCE ŞEFİK — Biraz daha izah ede
yim; Vakıflar Umum Müdürlüğü bütçesinde 
Devlet ve köyler tarafından inşa edilen ve tamir 

ettirilen, vakıflara yardım için, bir tahsisat 
konmuş. Bunun on milyonunu almışız. Şimdi bu
nun 1 750 lirasını da tekrar çekip alıyoruz. Bu 
on milyon teslim edilirken bu adamcağıza cüzi 
bir para bırakılıyor. 1 750 bin daha alırsak ta
mir ve saireyi yapamaz hale düşürürüz. Şu hal
de yıl sonuna kadar yapılacak tamirleri karşı
lamak için temas eden arkadaşımız 1 750 bin 
lirayı üniversite masrafları olarak aldıktan son
ra elde kalan diğer paralar zaten kâfi gelmiye-
ceği için 750 bin liralık yardımı uygun telâkki 
etmiş. Ama uygun değilse vermiyebilirsiniz. 

BAŞKAN — Öyle demiek istiyor. 
SOYUYÜCE ŞEFÎK — Bu değişiklik kabul 

edildiği takdirde, 422 nci faslın 40 ncı madde
sine, üniversite ve okullar muhtaç öğrencilerine 
yurt ve kamp masraflarını karşılamak üzere 1. 
milyon 750 bin lira tahsis edilmiş olacak. Keza 
cetveli ile birlikte madde kabul edilirse, 741 nci 
faslın 40 ncı maddesine, dernek ve köyler tara
fından iıîşa veya tamir ettirilecek hayrata yar
dım olarak 1. milyon 750 bin lira tahsis edilmiş 
olacaktır. 

AKKOYÜNLU FAZIL — Bunların açıkça 
izah edilmesi lâzımdır. 51 sayılı Kanun kabul 
edilirken bu düşünülmüştü. 

BAŞKAN — Formül olarak, bloke edilmiş bir 
para mümkün değildir. 

ESÎN NUMAN — Efendim, Akkoyunlu Yar
bayımın bâzı hususlarda hakkı vardır. Bir mil
yon yediyüz elli bin lira dernekler tarafından 
inşa edilecek öğrenci yurdu faslına aktarılacak
tır. Bu aktarıldığı takdirde dernekler ve köy
lüler tarafından yapılacak hayrat tamirsiz du
rumda kalacak; tamir edilmiyecek, bu yüzden 
de tarihî eserler ortadan kaybolacak demektir. 
O halde bir milyon yediyüz elli bin liranın veril
mesi zaruridir. 750 bin lira bloke edilmiş 10 mil
yon liradan isteniyor. Ben tatmin edildim. Üçün
cü maddenin o bakımdan uygun olduğu müta-
lâ asımlayım. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Efendim, bütçe
mizde büyük bir tasarrufa girişmiş bulunuyo
ruz. Bu hususu halka yurt gezileri dolayısiyle 
sarf edilecek para miktarını söyledik. Mademki 
yetkili şahıslar bu tesisleri yapmışlardır, bir 
milyon yediyüz bin liranın da verilmesini uygun 
görüyorum. Ancak bu paranın verilmesini ve 
üçüncü maddenin oya konmasını teklif olarak 
arz ediyorum. 
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AKKOYUNLU FAZIL — Şuraya 1 750 bin , 

lira. Tekrar 2,5 milyon lira isteniyor. Bunu Ma
liye Vekiliyle bir görüşmek lâzımdır. 

KAPLAN KADRİ — Bu yekûnun birisi Va- I 
kıflar Umum Müdürlüğünün murakabesi altın
daki müesseseler için verilecektir, miktarı 2,5 ' 

I 

milyon liradır. Birisi de oradan aktarılarak yurt 
ve kamp masraflarına ayrılacaktır. Yani ikisi 
de aynı maksat için kullanılacaktır. 

SOYUYÜCE ŞEFİK — 750 bin lira çeşitli 
onarım masrafları olarak kullanılacaktır. Bunun 
teferruatını açıklıyamıyorum. Umumi olarak ya
pılacak hayrata deyip geçiyorum. Meselâ; Bel-
vü Palas boşaltılacak deniyor; bunun yurt hali
ne ifrağı için bir masraf yapılacaktır. Bunlar 
için Vakıflar nereden para bulacak ? Şuranın kız 
talebeler için yurt haline getirilmesi, para isti-
yen bir iştir. Hükümetin talebi bu. Yurdun muh
telif yerlerinde onarımlar var. Faraza^ Yozgad'-
da cami tamir edilecek. Bilmem nerede başka bir 
binanın tamiri var. Ben bunları detayları ile bil
mem. İhtiyaç var ki, buraya getirilmiş. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere teklifini oyu
nuza koyuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

İkinci maddeyi cetveli ile birlikte oyunuza 
koyuyorum. Hükümetin tasarısını olduğu gibi. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Efendim, usul 
bakımından, önce tadil teklifini oya koymak lâ
zım. 

BAŞKAN — Cetveli ile birlikte maddeyi oyu
nuza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

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

MADDE 5. — Bu kanunu Başbakan ve Ma
liye Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arz edece
ğim. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

5. — Ankara Üniversitesi 1960 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (L) işaretli cetvelin Siyasal Bilgi
ler Fakültesi kısmında değişiklik yapılması hak-

.1960 O : 1 
kında kanun tasarısı ve İktisat Komisyonu rapo
ru (1/109) (1) 

BAŞKAN — Komisyon tarafından izahat lût-
. fedilsin. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Efendim bu 
tasarının maksadı şu; Siyasal Bilgiler Faültesin-
den evvelce ayrılmış fakat 27 Mayıs İhtilâlin -
denn sonra geriye dönmek istiyen profesör ve 
doçentlerine fakültede yeniden vazife alabilme
lerini temin ve halen terfi süresini doldurmuş 
fakat kadrosuzluktan terfileri yapılmamış iki 
profesörün terfi imkânını sağlamaktır. 

Ankara Üniversitesi Kuruluş Kanununa bağ
lı bir sayılı cetvelde gösterilen kadrolar yani 
(L) cetvelinde bulunanlar 1960 malî yılında kul
lanılamaz. Şimdi biz bu tasarı ile bu (L) cetve
lindeki 4 kadroyu serbest bırakıyoruz. Bu su
retle iki profesör ve doçent kadroya alınacak ve 
sırası gelmiş iki hoca da profesörlüğe terfi ede
ceklerdir. 

Yani maksat kadroya iki öğretim üyesi almak 
ve iki profesöre de terfi imkânını sağlamaktır. 

Hükümet tasarısıdır. Biz, İktisat Komisyonu 
olarak bunu uygun bulduk ve kabulünü arz ve 
teklif 'ediyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, 105 sayılı kanun tasa
rısının tümünün müzakeresini oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde konuşmak istiyenler? 

AKKOYUNLU FAZIL — Efendim, bu, gele
cek profesörler kimlerdir? 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Efendim, bu 
teşriî bir tasarruf değildir. Kabul edilirse gele
cekler, kabul edilmezse gelmiyecekler. 

ÇELEBİ EMANULLAH — Efendim, ben de 
öğrenmek istiyorum, bu profesörler kimlerdir? 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Efendim, 2 
profesör alınmak isteniyor ve 2 profesörün de 
terfi zamanı gelmiştir. Kabul edilirse bu iş sağ
lanacak ve böylece 4 kadro doldurulacaktır. 

BAŞKAN — Efendim, maddelere geçilmesini 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
edilmiştir. 

(1) 105 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 
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Ankara Üniversitesi 1960 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (L) işaretli cetvelin Siyasal Bilgiler Fa
kültesi kısmında değişiklik yapılması hakkında 

Kanun 

MADDE 1. — Ankara Üniversitesi 1960 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (L) işaretli cetvelin Si
yasal Bilgiler Fakültesi kismmdakiJkadrolar kal
dırılmış ve yerine, bağlı cetvelde gösterilen kad
rolar konulmuştur. 

KARAVELÎOĞLU KÂMÎL — Efendim, Si
yasal Bilgiler Fakültesine ait eski (L) cetveli 
ile bu yeni cetvel arasında bir tek fark, 1 250 
liralık 4 profesörden birini serbest bırakıyoruz, 
üniversite bunu istediği gibi kullanabilsin eliyo
ruz. 

BAŞKAN — Efendim, bu madde üzerinde ko-

.1960 O : 1 
nuşmak istiyen? Yok. (Aynen kabul edilsin ses
leri) Bir yeterlik önergesi var ; oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini yürüt
meye Bakanlar Kurulu memurdur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul edilmiştir. 

105 sayılı Kanun kabul edilmiştir, efendim. 
Gündemimizde görüşülecek başka madde kal

madığından Birleşimi kapıyorum. 

Kapanma saati : 20,30 





S. S A Y I S I : 101 
Köylü ve çiftçilerin T. C. Ziraat Bankasına ve Tarım Kredi 
Kooperatiflerine olan vâdesi geçmiş borçlarının taksitlendirilmesi 
hakkında kanun tasarısı ve İktisat Komisyonu raporu (1 /91 ) 

/ 

T. C. 
Başbakanlık . y,.... ...... 23 . 9 . 1960 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Say% : 71 -1278/2282 

Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

Bakanlar (Kurulunca Millî (Birlik Komitesine arzı 19 . 9 .1960 tarihinde kararlaştırılan «Köylü 
ve çiftçilerin T. C. Ziraat Bankasına ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan vâdesi .geçmiş borç
larının taksitiendirilmösi hakkında kanun tasarısı» gerekçesiyle birlikte ilişik olarak sunulmuş
tur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Devlet Başkanı ve Başbakan 

Org. 
Cemal Gürsel 

GEREKÇE 

Devlet maliyesiyle iktisadi âmme teşebbüslerinin rasyonel bir çalışma sistemi içinde faaliyetle
rine devam etmeleri imkânını sağlamak maksadiyle yapılan hazırlıklar meyanında ıköylü ve çift
çilerin T. C. Ziraat Bankasına olan «borçlarının da tetkik konusu yapılmaisı, zirai ısla'hat sahasında 
alınacak tedbirler meyanında önemli bir mevki is gal ekmektedir. 

Filhakika, son seneler Ihubuibat mahsulünün muhtelif sebeplerle kifayetsiz bir «seviyede (bulunma
sına ve ıbunu telâfi edecek tedbirlerin alımmamış olmasına rağmen istühsal masraflarının artışına 
ve çiftçi ailesi adedindeki ıgelişmeiere mütenazır olarak, gerek T. C Ziraat Banikasınca ıgerek kre
di kooperatifleri kanalı ile yapılan ikrazatm, seneden seneye artan bir tempo ile genişlediği görül-
anektedir. Kredi hacmi artışında geçen devrin politik mülâhazalarının da müessir bulunduğu bir 
vakıadır. 



'T. C. Ziraat Bankasınca ve Ikredi kooperatiflerince açılan 'krediler ve Iborçlu adedindeki hareket, 
yıllar itibariyle mukayeseli olarak aşağıdaki cetvelde gösterilmiştir : 

Yıllar 

1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 

Banka 

186 978 420 
232 991 474 
394 818 311 
611 799 430 
709 '616 007 
801 428 025 
819 195 566 
829 853 621 
862 553 60'6 
823 097 265 
'904 089 122 

Kooperatif 

88 103 975 
96 046 040 
116 005 225 
183 723-855 
237 741 474 
256 716 397 
278 081 355 
299 638 218 
330 855 865 
313 114 278 
352 776 284 

Yekûn 

275 082 395 
329 037 514 
510 823 536 
795 523 285 
947 357 481 

1 058 144 422 
1 097 276 921 
1 129 491 839 
1 193 409 471 
1 136 211 533 
1 256 865 406 

Borçlu adedi 

1 850 090 
1 985 1946 
1 903 562 
2 074 983 
2 151 671 
2 337 032 
2 326 862 
2 305 097 
2 173 978 
2 120 129 
2 164 032 

T. C. Ziraat Bankasının ve kredi kooperatiflerinin Haziran 1960 tarilhi itibariyle zirai istihsal 
'sahasına tevcih ettiği kredi ım'iktarı ise, (Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri ile Zirai Donatım 
Kurumuna taallûk eden (836 429 446 lira haricolmak üzere) 

939 604 755 Lirası bankaca 
396 603 486 Lirası kredi kooperatiflerince verilen kredilerle ilgili olmak üzere ceman : 

1 336 208 241 Liraya baliğ olmuştur. 

Bankanın ve T. K. Kooperatifleri alacaklarının müstahsil üzerindeki dağılışının tetkikinden, 
bunların sırasiyle .% 41,5 ve % 51,4 ünün 1 000 liraya kadar ıborçlu ımüstaJhsıllar üzerinde olduğu 
görülmektedir. 

Tevzi edilen bu krediden, ancak (442 533 300) liralık kısmı Bankanın kendi ımenabiine, 'baki
yesi ise ehemmiyet sırasına ıgöre, zirai senet reeskontu ve tedavüle çıkarılan talhviller ve vadeli 
tevdiat ile bankacılık tekniğinin icapları dışında vadesiz ımevduat ve muvakkat hesap mevcutları 
gibi yabancı kaynaklara istinadetmektedir. 

Bankaca ve T. K. Kooperatiflerince son 5 yıl zarfında yapılan tahsilatın aşağıdaki ıseyri takib-
ettiği görülmektedir. 

Seneler 

1950 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 

Bankaca 
(000 ilâvesiyle) 

Tahsili 
gereken 
milyon 

1 274 836 
l 045 465 
1 075 831 
1 061 515 
1 286 242 
1 315 158 

Tahsil 
edilen 
milyon 

237 127 
856 947 
809 174 
827 485 

1 008 324 
999 757 

Tahsilat 
nispeti 
• • % , . 

86,3 
81,9 
72,2 
77,9 
78,3 
76,0 

Kooperatiflerce 
(000 ilâvesiyle)1 

Tahsili Tahsil 
gereken edilen 

: milyon milyon 

128,734 96 307 
389 388 317 019 
385 138 305 396 
413 499 336 218 
543 642 444 915 
513 531 403 231 

Tahsiltâ 
nispeti 
% 

74,7 
81,5 
79,3 
81,3 
81,8 
78,5 

Bu cetvelin tetkikından, 'T. C. Ziraat Bankası ile T. K. Kooperatifleri alacaklarından •% 80 ine 
yakın bir kısmının her yıl talhsil"edilmekte olduğu ve '% '20 civarında ımatlu'batm ertesi yıllara 
devrettiği anlaşılmaktadır. 

T. C. Ziraat Bankasının ve T. K. Kooperatiflerinin eski yıllardan devredegelen vâdesi geçmiş 
alacaklarının durumu ise şöyledir • 

( S. Sayısı : 101) 
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1952 ve daha evvelki yıllardan vâdesi geçen 
1953 yılında vâdesi geçen 
1954 yılında vâdesi geçen 
1955 yılında vâdesi geçen 
1956 yılında vâdesi geçen 
1957 yılında vâdesi geçen 
1958 yılında vâdesi geçen 
1959 yılında vâdesi geçen 
Uzun vadeli Kr. vâdesi geçen 

Banka 

2 135 448 
8 862 786 
9 488 945 
9 305 440 

11 480 246 
16 249 857 
36 397 524 
75 544 650 
99 547 039 

269 011 935 . 

Kooperatifler 

2 346 169 
3 056 002 
3 447 200 
2 335 712 
5 128 856 
6 888 484 

22 810 106 
64 986 906 

. — 

110 299 435 

Olmak üzere ceman 379 311 370 liradır. Vâdesi geçen alacaklar içinde yer alan mebaliğden 
mühim bir kısmının son senelere ait bulunmasının mûtat bir vakıa olduğu, bilhassa 1958 ve 1959 
vadeli olan matlııbattan büyük miktarının müsait şartlar altında idrak olunan bu yılki bereketli 
mahsulden tahsil edilmesinin mümkün bulunduğu anlaşılmıştır. 

Coğrafi hususiyeti itibariyle yurdumuzun büyük bir kısmında kurak bir iklimin hâkim bulun
duğu ve bu yüzden mahsulü hasar gören çiftçilerin borç ödemede zaman zaman müşkülâta mâ
ruz kaldıkları görülmektedir. Bu gibi ahvalde çiftçi borçları, 3202 sayılı Kanunun 47 ve 2836 
sayılı Kanunun 20 nci maddeleri uyarınca ertesi istihsal mevsimine kadar tecil edilmektedir. 

Ancak, hasar ve âfetin üst üste meydana geldiği bâzı bölgelerde yapılan imhal veya tecillere 
veya gösterilen çeşitli ödeme kolaylıklarına rağmen muhtelif sebeplerle teraküm eden bir kısım 
çiftçi borçlarının muayyen bir yılın > istihsali ile kolaylıkla ödenmiyecek bir duruma girdiği şüp
he götürmez bir hakikattir. 

Her ne kadar 1957 yılında çıkarılan 7052 sayılı Kanunla bir kısım alacakların 5 yıl müddet
le taksitlendirilmesi cihetine gidilmişse ve bu kanun yalnız 1954 - 1957 yılları arasında tecil edi
len matlubatı taksitlendirme şümulü içine aldığından, daha evvelki yıllarda seyyaliyetini kaybe
den alacaklar bundan faydalanamamış ve beklenen maksat tahassul etmemiştir. 

Vâdesi geçen hesaplardan borçlu çiftçilerin, ödeme güçlerinde hâsıl olan müşkül durumun 
izalesi için alınacak tedbirleri tesbit ederken; mühim bir kısmı kendi menabiine dayanmıyan T. 
C. Ziraat Bankası kaynaklarının seyyal bulundurulması, diğer taraftan çiftçinin istihsal mas
raflarının ve ihtiyaçlarının karşılanmasına devsarı zarureti, üzerinde ehemmiyetle durulması icab-
eden bir nokta olarak mütalâa edilmektedir. 

Son yıllarda Ziraat Bankasının umumi bütçeden ve diğer menabiden yeter miktarda takviye 
edilmemiş olması, bankanın, istifade etmekte olduğu yabancı menabii sahiplerine karşı bizzat 
deruhde ettiği vecibe ve taahhütler muvacehesinde, zirai kredi borçlarından sadece zaruret bulu
nanlarının uzun vâdelere bağlanmasının iktiza ettiği neticesine varılmıştır. 

Bu nevi alacaklar, yukarda tebarüz ettirildiği veçhile çeşitli sebepler dolayısiyle tahsil edi-
lemiyerek seyyaliyetini kaybetmiş olanlardır. 

Seyyaliyetini kaybeden kredilerin, bankaca çiftçiye 3202 sayılı Kanunun 8 nci maddesinin 
a, b, c fıkralarında yazılı mevzular için normal zirai plasmanlarından yaptığı ikrazattan, 1958 
yılı envanterinde vâdesi geçmiş hesaplarda kayıtlı olan veya asli hesaplarında tecil; imhal veya 
sair sebeplerle bırakılan veya aynı maksatlarla uzun vadeli kredilere kalbolunmasına rağmen 
tahsil edilemiyen alacaklarla, T. K. kooperatiflerinin ortakları üzerindeki aynı mahiyetteki ala
cakları olduğu anlaşılmaktadır. 

1959 yılında vâdesi geçmiş alacaklar üzerinden, henüz bir mahsul devresi geçmemiş olduğu 
cihetle bunlara seyyaliyetini kaybetmiş nazarı ile bakılmasına mahal görülmemektedir. Zira bu 
borçluların bir kısmı mahsullerini T. Satış kooperatiferi ve birliklerine. Şeker Şirketine veya Te-
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kel idaresine teslim ettikleri halde, bu müesseselerin zamanında tediye yapmamaları sebebiyle, 
kendi taksirleri olmadan, borçları kapatılmadığı gibi, bir kısmının da bol olan 1960 yılı mahsulün
den borçlarını ödemeleri tabiî, görülmektedir. Diğer taraftan 1959 yılma kadar borcunu muntaza
man Ödemiş bulunan bu müstahsıllarda yerleşmiş bulunan borç ödeme itiyadını zedelememek lâ
zımdır. 

Bu mülâhazalarla, taksitlendirmeye mevzu olarak 1958 yılı sonunda vâdesi gelmiş ve halen tah
sili temin edilememiş bulunan alacakların seyyalıyetini kaybettiği kabul edilerek, kanun tasarısı
nın birinci maddesi buna göre tertibolunmuştur. 

Yukarda belirtildiği üzere, bu yıl memleketimizde mahsul durumu müsait şartlar altında inki
şaf etmiştir. Bu bakımdan, borçları 5 yıl müddetle taksitlendirileeek, bu kabîl çiftçilerin cüzi de 
olsa birer miktar peşin tediyede bulunmaları imkân dâhilinde görülmektedir. 

Peşin yapılacak tahsilat tasarıda, borcun beşte biri olarak tesbit olunmuştur. 
Bu alacaklar için de ödünç para verme Kanununa istinaden çıkarılan 5/184 sayılı Kararname 

ile zirai krediler için tatbikine salâhiyet verilen % 10 faizin yürütülmesi, borcunu muntazaman 
ödiyen müstahsıla nazaran bir fark yaratılmaması ve bu suretle banka masraflarının da karşılan
masına imkân verilmesi muvafık mütalâa olunmuştur. 

5 yıl müddetle taksitlendirilen mezkûr alacakların, bu müddet içinde muhtelif sebeplerle ayrı
ca tecili halinde, g-ayrikabili tahsil bir hale gelmesi ihtimali göz Önünde bulundurularak' aynı ma
hiyetteki 2814 ve 7052 sayılı kanunlara kıyasen, taksitlendirilen bu alacakların 3202 sayılı Kanu
nun 47 ve 2836 sayılı Kanunun 20 nci maddesi hükümlerine tâbi tutulmasına mahal görülme
miştir. Diğer taraftan, mütemerrit borçlular hakkında tatbik olunmak üzere münhasıran bu 
alacaklar için T. C. Ziraat Bankasının ve T. K. kooperatiflerinin 6183 sayılı Âmme alacakları
nın takip ve tahsili usulü hakkındaki Kanunun verdiği imkândan faydalanmaları uygun* gö
rülmüştür. 

Banka mevzuatına göre, vâdesi geçen borcu olanlara tekrar kredi açılması mümkün bulunma
maktadır. 

Bu tasarı ile, borcunu defaten ödemek imkânını bulamayan ve bu sebeple zirai kre/lilerden fay
dalanamayan çiftçiye ödeme kolaylığı gösterilmiş ve mütaakıp seneler ihtiyacı için kredi açılması 
da ayrı bir konu olarak ele alınmıştır. Bu maksatla, taksitlerini zamanında ödiyen müstahsıllara 
ödenen taksitin yarısını geçmemek üzere ve ödeme güçleri dâhilinde kalmak kaydiyle yeni istih
sal ihtiyacı için kredi açılması imkânı sağlanmıştır. 

iktisat Komisyonu raporu 

13 .10. 1960 

Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

Köylü ve çiftçilerin T. C. Ziraat Bankasına \ e Tarım Kredi Kooperatiflerine olan vâdesi geç 
miş borçlarının taksitlendirilmesi hakkındaki kanun tasarısı komisyonumuzca incelenmiş ve aşa
ğıdaki tadillerle kabul edilmiştir : 

1. — Tasarının 1 nci maddesi ile T. C. Ziraat Bankasının 3202 sayılı Kanunun 8 nci maddesi 
A, B, C fıkraları gereğince açtığı kredilerden (Tahvil hâsılları ile hususi fonlardan yapılan 
ikrazlar hariç) 31.12.1958 tarihi itibariyle vâdesi geçmiş hesaplarda kayıtlı olan veya asli 
hesaplarında tecil, imhal veya sair sebeplerle bırakılan veya aynı maksatlarla uzun vadeli 
kredilere kalbolunmasına rağmen tahsil edilmiyen alacaklariyle, Tarım Kredi Kooperatiflerinin 
31 .12 .1958 tarihi itibariyle mevcut aynı mahiyetteki alacaklarının beşte biri 1960 yılı içinde 

T. C. 
Millî Birlik Komitesi 

İktisat Komisyonu 
No. : 1/91 

K. No. : 72 
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ödendiği taikdirde ,beş yıl vâde ile beş müsavi taksite bağlanması derpiş edilmektedir. Kanunun 
şümulüne alınmıyan 1-959 yılında vâdesi geçmiş olan alacaklar üzerinden 'hemen Ihemen bir 
malhsul devresinin geçmiş olması ve Ibu 'borçlarını ödiyeeek 'durumda olan çiftçimizin 'bunları 
kanun tasarısının kabul ve neşri tarihine kadar ödemiş 'bulunacakları cihetle, 1959 yılma ait 
alacaklardan ıbu! kanun tasarısının kabulü ile neşri tarihine kadar tahsil edilemiyenlerin de 

tafcsitlendiril'mesini teminen madde me'tnindeki 31 . 12 . 1958 tarihli kaydının 31 . 12 ; 1959 
olarak değiştirilmesi muvafık olacaktır. Diğer taraftan şiftçi borçlarının *" taksitlendirilmesinde-
ki gaye, bu 'borçların çiftçiyi tazyik etmeden tahsil edilmesini sağlamak olduğuna göre bun
ların beş sene gibi nispeten kısa vâdeye 'bağlanması yerine 10 yıl vâde ve 10 müsavi taksite 
tâlbi tutulması maksada dalha uygun olacaktır. Bu itibarla tasarının ,1 nci maddesi tadilen, 

2. — (Tasarının 2 nci maddesiyle teklif edilen % 10 'faiz yüksek olup alacaklar üzerinde 
böylç %ir faiz nispetinin tatbik edilmesi çiftçilere ayrı bir külfet ta'hmil edeceğinden ıbu nis
petin % 5 e indirilmesi ve 'bunun borçların taksite bağlandığı tarihten değil bu kanunun neşri 
tarihinden itibaren tatbiki uygun görülerek tadilen, 

3. — Ta'sarının 3 ncü maddesinin 1 ve 2 nci f'ıkralariyle derpiş edilen teminata ait hüküm
ler teminatın değiştirilmesi mevzuunda banka ile 'borçlular arasında yapılacak mukavele umu
mi hükümlere tâ/bi bulunduğu gibi 'böyle bir hal çiftçilere yeniden kefil veya teminat 'bulmak 
ve borçlanma muamelesini uzatmak gibi külfet tahmil edeceğinden bu fıkranın çıkarılması ve 
eski senetlerde dercedilen teminatların yeni senetlerde de aynen nazara alınmasına imkân ve
ren 3 ncü fıkranın ipkasiyle tadilen. 

4. — Tasarının 4 ncü maddesi ikinci fıkrasındaki taksitlerin zaruri sebeplerle ödiyecek du
rumda olmıyanlarm 'borç taksitlerinin tecil edilmemesi hükmü muvafık görülmediği ve bu mad
denin .birinci fı'krasıda yeni bir hüküm mahiye tin de olmadığı cihetle tadarının bu maddesinin 
çıkarılması uygun görülmüştür. 

5. — Tasarının 5 nci maddesi 4 ncü madde olarak aynen kabul .edilmiştir. 
6. — Taksitlerini ödiyen çiftçilere T. (\ Ziraat 'Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri mev

cut mevzuata ,göre lüzumlu krediyi açabilecekleri cihetle tasarının 6 nci maddesinin çıkarıl
ması muvafık mütalâa edilmiştir. 

7. — Tasarının 7, 8 ve 9 ncu maddeleri sırasiyle 5, 6 ve 7 ,nci maddeler olarak aynen ka
bul edilmiştir. 

^Millî Birlik Komitesine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

İktisat Komisyonu 
Başkanı Sözcü Üye Üye 

Kuytak Fikret Ersü Vehbi Ahsoyoğlu Refet Baykal Rifat 

Üye Üye Üye 
Koksal Osman Karavelioğlu' Kâmil Özle ay a M. Şükran 

Üye 
T anar Dündar 

( S. Sayısı : 101 ) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Köylü ve çiftçilerin T. ö. Ziraat jBankasma ve 
Tarım Kredi Kooperatiflerine olan vâdesi geç
miş borçlarının taksitlendirilmesi hakkında 

kanun 'tasarısı 

MADDE 1. — T. € . Ziraat Bankasının çift
çiye, 3202 sayılı Kanunun 8 nci maddesinin A, 
B, C, fıkraları gereğince açtığı kredilerden, 
(Tahvil (hâsılları ile Ihususi fonlardan yapılan 
ikrazlar 'hariç) 31 . Î2 . 1958 tarihi itibariyle 
vâdesi geçmiş hesaplarda kayıtlı olan veya 
asli hesaplarında tecil, imlhal veya sair sefbep-
lerle bırakılan veya aynı maksatlarla uzun va
deli kredilere kalholunmasma rağmen tah
sil edilmiyen alacaklariyle, Tarım Kredi Koo
peratiflerinin 31 . 12 . 1958 tarihi itibariyle 
mevcut aynı mahiyetteki alacakları, (bu ka
nunun yayımı 'tarihindeki 'bakiyelerinin 'beşte 
(biri 1960 yılı içinde ödendiği takdirde, geri 
kalan kısmı, taksitlendirme tarihine kadar iş
lenmiş faiz ve masrafların ilâvesiyle (beher tak
sit 50 liradan aşağı olmamak kaydiyle âzami 
(beş yıl vâde ile (beş müsavi taksite 'bağlanır. 

Taksitlerin vâdeleri, ilki 1961 yılma 'gel
mek üzere mahsul toplama ve satış zamanları
na göre T. C Ziraat Bankasınca teshil edilir. 

MADDE 2. —- IBu alacaklar için taksite 
'bağlandığı tarihten iti'baren senevi '% 10 faiz 
tatlbik olunur. 

MADDE 3. — Taksitlendirme muamelesi, 
sırasında, T. C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi 
Kooperatifleri teminatı kifayetsiz hale ge
len borçlulardan usullerine göre kaJbule şayan' 
teminat isteyebilirler. Borçlular da bu temi
natı göstermeye mecburdurlar. Taksitlendirme 
muamelesi, borcun mevcut ayni veya şahsi 
teminatının sükûtunu icabettirmediği 'gibi, 
borçlunun kefillerine de kefaletten çekilme 
hakkını bahşetmez. 

MADDE 4. — Bu kanun hükümleri dâhi
linde taksitlendirilecek alacaklar taksit vâde
lerinin hululünde tamamen tahsil -olunur. Bun
lar hakkında 3202 sayılı Kanunun 47 ve 2836 
sayılı Kanunun 20 nci maddesi hükümleri tat
bik olunmaz. 

MADDE 5. — Taklitleri vâdelerinde ödenmi-
miyen borçlar muacceliyet iktisabeder. Bu borçlar 

İKTİSAT KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ 

Köylü ve çiftçilerin T. C. Ziraat Bankasına ve 
Tarım Kredi Kooperatiflerine olan vâdesi geç
miş borçlarının taksitlendirilmesi hakkında 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — T. C. Ziraat Bankasının çift
çiye, 3202 sayılı Kanunun 8 nci maddesinin A, 
B. C, fıkraları gereğince açtığı kredilerden, 
(Tahvil hâsılları ile (hususi fonlardan yapılan 
İkrazlar hariç) 31 . 12 . '1959 tarihi itibariyle 
vâde'si geçmiş hesaplarda kayıtlı olan veya 
asli hesaplarında tecil, imhal veya Sair sebep
lerle bırakılan veya aynı maksatlarla uzun va
deli kredilere kalbolunmasma rağmen tah
sil edilmiyen alacaklariyle, Tarım kredi Koo
peratiflerinin 3!1 . 12 .. 1959 tarihi itibariyle 
mevcut aynı mahiyetteki alacakları, bu kanu
nun yayımı tarihindeki bakiyeleri, ilk taksiti 
19'6<1 mahisul yılından başlamak üzere, on yıl 
vâde ve on müsavi taksite bağlanır. 

MADDE 2. — Bu alacaklar için kanunun 
neşri tarihinden itibaren senevi % 5 faiz tat
bik olunur. 

MADDE 3. — Taksitlendirme muamelesi, 
borcun mevcut ayni veya şahsi teminatının 
sukutunu icabettirmediği gibi, 'borçlunun kefil
lerine de kefaletten çekilme hakkını bahşet
mez. 

MADDE 4. — Tasarının 5 nci maddesi 4 
ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

£S. Sayısı : 101) 
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hakkında T. C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi 
Kooperatifleri, 6183 sayılı Âmme alacaklarının ta
kip ve tahsili hakkındaki Kanun hükümlerine 
•göre kovuştunmıa yap/maya ve söziü g'eçen 'kanu
nun bahışieittiği haklardan faydalanmaya yetkili-
ıdirler. 

MADDE 6. — Borçları taksitteıi'diıtiien çift
lilerle, taiksaltlendirme mevzuuna giren zirai ihti
yarları için, banka imkânlarının müsaadesi nispe
tinde açılacak krediler, fiilen ödenen taksi/bin ya
rısını geçemez. 

MADDE 7. — T. C. Ziraat Bankası ve Tarım 
Kredi Kooperatifleri taksiltlendıirilecek borcu 
olanlara, bu kanun lıfüklülm'leri dâhilinde taksiitlen-
dirme muamelelerini ifaya davelt hususunda doğ
rudan doğruya veya ihtiyar heyetleri marifeitiyle 
telblfiğat yapar. Borçlu işbu tefoligaftın ifasını mü-
taalkıp Aralık 1960 ayı sonuma kadar bağlı bulun-
>duıkları banka, sulbe, ajans ve büroları ile Tarım 
Kredi Kooperatifine imdiraoaaltla borçlarını bu 
«esaslar dairesinde yeni senetlere bağlamadığı tak
dirde, bu kanun hülküımlerinden iısttdfade edemez. 

MADDE 8. -
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayıımı ıtarilhindo 

MADDE 9. — Bu kanunun hüküım. berini yü
rütmeye Bakanlar Kuru'lu memurdur. 

19 . 9 . 1960 
Devlet Başkanı ve Başbakan ve 

Dışişleri B. V. 
C. Gürsel 

•Davlelt Bakanı- ve 
Bas. - Yay. ve Tura. B. V. 

N. Zeytinoğlu 
Millî Savunma Bakanı 

F. Özdilek 
Dışişleri Bakanı 

Millî Eğitim Bakanı 
B. Tuncel 

Devlet Bakanı 
/ / . Mumcuoğlu 

Adalet Bakanı 
Â. Artus 

İçişleri Bakanı 
M. 1. Kıziloğlu 
Maliye Bakanı 

E. Alican 
Bayındırlık Bakanı 

M. Gökdoğan 

iktisat Ko. 

MADDE 5. — Tatsalının 7 nci (maddesi 5 nci 
madde olarak aynen kalbul edilmiştir. 

MADDE 6. — Tasarının 8 nci madde'i 6 nci 
madde olarak aynen kalbul edilmişitir. 

MADDE 7. — Tasarının 9 ncu maddesi 7 nci 
madde olarak aynen kalbul edilmiştir. 

Ticaret Balkanı 
M. Baydur 

Güm. ve Tekel Bakanı 
F. Aşkın 

Ulaştırma Bakanı 
8. Ulay 

Sanayi Bakam 
§. Kocatopçu 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
R. Öner 

Tarım Bakanı 
O. Tosun 

Çalışma Bakanı 
R. Beşerler 

Ba. - Ya. ve Tur. Bakanı 

İmar ve İskân Bakanı 
F. Yavuz 
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S. S A Y I S I : 

2510 sayılı iskân Kanununa ek kanun tasarısı ve Bayındırlık ve 
tmar Komisyonu raporu (1/102) 

T. C. 
Başbakanlık il . 10 .1960 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 -1165/2452 

Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

Bakanlar Kurulunca Millî Birlik Komitesine arzı 11 . 10 . 1960 tarihinde kararlaştırılan «2510 
sayılı İskân Kanununa ek kanun tasarısı» gerekçesiyle birlMcte ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılamasını rica ederim, 
Devlet Başkanı ve Başbakan 

Org. 
Cemal Gürsel 

GEREKÇE 

İçtimai ba/kımdan feodal bir sistemin izlerini devam ettiren ve teokratik geriliğin çok zararlı 
karakterini temsil eden ve bu vasıflariyle bir taraftan halkı istismar ederek geri bir ©ennyetin 
devamındaki mahzurları yaşatan diğer (taraftan zararlı ve ayrıca fikirlerin revacına âmil olup 
bey, ağa ve şeyh namı altında Kurımuvustai bir zihniyetin mümessili olan ve bu vasıfları ile mü-
tegaliibe namı ile anılması tabiî bulunan birçok şahısların öteden iberi memleketin yüksek men
faatlerini ihlâl bakımından verdikleri endişelerin ve zararlı durum ve faaliyetlerinin önlenmesi
ne, alman muhtelif tedbirlerle, zaman zaman çalışılmış ve bunların bir kısmı 2510 sayılı İskân 
Kanununun hükümlerine göre başka yerlere nakilleri yapılmak suretiyle zararlarının izalesi cihe
tine gidilmiş ise de, gerek tatbikattaki isabetsizlikler gerek siyasi parti politikalarının, gayeniın 
meşruiyetinde her vasıtayı meşru 'kılan sakat bir istikamete yönetilmesi sonunda sözü geçen ka
nunda yapılan tadilâtla tedbirlere nihayet verilmiş, senelerden beri nakil edildikleri yerlere in
tibak etmiş bu insanların eski yerlerime dönmelerine i'm'kân verilmiş ve politikacılar tarafından 
istismar edilen bu taviz bugün zararlarını çoğaltmış bulunmaktadır. 

Gerçi memleketin yüksek menfaatleri ve bütünlüğünü ve cemiyeti içtimaiydim selâmetini ih
lâl edenler için Ceza kanunlarımızda gerekli hükümler derpiş edilmişse de, sinsi ve kurnazca ya
pılan bu muzır faaliyet ekseriyetle lâyıkı veçhile tesbit edilemediğinden haklarında adlî takibat 
yapılamamakta ve yapılanlardan müspet sonuç elde edilememekte ve bundan cüreti artan faille
rin mazarratlarına devam ettikleri ve vüsat verdikleri görülmektedir. 

2510 sayılı Kanuna ek olarak hazırlanan bu tasarı ile de memleketin yüksek menfaatlerine 
aykırı, ayırıcı faaliyetleri görülenlerin ve yakınlarının başka mahallere nakilleri suretiyle itiyat 
edindikleri fenalıkların önlenebileceği düşünülmüştür. 

Tasarının birinci maddesi, na^il sebepleri ile nakledilecek şahısların tesbitine aidolup bunun 
da mahallî idare âmiri veya emniyİt makamları tarafından yapılacağını derpiş eylemekte ve 
yetkili merci olarak İçişleri Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kabul edilmiş bulun
maktadır. 
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Tasarının 2 nei maddesi nakle tâbi şahısların kendi iklim ve yaşayış şartlarına uygun olan 
yerlere gönderileceğini ve oralarda kendilerine münasip ev ve lüzumu kadar araai ve sermaye 
verilmek suretiyle müstahsil hale getirileceğini; 

3 ncü maddesi, gayrimenkul mallarının tasfiye suretini, 4 ncü maddesi, nakledilenlerin eski 
yerlerine dönmemek' ve iskân mahallerini de terk mahiyetinde olmamak üzere serbest seyahat ede
bileceklerini, iskân mıntıkalarının ancak Bakanlar Kurulu karariyle değiştirilebileceğini; 

5 nci maddesi ise malî hükümleri ihtiva etmekte olup 6 ve 7 nci maddeler de yürürlük ve ic
raya taallûk eylemektedir. 

Bayındırlık ve îmar Komisyonu raporu 
T. C. 

Milî Birlik Komitesi H . 10 . 1960 
Bayındırlık ve îmar Komisyonu 

Esas No. : 1/102 
Karar No: : 2 

Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

Komisyonumuza 11 Ekim 1960 tarihinde havale buyurulan 2510 sayılı iskân Kanununa ek kanun 
tasarısı tetkik ve müzakere olundu. 

I - Birinci maddenin birinci fıkrasında nakli yapılacak eşhasın ikametgâh veya gayrimenkulu
nun bulunduğu mmtakada yaşıyan halk üzerinde nüfuz tesis eylemiş olanlar halinde tarif edilmiş 
olması, tahdidi bulunmuş ve icra kuvvetine millî menfaatler muvacehesinde daha geniş yetki tanı
yabilecek şekle sokulması uygun mütalâa edilerek fıkranın baş tarafına «Her ne suretle olursa, olsun» 
ibaresinin ilâvesiyle şümul sahası genişletilmiştir. Yine «Dinî alet etmek» ibaresinin «Dinî hisleri alet 
etmek» şeklinde değiştirilerek hem mer'i kanunlardaki ifadesinin aynen kabulü ve hem de her türlü, 
mezhep, tarikat v. s. gibi unsurların da nazarı, itibara alınması sağlanmıştır. 

Maddenin ikinci bendinin sonuna «Bu ek kanun hükümlerine göre» ibaresinin ilâvesiyle 2510 <o-
yılı Kanuna göre evvelce yapılmış tadillerinin meydana getirdikleri ve hâlâ sürüncemede kalan tatbi
kat aksaklıklarının tekrarlanmaması temin edilmiştir. 

Kanunun tatbikatında şahsi garaz ve menfaatleri tesiri ile ihmal ve suiistimalleri görülenlerin 
cezalandırılmasına dair maddenin son bendi de memurların bu ameliyeden istiğna etmelerine mâni 
olacak bir şekle sokulmuştur. Ayrıyeten beş sene gibi bir ceza da çok ağır görülerek bir seneye indiril
miştir. Madde bu tadillerle birlikte kabul edilmiştir. 

II - ikinci maddede nakillerine karar verilenlerin hususi durumu göz önünde tutularak nakille
rinin Toprak ve Iskan işleri Genel Müdürlüğü tarafından sağlanamıyacağı düşünülerek nakil ameli
yesinin içişleri Bakanlığının sorumluluğuna devredilmesi uygun görülmüştür, iskân mmtakalarnrn 
seçimi ise yalnız emniyet mülâhazaları ile yapılır ise, millî ekonomimizde zararlı neticeler tevlidede-
ceği düşüncesiyle bu seçimin içişleri ve İmar - iskân Bakanlığınca müştereken yapılması uygun 
mütalâa edilerek madde bu şekilde tadil edilmiştir.. 

I I I - Tasarının üçüncü maddesinde yer verilmemiş bulunan menkul mallar ve hayvanların tasfi
yesi için bu maddeye yeni hükümler vaz'edilmiştir. Menkul malların ve gerekse gayrimenkullerin tas
fiyesi için bir tüzük hazırlanması uygun mütalâa edilmiştir. Maddenin ikinci fıkrasında naklolunan 
eşhasın ııkût ve muamelâtına dair alacaklarının m al müdürlüklerince takibinin, hususi hukuk hüküm
lerine göre nakledilen şahıs tarafından umumi hükümlere göre kolaylıkla yapılabileceği gibi, şahsa 
ait hakların âmme vazifesi gören malmemurları tarafından takibi umumi prensiplere göre doğru ol-
mıyacağı mütalâası ile tayyedilerek madde tadil en kabul edilmiştir. 

IV - Dördüncü maddede terke mecbur kılındıkları mıntakanm İçişleri Bakanlığınca tâyin edile
ceği sarahaten belirtilmiştir. Maddenin son bendindeki cezai hükümler muhakemelerinin tutuklu görü-
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lebilmesini sağlamak ve böylece aslolan kişinin o mıntakaya avdetlerine derhal mâni olmak amacı 
cezai hüküm bir seneden başlattırılmak suretiyle madde 'bu tadilleri ile birlikte kabul edilmiştir. 

V - Tasarının arz ettiği ehemmiyete binaen yapılacak olan iskâna lâzım olan masraflar için tah
sisat aktarmasının önce ilgili bütçenin diğer fasıllarından, gerekirse diğer bütçelerden yapılabilme
si için maddeye bu şekilde saraihat verilerek tadilen kabul edilmiştir. 

VI - Tasarının altıncı ve yedinci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Millî Birlik Komitesinin tasviplerine arz olunmak üzere Başkanlığa sunulur. 

Tunçkanat Haydar Özgür Selâhattin Celebi Emanullah 

HÜKÜMETİN TEKDİFİ 

2510 sayılı îskân Kanununa ek kanun tasarısı 

MADDE .1. — Dini veya gelenekleri veya ya
bancı ideolojileri alet etmek veya cebir ve şid
det kullanmak suretiyle ikametgâhının veya ma
liki veyahut zilyedi olduğu gayrimenkulunun 
bulunduğu mmtakada yaşıyan halkın tamamı ve
ya bir kısmı üzerinde tesis eylediği nüfuza daya
narak, 

A)' O mmtaka sekenesini maddeten veya 
manen tehdidettiği veya huzurunu bozacak sair 
hareketlerde bulunduğu veya istismar eylediği, 
yahut; 

0B)i Fertlerin hukukuna tecavüz ettiği veya 
tahakküm ve tagallüp ile, haklarını kullanmala
rında iradelerine müessir olduğu }7ahut, 

•C)1 Millî menfaatlere zarar verecek her han
eği bir faaliyette bulunduğu; 

Mahallin en büyük idare âmirinin sorumlu
luğu altında emniyet makamları tarafından ya
pılan tahkikat neticesi sabit olanlar ile bunların 
dördüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan 
ve sihri hısımlarından lüzum görülenler İçişleri 
Bakanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı 
ile, o mıntakaya bir daha gelmemek üzere, yurt 
içinde başka yerlere nakil ve iskân edilebilirler. 

Yetkisini şahsi garez ve menfaatler tahtında 
'kötüye kullanan idare ve emniyet âmir ve memur
ları 5 seneden az olmamak üzere ağır hapis ile 
cezalandırılırlar. 

MADDE 2. — Bu şahısların nakil ve iskân
ları İçişleri Bakanlığınca gösterilecek mınta-
kalarda kendi iklim ve yaşayış şartalarma 
ve meslekî iştigal sahalarına uygun olan köy, 

BAYINDIRLIK KOMİSYONUNUN 
CDEĞİŞTİRİŞÎ 

2510 sayılı îskân Kanununa ek Kanun 

MADDE 1. — Her ne suretle olursa olsun 
cebir ve şiddet kullanmak veya yabancı ideolo
jileri veya dinî his veya gelenekleri alet etmek 
suretiyle, vatandaşların tamamı veya bir kısmı 
üzerinde tesis eylediği nüfuza dayanarak, 

a)ı Bulundukları mahal sekenesini madde
ten veya manen tehdidettiği veya huzurunu bo
zacak sair hareketlerde bulunduğu veya istis
mar eylediği, yahut; 

b)\ Fertlerin hukukuna tecavüz ettiği veya 
tahakküm ve tegallüp ile, haklarını kullanma
larında iradelerine müessir olduğu yahut; 

c)' Millî menfaatlere zarar verecek her han
gi bir faaliyette bulunduğu; 

Mahallin en büyük idari âmirinin sorumlu
luğu altında emniyet makamları tarafından ya
pılan tahkikat neticesi sabit olanlar ile bunla
rın dördüncü dereceye kadar ('Bu derece dâhil) 
kan ve sihri hısımlarından lüzum görülenler, 
içişleri Bakanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulu 
kararı ile, yurt içinde başka yerlere bu ek ka
nun hükümlerine göre nakil ve iskân edilebi
lirler. 

IBu kanun tatbikatında vazife ve salâhiyetini 
şahsi garaz veya menfaat karşılığında kötüye 
kullanan idare ve emniyet âmir ve memurları bir 
seneden az olmamak üzere ağır hapis cezası ile 
cezalandırılır. 

MADDE 2. — Nakil ve iskânlarına karar 
verilen kimselerin, İçişleri ve İmar ve iskân Ba
kanlıklarınca müştereken tesbit edilen mahal
lere nakilleri İçişleri Bakanlığı tarafından, is-
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kasaba ve şehirlere Sağlık ve Sosyal Yardım, 
imar ve iskân Bakanlıklarınca yapılır; ve ser
vetleri yle, içtimai mevkileri nazarı itibara alı
narak 'bedeli bilâhara tasfiye edilecek gayrimen-
kulleri değerinden ödenmek veya borçlandırılmak 
suretiyle kendilerine münasip ev ve meslekî işti
gallerine göre lüzumu kadar arazi veya sermaye 
verilir. 

MADDE 3. — Nakil ve iskânlarına karar ve
rilenlere ait tapulu veya senetsiz tasarruf olunan 
gayrimerikuller İskân Kanunu ile Çiftçiyi top
raklandırma Kanunu esasları dairesinde hazır
lanacak tüzük hükümlerine göre, Devletçe tasfi
ye edilir; ve bedellerinden borçları mabsubolun-
duktan sonra artanı kendilerine verilir. 

'Naklolunan eşhas ve ailelerin ukût ve mua
melâttan mütevellit bilûmum alacakları taleple
ri vuuunda mahallin en büyük mal memurları 
tarafından bilvesile takibolunur. 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerine göre 
nakil ve iskân edilenler o mıntakada ikametgâh 
tesisine mecbur olup iskân mahallerini terk ma
hiyetinde olmamak üzere seyahatte tamamiyle 
serbestirler. Aneak terke mecbur kılındıkları 
mmtakalara avdet ve oralarda seyalhat edemezler. 
Bakanlar Kurulunca karar alınmaksızın iskân 
mmtakasmı da değiştiremezler. 

Bu mecburiyetlere riayet etmdyenler altı ay
dan beş seneye, tekerrürü halinde iki mislinden 
aşağı olmamak üzere hapisle cezalandırılırlar. 

MADDE 5. — Bu kanuna istinaden yapıla
cak nakil ve iskânın ve bu esnadaki ikamet ve 
iaşenin gerektirdiği masraflar Toprak ve iskân 
işleri Umum Müdürlüğü bütçesinin 425 nci fas
lından ödenir. Bu fasla ait tahsisatın kifayet
sizliği halinde diğer bütçelerden yeteri kadar 
tahsisat aktarmaya Maliye Bakanı mezundur. 

Bayındırlık Ko. 

kânları ise, kendi iklim ve yaşayış şartlarına 
ve meslekî iştigal sahalarına uygun olan köy, 
kasaba ve şehirlere Sağlık ve 'Sosyal Yardım, 
imar ve iskân Bakanlıklarınca yapılır;* ve ser-
vetleriyle, içtimai mevkileri nazarı itibara alına
rak bedeli bil âhara tasfiye edilecek gayrimenkul-
leri değerinden ödenmek veya borçlandırılmak 
suretiyle kendilerine münasip ev ve meslekî işti
gallerine göre lüzumu kadar arazi veya sermaye 
verilir. 

MADDE 3. — Nakil ve iskânlarına karar 
verilenler menkul mallarından, kullanacakları 
ev eşyası, mesleklerine ait avadanlık ve irat ge-
tirmiyen hayvanlarını götürebilirler. 

Bunların haricinde kalan menkul malları hak
kında ve tapulu veya senetsiz tasarruf olunan 
gayrimenkulleri iskân Kanunu ile Çiftçiyi Top
raklandırma Kanunu esasları dairesinde, Maliye, 
Tarım, içişleri ve imar ve iskân Bakanlıklarınca 
müştereken hazırlanacak tüzük hükümlerine gö
re, Devletçe tasfiye edilir ve bedellerinden borç
ları mahsubolunduktan sonra artanı kendilerine 
verilir, 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerine göre 
nakil ve iskân edilenler o mıntakada ikamet
gâh tesisine mecbur olup iskân mahallerini terk 
mahiyetinde olmamak üzere seyahatte tamamiyle 
serbestirler. Ancak, terke mecbur kılındıkları, 
içişleri Bakanlığınca tâyin olunacak, mahallere 
avdet ve oralarda seyalhat edemezler. 

Bakanlar Kurulunca karar alınmaksızın is
kân mmtakasmı da değiştiremezler. Bu mecbu
riyete riayet etmiyenler bir seneden beş seneye 
kadar ağır hapisle, tekerrürü halinde iki mis
linden aşağı olmamak üzere cezalandırılırlar. 

MADDE 5. — Bu kanuna istinaden yapıla
cak nakil ve iskânın ve hu esnadaki ikamet ve ia
şenin gerektirdiği masraflar Toprak ve iskân iş
leri Umum Müdürlüğü bütçesinin 425 nci faslın
dan ödenir. Tahsisatın kifayetsizliği halinde ay
nı bütçenin başka tertiplerinden veya diğer büt
çelerden yeteri kadar tahsisat aktarmaya Maliye 
Bakanı mezundur. 
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MADDE 6. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 7. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

11.10 .1960 

Devlet Başkanı ve Başbakan 
C. Gürsel 

Devlet Bakanı 
N. Zeytinoğlu 

Millî Savunma Bakanı 
F. özdüek 

Dışişleri Bakanı ve 
Bas. - Yay. ve Turz. B. V. 

S. Sarper 
Millî Eğitim Bakanı 

B. Tuncel 
Ticaret Bakanı 

M. Boydur 
Güm. ve Tekel Bakanı 

F. Aşkın 
Ulaştırma Bakanı 

S. Ulay 
Sanayi Bakanı 
§. Rocatopçu 

Devlet Bakanı 
H. Mumcuoğlu 

Adalet Bakanı 
Â. Artus 

İçişleri Bakanı 
M. 1. Kızıloğlu 

Maliye Bakanı ve 
Tarım Bakanı V. 

E. Alican 
Bayındırlık Bakanı 

M. Gökdoğan 
Sa. ve So. Y. Bakanı 

R. öner 
Tarım Bakanı 

Çalışma Bakanı 
R. Beşerler 

Bas. - Ya. ve Turz. Bakanı 

Bayındırlık Ko. 

MADDE 6. — Hükümetin 6 ncı maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Hükümetin 7 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

imar ve İskân Bakanı 
F. Yavuz 

t>m« 

(S. Sayısı : 106ı). 





S. S A Y I S I : 104 
Solmazer Irfan'ın, Vakıflar Genel Müdürlüğü 1900 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı, cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 

teklifi ve İktisat Komisyonu raporu (2 /92) 

\ 
14 . 10 . 1960 

Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

Vakıflar Omum Müdürlüğü 1960 malî yılı bütçesine bağlı (A/ l ) ve (A/2) işaretli cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkındaki kanun tekliflimi ilişik olarak sunuyorum. 

Genelken muamelenin ifasını arz ederi/m. 
Solmazer İrfan 

GEREKÇE 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1960 yılı bütçesinin 207 mdi ecnebi diiil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 
5 nci maddesi gereğince verilecek para mükâfatı faslı ile 304 ncü faslın 12 ndi vfi'lâyeStler postta ve tel
graf ücretleri, 21 nci ımenkez telefon masrafları maddeleri, 305 nci vilâyettiler kira bedeli, 308 nci mer
kez ve vilâyeitler memurları tedavi masrafları fasılları, 417 nci vakıf alkaar'lar masrafları faslının 14 
ncü başka her çeşllt masraflar maddesi ile 422 nci faslın 40 nci üniversite ve okullar muhtaç öğrenci
leri yurt ve kamp masrafları maddesindeki tahsisat bakiyelerinin ihtiyacı karşıhyamıyacağı anlaşıldı
ğından ilişik Aktarma Kanunu tasarısı tanzim ve takdim kıli'nımı<şitır. 

207 nci ecnebi dlil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 noi maddesi gereğince verilecek para mükâfatı 
f aslındaki tahsisatın kifayet etımem'esi, 1960 yılı bütçesi hazırlanırken ecnebi dil öğrendiğinden ıbalıisle 
imtihana girmek talebinde bulunmuş blir kimse olmamasına binaen bu fasla ('•!) lira tahsisat konma
sından ; 

304 ncü faslın 12 nci vilâyetler posta vo telgraf ücretleri maddesindeki (tahsisattın kifayet etme
mesi, her aya ait geliır ve giderin erltesi ayın ilk haftası zarfında Maliye Bakanlığına bildiriılmesi lâzını-
gelmıösdne binaen bu malûmatın vakıflar idarelerinden telgrafla alınmakta olmasından; 

21 nci mteıkez telefonları masraf inin kifayet etmemesi, bu maddenin 1959 yılı sarfiyatı 27 127 lira
ya baliğ olduğu ha'lde 1960 yılı bütçesine 16 000 lira tahsisat konmuş olmasından; 

305 nci vilâyetler kira bedeli faslmdaki tahsisatın kifayet etoamesi, Nliğde Vakıflar İdaresi bina
sının yapılmakta bulunan iş hanı sahasında olmasına binaen yıktırılması, Kilis Hükümet konağının 
yıkılma tehlikesi aırz etinmsi üzenine diğer da irelerle binlikte Vaikıflar İdaresinin de burasını tahliye 
•ötmesi ve Milas Vakıflar İdaresinin oturduğu binanın keza yıkılma tehlikesi göslterimrai üzenine bele
diyece tahliye ettirilmesi dolayısiyle bu idarelerin kira ile tultulan binalara nalkli icaıbeltımıetirnden; 

308 nci merkez ve vilâyetler memurları tedavi masraflarının kifayeSt ertmemieSii, sağlık 'müesseseleri
nin almakta bulundukları tedavi masrafları ve ilâç. bedelleri bir hayli arttığı halde bu tertiplerin tah
sisatının 1959 yılımdan beflı artırılamamış olmasından; 

İleri geldiği anlaşılmıştır. 
308 nci faslın 1959 yılı bütçesindeki tahsisattı da 1960 yılı bütçesindeki (17 500) liranın aynı olma

sına binaen ihtiyacı karşılatmadığı eiheltle memurların sağlık anüessaseierindıen verilen reçetelerle aldık
ları ilâçların bedelleri ile bâzı sağlık müesseselerinin tedavi ücretleri tultarı bulunan (3 754) lira ve 
tertibinde tahsisat bakiyesi kailim amasın a binaen ödenemlyen İstanbul'da Kerime Haltım Camii su sar
fiyattı 'bedeli ve Afyon'daki Gedik Abmeıtpaşa Camii. hademe ücreti tutarı bulunan (354) lira karşılık
sız borç olarak kaldığı cihetle ödenmelerini temin ûç'm 2 nci madde teklif edilmiştir. 
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417 nci faslın 14 ncü bagka her çeşit masraflar (maddesindeki tahsisatt, vakıf ban ve apartmanların 

ısıtma ve aydınlatana masrafları, su sarfiyatı bedelleri, yangından komııımaları için alınacak tedbirle
rin gerektirdiği masraflar, artırma, eksiltlme ve ihale kömiişyonlarımım mlaaşlı veya ücrejtli ölmıyam aba
larına verilecek huzur ücreti ve dalha birçok müteferrik masraflar ile satış ddlaiyısiyle yapılacak ilân
ların ücretine karşılık olup, diiğer masraflarım senelik tutarının takribi de olsa teisibilt edilmesi mümkün 
ilse de, çok yüksek olan ilân ücretlerinin bir ölçüye bağlanımalsma imkân bulunmadığı ve balen mev-
cudolan (52 299) lina taihsiSat bakiyesinin İhtiyacı karsılıyaunıyacağı anlatıldığı cihetJie daha (40 000) 
lira -ve İstanbul'da açılmış bııHuman (100) mevcutlu Yüksek Tahlil Talebe Yurduna (1 250) öğrenci 
daha alınarak kadıios-unun (1 350) ye cılkarılıması kararlaştiirıldığı cihetle, (1 250) öğrenci için alınacak 
karyola, yatak, battaniye, çarşaf, dolap ve sair levazıımaitın tediarilki îâ'ziıinıoîeld'iğmden bunların bedeline 
karşılık olmak üzîere, 422 nci faslın 40 ncı üniversite ve okullar muhtaç öğren eli eni yurt ve kafmp 
masrafları maddesine de (1 750 000) lira aıkltarılmasına zaruret hâsıl olmuştur. 

1960 yılı Muvazenei Umumiye Kanununun 798 moi faslının 10 nou ve Vıalkıflar Genel Müdürlüğü 
1960 yılı bütçesinin 741 ncli faslımın 40 ncı (Dernekler ve köyler tarafımdan inşa veya tamir ettirilecek 
hayrata yardım) maddesine (28 000 000) lira tahsisat konmuş ve 27 Mayıs 1960 İnkılâbımı mütaakıp 
alman tasarruf tedbirleri sırasında, 50 ve 51 sayılı kanunlarla her iki bütçenin sözü geçen maddele
rinden (10 000 000) lira mevkuf tutulduğu gibi Vakıflar Genel Müdürlüğü gelir bütçesinin 4 ncü Ha
zineden yardim faslından da (10 000 000) lira indirilmişti. Bu suretle (28 000 000) liradan (18 000 000) 
liraya tenezzül eden işjhu tahsisattın (1 750 000) lirasının da 422 nci faslım 40 ncı maddesine aktarıl
ması dolayısiyle tertibinde cüzi bir bakiye kalmış olduğumdan yıl sonuna kadiar tahakkuk edecek ih
tiyaçlara karşılık ollmak üzere, mevkuf tutulan (10 000 000) liranın (2 500 000) lirasının serbest bıra
kılmasını temin için 3 ncü madde kaleme alınmıştır. 

İktisat Komisyonu raporu 

T. C. 
Millî Birlik Komitesi 15 . 10 . 1960 
îktisat Komisyonu 

Esas No: 2/92 
Karar No: 73 

Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

ıSıolınazer İrfan'm, Vakıflar Genel Müdürlüğü 1960 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde deği
şiklik yapılması hakkındaki kamun teklifi komisyonumuzla havale edilmiş. olmakla tetkik ve müzakere 
edildi. 

Kanun teklifi, gerekçesinde yazılı muciip sebeplere istinaden Vakıflar Umuım Müdürlüğü 1960 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/2) sayılı cetvellerde (1 823 500) liralık aktarma yapılmasını, 
(A/ l ) işaretıli cetvelde yeniden açılacak 506 ncı (karşılıksız borçlar) faalim» (4 108) lira olağanüstü 
ödenek konulmasını ve mezkûr bütçenin 741 nci faslının 40 ncı maddesinden evvelce kalbul olunan bir 
kamunla mevkuf tutulmuş olan (10) milyon liradan (2) milyon (500) hin lirasının serbest bırakıla
rak (2) sayılı vârMat eeıtveilinm 4 ncü Hazineden yardım faslının düzeltilmesini teinin maksadiyie 
ihzar edilmiş bulunmaktadır. 

Teklifle merbut cetvelde yazılı bâzı fası Hardaki bakiye tahsisat'larm malî yıl sonuna kadar ki
fayet eteniyeceği eiheıtle Mameftferi aksatmamak için (A/ l ) ve (A/2) işaretli evvellerin bâzı. ter-
tipleri üzerinde münakale yapılmasını, karşılığı olmadan tekevvün eden borçlanın tediyesini müm-
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kün kılmak üzere yeniden bir fasıl açılmasını ve İstanbul'da açılmış bulunan (100) mevcutlu Yük
sek Tahsil Talebe Yurduna (1 250) öğrenci daha alınarak kadrosunun (1 350) ye çıkarılmasını ve 
bunun için gereken tahsisatın vaz'ım derpiş eden kanun teklifi komisyonumuzca da yerinde görü
lerek maddelerin müzakeresine geçilmiş ve kanun teklifi merbutu cetvel ile birlikte aynen kabul 
edilmiştir. 

Millî Birlik Komitesinin tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

İktisat Komisyonu 
Başkanı 

Kuytak Fikret 

Üye 
Ersü Vehbi 

Sözcü 
Soyuyüce Şefik 

Üye 
Karavelioğht Kâmil 

Üye 
Aksoyoğhı Refet 

Üye 
Koksal Osman 

Üye 
Bay kal Rifat 

Üye 
Özkaya M. Şük?a7i 

Üye 
Tasar Dündar 

SOLMAZBR İRFAN'IN TEKLİFİ 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1980 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 

hakkında kanun tekini 

MADDE 1. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 
1960 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/2) 
sayılı cetvellerin ilişik cetvelde yazılı tertipleri 
arasında (1 823 500) liralık aktarma yapılmış
tır. 

MADDE' 2. — Vakıflar Gcnsl Müdürlüğü 
1960 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli 
cetvelin 752 nci Taşıtlar satmalma karşılığı fas
lından (4 108) lira tenzil edilerek, (A/ l ) işa
retli cetvelde (Karşılıksız borçlar) adı ile ye
niden açılan 506 ncı fasla olağanüstü ödenek 
olarak aktarılmıştır. 

MADDE 3. — 10 . 8 .1960 günlü ve 50 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel ile 1960 yılı Mıı-

vazenei Umumiye Kanununun 798 nei faslının 
10 neu maddesinden ve 51 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayıh cetvel ile Vakıflar Genel Müdürlüğü 
1960 yılı Bütçesinin 741 nci faslının 40 ncı mad

desinden mevkuf tutulmuş olan (10 000 000) 
liranın (2 500 000) lirası serbest bırakılmış ve 
51 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı cetvelin 4 ncü 
Hazineden yardım faslı (30 373 084) lira ola
rak düzeltilmiştir. * 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu kanunu Başoakan ve Ma
liye Bakanı yürütür. 
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CETVEL 

Tenzil Zamnıo-
edilen lunan 

F. M. Tahsisatın nev'i - Lira Lira 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 1 500 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları 
12 Vilâyetler posta ve telgraf ücretleri 
21 Merkez telefon masrafları 

Fasıl yekûnu 

305 Vilâyetler kira bedeli 
308 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masrafları 

11 Merkez 
12 Vilâyetler 

Fasıl yekûnu 

417 Vakıf Akaarlar masrafları 
14 Başka her çeşit masraflar 40 000 

422 Hayrî ve sosyal hizmetler 
40 Üniversite ve okullar muhtaç Öğrencileri yurt ve kamp mas

rafları .1 750 000 
425 Hayrat masrafları 

10 Hayrat bakım masrafları 32 000 

5 000 
9 000 

14 000 

4 000 

6 000 
8 000 

14 000 

Yekûn 32 000 1 823 500 

(A/2) CETVELÎ 

741 Yapma ve onarma işle;i 
40 Dernekler ve köyler tarafından inşa veya tamir ettirilecek 

hayrata yardım 1 750 000 
752 Taşıtlar satmalma karşılığı 41 500 

Umumi yekûn 1 823 500 1 823 500 

»•«« 
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S. S AYISI : 105 
Ankara Üniversitesi 1960 yılı Bütçe 'Kanununa bağlı (L) işaretli 
cetvelin Siyasal Bilgiler Fakültesi kısmında değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve İktisat Komisyonu raporu (1 /109) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Say t : 71 -1287/2462 

Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

Bakanlar Kurulunca Millî Birlik Komitesine arzı 5 .10.1960 tarihinde kararlaştırılan «Anka
ra Üniversitesi 1960 yılı Bütçe Kanununa bağlı (L) işaretli cetvelin Siyasal Bilgiler Fakültesi kıs
mında değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı», gerekçesi ve ilişiği ile birlikte bağlı olarak 
sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Devlet Başkanı ve Başbakan 

Org. 
Cemal Gürsel 

GEREKÇE 

7155 sayılı Kanunla Ankara Üniversitesi içinde teşkilât kadroları bakımından da kuruluşunu 
tamamlamış olan Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim ve araştırma faaliyetlerini mevcut 22 kürsü 
ile geliştirmekte ve bu kürsülerdeki genç öğretim yardımcılarının yetiştirilmesine de âzami gayret 
sarf edilmektedir. 

Yetişmiş ve kıymetli öğretim üyelerine şiddetle ihtiyaç duyulduğu bir sırada sabık ve sakıt ik
tidar tarafından vekâlet emrine alınmak suretiyle kürsülerinden uzaklaştırılmak istenen ve niha
yet istifa ederek fakülte öğretim kadrosundan ayrılmak zorunda kalan iki profesörümüz bu defa 
her türlü engelin ortadan kalkması dolayısiyle kürsülerine dönmek üzere fakülteye müracaat et
mişlerdir. Bu arada profesörlükleri için gerekli süreyi doldurdukları halde iki profesör adayına 
kadro temin edilememiştir. 

Yaklaşmakta olan 1960 - 1961 ders yılı için fakülte öğretim üyesi kadrosunu takviye etmek 
maksadiyle dört aded 1 100 liralık profesörlük kadrosunun fiilî kadroya alınmasını temin için bu 
kanun lâyihasının hazırlanması lüzumu hâsıl olmuştur. 

12.10.1960 
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İktisat Komisyonu rapora 

f. C. 
Millî Birlik Komitesi " ' - / ' lâ. 10,1960 

İktisat Komisyonu 
Esas No : i/109 
Karar No : 74 

Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

Ankara Üniversitesi 1960 yılı Bütçe Kanununa bağlı (L) işaretli cetvelin Siyasal Bilgiler Fakül
tesi kısmında değişiklik yapılması hakkında Bakanlar Kurulunca Millî Birlik Komitesine arzı ka
rarlaştırılan ve Başbakanlığın 12.10.1960 tarihli ve 71-1287/2462 sayılı tezkeresiyle gönderilen ka
nun tasarısı komisyonumuza havale edilmiş olmakla tetkik ve müzakere edildi. 

Kanun tasarısı, gerekçesinde arz ve izah edilen mucip sebeplere istinaden evvelce Siyasal Bilgi
ler Fakültesi öğretim kadrosundan ayrılmış olan ve bugün kürsülerine dönmek arzusu ile ınüra-
caatte bulunan profesörlerin 1960 - 1961 ders yılı içinde tâyin olunmalarını temin ve öğretim kad
rosunu takviye etmek üzere (L) işaretli cetvelde bulunan 4 aded 1 100 liralık profesör kadrosu
nun serbest bırakılmasını istihdaf etmektedir. 

Tasarının şevkini mucip sebepler komisyonumuzca yerinde görülerek maddelerin müzakeresine 
geçilmiş ve Hükümetin teklifi veçhile aynen kabul edilmiştir. 

Millî Birlik Komitesinin tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

İktisat Komisyonu 
Başkanı Sözcü Üye Üye 

Ktıytak Fikret Soyuyüce Şefik Âksoyoğlu Refei Saykal Rifat 

Üye Üye Üye Üye 
Ersü Vehbi Karavelioğlu Kâmil Koksal Osman Ö&kaya M. Şükran 

Üye _ ' _ . 
J Ta§ar Dündar 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Ankara Üniversitesi 1960 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (L) işaretli cetvelin Siyasal Bilgiler Fa
kültesi kısmında değişiklik yapılması hakkında 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — Ankara Üniversitesi 1960 yılı 
Bütçe Kanununa 'bağlı (L) işaretli cetvelin Si
yasal Bilgiler Fakültesi kısmındaki kadrolar 
kaldırılmış ve yerine, bağlı cetvelde gösterilen 
kadrolar konulmuştur. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini yürüt
meye Bakanlar Kurulu memurdur. 

5 . 10 . 1960 
Devlet Başkanı ve Basjbakan Devlet Bakanı 

C. Gürsel 
Devlet Bakanı 
N. Zeytinoğlu 

Millî Savunınıa Bakanı 
F. Özdilek 

H. Mumcuoğlu 
Adalet Bakanı 

Â. Artus 
İçişleri Bakanı 
M. î. Kızıloğlu 

Dışişleri Bakanı ve 
Bas - V. ve Turz. B. V. 

S. Sarper 
Millî Eğitim Balkanı 

B. Tunç el 
Ticaret, Bakanı 

M. Baydur 
Güm. ve Tekel Bakanı ve 

Maliye. B. V. 
F. Aşkın 

Ulaştırma Bakanı ve 
Bayındırlık B. V. 

S. Ulay 
Sanayi Bakanı 
Ş. Kocatopçu 

Maliye Bakanı 

Bayındırlık Bakanı 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
R. Öner 

Tarım Bakanı 
O. Tosun 

Çalışma Bakanı 
E. Beşerler 

Ba. - Ya. ve Turz. Bakanı 

İmar ve İnkârı Balkanı 
F. Yavuz 

Hükümetin teklifine bağh cetvel 

[L] CETVELİ 

ü. Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

Siyasal Bilgiler Fakültesi 

Öğretim Üyeleri 

2 
3 
4 
6 
8 

7 
S 

S 

Profesör 

> 
Doçent 

» 

Öğretim Yardın 

Asistan 

Memurlar 
Enstitü Sekreteri 

1 1 750 
2 1 500 
3 1 250 
2 950 

700 

800 
700 

700 
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