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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Birinci Oturum 
Köylü ve çiftçilerin T. C. Ziraat Bankasına 

ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan vâdesi 
geçmiş borçlarının taksitlendirilmesi hakkında
ki kanun tasarısının tümü üzerinde ileri sürü
len yeni görüşler incelenmek üzere komisyona 
geri verilmesi kabul olundu. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi memurları teş
kilâtı hakkındaki 5509 sayılı Kanunun 1 ve 2 
nci maddelerinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi görüşüldü. Yapılan teklif üzerine red
dedildi. 

2510 sayılı îskân Kanununa ek kanun tasa
rısı görüşüldü. Bâzı maddelerinde yapılan ta
dillerle ıkanun kabul edildi. 

1. — 2510 sayılı îskân Kanununa ek kanun I 
tasarısı ve Bayındırlık ve îmar Komisyonu rar 
poru (1/İ02) 

TUNÇKANAT HAYDAR — 17 . 10 . 1960 
günü maddeleri müzakere edilen 2510 numara
lı Kanuna ek kanun tasarısının sö'zcüsü bende
niz bulunuyordum. Tasarıda kanunun tatbika
tını aksatacak bir iki nokta vardır; bunları si
ze arz etmek için söz almış bulunuyorum. 

BAŞKAN — Bu hususta bir takrir vardır; J 
okunacaktır. I 

Başkanlığa 
2510 sayılı îskân Kanununa ek kanun tasa

rısının bâzı maddelerinin yeniden görüşülmesi
ni teklif ederiz. 

Ersü Vehbi Çelebi Emanullah 
Solmazer îrfan Yıldız Ahmet 

Karaman Suphi funçkanat Haydar j 

Solmazer îrfan'm, Vakıflar Genel Müdürlü
ğü 1960 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkındaki kanun teklifi 
ile, 

Ankara Üniversitesi 1960 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı (L) işaretli cetvelin Siyasal Bilgi
ler Fakültesi kısmında değişiklik yapılması 
hakkındaki kanun tasarısı görüşüldü ve aynen 
kabul olundu. 

Birleşime son verildi. 

Başkan Divan Kâtibi 
Karaman Suphi Esin Numan 

Divan Kâtibi 
Özdağ Muzaffer 

\ 

I BAŞKAN —. Teklifi kabul edenler.. Etmi-
yenler.. Kabul edilmiştir. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Muhterem ar
kadaşlar; bu kanunun birinci maddesinin son 
fıkrasında «Bu kanunun tatbikatında vazife ve 
salâhiyetini şahsi. 'garaz veya menfaat karşılı
ğında kötüye kullanan idare ve emniyet âmir 
ve memurları beş seneden az olmamak üzere 
ağır hapis cezası ile cezalandırılır.» ibaresi bu 

I şekilde çıkmıştır. Beş sene ceza mahzurludur. 
I îdare âmirlerine, sen bu kanunu tatbik etme, 

demektir. Bu mânaya gelir. Onun için komis
yonun teklifini, «bir sene ağır hapis cezasın
dan başlamak üzere» kabîul edilmesini teklif 
edeceğim. Aksi halde, tatbikatta aksaklık olur. 

Tekrar ediyorum, foir seneden az olmamak 
üzere ağır hapisle cezalandırılmasını, yani beş 

j sene olarak evvelce kabul edilmiş olan cezanın 

B Î R Î N C Î OTURUM 
Açılma saati : 15,30 

BAŞKAN — Karan Muzaffer 

KÂTİPLER : Er Ahmet; özdağ Muzaffer 

BAŞKAN — Celseyi açıyorum. 

2. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 
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bir seneye indirilmesini rica edeceğim. Bir me
mur için bir sene ağır hapis cezası az değildir. 
Beş sene olursa, memur bu kanunu tatbik et
mekten çekinebilir. Bunu takdirinize arz edi
yorum. Şimdi değişikliğini istediğimiz husus
ların birincisini arz ediyorum. 

Kabul edilmiş olan 5 senenin 1 seneye indi
rilmesi. 

BAŞKAN — Dün ekseriyet böyle karar ver
mişti. Arkadaşımız cezanın fazla olduğunu ve 
bir seneden başlamak üzere düzeltilmesini isti-
jyor. Arkadaşımızın teklifinin leh ve aleyhinde 
konuşmak istiyenler varsa, buyursunlar. 

ERSÜ VEHBÎ — Usul hakkında söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ERSÜ VEHBÎ — Bir yanlışlık oldu zanne

derim. Ankadaşımın fikirlerine aynen iştirak 
ediyorum. Yanlışlık şudur; buraya gelen ka
nun teklifleri iki sütun halindeydi. Halbuki 
bir gün evvel aynı mevzu üç sütun halinde bu
lunuyordu. Arkadaşımın söylediği hususlar da 
aynen onda bulunuyordu. 

KAPLAN KADRÎ — Bu kanun kabul edil
miş bir kanundur. Bunun üzerinde yapılacak 
tadil içtüzük hükümlerine göre olur. Tüzüğe 
göre hareket edelim. 

BAŞKAN — Sözcü daima değişebilir. Bunun 
mahzuru yoktur. Ancak, yazılı önergenin ve
rilmesi şarttır, önerge geldikten sonra reyle
rinize arz edeceğim. 

BAYKAL RÎFAT — Efendim, biraz önce 
önerge verilmesi üzerinde konuştuk. Yazılı ve
rilmesine lüzum yok, dendi. Yoıksa biz hazırlı-
yacaktık. Onun için, bu teklifin, şifahi teklifi
mizin önerge olarak kabul edilmesini teklif 
ediyorum. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Bu husus zapta 
geçsin, önerge için bu kadarı kâfidir. 

BAŞKAN — Bu teklif üzerinde konuşacak 
arkadaşlar, lütfen isimlerini yazdırsınlar. 

ÖZDAĞ MUZAFFER — Sayın başkan, mü
saadeniz olur mu? Arkadaşlar, yazılı teklif şart
tır. 

ERSÜ VEHBÎ — Beş sene üzerinde ısrar et
mek, memur için tatbik etme demektir. Her ne 
kadar biz bu beş seneyi, garaz ve saire gibi se
beplerle memurun vatandaşlara kötülük etme-
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sini önlemek için koyduk ise de bunun tabanı
nı beş sene gibi yüksek tutmak memurun aley
hinde olan bir husustur. Bu beş sene; memuru 
bu kanuna elini dokundurmaz hale sokabilir. 
Cezayı az tutmak suretiyle memuru serbest bı
rakmak daha doğru olur. Ben de; sözcünün 
teklifi gibi değiştirilmesine taraftarım. 

BAŞKAN — Aleyhte buyurun. 

AKKOYUNLU FAZIL — Bu kanunda bir 
müeyyide konmuştur; idare âmirlerinin tekli
fi üzerine Bakanlar Kurulunun tasdikinden ge
çecek. Böyle olduğuna göre memurun garazı 
susu busu mevzuubahsolmasa 'gerektir. Varsa 
şayet öbür taraf önliyecektir. Bu beş senenin 
kalması çok doğrudur. Değişikliğe lüzum yok
tur. 

BAŞKAN — Söz istiyen? Buyurun, Ahmet 
Yıldız. 

YILDIZ AHMET — Efendim, bir vatandaşı 
yerjnden edeceğiz. Yerini terk etmekle de kal-
mıyacak, mülkünden de olacak. Bu ağır bir iş
tir. Beş seneyi göze alıp memur bu işi yapmak 
istemiyecektir. Tezvir olabilir. Memuru tered
düde düşürebilir. Binaenaleyh, bu cezayı göze 
almıyacak. Demin arkadaşlarımın da izah ettiği 
gibi, kanun tatbik edilemez hale gelir. Memur 
çekinmezse kararını bildirecek, Hükümet karar 
verecek. 

Şu halde, beş sene gibi muazzam bir ceza 
kovmak, memuru tereddüde düşürür. Onun için 
komisyonun teklifi veçhile beş senenin bir sene 
olarak indirilmesinin lehindeyim. 

BAŞKAN — Muzaffer Yurdakuler, 
YURDAKÜLER MUZAFFER — Memur bu

nu .gönderirse ve bu gönderişte haksızlık mev-
zuubahis ise bu memur cezalandırılacaktır. Ya 
memur bu korku ile gönderilmesi icabedeni 
ıgöndermezse ne olacaktır?. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Kimlerin nak
ledileceği memur tarafından değil, İçişleri Ba
kanlığındaki bir komisyon tarafından tesbit edi
lecektir. 

BAŞKAN — Buyurun. 
YURDAKULER MUZAFFER — Mademki, 

bir komisyon var ; o 'halde cezanın bir sene ol
ması veya beş sene olması hiçbir şey temin et
mez. Bence beş sene yerindedir. 
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TUNÇKANAT HAYDAR — Zaten Hükü

metin teklifi beş senedir. Fakat biz bunu bâzı 
ımülâhazalarla ve arkadaşlarımın burada ifade 
ettikleri mülâhazalar da nazarı itibara alına
rak bir seneye indirmiş bulunuyoruz. 

BAYKAL RİFAT — Kifayeti müzakere tek
lif e'diyorum. 

'BAŞKAN — Kifayeti müzakereyi reylerinize 
arz ediyorum... Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Efendim, bu kanunu da'ha önceki toplantıda 
ariz amik mütalâa ettik, münakaşa ettik. Sözcü 
arkadaşımız cezanın tekrar talhfifini istiyor. 

Şimdi iki husus ortaya çıkıyor. Birisi evvel
ce kabul edildiği gibi beş sene olarak bırakıl
ması, ikincisi de yeni yapılan teklif mucibince 
bir seneye indirilmesi. Sözcü arkadaşımızın tek
lifine, yani cezanın bir seneden başlaması tekli
fine katılanlar lütfen işaret buyursunlar. Şimdi, 
birinci maddenin son fıkrasındaki beş sene, bir 
sene olarak değiştiriliyor. 

Ma'ddeyi aldığı son şekle göre »okutup oyu
nuza sunacağım. 

2510 sayılı îskân Kanununa ek kanun tasarısı 

MADDE 1. — Dini his veya gelenekleri veya 
yabancı ideolojileri alet etmek veya cebir ve 
şiddet kullanmak suretiyle ikametgâhının veya 
maliki veyahut zilyedi olduğu gayrimenkulu
nun bulunduğu mıntakada yaşıyan halkın tama
mı veya bir kısmı üzerinde tesis eylediği nüfuza 
dayanarak, 

A) O mıntaka sekenesini maddeten veya 
manen tebdidettiği veya huzurunu bozacak sair 
(hareketlerde bulunduğu veya istismar eylediği, 
yabut; 

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

C) Millî menfaatlere zarar . verecek her 
bangi bir faaliyette bulunduğu; 

Mahallin en büyük idare âmirinin sorumlu
luğu altında emniyet makamları tarafından ya
pılan tabkikat neticesi sabit olanlar ile bunla
rın dördüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) 
ikan ve sı'hrî hısımlarından lüzum görülenler 
İçişleri Bakanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulu 
kararı ile, o mıntakaya bir daiha gelmemek üze-
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re, yurt içinde başka yerlere bu ek kanun hü
kümlerine göre nakil ve iskân edilebilirler. 

Bu kanun tatbikatında vazife ve salâhiye
tini şahsi garez veya menfaat karşılığında kö
tüye kullanan idare ve emniyet âmir ve me
murları bir seneden az olmamak üzere »ağır ha
pis cezası ile cezalandırılır. 

BALKAN — Maddeyi son şekliyle oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul edilmiştir. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Efendim; Hü
kümet tasarısında mevcut fakat Bayındırlık, 
îmar ve îskân Komisyonu tarafından çıkarılmış 
bir fıkra vardır ki; üçüncü maddenin son fıkra
sı, bunun tatbikatta büyük mahzurları olacaktır. 
Bunun maddeden çıkarılması lâzımdır. Çıkarıl
ması icabeden, fıkra aynen şudur; 

«Naklolunan eşhas ve ailelerin ukût ve mua
melâttan mütevellit bilûmum alacakları talepleri 
vukuunda mahallin en büyük mal memurları ta
rafından bilvekâle ve müstaceliyetle takibolu-
nur.» 

Hüküm budur ve bu 'hükmün tatbikattaki 
boşluğu şöyle olacaktır. Mal memurları tatbikat
ta çok meşbu bulunuyorlar. Bunlara bu türlü bir 
vazife vermek asla doğru değildir. Bu işlerden 
mütevellit bütün muamelât ve her türlü kovuş
turmalar bu mal memurları tarafından yapılmak 
icabetmektedir ki, bunun tatbikatta imkânı yok
tur. Bu sebeple bu hükmün maddeden çıkarılma
sını teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
YURDAKUDER MUZAFFER — -Şimdi, 

dendi ki, karşı tarafın borçları, alacakları ola
cak. Bu şahsi borçları da mal müdürlerince ta
kip edilecek. Mal müdürleri takibetmediği takdir
de ne olacak! Kim takibedecek? Avukat mı tuta
cak? 

TUNÇKANAT HAYDAR — Nakil ve iskân 
dolayısiyle arazi ve sair gayrimenkullerinden 
doğacak alacak ve verecekleri, kurulacak olan bir 
komisyon marifetiyle tasfiye edilecek. Ancak, 
madde bu şekilde kalırsa, hüküm kâfi gelmiye-
cek. Maddeye fıkra eklemek suretiyle şahsi ala
caklarının da tasfiye şeklinin tesbit edilmesi mec
buriyeti vardır. 

YURDAKUDER MUZAFFER — Bir vatan
daşı naklettik. Bunun şabsi bir alacağı vardır. 
Kendisi gidip tahsil edemiyeeek. Bin lira ala
cağı varsa iki bin lira verip avukat mı tutacak? 
Van'dan aldık, Batıda bir yere getirdik, kendi-



B : 25 19.10 
sinin suçu var veya yok. Memleket selâmeti için 
nakletmişiz. Şu halde, hakkını korumak, alacak
larını da alıvermek vazife olmalıdır, iki bin lira 
alacağı için, beş hin lira masraf edemez. 

BAŞKAN — Tunçkanat Haydar. 
TUNÇıKANAT HAYDAR — Şu fıkrayı ek

lemek suretiyle tatbikatta kolaylık sağlamıyor, 
hilâkis yapılmıyacak hir şey bir makama yükle
niyor. Bu sebepten kaldırmak istiyoruz. 

YURDAKULER MUZAFFER — En kolay 
bir şekil bulalım, bu şahıslar da mutazarrır ol
masınlar. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Şahıslar muta
zarrır olmuyor. 

AKKOYUNLU FAZIL — Ayrılanların mu
hakemeleri tevkil edecekleri vekilleri tarafından 
aynı bölgede yapılır diye bir hüküm koyalım. 
Yoksa çıkarılmasında büyük fayda vardır. 

ATAKLI MUCİP — Arkadaşlar; doğup bü
yüdüğü yerden söküp attığımız insanların her 
türlü haklarının teminat altına alınması şarttır. 
Arkadaşımızın buyurduğu husus kabili tatbik de
ğildir. Biliyorsunuz; bunlar mahdut insanlardır. 
Bunların haklarının korunmasında mal memur
ları vazifeli kılınmalıdır, ki bu insanların her 
türlü hakları teminat altına alınmış olsun. Bu 
itibarla dünkü tâdil teklifinin aynen kabulünü 
teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Emanullah Çelebi. 
ÇELEBİ EMANULLAH — Sanıyorum ki, 

ma.1 müdürlerinin çalışmalarını yakından görme
diniz. Ben çok iyi bilirim. Bu vazife onlara 
verilmiş olsa da tahmin etmem ki, müdafaa edi
lebilsin. Esasen, bunları nakletmemizin sebebi ı 
nedir? Her halde mükâfat değil. Bu teklifin ay
nen kabul edilmesini ben teklif ediyorum. 

TAŞAR DÜNDAR — Ben de Mucip Ataklı 
Beyin kanaatindeyim. Bunların suçları olmıya-
hilir. Suç yapmak ihtimalleri olduğundandır ki, 
kendileri nakledileceklerdir. Madem ki, nakledi
liyorlar, haklarının da iyice korunması zaruridir. 
Mal müdürleri için, maliye memurları için güç 
geliyorsa, Maliye Vekâleti o illere özel memur 
göndermeli, muhakkak hakları korunmalıdır. Me
murun işi çok, şu bu diye yerinden aldığımız 
kimselere yardım etmemeye hakkımız yoktur. 

YURDAKULER MUZAFFER — Ben de ay
nı şeyleri arz edecektim. Malmüdürlerinin işi 
çoksa, başka bir şekil düşünülebilir. Bir çaresi 
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bulunabilir. Onların hakları müdafaa edilmeli
dir. 

KAPLAN MUSTAFA — Malmüdürlerinin 
işlerinin ağır olmasını kabul ediyorum. Adaletli 
bir iş yapmak esastır. Suiistimale yol açmadan 
yürütülmelidir. Kaymakamlıklarda birer kurul 
olmalı, iki kişilik; sırf bu işlerle uğraşmalıdır
lar. 

BAŞKAN — Buyurun Faz.il Bey. 
AKKOYUNLU FAZIL — Gidenlerin her tür

lü hukukunu komisyon teminat altına alıyor. 
ERSÜ VEHBÎ — Topı *ağmm, mülkünün ve 

diğer hususların tasfiyesi bir kurul tarafından 
yapılacaktır. Ancak şahsi alacak ve verecek 
mevzuları meselesine gelince ; bu şahıslar bu gibi 
meseleleri için gittikleri yerden dâva açabilmeli
d i r Bunu temin eden bir hüküm koyalım mad
deye. 

BAŞKAN —*Musta-fa Kaplan Beyin teklifine 
göre, iki kişilik bir kurul teşkil edilmelidir. Bir 
de, Vehbi Ersü Bey, gittikleri yerde dâva aça
bilmeli, diyorlar. Böyle bir yetkinin tanınması
nı istiyorlar. 

KARAVELÎOĞLU KÂMÎL — Daha evvelce 
yapılmış olan müzakereye uygun olarak, borç
lar ve alacaklar için bir tasfiye komisyonu ku
rulması kabul edilmiştir. Ancak, hususi alacak
lar mevzuubahsedilebilir. Muhatabı için müspet 
delile ihtiyaç vardır. Mal müdürleri uğraşamıya-
cak kadar doludur, diye bu vazife yapılmıya
cak mı? Bunu insan hakları icabı olarak yap
mak zorundayız. Madde evvelce kabul edildiği 
şekilde kalmalıdır. 

ERKANLI ORHAN — Evvelâ fıkra okun
sun. Benim birleştirici mahiyette bir teklifim 
vardır. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Arkadaşlar, 
müsaade ederseniz, önce kabul edilmiş olan fık
rayı okuyayım. «Naklolunan eşhas ve ailelerin 
ukût ve muamelâttan mütevelit bilûmum alacak
ları, talepleri vukuunda, mahallin en büyük mal 
memurları tarafından bilvekâle ve müstaceli
yetle takibolunur.» 

Şimdi, faydalı olur düşüncesi ile, Adliye Ve
kâleti Sözcüsünün komisyonda yaptığı konuş
mayı okuyacağım : 

Hükümet teklifinin üçüncü maddesinin son 
bendinde deniyor k i ; (Naklolunan eşhas ve aile
lerin ukat ve muamelâttan mütevellit bilûmum 
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alacakları talepleri vukuunda mahallin en bü
yük mal memurları tarafından bilvekâle takib-
olunur) Maliye Vekâleti mümessilleri, nakledi
len şahısların alacaklarının malmemurları tara
fından takip edilmesi, esasen çok mahmul bulu
nan bu memurların altından kalkamıyaeakları 
kadar geniş ve karışık yeni bir yük altına soku
larak asıl görevlerini yapamaz hale getirilmele
ri endişesiyle bu fıkraya itiraz etmiş bulunuyor
lar. Mal memurları Devlet varidat ve sarfiyatı 
dolayısiyle fertle karşılıklı münasebette iken bir
de fertler arasındaki ihtilâflarda itfaiye rolü
nü oynaması doğru olmaz. Bu gibiler bir başka
sına vekâletname vermek suretiyle alacaklarını 
takibettirebilirler, denmiştir. 

Hakikaten bu sebeple doğacak bir ihtilâfta 
belki zuhur edecek bir hakaret dolayısiyle mal-
memurunun ceza mahkemelerinde kendisini mü
dafaa mecburiyetinde bırakılması halinde en kü
çük bir hâdisede malmemuru mahkemeye gide
cektir. Şahsi alacaklar umumi hukuk kaideleri
ne tâbidir. Bu gibi bir şahıs, vekâletname gön
derme suretiyle hukukunu müdafaa ettirmesi 
ieabeder.» 

Adliye Vekâleti Sözcüsünün izahı budur. 

BAŞKAN — Orhan Bey. 
EEKANLI ORHAN — Bütün bu işleri hal

letmek üzere benim bir teklifim var. Bir hüküm 
koyalım, kanuna. Diyelim ki, bu şahısların şahsi 
alacak ve borçları Hükümetçe yapılacak bir ta
limatnameye göre yürütülür. Komisyona havale 
edelim gitsin, Hükümet yapsın bunu. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Zaten kanunun 
maddesinde bu yazılıdır. Bir tüzük zaten yapı
lacaktır. 

EEKANLI ORHAN — Bu hususun da yapı
lacak tüzükte mütalâa edilmesini teklif ediyo
rum. 

BAŞKAN — Ekrem Bey. 
ACUNER EKREM — Hukukçuların biraz 

da kendilerine para çıkarmak için bu maddeyi 
teklif ettikleri anlaşılıyor. Mal memurlarının bu 
işleri yapması daha doğrudur. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Bu vaziyette 
malmemurları, bir avukat gibi, bu adamların 
hukukunu en geniş mânasiyle, hakaret dâvaları 
bile dâhil, mahkemelerde korumak mecburiye
tinde bırakılıyor, bu metinle. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
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TAŞAR DÜNDAR — Efendim, bu adamla

rın nakillerinin çok büyük bir zaruret olduğu 
meydandadır. Bunları faraza Van'dan aldık, 
Uşak'da iskân ettik. Ne yapacaklar? Eğer bu 
adamların hakları Devlet tarafından tekeffül 
edilmezse, bunlar haklarını alamazlar, çok bü
yük mağduriyetlere uğrarlar. Bu işlerin bir ku
rula verilmesi lâzımdır. 

AKKOYUNLU FAZIL — Nakledilen bu 
adamların, Ali'ye, Veli'ye borcu olabilir. Keza 
başkalarından alacağı olabilir. Devlet ile olan 
alışverişini ilgili makamlar halledecek. Bu hu
susi alacaklarını da Devlete yüklemem eli. Ar
kadaşlar belki bilmez. Ben askerlik şube başkan
lığı yaptım, bilirim. Bir genç askere giderken, 
benim filânda alacağım var, alıp bana gönderi-
verin, der. Yahut kıta komutanı vasıtasiyle is
ter. Adamı çağırırız, ben onu çoktan ödedim, 
der. Buna, ödememişsin, diyemeyiz. Yani, bunun 
tahsili yapılamaz. Komisyon halledemez. Menkul 
ve gayrimenkul alış verişinden şahıslara olan 
borçlarını, alacaklarını, normal adalet yolu ile 
takibetsin. Bir şeyhin, bir ağanın 99 yerde 
alış verişi vardır. Bu ^Hİledilemez. 

BAŞKAN - Buyurun, 
TUNÇKANAT HAYDAR — Bu adamlar 

gidecek, bunların bütün davalariyle mal me
murları mahkemelerde meşgul olacaklar. Bu 
umumi hukuk prensiplerine uymaz bir husustur. 

BAŞKAN — Buyurun. 
TAŞAR DÜNDAR — îskân ettiği adamın 

şahsi davalarını da devlet tekeffül etmelidir. 
Aksi takdirde bu adamların gittikleri yerden 
haklarını korumaları bir meseledir. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Bu takdirde 
bu adamların isteklerini sonsuz olacaktır. Her 
gün bir dilekçe ile mal müdürlüklerine müraca
at etmeleri ve edecekleri muhakkaktır. Çünkü 
bu adamların bir daha o yerlere dönmeleri 
mümkün değildir. Şahsi alacaklarını tutacak
ları bir avukat veya vekâletname göndererek 
oradaki avukatlar vasıtasiyle takip ettirecek
lerdir. Bu yol mümkündür. Fakat eğer biz 
bunu da devletin üzerine yüklersek bunların is
tekleri sonsuz olacaktır. 

BAŞKAN — Buyurun. 
TAŞAR DÜNDAR — Kaldırma selâhiyeti 

Devlette olduğuna göre bunun da Devlette ol
ması tabiîdir. 

— 6 — 
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BAŞKAN — Buyurun. 
ERSÜ VEHBÎ — Arkadaşlanmızm temas 

etmedikleri bir mesele üzerinde duracağım. O 
da şudur : Şahıs dâvaları, alacak verecek me
seleleri umumi hukuk hükümlerine göre halle
dilmelidir. Komisyonlar bu işlere yetişemezler. 
Esasen nakil ve iskân sırasında işleri çok ola
cak. Yalnız bu meselenin bir hal yolu var. 
Nakledilen kimse, vardığı yerde dâva açabil
melidir, bu hak kendisine tanınmalıdır. Böyle-
olursa mesele kalmaz. Aksi halde, ilgili daire
leri mütemadiyen rahatsız edeceklerdir. Ağalar, 
şeyhler, mal müdürlerini müşkülâta sokacak
lardır. 

REİS — Akkoyunlu Fazıl. 
AKKOYüNLU FAZIL — Arkadaşlar, benim 

babam 30 sene Hazine ile dâvâlı oldu. Buradan 
bilirim. Nakledilen adamların birtakım dâva
ları olacak. Mal müdürleri hem davacı, hem 
dâvâlı olarak bu işe bakacak, takib.edecek, iki 
taraflı. Tezvirat da olabilir. Bunun sonu gel
mez. Bu bakımdan kanunlarımız işlemez. 

O halde, bu olmaz. Esasen, bu adamlar cahil 
kimseler değildir. Cahil olsa şeyhlik yapamaz. 
Bunlar nakil edilirken, işlerini yal una koyar
lar, vekil tâyin ederler, 'alacak verecekleri 
için. Binaenaleyh şahsi hukukun müdafaasına 
bence lüzum yoktur. 

BAŞKAN — Haydar Bey. 
TUNOKANAT HAYDAR — Zaten bir in

san bir dâva mahalline gidemiyorsa dâvanın 
başka bir bölgeye naklini, mücbir sebeplerle, 
istiyebilir. Bunlar zaten eski yerlerine bir da
ha dönemiyeceklerine göre bulundukları yer
lerde dâva açmaları haklarıdır. Haklarında 
dâva açılan kimseler ise bunların bulundukları 
yerlere cell^edilebilirle r. 

BAŞKAN — Taşar. 
TAŞAR DÜNDAR — Dâva, vakanın geçti

ği yerde açılır. 
BAŞKAN — Ersü. 
ERSÜ VEHBÎ — Bir suç nerede işlenmişse 

ve vaka nerede geçmişse dâva orada açılır. An
cak buna da mahkemeler karar verir. Salâhi
yet, vazife şu bu bakımdan şuradan şuraya ak
tarılması diye. Bu ise uzun boylu formalitele
ri icabettirir. Binaenaleyh mümkünse bunun 
gittiği yerde dâva mercii gösterilmeli ve ora
dan dâva açmalıdır. Davacının da, oraya git-
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m esi şart değildir; istinabe yoliyle ifadesi alı
nabilir. 

KAPLAN KADRÎ — Şcfrle bir teklifim var, 
komisyon teklifi aynen yazılsın; arkasına da; 
«bu şahısların ukut ve muamelâttan doğan şah
si alacaklarının ne şekilde tasfiye olunacağı da 
bu tüzükle tesbit olunur» diyelim. 

BAŞKAN — Buyurun Dündar Taşar. 
TAŞAR DÜNDAR — Bir teklifim var, vali

lilerde tasfiye «için memurlar görevlendiri
lir,» diyelim. 

AKKOYÜNLU FAZIL — Sonu gelmez. 
KAPLAN KADRÎ —• Komisyonlar şahıslar

ın hukukuna dair meselelerle meşgul olmıya-
caklar, onlar nakilden doğacak meselelerle meş
gul olacaklar. 

ERSÜ VEHBÎ — Ne şekilde tafiye edilecek
se, bunun tüzükte tesbiti uygun olur, deniyor. 
bu bir kanun konusudur. Yapılacak tüzük ka
nunun üstünde değildir. Mahkeme tüzük hük
müne bakmaz, tüzük hükümlerini 'dinlemek 
ve yapmak mecburiyetinde değildir; olamaz 
böyle şey. Hatalı olur. 

KAPLAN KADRÎ — Bence hiçbir tüzük ka
nuna aykırı olamaz. Hesap edilir, maliye mev
zuatına uygun tüzük yapılır, usûlleri gösteri
lir, bu kıyas yolu ile yapılabilir. 

ERKANLI ORHAN — Şayet tüzük kâfi gel
mezse, o zaman ek kanun çıkarılabilir. Hükü
met bu hususta daha yetkilidir. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere teklifini 
oylarınıza arzediyorum, kabul edenler... Etmi-
yenler... ,'Kabul edilmiştir. Dün kanunun bu 
maddesr kabul edilmişti. Tekrar bugün mü
zakere açtık. Arkadaşarımm endişeleri bu 
kimselerin haklarının korunup korunmıyaeağı 
merkezinde idi. Türlü türlü teklifler geldi bu 
mevzuda. Esas Kadri ve Orhan beylerin ana 
tekliflerine istinat ediyor. Okuyup bir daha 
kontrol edelim. 

«Naklolunan eşhas ve ailelerin ukut ve mua
melâttan mütevellit şahsi alacaklarının talep
leri vukuunda ne şekilde tasfiye edilecekleri bu 
tüzükle teshit edilir» 

Kadri Kaplan beyin teklifini, ki yukardaki 
tekliftir, oyunuza koyuyorum. Kabul edenler... 
Kabul edilmiştir. 
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(BAŞKAN — O halde maddeyi bu değişiklik- ı 

le bir daha okuyalım. ı 

MADDE 3. — Nafeil ve iskânlarına karar 
verilenler menkul mallarından, kullanacakları 
ev eşyası ile mesleklerine ait avadanlığını ve 
irat getirmiyen hayvanlarını götürebilirler. 

Bunların haricinde İmlan menkul malları 
baikknda ve tapulu veya senetsiz tasarruf olu
nan garimenkulleri İskân Kanunu ile Çiftçiyi 
Topraklandırma Kanunu esasları dairesinde, 
Maliye, 'Tarım, İçişleri ve İmar ve İskân Bakan
lıklarınca müştereken 'hazırlanacak tüzük hü
kümlerine göre, Devletçe tasfiye edilir ve be
dellerinden borçları mahsubolunduktan sonra j 
artanı kendilerine verilir. 

Naklolunan eşhas ve ailelerin uküt ve ımu-
arnelâ'ttan mütevillit şalhsi alacaklarının talep
leri vukuunda ne şekilde tasfiye edileceği hu
susu da bu tüzükte belirtilir. 

BAŞKAN — Maddeyi bu değişiklikle oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul edil
miştir. 

Buyurun. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Son tadil de şu 
şekildedir, dördüncü maddenin son fıkrası; 

«Bu mecburiyetlere riayet etmiyenler altı 
aydan' beş seneye, tekerrürü halinde iki mislin
den aşağı olmamak üzere hapisle cezalandırılır
lar» şeklindedir. 

Biz bunun şu şekilde değiştirilmesini isti
yoruz ; 

«Bu mecburiyete riayet etmiyener bir sene- ı 
den beş seneye (kadar ağı*1 hapis cezasiyle te- j 
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kerrürü halinde iki inişlinden aşağı olmamak 
üzere cezalandırılırlar» 

Aradaki fark ortadır; altı ay yerine bir se
ne ve hapis cezası yerine ağır hapistir. 

BAŞKAN — Sözcünün okuduğu tadil tekli
fini kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. şu halde 4 neü maddeyi bu tadile göre 
okuyup oyunuza sunacağız. 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerine göre 
nakil ve iskân edilenler o mmtakada ikamet
gâh tesisine mecbur olup iskân mahallerini 
terk mahiyetinde olmamak üzere seyahatte 
tamamiyle serbesttirler. Ancak terke mecbur 
kılındıkları mmtakalara avdet veya oralarda 
seyahat edemezler. 

Askerlik ve memuriyet gibi hususlarla da 
görevlendirilemezler. Bu mıtakaların hududu 
İçişleri Bakanlığınca tâyin olunur. 

Bakanlar kurulunca karar alınmaksızın is
kân mmtakasını da değiştiremezler. 

Bu mecburiyetlere riayet etmiyenler bir se
neden beş seneye kadar ağır hapis ile, tekerrü
rü halinde iki mislinden aşağı olmamak üzere 
hapisle cezalandırırlar. 

BAŞKAN — Dördüncü maddeyi de bu son 
tadil ile oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul edilmiştir. 

Tekriri müzakere takriri üzerine bu madde
ler üzerindeki son görüşmeler de bitti. Tasarı
nın. tümünü, oyunuza sunuyorum- Kabul eden
ler... Kabul edilmiştir... 

Gündemimizde görüşülecek başka madde 
kalmamıştır. Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 16 20 


