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Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye Hayri De
ner; özel okullar mevzuunda, Anayasanın 21 
nci maddesi ile 120 nci maddesinin uygulama
da çelişmez göründüğünü, bu konunun hukuk 
yönünden acıklıklığa kavuşturuluncaya kadar 
yeni özel yüksek okullar açılmasına izin veril
memesini istedi. 

Milli Eğitim Bakanı ilhami Ertem; özel 
yüksek okullara dair Devlet Şûrasının iki da
iresince alman iki zıt karar hakkında içtiha
dı birleştirme için Devlet Şûrasına başvurul
duğunu, karar neticesine intizarın zaruri oldu
ğunu bildirdi. 

Çanakkale Üyesi Ziya Termen; bâzı özel ti
yatrolarda icra olunan temsillerin sanat vasfı
nı haiz olmadıklarını ve kasıtlı olarak, cemi
yeti muhtelif yönlerden yıkıcı mahiyet taşıdık
larını, bunların önlenmesi için gerekli kanuni 
tedbirlerin alınması gerektiğini belirtti. 

Dilekçe Karma Komisyonu Başkanlık Diva
nının teşkil edildiğine dair adı geçen Komisyon 
Başkanlığı tezkeresi okundu, bilgi edinildi. 

Buğday ve mamuller fiyatlarının yükselme
si karşısında, buğday piyasasının düzenlenme
sini, yetki ve sorumlulukların yeniden gözden 
geçirilmesini sağlamak üzere gerekli bilgilerin 
tesbiti için bir Cumhuriyet Senatosu Araştır
ması açılmasına dair Kars Üyesi Mehmet Ha-
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6. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 357 
1. — Türk vatandaşlarına aidolup 

Yugoslav Federatif Halk Cumhurıiyetinr 
ce millîleştirümiş bulunan mal, hak ve 
menfaatlerin tasfiyesi hakkında kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Dış
işleri, Turizm ve Tanıtma, Malî ve iktisa
di İşler ve Bütçe ve Plân komisyonları 
raporları (Millet Meclisi 1/386; Cumhu-
fiyet Senatosu 1/904) (S. Sayısı: 1161) 357:381 
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zer'in önergesi okundu ve Başkanlıkça ikinci 
birleşim gündemine alınacağı bildirildi. 

içişleri ve Sosyal İşler komisyonlarında açık 
bulunan birer üyelik için aday gösterilen Hak
kâri Üyesi Necip Seyhan her İM komisyona 
üye seçildi. 

1988 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işa
retli cetvelde değişiklik yapılması, 

istanbul üniversitesi 1968 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması; 

1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması, 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1968 yı
lı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) işa
retli cetvellerde değişiklik yapılması hakkın
daki kanun tasarıları ile 

29 . 12 . 1966 tarih ve 819 sayılı Kanunda 
değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı gö
rüşüldü ve tasarıların kanunlaşmaları kabul 
olundu. J | 

10 Aralık 1968 Salı günü saat 15,00 te top-" 
lanılmak üzere Birleşime saat 19,40 ta son ve-

i i . i l . 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Eskişehir 

Mehmet Ün al ek Ömer Ucuzal 
Kâtip 

Mardin 
Auclulkerim Saraçoğlu 

GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
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SORULAB 

Yazılı sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 

Hıfzı Oğuz Bekata'nm, memurlar yardımlaş
ma kurumunun kurulmasına dair yazılı soru 
önergesi, Başkanlığa gönderilmiştir. (7/499) 

2. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Erdoğan Adalı'nın, Büyükada Balıkçı Barına
ğına dair yazılı soru önergesi, Bayındırlık Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/500) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

RAPORLAR 
1. — 4753 sayılı Kanuna bir madde eklen

mesi hakkında kanun teklifinin Millet Meclisin
ce kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Geçici Komisyon raporu (Millet Meclisi 2/437; 
Cumhuriyet Senatosu 2/252) (S. Sayısı : 1159) 

2. — Gece öğretimi yapan Ankara Üniver
sitesi Dil - Tarih ve Coğrafya Fakültesi öğre
tim üyeleri ile öğretim yardımcılarına ve diğer 
personeline dair Kanunun 2 ve 3 ncü maddele
rinin değiştirilmesine dair kanun teklifinin 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum

huriyet Senatosu Millî Eğitim, Bütçe ve Plân 
komisyonları raporları (Millet Meclisi 2/559; 
Cumhuriyet Senatosu 2/253) (S. Sayısı : 1160) 

3. — Türk vatandaşlarına aidolup Yugos
lav Federatif Halk Cumhuriyetince millîleşti-
rilmiş bulunan mal, hak ve menfaatlerin tasfi
yesi hakkında kanun tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma, Malî ve ik
tisadi işler ve Bütçe ve Plân komisyonları ra
porları (Millet Meclisi 1/386; Cumhuriyet Se
natosu 1/904) (S. Sayısı : 1161) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma sa-p.ti : 15,00 

BAŞKAN --• Balkaryekiîi Lûtfi Takoğlu, 
KÂTİPLER — Hüseyin Atmaca (Den^1:), Âdil Ünlü (Cumhurbaşkanınca S, Ü.) 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, Cnikinci Birleşim:, açıyorum. 

3, — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüş-
ırrlerc başlıyoruz. 

4, — DE2TEÇL3R VE SÖYI-3VLER 

1. — Namsun Üyesi Fethi Tevetoğlu'nun; ge- LüTFî BİLGİM (içel) — Gündsm dışı sö: 
gen birleSimde bir üyenin oturduğa yerden talebimiz vardı Sayın Başkan, yazılı olarak. 
sarf ettiği Adalet Partisini küçük düşürmeye 

matuf bir cümle, münasebetiyle demeci. 

Zaptı sabık hakkında söz talebi var; buyu
runuz Sayın Tevetoğlu. 

— 337 — 

BAŞKAN — Saptı sabık hakkındaki görüş
meler gündem dışı görüşmelere takaddüm ettiği 
için Sayın Tovetoğln'na söz veriyorum, Zaiıâli-
nisin takriri elimdedir, söz verilecektir efen
dim. 
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Buyurun Sayın Tevetoğlu. 
FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Sayın 

Başkan, çok sayın senatör arkadaşlarım; Zaptı 
sabık hakkında söz alarak huzurunuzu birkaç 
dakika işgal edişimin sebebi, son celsede özel 
tiyatrolar üzerinde konuşan bir sayın arkadaşı
mızın konuşması sırasında, oturduğu yerden di
ğer bir üyenin - Saffet Ural (Bursa) - zabıtlara 
geçen şu cümlesi ve sözü dolayısiyledir : 

«En büyük tiyatro sizin kongrenizde oynan
dı. diye» bağırıyor. 

ÖMER UOUZAL (Eskişehir) — Çalgılar 
türküler de onlarmkinde oldu. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Oldu mu 
şimdi, Zapta geçsin mi? 

ÖMER UOUZAL (Eskişehir) — Geçsin. 
FETHİ TEVETOĞLU (Devamla) — Ve 

arkadaşın bu sözleri aynen zabıtlara geçiyor. 
Muhterem arkadaşlar, hiçbir arkadaşın bu

rada konuşan hatibin konuşmasına bu şekilde, 
hele şahısları da değil de, bir koca partiyi il
zam eder mahiyette hakaretamiz bir söz sarf 
etmesine ve bunun zabıtlara geçmesine, bunu 
zabıtlara geçirtmesine hakkı yoktur. Maalesef, 
Başkanlık gerekli müdahaleyi yapmamış, gerek
li tashihi o dakikada yaptırmamış ve bu arka
daşın sösünü kendisine tavzih ve tashih ettir
memiş veya geri aldırtrnamıştır. Üzülerek ifade 
edeyim ki, bu arkadaş bunu âdeta huy, âdet 
hükmüne getirmiştir. Nitekim bundan bir hafta 
evvelki konuşmasında da yine söylediği bir sö
zü şimdi basılan zabıtlarda görüyorum. Şahsıma 
taallûk eden bu sataşmasında da bana oturduğu 
yerden yine, «Sen git Amerika'ya kitap sat!» 
diye bağırmış ve bu da zabıtlara geçmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, bu kitap satma hikâ
yesinin nasıl şeref ve haysiyet düşmanı insanlar 
tarafmdan Meclis kürsülerinde ve basında bir 
iftira olarak söylendiğini burada 32 nci Birle
şimde, 9 Şubat 1967 günü zabıtlara geçirtti
ğim ve böyle bir isnadı ispat etmeslerse hakika
ten âdi bir müfteri mevkiinden kendilerini kur-
taramıyacaklarını ifade etmiş ve keza zabıt
lara geçirtmiş bulunduğum için, şahsımla il
gili olan bu husus hakkında, bundan evvelki 
celsede, bir söz alıp huzurunuzda yeniden bu 
meseleyi mevzubahsetmeyi lüzumlu görmedim. 
Fakat partime ve Adalet Partisinin tümüne bu 
şekilde hakikten bir parlömanter edebine ve 
hele Yüce Senatomuzun âdabına, atmosferine 
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yakışmıyacak bir sözün sarf edilmiş olmasını 
esefle karşıladığımı şahsan belirterek, bunun 
zabıtlarda böylece tesciline ve kaydına ve bun
dan böyle Başkanlık Divanınca bu hususlara 
büyük ehemmiyet sarf edilmesine, çaba göste
rilmesine, dikkat buyurıürnasma istirhamları
mı arz ederek, huzurlarınızdan ayrılıyorum . 

Saygılarımla. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın senatörler, gündem dışı 
söz talepleri vardır : 

2. — Tekirdağ Üyesi Cemal T arlan'in; İnsan 
Hanları Evrensel Beyannamesinin Birleşmiş Mil
letlerce kabulünün 20 nci yıl dönümü münase
betiyle A. P. Grupu adına demeci. 

Sayın Başkanlığa 
insan Hakları Evrensel Beyannamesinin Bir

leşmiş Milletlerce kabulünün 20 nci yıl dönümü 
münasebetiyle Sayın Cemal Tarlan grupumuz 
adına bir konuşma yapacaktır, arz ederim. 

Cumhuriyet Senatosu 
A. P. Grupu Başkanı 

Bursa 
Şeref Kayalar 

BAŞKAN — Mevzuun ehemmiyetine binaen, 
Bayın Cemal Tarlan'a söz veriyorum, buyurunun 
Sayın Tarlan. 

Sayın Tarlan konuşmaya başlamadan önce, 
gündem dışı konuşmanın şahsi olması İçtüzüğü
müzün maddei mahsusası ile tasrih edilmiştir. 
Bıı sebeple bu takriri zatıâlinizin takriri olarak 
kabul ediyor ve zatıâliniz namına konuşulduğu
nu ilân ediyorum. 

ADALET PARTÎSÎ GRUPU ADINA CE
MAL TABLAN (Tekirdağ) — Muhterem Baş
kan, sayın senatörler; 10 Aralık 19*33 tarihli 
dünya milletlerinin üzerinde ittifakla mutabık 
kaldıkları insan hak ve hürriyetlerini tadat ve 
tarif eden Evrensel Beyannamesinin Birleşmiş 
Milletler Genel Kurulunca kabul ve bütün dün
yaya ilân edilişinin 20 nci yıl dönümüdür. Bu 
tarihin hususiyeti Birleşmiş Milletler Genel Ku
rulu tarafından 19 Âralıfc 1966 tarihinde alınan 
bir kararla, sözü edilen beyannamenin 1968 yı
lma rastlıvan 20 nci dönüm yılının, bütün dün
yada, milletlerarası insan hakları yılı ilân edil
miş elması ve yine bu kararda mevcut Parlâ
mentoların mevzu ile ilgili toplantılar akdetme-
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lerine mütedair tavsiyesine uyulmuş bulunma
sıdır. 

Muhterem arkadaşlar; Adalet Partisi Cum-
huuriyet Senatosu Grupu olarak ve şahsım adına 
insan hakları mevzuunun bu 20 nci yıl dönü
münde hürriyet havası içinde Cumhuriyet Sena
tosu kürsüsüne getirilmesine imkân sağlıyan Sa
yın Başkanlık Divanına ve kısa mâruzâtımızı 
dinlemek lâtfunda bulunacak değerli senatör
lerimize teşekkürü bir borç bilmekteyim. 

Muhterem arkadaşlarım, Birleşmiş Milletler 
yasasının tarihçesine kısa da olsa temas etmekte 
fayda mülâhaza ediyorum. Birleşmiş Milletler 
yasası İkinci Dünya Savaşından sonra milletle
rin barış, hürriyet ve refah içinde yanyana ya
şamak arzu ve zaruretinden doğmuştur. Bu ya
sanın mühim amaçlarından birisi, ırk, cins, dil 
farkı gözetmeksizin milletlerin fert olarak in
san haklarına ve anahürriyetlerine saygı gös
terilmesini sağlamaktır. Birleşmiş Milletlerin 
kurulmasını takiben bu gaye ile, 1964 yılı başın
da, ekonomik ve sosyal konseye bağlı olarak, bir 
insan Hakları Komisyonu, tnsan Hakları Evren
sel Beyannamesi ekonomik ve sosyal, kültürel 
haklar ve medeni ve siyasi haklar, milletlerara
sı andırışmaları hazırlamıştır, işte bugün 20 nci 
yıl dönümü Türkiye'de kutlanmasına başlanılan 
ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 
10 Aralık 1948 tarihinde ittifakla kabul ve ilân 
olunan însan Hakları Evrensel Beyannamesi 
Türkiye'mizde de zamanın Bakanlar Kurulu
nun 6 Nisan 1949 tarih ve 3/9119 sayılı kararı 
ile ilân olunmuştur. Şüphe yok ki bu beyanname 
bilhassa neşri tarihinden sonra hazırlanan Ana
yasaları da etkisi altında bırakmıştır. Nitekim, 
1961 Anayasamızın başlangıç kısmında, insan 
hak ve hürriyetlerinin gerçekleştirilmesini ilke 
olarak ilân etmiş olması ve ikinci maddesinde 
de, Türkiye Cumhuriyeti insan haklarına ve baş
langıçta belirtilen temel ilkelere dayanan millî, 
demokratik, lâyik ve sosyal bir hukuk devleti
dir, denmiş olması yukarıda sözünü ettiğimiz 
etkinin birer tezahürüdür. 

işte muhterem arkadaşlar, bu sene kutlan
masına başlanan insan Hakları Evrensel Beyan
namesi dünya milletlerinin oy birliği ile üze
rinde anlaştıkları insanın, insanca yaşamasını 
sağlıyacak medeni, siyasi, ekonomik, sosyal ve 
kültürel hak ve hürriyetlerini ihtiva etmekte

dir. Bunca gayretlere rağmen bâzı memleketler
de insan haklarına karşı saygısız davranışlarla 
karşılaşılmaktadır. Ancak, bu dvranışların Bir
leşmiş Milletler Teşkilâtını yeni çabaların içine 
sokmuş olması, bütün dünyada olduğu gibi, 
Türkiye'mizde de memnuniyetle müşahede edil
mekte ve izlenmektedir. 

i 

Muhterem arkadaşlarım, Mirleşmiş Milletlerin 
bu uğurdaki çalışmalarına Türkiye'mizde de 
destek olmak üzere Dışişleri Bakanlığının te
şebbüsü ve Başbakanlığın tasvibi ile bakanlar 
ve kurumlar temsilcilerinden kurulu bir insan 
Hakları Millî Komitesi teşkil olunmuştur. Bu 
komitenin vazifesi Türkiye'de ekonomik ve sos
yal hakların gerçekleşmesi için plânlama gibi 
araçlar sağladığı insan hak ve hürriyetlerini 
herkese yeniden anlatmak ve bilhassa yeni ku
şaklara benimsetmiye çalışmak olacaktır. Bu 
cümleden olarak 1968 yılı tnsan Hakları yılı 
olarak sayın Devlet ve Hükümet Başkanları
mız tarafından ilân edilmiş ve millete bu yolda 
çağında bulunulmuştur, insan haklarına saygı
lı bir Senato mensubu olarak yapılmakta olan 
bu tanıtma toplantılarının Devlet radyo ve tele
vizyonu başta olmak üzere, bütün yayın ve ba
sın müesseseleri tarafından mevzuun benimsen
diğine ve bütün yurda en seri şekilde intikal et
tirilmekte olduğuna ve olacağına inanıyor ve 
hem de bunun icrasını millî bir vazife sayıyo
ruz. insan Hakları Evrensel Beyannamesinin 
20 nci yıl dönümünün bütün dünya milletlerine 
ve aziz milletimize hayırlı olması dileği ile Yü
ce Senatoyu hürmetle selâmlarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Tar
lan. 

3. — İstanbul Üyesi Fikret Giindoğan'm; 
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin Birleş
miş Milletlerce kabulünün 20 nci yıl dönümü mü
nasebetiyle C. H. P. Grupu adına demeci. 

BAŞKAN — Sayın Fikret Gündoğan tara
fından verilmiş bir talep vardır. 

Sayın Başkanlığa 
insan Haklan Beyannamesi günü olan bu

gün de gündem dışı bir konuşma yapmak isti
yorum. 

Arz olunur. 
istanbul 

Fikret Gündoğan 

339 — 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Gündoğan. 
FİKilEd G-ÜNDÖĞAM (istanbul) — Say m 

Başkan, nıuhLisrem arkadaşlar; insan Hakları 
Evrensel Beyannamesinin 20 ,nci yıldönümün-
de bu kürsüde başka bir biçimde sos eteneyi ar
zu ederdim.. Çünkü, Sildiğime göre Millet Mec
lisinde, sanırım, Başbakan Birleşmiş KEılleiler 
veyahut İnsan Hakları Beyannamesi münasebe
tiyle bir konuşma yapacak ve orada bütün 
gruplar kendi görüşlerini belirteceklerdir. Um
duk iki ve istedik ki ve doğrusu da oydu ki Se
natomuzda »da böyle bir merasim icra 'olunsun 
ve biz de grupumuzun Igörüşierini... 

BAŞKAN — föaym Gündoğan, bir dakika
nızı rica edebilir miyim? 

Bu (hususta Eatıalinize ve Yüce Denatoya 
malûmat veıaıediğim için kendimi kusurlu ad
dediyorum. 

Sayın /Başbakan, Millet Meclisinde konuş
ma yaptıktan sonra, bugünün ehemmiyetine bi
naen, Yüce Senatoda da bir konuşma yapacak
tır, ara ederim. Ona (göre konuşmalarınızı ta
mamlamanızı rica ederim. 

FİKRET GÜZTDOĞAîT (Devamla) — Öyle 
•Başkanım, bana 'müsaade buyarıı-ise Sayın 

nuz, -Başbakan bir konuşma yaptıktan sonra, 
ben de •G-rapmııun görüşlerini belirtmek istiyo
rum. Şimdilik ayrılmak istiyorum, ama töz 
hakkımın m:.hfuz ckıaunıı rica edeceğim, efen
dim. 

BAŞKAN — O kaide Sayın Gür-toğan, bîr 
daki'ıamz: rica edeceğim. Malûmuâlilerinis. 
İçtüzüğün 132 feci maddesi iç ve dış politikaya 
ilişkin konularda Hükümei gündem dışı ola
rak Cumhuriyet Senatosuna her ;zaman kendi
liğinden bilgi verebilir. Bu takdirde de grup
lar (görüşlerini ifade etmeye (hak sahibidirler. 
Yalnız, bugün yapılacak olan konuşma İçtü
züğün 132 nci maddesi ile alakalı bulunmaması 
hasebiyle, zatıâlinize Sayın Başbakan konuş
tuktan sonra grupunuz adına söz veremiyece-
ğlmi 'ifade ötmek isterim. Şimdi kararınızı ona 
göı e vermenizi istirham 'ederim. 

FİKRET GÜITBOĞAîî (Devamla) — Sayın 
Başkanım, kanım o ki, burada uygulanacak 
madde, biraz evvel okuduğunuz 132 nci hadde
dir. Çünkü, bunun böyle olması lâzım geldiği 
de Millet Meclisindeki tatbikatla sabittir. Sa
yın Başbakanı müteakip bütün gruplar, grup

larının görüşlerini ;kürsüden belirteceklerdir, 
Nizam o şekilde hazırlanmıştır. Senatoda baş
ka türlü bir Uüzenin uygulanacağını sanmıyo
rum. O bakımdan böyle rica ettim. Müsaade 
buyurursanız Sayın Başbakan gelsinler, günün 
önemini belirtsinler, biz de grupumuz adına 
grupumuzun görüşlerini belirtelim. \ Şimdiki 
gülüşlerimiz şahsi görüşlerimiz olacaktır. (A. P. 
sıralarından «Tenkid mahiyetinde değil ki, be
lirtmeye lüzum yeti.» sesleri) 

BAŞKAIf — Arkadaşlar müsaade eder mi
siniz, muhterem Gündoğan, eğer 'bugünkü (ko
nuşma Hükümetin dış siyaseti bakımından bir 
müzakere ise o takdirde zatıâiinize söz verece
ğim. Ama, İnsan Hakları Beyannamesisnin ka
bulünün 20 nci yıl dönümünü tesbit ediyorsak, 
o takdirde 132 nci madde gereğince zatıâlile-
rinize söz vereceğimi teyiden 'arz etmek isterim. 
Buyurunuz efendim. 

FİKRET GÜNDGĞAN (Devamla) — Şimdi 
Sayın Başkanım, kararınız konuşmam mıdır 
efendim? Şimdi konuşmam (madır, kararanız? 

BAŞKAN <— Şimdi konuşmanındır, kara
rım. 

FİKRET GÜHDOĞAN (Devamla) — De
ğerli arkadaşlarım, insanlık tarihinde insanın, 
in*, anı kendi çıkarı için kullanması ^mücadelesi 
:-lduk«ja ilginç aşamalar arz 'etmiştir. Bu itibar
la İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin 
20 nci yıldönümünde feöz etmiye başlarken, (her 
lıaicle, insanların tarih içinde birinin idiğeri ta
rafından kendi çıkarına, kendi yararına (kul
lan :.ıa3i mücadelesini idile getirmesi şarttır. İn-
:ardk tarihi için de birtakım adamaların var
lığı, bugün Çbilimsel olarak kabul edilmiştir. İn
sanlar çok ilkel bir jhayattan sonra istihsal alet
lerinin (gelişmesi ile yavaş yavaş yerleşik düze
ne geçmişler ve orada ve o düzenle doğal ile 
mücadelelerini ^yaparken 'toplum olmaya başla
mışlar. Toplum üyesi insan doğmuş, böylece. 
Toplum üyesi insan doğunca da o toplumun ta
rihi içinde bulunduğu aşamalardâki düzeyi, se
viyesi ne ise insanın hak 've hürriyeti de onun
la mütenasibolmuş. O itibarla insanlık talihine 
baktığımız ızaman ilkel toplumlarda Jnsan hak 
ve hürriyetlerini bir başka biçimde görürüz, 
kölelik rejimlerinde insan (hak ve hürfiyetlerini 
bir başka biçimde, feodal düzenin cari olduğu 
devirlerde insan hak ve hürriyetleri bir başka 
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biçimde görürüz. Feodalizmin yıkılması ile ye
ni bir döneme giren insanlık tarihi liberal eko
nomiyi, kapitalist ekonomiyi, yahut daha açık 
ifadesi ile modern toplumlar biçimine dönüş
tüğü saman insan hak ve hürriyetleri başka bir 
biçim almıştır. Bilinen gerçek şudur ki, köle
lik düzeyinde insan hak ve hürriyetlerinden 
bahsetmek mümkün olamamıştır. Çünkü teok
ratik devlet düzeni aynı zamanda kölelik dü
zeni ile beraber yürüdüğü için, Tanrı ülkesinin 
yerdeki bir biçimi olan devlete, insanın ancak 
kendisi idare eden, kendisini Tanrı adına ida
re edsn kişinin emrine ve buyruğuna bağlı bir 
eşyadan farkı olamamıştır. Ve insanın insana 
kölolik ettiği uzun seneler geçmiştir. Bu de
virde insan hak ve hürriyetlerinden bahsetme
nin anlamı olmamıştır. Bâzı çıkışlar olmuştur 
ama, anlamsız, daha doğrusu çok cılız kalmış
lardır. Feodal nizamda işler biraz daha de
ğişmiş, loncalaşmış ve korporasyon biçiminde 
bir devlet düzeni içinde insan hak ve hürri
yetleri, yeni 3, eni filizlenmeye başlamış ve me
selâ; insanlar loncaların, derebeylerinin arazi
leri dışında, bir miktar kendileri için çalışma 
hakfcna, kavuşabilmişler ama, buna insan hak ve 
hürriyetleri içinde ne dereceye kadar önem ver
mek gerektiğini uzun izahlardan sonra anla
mak mümkündür. Denilebilir ki, bu feodal ni
zam içinde de, insan hak ve hürriyetlerinden 
bahsetmek mümkün olamamıştır. Fakat, feoda
lizmin yıkılmasını bilhassa, 1789 Fransız İhti
lalinden sonra, insan hak ve hürriyetleri bir
den bire ve çok geniş kapsamlı bir önem ka
zanmıştır. Burada dikkat edilecek husus şu
dur. Fransız ihtilâli ile insan hak ve hürriyet
lerinin çok önem kazanmasının sebebi, insanlı
ğın birden bire, fikrî seviyesinin yükselmesi 
veya başkaca birtakım sebeplerle olmamıştır. 
Dikkat edilecek nokta şurasıdır: Burjiva ih
tilâli, liberal ekonomiyi, kapitalist ekonomi 
biçimine geçtiği zaman insanlık tarihi, insan
ların her türlü bağımlılıktan masun olmalarını 
istiyen bir felsefeye razı olmuştur. Sebebi 
de gayet açıktır. Çünkü o nizam içinde insan, 
feodal beye veya kölenin sahibine tabi olduğu 
takdirde, emeğini pazara götürüp satması müm
kün olmıyacaktı. Binaenaleyh, 1789 Fransız İhti
lâli ile insan hak ve hürriyetlerinin daha çok 
önem kazanmasının asıl tarihsel, ekonomsal ve 

j sosyal nedeni; insanın birtakım bağımlılıklar
dan kurtulup, emeğinin satınalınması imkâna-
mn kuvveden fiile çıkarılması isteği ve arzu
ludur. Ve Fransız ihtilalini takibeden zaman-
îaula, bilhassa Fransız İhtilâlinde, insan hak 
vs hürriyetlerinden çok fazla sömürülmesi ile, 
insanın doğal, kutsal, vazgeçilmez, devredilmez 
biı takım haklarla dünyaya geldiğini ifade eden 
o zamanın felsefesi, o zamanın görüşü, aslında 
bu temele dayalıdır. Ve insanlık tarihi için
de kölelikten, feodal düzenden, liberal burjiva 

:onomisine geçişte, insan hak ve hürriyetleri 
de, temel yapıya uygun olarak şekillenmiş, şekil
lenmiş bir başka hale dönüşmüştür. Bu, elbetteki 
hangi yoldan olursa olsun ve hangi sebeple olur
sa olsun,, insanlık adına, insanlık haysiyeti adına 
ıkâr kabul etmez önemli bir gelişmedir. Çün

kü insanlar önce, ya kölesinin, ya efendisinin 
sultasından yahut da feodal derebeyinin sulta
mdan kurtulmalıdır ki, serbest hale gelme
lidir ki sonraki dönemde, sömürme düzenle-
* içinde kalsa dahi, kendi kendine örgiitîene-

:dk, kendi kendilerine bilinçlenerek daha ileri 
gamalarda kendi hak ve hürriyetlerinin mu
adelesini yapabilsin, Nitekim, tarih içinde böy-
ı olmuştur, 1789 Hukuku Beşer Beyannamesi 

diye adlandırdığımız İnsan Hak ve Hürriyetleri, 
gittikçe önem kazanmış, bilhassa ikinci Cihan 
Harbinden sonra, hattâ İkinci Cihan Harbi için
de kendi ülkeleri için, deniz aşarı yerlerde sa-
:v]an insanların bir daha eski düzenlerle idare 

odilemiyeceğini hisseden büyük ülke yönetici
leri, daha 1941 lerde, 5 Ocak 1941 de meselâ 
Rozveltin, dört büyük hürriyetin, insanlığın 
vazgeçilmez hakkı olduğu hususunda bir söy
levine rastlıyoruz. Dört büyük hürriyetten bi
risi, korkusuz yaşama özgürlüğü, içinde bunu; 
başkasından şu veya bu şekilde zarar görmek 
korkusundan ziyade, birtakım sınıfsal baskı
lar yapacak, insan özünün gelişmesine mâni 
olucu birtakım düzenlerden kendisinin kurtul
masını öngören bir çıkış olarak kabul etmek 
lâzım. Korkusuz yaşamak, yani o günkü düzene 
karşı çıkmanın o günkü düzenin kendi aleyhin
im olduğunu söylemenin yarattığı korkudan 
kurtulmak anlamına gelen dört özgürlükten 
Mrisi, bizce, bu olmuştur. Nitekim, 14 Ağustos 
1941 tarihinde bu dört özgürlüğün temel alı
larak Rozvelt ve Çörçil dili ile bir gemide dile 

I getirilişi, yine bir basit rastlantı değildir, in-
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sanların tarih içinde yaptıkları mücadele so
nunda. bilhassa uğradıkları büyük badirelerden 
sonra, kendi ülkelerinde insanlık haysiyetine 
lâyık bir yaşayış düzeyine kavuşma hürri
yetlerinin kabulü anlamına gelen 14 Ağustos 
1941 tarihli Atlantik Beyannamesi, cidden in
sanlık adına ileri bir adımdır. Kimden gelir
se, hangi toplum biçiminde, hangi toplum dü
zeninde yaşıyan insanlardan gelirse gelsin, 
çünkü anlaşılması gereken bir hakikat şudur 
ki, insanın insana hükmetmesi, insanın insanı 
sömürmesi, insanın insanı kendi adına ve çaka
rına kullanması, insanlık tarihinde mutlaka bi
linmesi gereken bir yüz karası olarak nitelen
miştir. Sonraları Birleşmiş Milletler adı ile ku
rulan teşkilât bu 5 Ocak 1941 tarihli nutuk;, 
14 Ağustos 1941 tarihli Atlantik Beyannamesi
ni esas alarak acaba milletlerarasında, eski tâbi
ri ile, her ülkenin riayete mecbur olduğu bir ya
sa şeklinde insan haklan sözleşmesi yapabilir 
miyiz gibi bir hayale kapıldıklarını görüyoruz. 
Fakat bütün çabalara rağmen, insanlık hak ve 
hürriyetlerinin bütün ülkeler arasında geçerli 
ve bütün ülkelerin riayet edebilecekleri bir 
sösleşrae sekline gelmeleri maalesef mümkün 
olamamış. Nihayet Birleşmiş Milletler Teşkilâ
tı, bir bildiri yayınlamakla iktifa etmiş, ama, 
insanlığın tarih boyunca üzerinde gayet ağır 
baskı düzeni yürütmüş olan bütün sistemle
rin, kültür yolu ile ve saire ile kalkmasına, gi
derilmesine çalışılacağına dair bir temenniden 
ileriye gidilmemiştir. Daha sonraları meseleyi 
bir beyanname, bir bildiri, bir temenniden çı
karıp sözleşme haline getirmek istiyen toplu
luklar görülmüştür. Avrupa ülkelerinin böyle
sine bir çabaya girdikleri Roma'da bir anlaşma 
imzaladıkları hepimizin malûmudur. Ondan 
başka, birtakım protokollerle bu insan hak ve 
hürriyetlerine ekler yapılarak insanlığı saran 
ve insanlığın inkişafına mâni olan her türlü bas
kıdan, tazyikten, sömürüden insanlığın kurtul
ması mücadelesine yararlı birtakım doküman
lar lıazırlanmışsa da bugün açıkça söylemek 
lâzımgelirse insanlığı tarih boyunca taşıdığı 
bu ağır baskı yükünden kurtarıcı ve işe yarar, 
sağlam bir düzen kurulmamıştır. Hattâ beyan
namelerde yazılmış olmasına rağmen, en bü
yük ülkelerde ırk ayrımı yüzünden insanlık onu
runa yakışmıyan uzun, devamlı ve insanı insan

lığından utandırıcı hareketler müşahede edil
miştir. O da yetmiyormuş gibi bazı ülkelerin, 
bâzı ülkelere çok vahşice saldırıları görülmüş
tür, görülmektedir. Bugün insanlık âleminin bü
yük bir kısmı bu harb tehdidi altında bulun
duğu gibi, bir kısmının da hemen çabuk bir 
gelecekte böyle bir felâket içine düşmesi işten 
bile değildir. Demek istiyoruz ki; insan Hak
lan beyannamelerine bütün çabalara rağmen, 
birtakım beyannamelere rağmen, insan hakla
rının tam ve kâmil şekilde kendilerine veril
mediği bir dönemde, düzeyde yaşıyoruz. Hele 
insan haklarının bir ülke içinde insanın hür 
serbest, her türlü baskıdan, her türlü tazyik
ten âri olarak kendi şahsiyetini geliştirmesi 
olarak alırsak ülkemizde bunu bulamamanın 
ıstırabı içinde olduğumuzu ifade etmek isterim. 
günkü ülkemizde maalesef büyük çoğunluk, 
ekonomik ve sosyal baskılar altında bunalım 
içindedir ve kurtulması için bugünkü idare 
adamlarının hiçbir gayreti yoktur demek, ka-
iiyen yersiz olmıyacaktır. (A. P. sıralarından gü
rültüler) Çünkü tabiî ve tarihi gelişimi içinde 
bir toplumu onun içindeki insanları, insanlık 
hak ve hürriyetlerine kavuşturacağım iddia
sında bulunan kişilerin bu iddialarının tarih bo
yunca yapılan deneylerden de anlaşıldığına gö
re hiçbir değeri yoktur, ama şayet her zaman 
ddia ettiğimiz gibi, insan hak ve hürriyetleri 

beyannameleri ve sözleşmelerinin ve andlaşma-
larınuı büyük bir kısmını içine almış, 1961 Ana
yasasının öngördüğü bütün dönüşümleri tered
dütsüz Türk halkına lâyık görmek ve Türk hal
kını bu hürriyetlerden ve haklardan istifade 
ettirmek için bütün dönüşümleri tez elden ya
kabilmek arzusunda bulunan insanları bizim 
dışımızda da olsa hürmetle selâmlamak iste
riz ama, tekrar ediyorum,, maalesef Türkiye'de 
eski yapıyı, eski düzeni olduğu gibi muhafa
za edip.. (A. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Bir dakikanızı rica edeyim Sa
yın Gündoğan, bir dakika Sayın senatörler. 
Sayın Gündoğan, bugün gündem dışı almış ol
duğunuz söz, insan Hakları Evrensel Beyanna
mesinin 20 nci yıl dönümünün tesit edilmesi 
hususundadır. Binaenaleyh daimî politikayı 
tenkid etmek hususunda söz almamıştınız. Bu 
sebepten dolayıdır ki sadede gelmenizi bilhas
sa istirham edeceğim, buyurunuz efendim. 
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FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — İnsan 
Hakları Evrensel Beyennamesinin 20 nci yıl dö
nümünü tesit ederken, Türkiye'de insanların 
çektikleri ıstarapları dile getirmemeyi.. (A. P. 
sıralarından gürültüler) tesbit dışı bir hare
ket diye sayıyorsanız bir diyeceğim yok. Ama, 
tesit bayramını yapmak değildir. Tesit, bil
diğimiz kadar bu haklardan Türkiye'de ne mik
tar insanın istifade edip etmediğinin dile ge
tirilmesi, gerçeğin ortaya konulmasıdır. Bi
naenaleyh diyorum ki, Türkiye'de insan Hak
ları Beyannamesinin kabulünün 20 nci yıl dö
nümünde çok ıstırap çekmekte olan ve ıstı
rapları daha birçok süre devam edeceğine çok 
işaret bulunan insanların yaşadığı bir gerçek
tir. Bu gerçeği değiştirmeye de niyetli iktidar
lar elinde bulunmadığımız ayra bir gerçektir. Bi
zi insan haklan adına bu gerçeklerden,, bu kötü 
gerçeklerden kurtarmasını en büyük kuvvet
ten diliyorum. (A. P. sıralarından yuh sesleri 
gürültüler.) 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Bu en bü
yük kuvvet kim? 

BAŞKAN — Sayın senatörler, herkes kendi 
beyanından mesul bulunur. Binaenaleyh suç 
telâkki etmiş olduğunuz bir beyan burada mev-
cudolmuş ise, sizin de mukabele ederek o suça 
lütfen iştirak etmemenizi istirham ederim. 

4. — Başbakan Süleyman Demirel'in; İnsan 
HaklVırı Evrensel Beyannamesinin Birleşmiş 
Milletlerce kabulünün 20 nci yıl dönümü mü
nasebetiyle söylevi. 

BAŞKAN — Efendim, insan Haklan Beyan
namesi üzerinde başka söz istiyen sayın üye 
yok. Sayın Başbakanı davet ediyorum. Buyu
runuz Sayın Başbakan. 

(A. P. sıralarından sürekli alkışlarla Baş
bakan Süleyman Demirel Kürsüye geldi.) 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (İs
parta Milletvekili) — Sayın Başkan, Yüce Se
natonun sayın üyeleri; 

Bugün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 
tarafından 10 Aralık 1948 tarihinde kabul edil
miş olan insan Hakları Evrensel Beyanname
sinin 20 nci yıl dönümünü idrak etmiş bulu
nuyoruz. 

Birleşmiş Milletler G-enel Kurulu, 19 Ara
lık 1966 da kabul ettiği bir kararla, Beyanna-
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menin 20 nci yıl dönümüne tesadüf eden 1968 
senesini, bütün dünyada resmen, «Milletler
arası insan Hakları Yılı» ilân edilmesini, bu 
yıl boyunca yapılacak çalışmalarla, insan hak 
ve hümyetlerinin, herkese anlatılmasını ve bu 
arada, 10 Aralık 1968 günü Parlâmentoların, 
özel toplantılar yapmalarını tavsiye etmiştir. 

Sayın Cumhurbaşkanımız, 1 Ocak 1968 ta
rihli mesajları ile, insan haklan yılını açmış
lardır. Aynı gün yaptığım konuşmada, insan 
Hakları Evrensel Beyannamesinin, bütün in
sanlık için önemine işaret etmiş ve memleketi
mizin, insan hak ve hürriyetlerine atfettiği 
değeri belirtmiştim. 

Ayrıca bu yıl dolayısiyle, memleketimizde 
yapılacak faaliyetleri düzenlemek ve takibet-
mek üzere, muhtelif Bakanlık ve kuruluş tem
silcilerinden müteşekkil bir insan Haklan Ko
mitesi Kurulmuştur. 

insanlık tarihi içinde dünya milletlerinin 
asırlar boyunca uğrunda mücadele etmiş ol
dukları hak ve hürriyet ideallerini dile geti
ren insan Haklan Evrensel Beyannamesi, ça
ğımızın en büyük dâvası demokrasiyi ve onun 
temeli olan insan hürriyet ve haysiyetini bütün 
kutsal ve vazgeçilmez icaplariyle dünya ölçü
sünde ilân eden tarihi bir vesika değerini ta
şımaktadır. Hürriyete âşık ve insan haManna 
derin saygı duygulariyle bağlı Büyük Milleti
mizin sinesinden çıkmış muhterem heyetinizin 
huturunda, bu tarihî vesikanın ifade ettiği asil 
mânayı bu vesile ile anarken, Cumhuriyet Hü
kümetinin Başkanı sıfatiyle sizlere hitabetmek 
ve İnsan Haklan Evrensel Beyannamesinin 
yirminci yıl dönümündeki düşünce ve duygu
larını ifade etmek istiyorum: 

insanın yaradılışında ve varlığında münde
miç haysiyet ve değeri onun dokunulmaz tabiî 
haklarının temeli olarak alan büyük düşünür
lerin fikirleri hakikat haline gelebilmek için 
yüz yılların mücadele ve acı tecrübelerini bek
lemiş tir. 

Devlet gücünü elinde bulunduranların her 
dileğini kanun sayan düşüncenin karşısında, 
Devletin gücünün açamıyacağı sınırlar olarak 
insan haklan, zaman zaman cesaretle ve feda
kârlıklarla müdafaa edilmiş ve çok kere insan 
haklan dâvası fikir alanından siyasi mücadele 
alanına intikal etmiştir. 
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Bütün insanlığı kanlı savaşların içinde bü
yük felâket ve ıstıraplara götürmüş ve mil
yonlarca insanın hayatına mal olmuş iki bü
yük dünya savaşından sonra, insanlığı yeni 
savaş facialarından korumak için Sanfransis-
ko'da toplanan Birleşmiş Milletler Konferansı, 
dünya barışının teminatı olarak Birleşmiş Mil
letler Teşkilâtım kurarken, bu teşkilâtın ancak 
temel insan hak ve hürriyetlerine saygı esası 
üzerinde yükseleceğine inanmakla büyük bir 
karar almıştır. 

Birleşmiş Milletler Andlaşmasmın başlan
gıç kısmında da ifade edildiği gibi bir insan öm
rü içinde iki kere beşeriyete tarif olunmaz 
acılar yükliyen harb belâsından gelecek nesil
leri korumaya, insanın anahaklarına, şahsın 
haysiyet ve değerine, erkek ve kadınlar irin 
olduğu gibi, büyük ve küçük milletler için de 
hak eşitliğine olna inancın ilânına, adaletin mu
hafazası, devletlerarası hukukun kaynakların
dan doğan vecibelere saygı gösterilmesi için 
gerekli şartları yaratmaya, sosyal ilerlemeyi 
kolaylaştırmaya, daha büyük bir serbestlik 
içinde daha iyi yaşama ihdas etmeye» azmetmiş 
olan Birleşmiş Milletler, bu teşkilatı böyle bir 
görüş ve inançla kurmuşlardır. Hariçlerin se
bepleri ve dünya barısını tehdidedeıı şartlar üze
rinde durulduğu saman, insanların hürriyet ve 
haysiyet içinde insanca yaşamalarını engelliydi 
haksızlıkların ve hürriyetsizliklerin iç ve Cİ13 
harblere yol açan başlıca sebebi teşkil ettiği g> 
rülür. Bunun içindir İd, Birleşmiş Milletler Ant
laşması, barış ve dostluk münasebetlerini sağla
mak gayesini ifade ederken, bir taraftan bu mü
nasebetlerin milletler arasında hak eşitliği pren
sibine ve her milletin kendi mukadderatını ken
di tâyin etmesi hakkına dayandığım belirtmiş, 
öte yandan bu barış ve dostluğun istikrar ve re
fah şartlarının yaratılmasına bağlı olduğuna iba
ret ederek bunu sağlıyacak âmiller arasında, 
ırk, cins, dil ve din farkı gözetilmeksizin herke
sin insan haklarına ve anahürriyetleriııe bütün 
dünyada saygı gösterilmesini kolaylaştırmayı, 
Birleşmiş Milletlerin bir görevi saymıştır. 

Birleşmiş Milletler kuruluşunun ilk yıllarında 
insan hakları mevzuunu ele almış, andlaşmada 
tarifi yapılmış fakat esası bütün ilgili Devletler
ce kabul edilmiş olan insan haklarını aydınlığa 
kavuşturacak çalışmalara girişmiştir. 10 Ara
lık 1948 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Ku

rulu tarafından kabul edilen insan Hakları Ev
rensel Beyannamesi, modern manada insan hak 
ve hürriyetlerinin unsurlarını, bütün dünya 
milletlerine rehber olacak bir vuzuhla açıklamış
tır. Br-. beyanname, tarihte ilk defa olarak in
sanların nedeni ve siyasi haklariyle ekonomik, 
303ya?, ve kültürel haklarını bir arada mütalâa 
z^rji, vfore mideni ve siyasi mahiyetteki insan 
... " I ..lirr "cterliğ ni kaybettiği yeni bir dünya-
.a ~ T 'y. de, reiab a-i^nda ve her ikisi ile diba

yı. " " - şı arasmd^ mevlit karşılıklı bağlılığı te-
yidetmiştir. 

ingiltere'de 1215 tarihli Magna Charta'dan 
başl-yarak 1773 Amerika Virginia Haklar Be
yannamesinde ve 1789 Fransız İhtilâlinin İnsan 
ve vbdandaş Hakları Beyannamesinde ifadesini 
bulan hükümler, insanın zulme, tahakküme, is-
tipdada, hürriyetine tecavüz teşkil eden baskıla
ra karşı korunmasını temin edecek hürriyet, ada
let ve kanun kargısında eşitlik prensiplerine in
hisar ediyordu. Gndokuzuncu Asır başlarından 
itibaren Batı dünyasında vukua gelen büyük sa
nayi inkılâbı ve onun meydana çıkardığı iktisa
di ve sosyal problemler, bilhassa yirminci asır 
içindeki iki dünya harbinden sonra insanın hür-
riyet ve haysiyetini, insanın insanla eşitliğini 
ge /çek manada temin edecek yeni bir hukuk an
layışına ihtiyaç göstermiştir. 19 ncu asrın iktisa
di sahada kasand-ğı başarıları sosyal mahrumi
yetler ve sarsıntılarla kaybettiren aşırı liberal 
rejimler, demokrasinin zevahirine rağmen sınıf 
mübadelelerine ve totaliter zulüm idarelerine yol 
açmış, her memleketin iç ve dış barışını tehdi
de den malûm ideolojik gelişmeler, bütün dünya
ya yayılmıştır. Diiırya harsının bölünmezliği ya
nında, barışla refahın birbirinden ayrılmaz bir 
bütün teşkil, ettiği gerçeği, İkinci Dünya Harbi 
yılları içinde daha iyi anlaşılmıştır. Artık sade
ce klâsik hürriyetlerin yetmediği, büyük kütle
lerin medeni ve siyasi hak ve hürriyetler yanın
da, insan haysiyetine uygun hayat seviyesi, sos
yal adalet, fırsat eşitliği gibi hak ve hürriyetler 
istediği bir ortamda, Atlantik Beyannamesi, 
müttefiklerin harb sonrası için böyle bir insan 
hakları anlayışına yer vereceklerini ifade edi
yordu. Birleşmiş Milletler Teşkilâtının kurulu
şu ve 1948 İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, 
kür dünya içinde hürriyetle refahın ancak bir 
arada gerçekleştirilebileceği inancının bir zafe
ridir, 
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insan Haklan Evrensel Beyannamesi, Dev
letleri bağlayıcı mahiyette bir andlaşma olma
masına rağmen, kısa zamanda bütün dünya mil
letleri tarafından hararetle benimsenmiştir, İn
sanı en geniş medeni ve siyasi haklarla ve hür
riyetlerle teçhiz eden, aynı zamanda şahsiyeti
nin serbestçe gelişmesi için zaruri ekonomik, sos
yal ve kültürel hakları ona tanıyan bu Beyanna
medeki prensipler birçok memleketlerin Anaya
salarına geçmiş geniş demokratik haklar ve hür
riyetlerle hukukun üstünlüğü ve sosyal Devlet 
hedeflerini içinde toplayan bu değerli vesika, 
insan haklarına dayanan Anayasamızın hazırlık
larında ilham kaynağı olmuştur. 

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin hu
kukî bakımdan Devletleri bağlayıcı bir taahhüt 
hükmü taşımamasına rağmen, dünya ölçüsünde 
kazandığı geniş ilgiyi, insanlığın bugünü ve ya
rını için hürriyet, demokrasi ve sosyal adalet 
ideallerine bağlılığın bir müjdesi ve hayırlı bir 
işareti sayarım. Şuna hepimiz inanmalıyız ki, 
Birleşmiş Milletler Teşkilâtının dünyada barısı 
ve istikrarı, sosyal ilerleme ve refahı gerçekleş
tirme yolunda ortaya koyduğu bu müşterek di
lek ve inançlar, dünyanın her yerinde fertler, 
milletler, Devletler tarafından paylaşıldığı ölçü
de bir huzur, güven ve mutluluk kaynağı ola
caktır. Tarihin her devrinde hürriyete, insan 
haysiyetine, sosyal dayanışma geleneklerine, hak
kın ve adaletin zaferine inanmış bir milletin ev
lâtları olarak, insan haklarının bütün dünyaca 
kutlandığı bugün, demokrasiye olan sarsılmaz 
inancımızı memleketimizde, milletimiz için «in
san Haklarının» teminatı olan Yüce Meclisimiz 
önünde bir kere daha tazelemek fırsatını bul
maktan derin bir memnunluk duymaktayız. 

Türk Milleti Birinci Dünya Harbinin çetin 
gerçeklerinden çok şeyler öğrenerek haklarım 
ve bağımsızlığını korumak için Büyük Atatürk'
ün rehberliği altında millî mücadelesini başar
mış ve insanlık ailesi içinde bütün milletlerin 
halkarma karşılıklı saygı esasına dayanan ba
rışçı bir politikanın örneğini vermiştir. Atatürk'
ün «Yurtta sul, cihanda sulh» düsturu, insanlık 
ideallerine bağlı bir hukuk anlayışının iç ve dış 
politikadaki en veciz ifadesi olmuştur. Ata
türk'ün sosyal alandaki cesur devrim hareketle
ri, Lâik Cumhuriyet çervesinde hürriyet ve eşit
lik için lüzumlu ortamı tesis etmiş, kadın - er

kek eşitliği, kadının medeni ve siyasi haklardan 
tam olarak faydalanması gibi konularda, asır
ların Türk kadınına kapadığı kapıları açarak, 
milletimizin yarısını başlıca insan hak ve hür
riyetlerinden mahrum eden devre son vermiştir. 
insan hak ve hürriyetlerinin en büyük düşmanı 
olan cehaletle savaşta ön safta vazife alan bü
yük insan, ballan eğitimine, onda haklarına 
sahibolma şuurunu uyandırmaya önem vermiş, 
böylece insan haklarının başlangıç noktası ola
rak şahsiyeti geliştirmeyi, vatandaşın daha iyi 
hayat şartlarına kavuşması yolundaki sağlık 
tedbirlerini ve sosyal hizmetleri genişletmeyi 
yeni kurulan Devletin güç şartları içinde ele 
almıştır. Bütün bunlar insan hakları alanında 
bugün milletlerarası vesikalarda ifadesini bulan 
hedef ve idealleri bizim o zamandan millet öl
çüsünde benimsemiş olduğumuzu göstermekte
dir. 

İkinci Dünya Harbinin sonunda katıldığımız 
Birleşmiş Milletler Andlaşması çerçevesi içinde 
insan hak ve hürriyetlerine saygı gösterilmesi 
ideali memleketimizde demokrasi hareketine il
ham kaynağı, olmuştur. Tek partili idareden çok 
partili sisteme geçiş, siyasi haklar alanında dü
rüst ve serbest seçim müessesesinin işlemesine 
doğru gelişme, Türk vatandaşının insan hakları 
şuuru içinde kamu idaresine katılma isteğinden 
bir kamu oyu tazyikine kadar giden millî bir 
güc, bir hürriyet, demokrasi hareketi, harb son
rası Türkiye'sinin dünyanın gidişine, uygun ba
riz bir eğilimini teşkil etmiştir. 

insan hakları ve demokrasi yolundaki geliş
meler gibi ekonomik ve sosyal hakların kulla
nılması istikametindeki ilerlemelerde hareket 
noktasını her şeyden evvel vatandaş vicdanın
da bulur. Terakki arzusu vatandaşların ruhun
da uyanmadan yukarıdan aşağı bir hareket sat
hi kalmaya mahkûm olduğu gibi bizzat halkın 
kalkınma isteğinden, kalkınmaya katılma heye
canından kuvvet almıyan bir iktisadi ve sosyal 
gelişme de köklü ve sürekli olamaz. İnsan hak 
ve hürriyetleri, ona sahibolma şuuru içinde hu
kuk için mücadele azmiyle gerçekleşir ve kuv
vet bulur. Eğer memleketimizde bugünkü mil
lî hâkimiyet ve hukukun üstünlüğü, iktisadi ve 
sosyal insan haklarının inkişafı, dönüşü olmı-
yan ümit ve basan dolu bir yolu bize açmışsa, 
bu, Türk Milletinin yirminci yüzyılın ikinci ya-
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rısmda kendi öz kültürüne iliveten çağdaş Ba
tı medeniyetinin mânevi değerlerini paylagan 
biı- anlayış ve inancı benimsemiş olmasındandır. 

İnsan varlığına, onun haysiyet ve hürriyeti
ne, refahına ve kendi şahsiyetini geliştirme ve 
kendi kendini idare etme gücüne olan yaygın vo 
köklü inanç, milletlerin geleceklerine güvenle 
bakabilmeleri için en kıymetli teminattır. 

Memleketimiz 1948 İnsan Haklan Evrensel 
Beyannamesini, 1040 yılında bir Hükümet kara-
riyle benimsemiş ve ilân etmiştir. 

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Beyanna
mesinden mülhem olarak 1950 de Avrupa Kon
seyine dâhil memleketler arasında imsala-nan 
Avrupa İnsan Hakları ve Ana Hürriyetleri IIo-
rumaya dair Sözleşmeye 1854 yılında katılan 
memleketimiz, Avrupa milletlerinin insan hac
ları sahasındaki ileri anlayışım paylaşmış old\ı. 
Bu Sözleşmedeki çok geniş medeni ve siyasi 
haklan koruyucu hükümlerle, Avrupa devle ti r i 
topluluğunun içinde yerimizi almış bulun, yo-
rus. 

İnsan haklarına dayanan, milli demokratik, 
lâik ve sosyal hukuk Devleti olan Türkiye Guı:--
huriyeti; Birleşmiş Milletler İnsan Haklan ve 
anahilrriyetleri konusunda ileri demokrasiler se
viyesinde bir yer işgal etmektedir, iktisadi, sos
yal ve kültürel insan haklar-m geniş bir neîıiMe 
tanıyan bir hukuk Devleti düzeni çerçevesinde, 
insan haklarını hedefleri araşma alan demok
ratik bir kalkınma plânı, modern dünyamızın en 
çetin bir meselesi olarak, hürriyet ve refohı tir 
arada gerçekleştirmemizin çarelerini içinde top
lamıştır. 

Vatandaşların korkudan ve yoksulluktan 
kurtulmuş olarak medeni ve siyasi haklardan 
serbestçe faydalabilmeleri için gerekli ortamın 
ve şartların yaratılmasını, önemli bir hedef sa
yarız. Fakat her hedef gibi bunun da mevcut 
imkân ve kaynaklanmızın elverişliliği nisbe-
tinde gerçekleşebileceğini realist bir görüşle 
kabul etmek lâzımdır. 

Şunu rahatlıkla söyliyebiliriz ki, bu yolda 
ciddî mesafeler alınmıştır. Ve bilhassa her 
Beş Yıllık Kalkmana Plânının sonunda Türk 
vatandaşı her bakımdan daha çok hür, eşitsiz
liklerin baskısından daha çok sıyrılmış, ekono
mik ve sosyal haklarının sağlıyacağı daha yük
sek yaşama seviyesi içinde daha mutlu olacaktır. 
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Huzurunuzda kimseye cevap vermek için 
bulunmadığımdan dolayı burada buruların taf
silâtına geçip bir siyasi polemik konusu açmak 
istemiyorum. Sadece huzurunuza bugünün ehem
miyetini belirtmek, sırf bugün Türkiye'nin 
insan haklan balkımımdan nerede bulunduğunu 
ifade etmek için gelmiş bulunuyorum. 

Vatandaşın maddi ve iktisadi bakımdan ol
duğu kadar mânevi balamdan da hak ve hür
riyetlerinin sahibi olmasına büyük değer ver
mekteyiz. insan Hakları Evrensel Beyanname
sinin ve Avrupa insan Hakları ve Anahürri-
yetleri Sözleşmesinin önemli prensiplerinden 
olan ve Anayasamızda en geniş şekilde ifade 
edilen düşünce, vicdan ve din hürriyeti ve iba
det serbestisi kanunların ve bağımsız Türk mah
kemelerinin teminatı altındadır. Bu hak ve 
hürriyetlerin her türlü keyfî ve idari müdaha
lelerin dışında kalmasın, demokratik rejimi
mizin kaçınılmaz bir icabı saymaktayız. 

Burada şu hususu kaydetmek isterim ki 
inançların veya inançsızlıkların taassup merha
lesine erişip hak ve hürriyetler üzerinde bir bas
kı halini almasına hiçbir şekilde taraftar deği
liz. 

Hak ve hürriyetlerin meşruiyet sınırları dı
şında kullanılmak istenmesi, Anayasa düzeni
mizde ve kanunlarımızda müeyyidelere bağlan
mıştır. Herkes kendi müsamahasızlığını ve ta
assubunu, etrafına bir ceza kanunu gibi tatbi
ke kalkarsa, bunun nerede biteceğini ve hangi 
hak ve hürriyetlerimizi tehdidetmiyeeeğini kes
tirmek mümkün olamaz. Böyle bir fiilî duru
mun bizzat hakları ortadan kaldıracağına şüp
he yoktur. Nitekim insan Hakları Beyanname
sinin 29 ncu maddesi; «Herkesin haklarını kul
lanmak ve hürriyetlerinden istifade etmek hu
susunda ancak kanun ile sırf başkalarının hak 
ve hürriyetlerinin tanınmasını ve bunlara saygı 
gösterilmesini sağlamak maksadiyîe ve demok
ratik bir cemiyete ahlâk, nizam ve genel refa
hın muhik icaplarını karşılamak için teşebbüs 
edilmiş kaytılamalara tabi» olduğunu belirtmiş
tir. Bu kayıtlar dışında bir kısım kısıtlama, 
insan haklarını ihlâl etmek demek olur. 

Bu izahlarımla insan hak ve hürriyetlerine 
saygı gösterme hususunda hepinizin gönülden 
paylaştığınıza inandığım duygulara tercüman 
olduğumu ümidederim. 
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20 nci yılını kutladığımız İnsan Hakları Ev
rensel beyannamesi, her zaman insanlık için 
daha ileri bir hukuku aıramak ve tesis etmek 
arzusiyle meşbu demokrasiler için değerli bir 
ilham kaynağı olmuştur. Şüphe yok M henüz 
dünyanın her köşesinde insan haklarına saygı 
esasına dayanan bir anlayış ve barış ortamımın 
gerçekleştiğini söylemek mümkün değildir. 
Bununla beraber ümidetmek isteriz ki insanlık 
vicdanını temsil eden bir dünya kamu oyunu
nun mânevi baskısı, halk ve hürriyet ülküsünü 
karşı konulmaz bir gerçek olarak her yerde 
hâkim kılacaktır. 

Birleşmiş Milletlerin, insan Hakları Bayan-
n&mesindeki esasları genişleterek, medeni ve 
siyasi haklar, iktisadi ve siyasi haklar mis ak
ları halinde tedvin ettiği andlaşmaları gereken 
dikkat ve hassasiyetle incelemekteyiz. Millet
lerarası insanilik ailesine yeni değerler katacak 
çalışmaları desteklemekten ve insan hak ve hür
riyetlerinin tekâmülünü görmekten her zaman 
olduğu gibi bahtiyarlık duyacağız. 

insanlık bakımından büyük değer taşıyan 
bu mutlu günün memleketimiz ve milletimiz 
için de hayırlı, uğurlu olmasını diler, hepinizi 
saygı ile selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Bayın Başba
kan. 
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bana, Hükümete haber verecek şekilde daha 
Önceden vermeniz iktiza ederdi. Fakat zatıâli-
niz ancak birleşime başlarken bunu verdinin. 
Bundan sonraki tatbikatınızda ıarz etmiş ol
duğum hususlara riayet etmenizi istirham ede
rim. Buyurun Sayın öztürk, söz veriyorum. 
Kısa olmasını rica edeceğim Sayın öztürk. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Baş
kan, sayın senatörler; Sayın Başkan belirttiği
niz husus, yani Hükümete haber vermek ve 
benim gündem dışı konuşmama bir Hükümet 
üyesinin cevap vermesi gibi içtüzüğümüzde 
bir usul yok. Siz böyle bir şeyi nereden çıka
rıyorsunuz ve böyle bir usulü niçin koymak is
tiyorsunuz, bir. 

İki, Sayın Başkan benden önce konuşanlara 
kısa veya şu şekilde bir konuşma yapınız tale
binde bulunmadınız. Benim konuşmamı niçin 
kısıtlarsınız? Çünkü yine İçtüzükte, bununla 
ilgili olarak, gündem dışı konuşma kısıtlana
maz. hükmü mevcuttur. 

BAŞKAN — Bir dakika şu sebepten dolayı 
beyanda bulundum. 

I - Gündem dışı konuşmalardaki gaye Hü
kümeti ikaz etmek, Heyeti Umumiyeyi ve ef
kârı umumiyeyi tenvir etmektir. Eğer Hükü
meti ikaz etmek duygusunda samimî isek o tak
dirde Hükümet buraya gelirse şu faydalar te
min edilmiş olur. 

1. Sayın üye Hükümeti en kısa yoldan 
ikaz imkânını bulur. 

2. Diğer taraftan Hükümetin vereceği iza
hat sayesinde bizzat kendisini tatmin eder. 

3. Sebepsiz olarak efkârı umumiye yanlış 
malûmatla çalkalanmaz. 

II - Kısa olmasının sebebini ifade edeyim. 
içtüzük, 54 ncü maddesinde, söz vermek 

yetkisini Riyasete tanımıştır. Bu sebepten 
dolayıdır ki, zamanı kıymetlendirmek riyase
tin vazifesi olması sebebiyle, zatıâlimize, mev
zu ile mütenasibolmak üzere, kısa konuşmanızı 
rica ettim. Kısa konuşmadığınız takdirde sise 
söz vermiyeceğim diye bir âmir hüküm serd et
medim. Ricamı kabul edersiniz veya etmezsi
niz; o, zatıâlinizin takdirine ait bulunmak
tadır. Buyurunuz konuşunuz efendim. 

HÜS3YİN ÖZTÜRK (Devamla) — Sayın 
Başkan konuşmam kısadır. Yalnız Hükümetin 
burada bulunup, hemen Hükümetin dikkatini 

5. — Sii'üs Üyesi Hüseyin öztürk'un, Pülü
mür ve Kiğı depremlerinde zor ar gören vatan
daşların dur UD darı ile ilgili demeci ve İmar ve 
İskân Bakanı Haldun Menteşe oğhı'nun demeci. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Deprem bölgesi olan ve büyük bir deprem 

geçiren Pülümür ve Eiğı'daki yurttaşlarımın 
bugün içinde bulundukları perişan durumla 
ilgili olarak ve Hükümeti ikaz etmek amaciylc 
bugünkü oturumda 'gündem dışı konuşma yap
mama müsaadelerinizi rica ederim. 

Sivas 
Hüseyin öztürk 

BAŞKAN — Sayın öztürk, satıâlinize söz 
verilecektir. Yalnız bir hususu beyan etmeme 
müsaade ediniz. Gündem dışı söz alan arkadaş
larımız, şüphesiz ki, esbabı mucibe olarak gös
termiş oldukları veçhile, Hükümete ikazı pren
sip ittihaz etmektedirler. Bu prensibin tahak
kuk edebilmesi için zatıâlilerinizin bu talebini, 
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çekmek fikriniz yanlıştır. Hükümetin o kadar 
duyan (kulağı var ki, matbaasından, radyosu
na ve çeşitli ajanlıklarına kadar bunlar.. 

BAŞKAN" — Zamanı israf etmeyin efen
dim, lütfen konuşun. 
""""HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Sayın 
senatörler, ülkemizm en fakir 3rerlerinden bi
risi olan Pülümür ve Kiğı bölgesini Eylülün 
son haftası içinde gezmiştik. Burası benim es
kiden de çok iyi tanıdığım, görev yaptığım ve 
üç - dört sene kaldığım yerlerdi. Türkiye'nin 
diyebilirim ki en fakir halkı burada yaşar. 
ikinci deprem Eylülün son haftası içinde ol
muştu. Müteakiben gittik ve bir heyet halinde 
gezdik. Ve bugün buralardan aldığımız mek
tuplarda hallin içinde bulunduğu perişan hal 
hâlâ devam etmektedir. Bilhassa Pülümür Ka
sabasının içindeki barakalar kaldırılmıştır. Ba
rakalar kalkınca bu geçici barakalarda bulu
nan insanlar açıkta kalmıştır. Açıkta kalan 
kişiler çok fakir oldukları için ya kira ile bir 
tarafa sığınmış ve kaldığı yer •hayvanlarla bir 
arada kalınabilecek yerdir, veyahut da bu açık
ta kalan vatandaşlar başka yerlere, Erzincan'a 
ve Erzincan'ın daha soğuktan korunan köyleri
ne doğru göç etmişlerdir. Bu barakaların ye
tersiz oluşu, içinde, bugün kış başladığı gün
den beri yani soğuklar başladığı günden beri 
içinde, barınacak kadar, insanları koruyacak 
imkânları olmayışı, yani yalnız tahta vardır. 
Tahtaların arasındaki geçmeler dahi birbirine 
iyi işlenmediğinden arasından rüzgârlar rahat
ça geçecek barakalar olduğu için, burada bu
lunan insanlar yaşayamamakiadır. Soğuktan 
korunmak için barakaların bir kısmında da 
oturmamaktadırlar. Köylerdeki barakaların bir 
kısmı boş, bir kısım vatandaşlarımıza ise as
lında bu barakalar yeteri kadar verilmemiş. Yi
ne bu barakaların içerisinde bir aile yaşayabi
lecek durumdadır. Oysaki bu çevredeki insan
ların bir karı koca değil, birkaç kişinin birlik
te yaşadığı bilinen bir gerçektir. Barakalar ih
tiyacı karşılamamaktadır. Bugünkü soğuktan 
oradaki fakir halkı koruyabilecek durumda de
ğildir. Ayrıca, barakanın yerinin ağanın olduğu 
ve bunun bir borçlanma ile kendisine intikal 
edeceği sözleri, burada bulunan insanları bu 
barakaların içerisine oturmaktan alıkoymuştur. 
Halkın bu durum karşısında kışı, eskiden ol
duğu gibi, mağaralarda geçirmek gibi bir duru

ma düştüğü görülmektedir. Bugün bir heyet 
olarak gidildiği zaman barakalarda yaşamayıp 
mağaralara girdikleri ve mağaralarda kışı geçir
mek için böyle bir çareye başvurdukları -gö
rülmektedir. 

Yiyecek sıkıntısına gelince : 
Sise, buraya getirmek isterdim halka dağı

tılan buğdayı. Buğdaylar böcek yeniği ve bir
çok böcek pisliği içinde. İki çeşit buğday gör
müşüz ve teker teker gezerek birkaç yerden 
bunları alıp paketlemişiz. Paketler tutulan tu
tanaklarla elimizdedir. O kadar ki insanlara 
değil, hayranlara bile yedirilemiyecek kadar 
kötü vasıflı olan bu buğday bu zavallı insanlara 
dağıtılmıştır. Bu gün ise o dağıtılan buğdaydan 
başka hiçbir şekilde el uzatılmamıştır. Yiyecek 
sıkıntısı devam etmektedir. Çünkü evi yıkılmış
tır. Yıkılan evin altında herşeyi kalmıştır. 

Bu geçim sıkıntısı çöken Kiğı ve Pülümür 
bblgasindeki insanların bugünkü haline Devlet 
seyirci kalmaktadır. Hükümetin bu perişan hal
kın, bu zavallı insanların meseleleriyle ilgilenme
diği görülmektedir. Oysa ki bizim incelememiz
den sonra, Hükümetin incelemelerinden sonra 
elde ettiği birçok doküman vardır ki; bu halka 
el -uzatılmasını, bu meselelerin çözümlenmesini 
gerektirirdi. Bugüne kadar bu halka el uzatıla-
madığı alimize (bugün g3leoı mektuplardan an
laşılmaktadır. Bakıyoruz Çobanyıîdız Köyün
den bir vatandaş 10 tane çocuğu olduğunu en 
büyüğünün 10 yaşında olduğunu, öküzlerinin 
ve hayvanlarının öldüğünü, baraka bile verilme
diğini mağaraya sığınmak için mağaralarda 
yer bulabilmek için de sıra beklediğini veya 
başka komşuları ile bir araya gelip birlikte 
kalmanın yollarını aradığını bildirmektedir. 
Demek ki, mağarayı bir ev gibi bölüp içinde 
yaşamaya çalışacaklar. 

Yine Pülümür'ün Faruklar mezraasından 
Süleymanoğlu Poiza Polat, vukubulan bu dep
remde yıkılmadık yerim kalmadı. Baraka ve
rilmedi, muvakkat barakalar kaldırıldı. 10 nü
fusluyum, perişan haldeyim diyor. Başka yer
lerde yine yüzlerce isim, yüzlerce insan.. 

Bu durum karşısında insanın içi ürperiyor 
ve yine çok manalı bir güne rastlamış oluyor 
konuşmam. O da İnsan Hakları Evrensel Be
yannamesinde saptanan esasları mzde savunan 
kişilerin 29 nci yüzyıl döneminde Pülümür, 
Kiğı köylerindeki kendi yurttaşlarının perişan 
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halini, uğradıkları, Ulu 'Tanrının emriyle da 
olsa uğradıkları, perişan halden kurtarıp onla
rın hakkını yerine getirmeyip, dünya insanla
rının hakkı ile uğraşır gibi bir celişirliğe dü
şüşlerini görüyorum. Kendi ülkesindeki insan
ların haklarını gereökleştiremiyen insanların, 
dünya 'insanlarının haklarını gerçekbş tir meye 
çalışmaları Dimyata giderken evdeki pirinçten 
olmanın manasım çıkarmak ve bu dununa 
düşeceklerini şimdiden arz etmek istedim. Ye 
Hükümetin bugün perişan olan :bu halkın pe
rişanlıklarına el uzatmadığı takdirde, burada
ki insanların hiçbir saman beddualarından ve 
onların bu perişan halini gören insanların Hü
kümetin bugünkü kötü tutumunu dile getir
mekten geri kalmıyacaklarını ara eder, dinle
mek nezaketinde bulunan sayın üyelere saygı
larımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın İmar ve İskân Bakanı 
buyurunuz efendim. 

İMAR VE İSKÂN E AK ANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Muğla) — Saym Başkan 
değerli arkadaşlarım, Pülümür'de gao;n yıl vu-
kubulmuş deprem.. 

HÜSEYİN ÜZTİTBK (Erzincan) — Sayın 
Bakan konuşmak için daha evvelden söz almış 
mı idi Savın Başkan? 

efendim, buyu-
tuiumum hak-

J turunuz ef-m-

BAŞKAN — Söz kesilme 
run. Konuşma bittikten sem 
kında söz isterseniz; veririm, 
dim. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Hükümet her 
zaman sıraya tabi olmaksızın söz alabilir. 

BAŞKAN — Oturunuz efendim, buyuru
nuz Sayın Bakan. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Geçen yıl Pü-
lümürde vukubulan deprem meselesi karşısın
da konuyu nasıl ele aldığımızı ve nasıl çöz
düğümüzü yüksek hsyotiniao çeşitli defalar arz 
etmiş bulunuyorum. Bugün arkadaşımın ko
nuşmasını fevkalâde bir hayretle, elemle, tees
sürle dinledim. Cevap arz edeceğim. 

Kiğı depremi : Yine 24 Eylülde vukubulmuş 
bulunan Kiğı depremini nasıl iki kademede ele 
aldığımızı, âcil safhada 4 İli sistemlerimizi na
sıl süratle işlettiğimizi, emniyet, sağlık, iaşe 
tedbirlerini süratle aldığımızı, mahalline gide

rek alman tedbirleri gözden geçirdiğimizi, kur
duğumuz- inşaat amirliklerinin bir taraftan Ki
ğı'nın içinde prefabrike ev yapmak suretiyle, 
diğer taraftan da yaptığımız nabız yoklaması 
ve anket neticesi olarak kendi evini yapana 
yardım metodunu kullanılmasını derpiş ettiği
mizi ve bunların da tatbikine başlandığını arz 
etmiştim. 

Şimdi evvelâ Eylülün sonunda vukubulan 
Kığı depremi hakkında Yüksek Heyetinize bir 
kere daha malûmat arz etmek isterim. Kiğı'nın 
içinde 180 aile prefabrike ev istemiştir. Bun
ların 182 si tamamiyle monte edilmiş, sahiple
rime verilmiş, geri kalan 20 si de montesi ik
mal edilerek önümüzdeki bir, iki gün içinde 
teslim edilecektir. Kığının içinde hak sahibi 
olup da şu anda bir prefabrike eve sahibolmı-
yan kimce yoktur. Aksini söyliyebilecekse ar-
"ada/ım delil getirsin. Ve depremin vukubul-
•'"".û u t ^ ' h Eylülün sonudur. Eylülün sonun
dan ya-i iki aybk bir müddet içinde biz bu ya
rayı "-arm^z, her türlü tedbiri almışız, okul-
b r ı " ^ , okuyan çocukların dahi yıllaırını kay-
•-etmemesi için bölge okulunun kontenjanını 
"•r^rr-ı^z, borçlarını tecil etmişiz, yeni kre-
-ınp™ r-r-ıak imkânını sağlamışız ve ayrıca ken-
dH.arbüu yiyecekleri için ve hayvanlarının ye-
—: ı>în, r*o ,c^r.?k!i bütün tedbirleri almışız, iki 
° .T!"V 7 ^ W J I I içimde 

Kendi evini yapana yardım metoduyla in-
~ ^ t malzemeli vermek, kredi vermek ve kış 
o-e'-'-̂ riçTi evvel ]>jr çatı altında barınabilme
ğin ilk hedefine kavurmak isi derpiş edilmiş, 
vatandaşlarımız İmar Bakanlığının teknik ele-
-T-v-^avivle birlikte bunu sağlamak üzeredirler 
-T--} T-riyük kısmı sağlanmıştır, tamir ed'ilecek-
lar tamir edilmiş bulunmaktadır. 

18 sene iktidarda kalıp daha Erzincan'ın 
•rro'demrai çözememiş olanların iki ayın içinde 
•\dalet Partici iktidarının sağladığı bu netice
yi istismar etmeye hakları olamaz, 
r ' l a v n d r n bravo sesleri) 

HÜSF^İN ÖZTÜBK (Sivas) • 
modem bir şehir olmuştur. 

(A, P. sı-

Erzincan 

İMAJI VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Erzincan'da 
h^k .abJbi olanlar hâlâ barakada oturuyor ve 
benim iktidarım tarafından modem evlere inti
kal ettirilmektedir. Buyurun gelin, görün 
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HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Polemik 
yapıyorsun hiç ilgisi yok... 

ÎMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Gelin, görün... 
Muhterem arkadaşlarım, benim bakanlığım bir 
hizmet bakanlığıdır, ben polemik yapmıyorum. 
âfete uğramış vatandaşlara götürdüğüm hiz
metleri arz ©diyorum. Ama daha söyliyecek-
leritn var, arkadaşım polemik yapıyor. Bina
enaleyh... 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Bu mek
tupları vatandaşlar keyfinden yazıyor öyle ise... 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Beyefendi... 

BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen istika
metinizden inhiraf etmeyiniz. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — İstikametim
den inhiraf etmem Sayın Başkan,.. 

BAŞKAN — Evet, fuzuli müdahalelere ce
vap vermeyiniz lütfen efendih... 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — istikametim 
sağlamdır, inhiraf etmem. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, Kığı'daki 
durum budur. Kiğı'da biz baraka yapmıyo
ruz, arkadaşıma gelen mektupta deniliyor-
muş M baraka da verilmedi. Bunu arz ettim 
Yüce Heyete iki metot kullanıyoruz dedik, 180 
tane prefabrike ev istediler, yaptık Kiğı'nın 
merkezinde. Kiracılar da ayrıca prefabrike ev 
istediler, isveç tipi 20 tane prefabrike evi de 
monte ettik. Diğerleri de kredi ve malzeme 
istedi, onları da verdik ve vermeye devam edi
yoruz. Kim kalmış aç ve açıkta? 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Yanlış anla
dınız ben Pülümür merkezinde 'diyorum siz Ki
ğı'dan bahsediyorsunuz. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Beyefendi, mü
dahale etmeyin. Ben sizi dinledim,.. 

BAŞKAN — Müsaade edinie, Sayın Bakan 
berideniz müdahale ederim. Muhterem cztürk 
zatıâliniz konuşurken, zatıâîinizin konuşması 
esnasında Sayın Bakan bütün sükûnetini ve 
sükûnet faziletini göstermiş bulunmaktadırlar. 
Sizin de aynı şekilde muamelede bulunmanızı. 
aynı şekilde hareket etmenizi istirham ediyo
rum, efendim. Buyurunuz Sayın Bakan. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Baş
kan, ben Kiğı demedim, Pülümür merkezi 
dedim. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Pülümür'e de 
cevap arz edeceğim Sayın Başkan, Kiğı'yı bi
tirmek istiyorum. 

Yüksek Senatoyu bir kere daha bu vesile 
ile tenvir etmek benim vazifemdir, vazifemi 
yapıyorum. 

Binaenaelyh, iki metodu lâyikiyle kullan
mış bulunmaktayız ve afetzede vatandaşlarımı
za her zaman olduğu gibi Varto'da olduğu gi
bi, Pülümür'de olduğu gibi, şimdi tekrar izah 
edeceğim, Sakarya'da olduğu gibi ve Bartın'
da, Amasra'da olduğu gibi verdiğimiz sözleri 
yerine getirmişiz ve hiç kimseyi aç ve açıkta 
bırakmamı sızdır. Ve hiç kimseyi aç ve açıkta 
bırakmama sözü. Adalet Partisi iktidarının bir 
Yoganı olmuştur. Ve Türk Devletinin tarihine 
bu sloganı benim iktidarım getirmiştir. İster
deniz aksini ispat edin. 

Şimdi Kığı hâdisesine böylece cevap ver
dikten sonra Pülümür'e gelelim, 

Muhterem, arkadaşlarım, Pülümür'deki is
kân meselesi çözülmüş ve halledilmiştir. Pülü
mür'ün içinde muvakkaten yaptığımız baraka
lar yerin3 fennî esaslara dayanan evler yapmı
şız ve bundan bir ıay evvel Ankara'ya gelmiş 
olan Belediye Reisi arkadaşımız memnuniyeti
ni, teşekkürünü ifade etmiş ve bir basın top
lantısı yaparak bunu Türk kamu oyuna arz 
etmiş bulunmaktadır. Binaenaleyh, arkadaşını 
nereden çıkarıyor hu barakalar alınmış da ba
rakaların içinde bulunanlar sağa,, sola gitmiştir. 
Kendisine b^yle mektup gelmiş ise versinler bi
ze mektuplarım tahkik edip gerçeklerin ölçüsü 
ipinde kendisine cevap verelim. Ama bu kür
süye çıkıp da Pülümür'ün içinde iskân mese
lesinin halledilmediği, açıkta insanlar olduğu, 
halkın perişan, olduğu, hattâ temel hak ve hür-
riyetîerine riayetkar olunmadığı gibi tamamiy-
lo Hr siyahi istismarın içine girmesini doğrusu 
elemle karalıyorum, ibretle karşılıyorum. 

Pülümür'ce vine bir istismar daha yapılır. 
Ağalar hikâyesi... ^ 

Muhterem arkadaşlarım, çeşitli defalar bu 
kürsüden arz ettim. Eğer Pülümür'de bizini 
ev yaptığımız yerler veyahut Pülümür'ün ara
zi durumu, mülkiyet durumu birtakım ağalara 
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bağlanmışsa bunu Adalet Partisi iktidarı mı 
yapmış? Üç senede biz mi bu hale getirmişiz 
Pülümür'ü? Yoksa yıllarca iktidarda kalmış 
olanlar oraya yüzlerini çevirmediği için mi 
öyle kalmış Ama biz demişiz ki bu ülkede, bu 
yerimizde tapu yok. Ama bâzı şahıslar burası 
benimdir, ben zilyedim diyor. Kararı vermi
şiz, köyleri plânlamışız, burada kuracağız bu 
ahşap konutları, bu ahşap konutların arsasının 
kendisine aidolduğuna dair belgesi olan gelsin 
bedelini alsın demişiz. Ve konutları yapmışız. 
Bu konutları yapıp hak sahiplerine teslim et
mişiz. Ama biz bir smıfcı ideolojiye sahibolma-
dığımız için, biz Türk Milletini bir millî bü
tünlük kabul ettiğimiz için, ağadır murabaa-
dır diye, ayrı ayrı bir muameleye tabi tutma
mışız, herkese eşit, âdil ve kanuni muamele 
yapmışız. Hakkı varsa ağa geçinene de ver
mişiz, hakla varsa sizlerin murabaa dediğiniz; 
asil ve fakir Türk köylüsüne de vermişiz. «Ama 
niçin tapu vermediniz?» Bunu bir kere daha 
izah edeyim: Bu kürsüde izah ettim. Türk ba
sınının huzurunda da izah ettim. Tapuyu ve
rebilmeniz için oranın bir tapu kadastroya ta
bi tutulması lâzım. Yapmamışsınız, sizin ikti
darınız yapmamış, oraların tapu kadastrosu
nu. Bis yapıyoruz yine, müjdeleyim size ve 
kadastro ekiplerini yollamışız, karşımıza or
man mevzuu çıkmış, orman tahdit komisyon
larını harekete geçirmişiz ve tapu kadastro işi 
ikmal edilir edilmez bu hak sahibi olan vatan
daşlarımıza arsalariyle beraber evlerinin tapu
sunu vereceğiz demişiz. Demişiz... 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Kısmi top
rak reformu yapıyorsunuz, güzel. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Bunun toprak 
reformu ile alâkası yok Beyefendi. Bu iskân 
problemi, ben onu söylüyorum. Bunun top
rak reformuyla alâkası yok. Bu bizden evvel
ki idarelerin fakir Türk köylüsünün, haklarını 
takibetmiyerek, o yerleri tapu ve kadastroya 
bağlamamasından gelmektedir. Bunun mesulü 
biz değiliz. Ama kendi mesuliyetlerinizi ifade 
etmek istiyorsanız o başka. Zaten onu herkes 
•biliyor tekrara lüzum. yok. (A. P. sıralarından 
bravo sesleri) 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, biz Pülü
mür ve Tunceli afetzedelerine geçen yıl Dünya 

Gıda Teşkilâtından almış olduğumuz yardım 
olarak gıda maddeleri dağıttık. Hibe, parasız. 
Elbetteki bunların içinde bâzıları küflenmiş 
olabilir, bâzıları elverişsiz olabilir. Ama biz 
bunu vatandaşa para ile satmadık. Hayır ce
miyetleri biz bunları getireceğiz demiş, vermiş 
ve dağıtmışız. Bunu biz teşekkürle karşılıyo
ruz. Eğer vatandaşın parası varsa alabilmesi 
için de yiyecek maddelerini emirlerine getirmi
şiz. Hayvanları için bedava yiyecek maddesi 
dağıtmışız gecen sene. Geçen yıl deprem ol
muştur. Bir hâdise gösterebilir misiniz ki sal
gın hastalığı olmuştur bu yerde? Bir hâdise 
gösterebilir misiniz ki hayvanları açıkta kal
mış, hayvanları telef olmuştur? Bir hâdise gös
terebilir misiniz ki bir sâkıf altına sokmadığı
nız afetzedeleri geçen kışın içinde ölmüştür? 
Yok böyle hâdiseler. Neden yok? Çünkü ted
birleri kati ve kesin olarak almışız. Diyor ki 
arkadaşımız «Bu baraka hikâyesi çeşitli defalar 
yüksek huzurunuza geldi.» Verdim ben bunun 
hesabını. Ne zaman? Varto depreminde ver
dim. Hani 20 bin ailenin açıkta kalıp 45 gün
de iskân ettiğimiz o 100 bin nüfusu o büyük 
hâdisenin hesabını verirken burada anlattım. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Niçin gidip 
oturmuyorlar? 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Beyefendi, o 
bahsettiğiniz baraka, bildiğiniz baraka değil o, 
o izalasyon taşıyan, iklim şartlarına taham
mül eden, soğuğa mukavemet eden bir ahşap 
konuttur. Eğer sizin bildiğiniz gibi baraka ol
saydı Bingöl dağlarının eteklerinde yasayan 
binlerce insan şimdiye kadar ölürdü. 1966 dan 
beri orada yaşıyorlar. Bu hikâye bitmiştir, 
ispat edilmiştir, bunun aksi söylenemez beye
fendi. Oraya heyetler gitmiş muhalif, muva
fık, tesbit etmişler bu hâdiseleri, barakala
rın üzerinde teker teker durulmuş, tipleri tet
kik edilmiş. Eğer sizin dediğiniz gibi olsaydı, 
binlerce ölüleri orada toplamak lâzımdı 1966 
kışından beri. Var mı böyle bir vakıa? 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Ba
kan niçin boş, niçin içinde oturmuyorlar 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Beyefendi za-
tıâliniz yeni şeref verdiniz buraya, İskân prob
lemimizin icabettirdiği tedbirlerin nasıl alındı
ğını, ihtiyati birtakım ahşap konutlar yapıldı-
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ğmı, istiyenlerin orada, istiyenlerin başka yer
de oturmalarında serbest oldukları bir gerçek
tir, bunu bilmeniz lâzım. Hür ve demokratik 
bir memleketteyiz. Türk vatandaşına yapıyo
ruz, canı isterse oturuyor, canı istemezse otur
muyor. Ama onu yapmazsan, yapmadın diye o 
zaman yapışacaksın yakama. Eğer onları yap-
masaydım, o zaman yapışırdınız, işte âfette 
evi yıkıldı siz buna bir ahşap baraka dahi yap
madınız. Şimdi baraka yapıyorum boş duruyor 
diyor. Ne yapayım zorla jandarma kuvvetiyle 
mi sokacağım vatandaşı. Başka yerde barınma 
imkânını bulmuş. Gitmiş bir yer kiralamış otu
ruyor. Beyefendi diyor ki «Hayır boş duruyor, 
illâ orada oturacak» jandarma Devleti yok bey
efendi. Demokratik hürriyet Devleti içindeyiz. 
Demokratik hürriyet nizamı içindeyiz. (Bravo 
sesleri) 

Şimdi, «Hükümet bu meselelerle meşgul olma
maktadır.» diyor orkadaşımız bu dünyanın en 
çirkin iftiracıdır; bühtanıdır. Bizim ne tedbir 
aldığımız ve bu tedbirim nasıl işlettiğimiz bir 
gerçeğin ifadesidir. Eğer zatıâlinizin beyan et
tiği gibi yüzlerce, binlerce aile aç ve açıkta ol
saydı. bu feryadı yalnız sis getirmezdiniz. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Ba
kan bu kürsüye getireceğim. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MEMTEŞEOĞLU (Devamla) — Evet elinizde 
ne varsa getiriniz. Elinizde ne varsa getirin 
biz de yaptıklarımızı ifade etmiye bir kere da
ha çalışırız. Yalnız dinleyiniz lütfen, çünkü 
cevap verdikçe haksız olduğunuz anlaşılıyor. 
Belki haklı tarafımız olabilir sonunda. 

Şimdi, Pülümür'de ne yapmışsınız? Pülü
mür'de daimî iskânı, anlattığım şekilde çöz
müşüz, okullarını yapmışız, talebeler açıkta kal
mamış, borçlarını tecil etmişiz, kendilerine yi
yecek sağlamışız, hayvanlarına yem sağlamı
şız, ve Pülümür'ün içinde yeni bir mahalle kur
muşuz muhterem arkadaşlarım ve bu yeni ma-
nallerin anahtarları muhterem Başbakanımızın 
son Doğu gezisinde mahallin kaymakamına ve
rilmiş. Eğer arkadaşlarımız gerçekleri dile ge
tiren bir eleştirme yapmış olsaydı, bunları da 
söyliyecekiim. Evet bunları yaptılar ama, şu
rada, sudur. Hayır o yek. Ne var? «Binlerce 
kişi. yiMerce kişi sefil vaziyettedir, Hükümet 
bununla meşgul olmamıştır.» Beyefendi bu yn-
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varlak sözlere bu gerçekle ilgili olmıyan söz
lere, Türkiye'de itibar eden insan kalmamıştır 
artık. Bu demode olmuş bir metotdur. Denen
miştir, neticesini almıştır. Bizim meydana getir
diğimiz hizmetler manzumesine sizin mücerret 
ve nazari sözleriniz asla gölge düşüremez ve 
düşüremiyecektir. 

«Yüzlerce isim ve insan var eliyor» arkada
şım. Versin bunları tetkik ettirmeye âmede-
yim. Sonra, âfet olayları karsısında hiç kim
seyi aç ve açıkta bırakmamayı hedef kabul et
miş, hizmet politikası haline getirmiş bar ikti
dara insan Haklan Evrensel Beyannamesinin 
yıl dönümünde gayet haksız ve gayet çirkin 
iftirada bulunmak istiyor, istedi arkadaşımız. 
Gayet çirkin bir iftirada bulunmak istedi böy
le bir günde kendi vatandaşlarının haklarına 
riayetkar değildir dedi. Muhterem arkadaşlar, 
bunu söylersiniz fakat ispat etmeye gücünüz 
yetmez. Türkiye'de... 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Bu kürsüye 
getireceğim, belgeleri bütün senatörlere dağıta
cağım.,. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Olsa söylerdi
niz, geldiniz, yuvarlak şeyler söylediniz git
tiniz. istediğiniz zaman geliniz biz her zaman, 
her yerde hesap vermeye amadeyiz. Bizim her 
şeyimiz meşru ve açık. Biz, verdiğini iz sözü ye
rine getiren haysiyetli bir iktidarın hüviyetini 
temsil ediyoruz. Buna hiç kimse gölge düşüre
mez, Biz Türkiye'de haklara riayet ederek, in
san hak ve hürriyetlerinin mücadelesini ya
parak iktidara gelmiş bir teşekkülüz. Bizim 
mazimizde gölgeler, lekeler yok. Şerefler, alnı 
açık insanların haysiyetli mücadelesi var. 

Muhterem arkadaşlarım, bir kere daha tek
rarlıyorum, hiç temas etmek istemezdim. Varto 
hadisesinin hesabını verirken dahi söylemedim 
ne burada, ne de Mecliste, ama arkadaşını, hiç
bir vicdanın müsaade etmiyeceği şekilde insan 
haklarını çiğniyen bir iktidar olarak bizi tarif 
etmek istedi. Onun için tekrar ediyorum; biz 
bahsettiğimiz o vatandaşların haklarını iki ayın 
içinde sağlamışız, yürütmüşüz, ama siz 15 sene 
oturmuşsunuz g'elin Erzincan'da barakada bı
raktığınız o afetzedeleri göstereyim. Geliniz bi
zim. iktidarımızın yaptığı evleri göstereyim.. Gü
neşi balçıkla sıvıyamazsınız beyefendi, geçti o 
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devir, hürmetlerimle. (A. P. sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ba
kan, 

6'. — İçel Üyesi Lfıtfi Bilgen; narenciye ih
racatında doğması muhtemel skandeüa dair de
meci. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Zeytinyağı skandalma benzer bir gelişme 

istidadı göstermek temayülünde olan Narenciye 
ihracatımızla ilgili temaslar şu anda İG-EME 
temsilcileri tarafından Mersin'de yapılmakta 
iken 4 Aralık 1968 tarihli İGEME Enformas
yon bülteninde çıkan ve Münih Ticaret Ataaşe-
miz tarafından bildirilen feci bir narenciye ih
racatına dair haber üzerine acilen alınması ge
reken tedbirler üzerinde gündem dışı söz isti
yorum. 

İçel 
Lütfi Bilgen 

BAŞKAN — Sayın Bilgen, buyurunuz. 
Eğer zatıâliniz de sözlerimi yanlış tefsir et

mezseniz kısa olmasını istirham edeceğim, te
şekkür ederim. 

LÜTFİ BİLGEN (İçel) — Mümkün olduğu 
kadar kısa konuşacağım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
LÜTFİ BİLGEN (Devamla) — Sayın Baş

kan, Sayın senatörler, 
Geçen sene vukubıüan ve birkaç hafta ön

ce de Yüce Senatoyu işgal eden zeytin yağı 
skandalinin o daldaki ihracatımızı binde bire 
indirdiğini görmekte ve üzülmekte olduğumuz 
şu günlerde Mersin'den Almanya'ya yapılan 
isabetsiz bir narenciye ihracatının da benzeri 
skandali yapmadan önlenmesi ve gerekli ted
birlerin alınması için kısaca zamanınızı almış 
bulunuyorum. 

İGEME (İhracatı Geliştirme Etüt Merkezi) 
Enformasyon bülteninin 4 Aralık 1968 tarihli 
sayısından okuyacağım bir haberle meseleyi 
vaz'etmek istiyorum. 

İGEME Enformasyon bülteni, sayı 47, 
4 Aralık 1968, Sayfa, 3, sütun 1. Münih Tica
ret Ateşemiz tarafından bildirilmiştir. 

«Kasımın ikinci haftasında Münih piyasa
sına gelen üç vagon ve 54 kamyon Türk men
şeli satsuma (mandalina) müstehlik tarafın
dan beğenilmiştir. Perakende satıcılar Türk 

satsumasını âdeta iyi kalitenin senbolü olarak 
teşhir etmektedirler. Bu bakımdan gönderile
cek satsumalarda kalitenin bozulmamasma ih-
racatçılarımızca çok dikkat edilmesi, bu alâka
nın devamını teminen yerinde bir tedbir ola
caktır. 

Diğer taraftan Kasımın üçüncü haftası içe
risinde Mersin'den gönderilen üç kamyon Na 
vel cinsi portakal (standart ikinci sımf) ren
ginin tamamen greyfurt sarısı, küçük ve leke
li olması sebebiyle ancak bürüt 100 kilosu 58-60 
DM. dan alıcı bulabilmiştir.» denmektedir. 

ihracat rejimimiz bakımından bu haber 
üzerinde dikkatle durmak ve meselenin önemi
ne binaen Senato olarak müessir tedbir almak 
zorunda olduğumuz için acilen gündem dışı 
söz almış bulunuyorum. Vaktinizi çok almadan 
olayı özet olarak kısaca anlatacağım ve ilgili
lerin dikkatini zeytin yağı skandali gibi bir 
de narenciye skandali olmaması yönüne çeke
rek huzurunuzdan ayrılacağım. 

İzmir'de bir kooperatifin organize ettiği 
satsuma (mandalina) ihracatı hakikaten iyi 
idare edilen kooperatifçiliğin başarıya ulaşma-
siyle memleket açısından yü.z güldürücüdür. 
ihracatta kontrol üzerinde çok titizlikle duru
larak Avrupa piyasalarında Türk mandalina-
sımn çok iyi tanıtılmasına, ora halkının da ter-
cihan isteklerine rağmen, izmir'deki kooperati
fin pazarlama işinde Avrupa'daki bâzı kapıla
rın kendilerine kapanmakta olduğu haberleri
ni maalesef almaktayız. Bu kapıların kapan
masında narenciye piyasasından Türkiye'yi çı
karmak istiyen israil, Yunanistan, İtalya, is
panya gibi narenciye üreticisi yabancı rakip 
devletlerin gayretlerini tabiî karşılamak müm
künse de mezkûr kooperatifle rekabet halin
de olan özel sektöre mensup kendi ihracatçı 
firmalarımızın sırf kooperatifi ve Türkiye'de 
gelişmekte olan halktan yaria kooperatifçiliğin 
benimsenmesini, bu fikrin tamamiyle yerleş
mesini baltalamak için bu sabotaja katılması 
ihtimalini de memleket hesabına hayra alâmet 
saymaya imkân yoktur. 

İGEME Bülteninde bildirildiği gibi, Mer
sin'den gönderilen kötü portakalların durumu
na gelince : Mersin'de sanki iyi portakal yok
muş gibi üç kamyon âdi cinsten ikinci kalite, 
âdeta suni sarartılmış gibi lekeli portakal gön-
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deriliyor. Arıyarak bulunmuşcasma gönderilen 
bu portakalın 100 kilogramı 58 - 60 DM. dan 
satıldığına göre sandığı. 10 DM. a bile gelme
mektedir. Bu fiyat ise bir sandık portakalın 
toplama, ambalajlama, sevkiyat ve satış mas
rafları çıkınca geriye pek birşey kalmadığım 
gösterir. Eğer bu mal müstahsil hesabına git
mişse çok ucuza satılmıştır, ihracatçı hesabına 
gitmişse büsbütün zarardadır. Halbuki bizim 
limon, portakal ve mandalinalarımız kalite iti
bariyle bütün Akdeniz memleketlerinden üs
tündür. Narenciye üreticilerimizin de Kalifor
niya bahçeleri ayarında teknik bakım yaparak 
önem verdiğini Avrupalılar bilmektedirler. 
Yalnız burada küçük bir parantez açmama mü
saadelerinizi rica edeceğim. Bizim en büyük 
ihraç malı portakalımız yafa tâbir edilen Mer
sin portakalıdır. Bizim yafamız Yafanın yafa
sından da üstündür. Ne gariptir ki, Avrupa 
piyasalarında bunun adı şamuti'dir. Bütün 
portakal sandıklarımıza maalesef bu markayı 
vurarak ihracetmekteyiz. Eskiden bizim mallar 
Avrupa piyasasında görülmezken Lübnan gibi 
Doğu - Akdeniz ülkelerinden Arapların şamu-
ti adını verdikleri bu portakallar piyasada az 
çok tanınmış ve öylece de tescil edilmiş. Biz 
piyasaya girince sanki bir kolaylık bulmuşuz 
gibi, hangi maksada hizmet ettiği bilinmiyen 
bir aklı evvel tarafından Türk malının da ay
nı tescil edilmiş ad altında gönderilmesi uygun 
görülmüştür. Biraz gayret ve masraf icabetti-
ren Mersin portakalı isminin beynelmilel piya
sada tescil ettirilmemiş olmasından dolayı Ak-
denizin en güzel portakalını biz yetiştirdiğimiz 
halde başka milletlerin propagandası yapıl
maktadır. Bizim anladığımız Türk milliyetçili
ği burada harekete geçerek biran evvel «kötü 
kadın» anlamına gelen şamuti yerine beynel
milel piyasada Mersin portakalı ismi tescil etti
rilmelidir. Bunu ilgililerden süratle bekliyo
ruz. Artık kendi adımızı tanıtmalıyız. 

Mersin portakalı isminin tescili meselesine 
kısaca değindikten sonra Mersin'den sadece üç 
kamyon kötü portakal göndererek Münih'te 
satılan fiyata göre Mersin'de kurulması tasar
lanan piyasaya dönelim. 

Gerçi Devletin ihracedilen mal üzerinde 
kontrol yetkisi vardır. Eksperlerimiz muayene 
etmektedirler. Ama konsinye gönderilen mal
lar için ekspertiz âdeta işlememektedir. Kaça 
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satılırsa satılsın, benim kabulümdür, konsinye 
gönderiyorum diyen ihracatçıya eksperin bir 
diyeceği kalmamaktadır. Güya mesuliyet tama-
miyle ihracatçının olmuş oluyorsa da aslında 
kötü namın zararını, zeytinyağında olduğu gi
bi Türkiye çekmektedir. Evvelâ ihracat kon
trol talimatnamesindeki boşluğun doldurulması 
gerekmektedir. 

Anlaşmalı memleketlerin dışında konsinye 
mal gönderdiğimiz Batı - Avrupa memleketle
rinde bütün narenciyeci memleketlerin çok ge
niş ve uyanık teşkilâtları vardır. Bizim naren
ciyelerin kontrolünü ise her çeşit ticari faali
yeti yüklediğimiz ticaret ataşeleri yapmakta
dırlar. Her şeyden önce bunların sayısı azdır. 
Yanlarına mutlaka narenciye uzmanı kimsele
rin çok sayıda verilmesi gerekmektedir. Zaten 
bizim malımızı piyasadan düşürmek için diğer 
narenciyeci memleketlerin yapmadığı cambaz
lık yoktur. Bir de biz bilerek düşük kaliteli le
keli mal gönderirsek, iki taraflı mahzur hâsıl 
olmaktadır. 

Birinci mahzur, diğer memleketlere bizim 
narenciyemiz aleyhinde rahat çalışma fırsatı 
vermiş olmamızdır, ikinci ve daha fena mah
zur da bizim ihracatçı firma tarafından «mal 
Avrupa'da para etmiyor» diye müstahsilin ma
lını biraz daha ucuza alabilmek için eline fa
turalı bir belge geçirmek suretiyle sömürü dü
zeninin işletilmesine fırsat vermiş olmamızdır. 
Memlekette bol miktarda iyi mal varken ve 
gönderilmesi iktiza ederken sadece üç kamyon 
kötü mal bulup göndererek Münih'teki bozuk 
malın düşük fiyatına müsteniden Mersin'de iyi 
malın piyasası üzerinde tesir icra etmek mak
sadının olup olmadığı şüphesi bile tüyler ür
pertici bir manzara arz etmektedir. İşte bu
günkü bozuk düzenin püf noktası buradadır 
ve zararım çeken yine köylü müstahsilimiz ol
maktadır. O halde bunu nasıl düzelteceğiz? 
işi sen - ben mevzuuna dökmeden bizim parti, 
sizin parti demeden bu çıkmazdan nasıl kurtu
lacağımızı Senato olarak hep beraber araştıra
lım. 

Bu aksaklık bir tabiî âfet gibidir. Nasıl ki, 
bir hafta 10 gün önce Mersin'de olan sel felâ
ketinden Muş - Silifke arasındaki karayolu 
bozulmuş, trafik kapanmış, bugün eksik olma
sınlar teşekkür, ederiz, Mersin Karayolları ve 
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vilâyeti ilgileniyorsa, bizim de Senato olarak 
böyle bir meselede âcil tedbir almamız lâzım
dır. 

Bugünkü bozuk düzende herkesin payı var
dır. Mesele bunu devam ettirip ettirmemekte
dir. Geçen seneki hileli zeytin yağı ihracı üze
rine bu daldaki ihracatımızın birden bire bin
de bire düştüğünü Sayın Ticaret Bakanımız 
Senato kürsüsünden ifade ettiler, önümüzde 
böylesine acı bir misal varken, başımıza bir de 
- yeni gelişmekte olan narenciye derdi çıkma
ması için süratle tedbir almalıyız. 

Narenciyenin değerlendirilmesi için memle
kette muhtelif şirket ve kooperatifler kurul
muş veya kurulmaktadır. Bunların Türkiye 
çapında birleşerek bir Holding halinde çalışma
sı bütün kontrolları bizzat yaparak kaliteye 
ve piyasaya hâkim olması elbette arzu edi
lir. Ama bu zaman istiyen bir meseledir. 
Geçici ve müessir bir tedbir olmak üzere 
bugüne kadar yaş sebze ve meyva ihracat
çılarına verilen % 4,5 faizle 9 ay vadeli 20 
milyon liralık AID fonu 1969 yılında sona 
ereceği için aynı şartlarla yeni bir fon tesis 
edilerek ilân edilmelidir. Bundan daha mü
him tedbir de yarı resmî bir kuruluş olan ve 
2 Kasım 1960 tarih ve 118 sayılı Kanunla yü
rürlüğe giren ihracatı Geliştirme Etüt Merke
zi kısaca İGEME'nin imkân ve yetkileri geniş-

5. — BAŞKANLIK DİVANININ 

BAŞKAN — Sayın senatörler, Sayın Cum
hurbaşkanından gelen tezkereler var. 

1. — Çalışma Bakanı Ali Naili Erdem'in, is
tifasının kabul olunduğunu ve asaleten tâyin 
yapılıncaya kadar Çalışma Bakanlığına Devlet 
Balamı Seyfi Öztürk'ün vekillik etmesinin uy
gun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezke
resi (3/729) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Çalışma Bakanlığından istifa eden izmir 

Milletvekili Ali Naili Erdenı'in istifası kabul 
edilmiş ve asaleten tâyin yapılıncaya kadar 

letilerek narenciyede bu bozuk düzene bir 
çekidüzen verilmelidir. İGEME halen kendi ça
pında müspet faaliyetlerde bulunmaktadır. Bu
nun imkânlarını genişleterek bütün ihraç mal
larını onun kontrolundan geçirtmek, Londra, 
Münih, Hamburg, Viyana gibi büyük naren
ciye satış merkezlerinde esaslı teşkilât kur
masına, daha küçük yerlerde mümessillikler 
bulundurmasına fırsat vermek. Piyasanın de
vamlı takibi ioin Teleks teşkilâtına sahip kıl
mak. Tek tip ihracat mukaveleleri hazırlatıp 
tatbik ettirmek gibi yetkilerle mücehhez kıla
rak, ürünlerimizin satışının tek elden ve hiç 
olmazsa yarı resmî bir organ vasıtasiyle yapı
larak döviz kaybı yerine döviz kazancı sağla
mak üzere 118 sayılı Kanunda bir değişiklik 
yapmak suretiyle İGEME'yi - masrafına ihra
catçı firmaların da katılacağı - bir Holding 
halinde çalıştırmak lâzımdır. Memleketimizde 
kurulmakta olan kooperatif ve şirketlerin ge
lişmesine de yardımcı olacak olan İGEME Hol
ding, onlar tam geliştiği zaman yetki ve görev
lerini yeni kuruluşlara devrederek bu çok mü
him intikal devresinde vazifesini yapmış olma
nın takdirlerini toplıyacaktır. 

Bu maksatla 118 sayılı Kanunda küçük bir 
tadilât istiyen kanun tadil teklifinde buluna
cağımı beyan eder, hepinize saygılar sunarım. 
(Alkışlar) 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

Çalışma Bakanlığına Devlet Bakanı Seyfi öz-
türk'ün vekillik etmesinin Başbakanın teklifi 
üzerine uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cumhurbaşkanı 
Cevdet Sunay 

BAŞKAN — Yüce Senatonun bilgilerine 
arz olunmuştur. 

2. — Gümrük ve Tekel Bakanı İbrahim Te-
kin'in istifasının kabulü ile bu Bakanlığa Ay dm 
Milletvekili Nahit Menteşe'nin atanmasının uy
gun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezke
resi (3/731) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 
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Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Gümrük ve Tekel Bakanlığından istifa 

eden Adana Milletvekili ibrahim Tekin'in isti
fası kabul edilmiş ve Gümrük ve Tekel Bakan
lığına Aydm Milletvekili Nahit Menteşe'nin 
atanmasının Başbakanın teklifi üzerine uygun 
görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cumhurbaşkanı 
Cevdet Sunay 

BAŞKAN — Yüce Senatonun bilgilerine 
arz olunmuştur efendim. 

3. — Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri 
Bakanı İhsan Sabri ÇağlayangiVe, dönüşüne 
kadar, Devlet Bakanı Sadık Tekin Müftüoğlu'-
•nun vekfflik etmesine dair Cumhurbaşkanlığı 
teskeresi (3/732) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri Baka

nı ihsan Sabri Çağlayangil'in dönüşüne kadar, 
Dışişleri Bakanlığına Devlet Bakanı Sadık Te
kin Müftüoğlu'nun vekillik etmesinin Başbaka
nın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu 
arz ederim. 

Cumhurbaşkanı 
Cevdet Sunay 

BAŞKAN — Yüce Senatonun bilgilerine 
arz edilmiştir, efendim. 

/. — T. B. M. M. Kamu İktisadi Teşebbüs
leri Karına Komisyonu Başkanlığının, Komisyo
nun Başkanlık Divanının teşkil edildiğine dair 
tezkeresi 

BAŞKAN — Sayın senatörler, Kamu ikti
sadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu Başkanı 
Tekirdağ Milletvekili Halil Başol'un bir tezke
resi vardır, okutuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Komisyonumuz Başkanlık Divanı seçimleri

ne (26) üye katılmış ve neticede aşağıda adları 

yazılı üyeler Başkanlık Divanına seçilmiştir. 
Saygı ile arz olunur. 

T. B. M. M. Kainin İktisadi Teşebbüsleri 
Karma Komisyon Baş/kaim 

Tekirdağ Milletvekili 
Halil Baş ol 

Başkan: Halil Başol (Tekirdağ Milletvekili) 
Başkanvekili: Orhan Tuğrul (Bilecik Sena

törü) 
Sözcü: Ahmet Demir Yüce (Zonguldak Se

natörü) 
Kâtip: Kenan Aral (Tunceli Milletvekili) 
BAŞKAN — Yüce Senatonun bilgilerine arz 

olunmuştur efendim. 
Gündeme geçiyoruz, gündemle ilgili olarak 

takrirler var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Sözlü sorulardan sonra gündemde yer alan 

5 tabiî senatöre ait dokunulmazlık dosyası mü
zakerelerinin, netice alınana kadar devamı hu
susunda Genel Kuruldan karar alınmasına delâ
letlerini arz ederiz. 

Tabiî Senatör Tabiî Senatör 
Sezai O'kan Mucip Ataklı 

Tabiî Senatör Tabiî Senatör 
Suphi Karaman Şükran Ozkaya 

Tabiî Senatör 
Ekrem Aeuner 

BAŞKAN — Bu takriri içtüzüğün 45 nci 
maddesi ile karşılaştırdığımız zaman şu hususi
yet oritaya çıkmaktadır, içtüzüğün 45 nci mad
desi, öncelikle görüşülme kararına mütedair 
hükmü ihtiva etmektedir., içtüzüğün 45 nci mad
desi, «Hükümet veya Komisyon tarafından ya
zık ve gerekçeli bir istek üzerine, C. Senatosu 
uygun görürse bir tasarı veya teklifin diğer is
lerden önce görüşülmesine karar verebilir.» De
mek suretiyle öncelik kararının alınabilmesi 
için talebedenlerin iancak Hükümet ve Komis
yon olduğunu tesbit etmiştir. Bunun dışında da 
ancak bir tasarı veya teklif üzerinde öncelik ka
rarı istenebileceği tesbit edilmiştü\ Bu sebepten 
dolayı muhterem arkadaşlarımın takririni oya 
vaz'edemiyorum, arz ederim. 
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6. — GÖRÜŞ 

1. — Türk vatandaşlarına aidolup Yugoslav 
Federatif Halk Cumhuriy etince milMleştirilmiş 
bulunan mal, hak ve menfaatlerin tasfiyesi hak
kında kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, 
Turizm ve Tanıtma, Malî ve İktisadi İşler ve 
Bütçe ve Plân komisyonları raporları (Millet 
Meclisi 1/386; Cumhuriyet Senatosu 1/904) (S. 
Sayısı: 1161) (1) 

BAŞKAN — Yine gündemle ilgili bir önerge 
var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Türk vatandaşlarına aidolup Yoguslav Fede

ratif Halk Cumhuriy etince millîleştirilmiş bu
lunan mal, 'hak ve menfaatlerin tasfiyesi hak
kındaki kanun tasarısı tabedilip sayın üyelere 
dağıtılmış bulunmaktadır. 

Mezkûr tasarının Cumhuriyet Senatosundaki 
görüşme süresi 14 Aralık 1968 (Cumartesi) gü
nü sona erecektir. 

Bu sebepten, tasarının gelen kâğıitlardan gün
deme alınmasını, sözlü sorulardan önce ve ive
dilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe ve Plân Komisyonu Sözcüsü 
Sakarya 

Osman Salihoğlu 

BAŞKAN — Efendini, takrir okundu. Tak
rir gereğince gelen kâğıtlardan mezkûr kanun 
tasarısının gündeme alınması talehediliyor. Gün
deme alınması talebini oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler.., Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Öncelikle görüşülmesi talebediliyor. Öncelik
le görüşülmesini kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Sıra sayısı 1161 olan kanun tasarısı hakkın
da bir takrir var, okutuyorum, efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
701 sayılı Türk vatandaşlarına aidolup Yo

guslav Federatif Halk Cıımhuriyetince millîleş
tirilmiş bulunan mal, hak ve menfaatlerin tas
fiyesi hakkında kanun tasarısında Malî ve ik-

(1) 1161 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

LEN İŞLER 

tisadi işler Komisyonunca kabul olunan metnin 
müzakere edilmesini arz ederim. 

Komisyon Sözcüsü 
Muş 

isa Bingöl 

BAŞKAN — Sayın senatörler, içtüzüğümü
zün 35 nci maddesi, bir tasarı veya teklifi Ge
nel Kurulda ilgili komisyon savunur, ibaresini 
muhtevidir. 

Yine içtüzüğümüzün 23 ncü maddesinde, bi
rinci fıkrasında Cumhuriyet Senatosu Başkanı, 
Millet Meclisi Başkanlığından gelen tasarı ve 
teklifleri ilgili komisyonlara resen havale ve 
durumu Tutanak jDergisinde Iderceder, demek 
suretiyle ilgili komisyonunun İtayım hususunu 
resen Cumhuriyet Senatosu Başkanına 'tanı
maktadır. Binaenaleyh, 35 nci maddedeki ilgi
li komisyonun tâyininde evleviyetle Genel Ku
rul karar almaya salahiyetlidir. Bu bakımdan 
takriri İçtüzüğe uygun bulduğumdan oyları
nıza arz ediyorum : Takriri kabul edenler.., Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Hükümet Ve Sayın Komisyon buyuru
nuz efendim. 

Sayın Hükümet, İçtüzüğün 59 ucu maddesi
nin ison fıkrası gereğince yerlerini aldılar, gö
rüşmelere devam ediyoruz. 

Yalnız bundan önce (bir dakikanızı rica ede
yim. İçtüzüğün 72 nci anaddcsi gereğince rapo
run okunup, okunmaması hususunu Yüce He
yetin oylarına sunmam iktiza ediyor. 72 nci 
maddeye tevfikan raporun okunup, okunma
masını oylarınıza ;arz ediyorum. O'kıııımasım 
feabul edenler... Kabul etmiyenler... Okunma
ması kabul edilmiştir. 

1161 sıra sayılı tasarının tümü üzerinde 
söz istiyen sayın üye?.. Tasarının tümü üzerin
de ilk sözü ıSayın Öztürkçine almıştır, buyuru
nuz. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım, bizim bura
daki durumumuz, daha önce Yugoslav Federa
tif Halk Hükümeti file veya Yugoslav Hükü
meti ile yapılmış olan protokol, bu protokole 
bağlı anlaşmaların Türkiye Büyük Millet Mec
lisinde tasdik edildikten sonra istihkak sahih
lerine tevziine aitti. Yani ikanunun ruhu bir ne-
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vi istihkak 'sahiplerine tevziine ait olması, 
icabederken maalesef bu (anlaşmaların dışında 
istihkak 'sahibi olmayanlara da bir nevi istih
kak tevzi edildiği görülmektedir. Kanunu ba
sından itibaren ele aldığımız zaman Ida, başlık 
şudur, muhterem arkadaşlarım, «Türk vatan
daşlarına aidolup Yugoslav Federatif Halk 
Cumhuriyetince millileştirilmiş» diyor. Tekrar 
ecliyorum, «Türk vatandaşlarına aidolup Yu
goslav Federatif Halk Cumhuriyetince millileş
tirilmiş bulunan mal, hak ve menfaatlerin tas
fiyesi 'halkımda kanun» diyor. Halbuki daha 
önce yapılmış olan anlaşmalarda * meselâ, 
18 . 3 . 1950 tarihli anlaşma Büyük Millet 
Meclisinde kamın olarak geçmiş 5597 sıra nu
marası almıştır, o tarihte Federatif Hc-'Ik Cum-
huriysti mevcut değildi, 

Diğer bir husus, 29 . 11 . 1945 tarihinde 
Federatif Halk Cumhuriyeti Kurulduğuna gö
re «Yugoslav ,Federatif Halk Cumhuriyeti ta
rafından lııülileştirilmiş, deniyor. Öbür tarafta 
kanunu tetkik ettiğimiz zaman da, Yugoslav 
Fedoratif Halk Cumhuriyeti tarafından.» »diyor. 
< 5 . 12 . İ946 ve 28 . 4 . 1948 tarihlerinde ya
pılan millileştirme» Idiyor; kanunun 2 nci mad
desinde. O tarihte Yugoslavya Federatif Halk 
Cumhuriyeti ve millîleştirme olmadığına göre, 
bu durum muvacehesinde kanunun başlığı ve 
maddeleri anlaşmalara uygun olmadığı görül
mektedir. 

Anlaşmanın başlığı muhterem arkadaşlarım, 
13 Temmuz 1956 tarihli anlaşma, Türkiye Cum
huriyeti ile, Yugoslavya Fedratif Halk Cumhu
riyeti arasında tasdik kaydı ile 31 Temmuz 
1954 tarihinde Belgrad'da akit ve imza edilen 
Yugoslavya'da devletleştirilen yani, Yugoslav
ya Federatif Halk Cumhuriyeti tarafından de
ğil, Yugoslavya'da devletleştirilen Türk hak ve 
menfaatlerinin tazminine mütaallik anlaşmadır. 
Halbuki burada «Türk vatandaşlarına aidolan 
anlaşma» diyor. Türk vatandaşlarına ait an
laşma sayın senatörler, daha dar çerçeve ile 
5 Ocak 1950 tarihinde yapılan anlaşmadır ki, 
bu anlaşmanın anahedefi, bu anlaşma tarihin
de Türk tabiiyetine geçmiş olan Türk vatan
daşlarının, istihkaklarına aidolan bir anlaşma
dır. Eğer, bu anlaşma esasına göre, kanun ele 
alınmış ise, o zaman kanunun başlığı, Türk va
tandaşlarına aidolan kelimesi yerindedir. Hal-

j buki, bu yürümemiş, bu yürümediği içindir ki, 
yeniden bir anlaşma yapılmış ve bu anlaşma 
esas olmak üzere, bizim kanunun tedvini ica-
betmektedir. «Anlaşmanın Türkiye Cumhuri
yeti ile Yugoslavya Federatif Halk Cumhuriye
ti arasında...» Sayın senatörler burada, «ara
sında» tasdik kaydı ile «31 Temmuz 1954 te 
Belgrad'da akt ve imza edilen Yugoslavya'da 
devletleştirilen Türk hak, mal ve menfaatleri
nin tazminine mütaallik anlaşma ile, tazminatın 
tediye şekillerini mütaallik protokol ve merbutu 
mektupların kendi hükümleri adına nihai şe
kilde imzasına tevessül eylemek üzere bugün 
toplandılar ve salahiyetli durumları belgede tes-
bit edildikten sonra» buna 13 Temmuz 1956 ta
rihinde varılıyor ve bir arılaşma yapılıyor. An
laşma, «Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya 
Federatif Halk Cumhuriyeti arasında akdedilen, 
Yugoslavya'da devletleştirilen» diyor. Yani 

t «Yugoslavya Federatif Halk Cumhuriyeti zama
nında devletleştirilen» değil, çünkü Yugoslavya 
Federatif Halk Cumhuriyetinin ilân edildiği ta
rih meydandadır. O zaman biz bunu tutup 
29.11.1945 tarihinden sonra - ki Yugoslavya 
Federatif Halk Cumhuriyeti kurulmuştur, o 
tarihten sonra millileştirilen malları esas alma
mız icabeder. 

Halbuki protokolda bu değil, protokol, Yu
goslavya Federatif Halk Cumhuriyeti ile Tür
kiye Cumhuriyeti Hükümetinin, Yugoslavya 
Devleti tarafından, devletleştirilemiyen, milli
leştirilen mallarının Türk asıllı olanlara aittir. 
Türk vatandaşı başkadır. 

İkinci mevzua geçiyorum, Türk asıllı vatan
daşlarımız ayrıdır. Türk vatandaşı ise, Şubat 
1950 protokoluna uygundur. Çünkü orada istih
kak sahibi olabilmek için, Türk vatandaşı olmak 
zorunluğu mevcuttur. Ama, 13 Temmuz 1956 
protokol ve anlaşmasında ise, o tarihte Türk 
vatandaşı olmaya lüzum yoktu. Türk vatandaş
lık hak ve hukukundan istifade edebilmek şartı 

I vardı. Yüce Heyetinize anlaşmanın 4 ncü mad
desini okumak zorundayım. 

i «İşbu anlaşmanın imzası tarihinde, Türk va
tandaşlığından istifade eden her şahıs, bu an
laşmanın hükümlerine göre Türk addolunur» 
diyor. Demek ki, 13 Temmuz 1956 tarihinde bil
farz 12 Temmuz 1956 tarihinde anavatana göç-

I men olarak gelen bir vatandaşımız, o tarihte 
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Türk vatandaşlık hak ve hukukundan istifade 
eder ama, Türkiye Cumhuriyeti nüfus kâğıdı ol
madığı için, Türk vatandaşı değildir. Bu du
rum karşısında bu vatandaşlarımız da, anlaş
mada metin olmasına rağmen, tasarı kanunlaş
tığı takdirde bu gibi vatandaşlarımız anlaşma 
dışında kalacak. 7050 sayılı Kanunun şümulü 
dışında kalacak ve bunların binlerce hak ve 
hukuku zayi olacaktır, aziz kardeşlerim. 

Anlaşmanın esasından da tasarı kayıyor. Bi
zim anagayemiz, burada millîleştirme yolu ile, 
vatandaşın kendi sunitaksiri yok. Rejim dolayı
siyle millîleştirilmiş olan Türk asıllı vatandaş
larımızın haklarına aittir, bu. Birisi suç işle
miş, meselâ gümrük kaçakçılığı yapmış. Yugos
lavya Hükümetinin kanunlarını dinlememiş, 
onun mallan müsadere edilmiş. Müsadere edilen 
bir mal başkadır, rejim dolayısiyle millîleştirme 
başkadır. Hükümetimizin göndermiş olduğu 
tasarıda, kendi fiil ve hareketlerinden dolayı 
Yugoslav mahkemelerince, mahkûmiyetiyle bir
likte envalinin müsaderesine karar verilmiş ve 
Yugoslavya Devletince çıkarılmış, halk kanu
nundan istifade edemmiş bulunanlar, bu istih
kakın dışında olmasına rağmen, gerek Millet 
Meclisinin komisyonlarında ve gerekse Cumhu
riyet Senatosunun komisyonlarında bu gibi mal
lan müsadere edilmiş olanlara da istihkak hakkı 
tanınması da anlaşma hükümlerinin dışında ol
duğu kanısındayım. 

Dediler ki efendim, biz her önümüne gelene 
para dağıtmıyacağız. Millîleştirme belgesi ala
cak, kira mukavelelerini alacak, ödedikleri ver
gilerin makbuzlarını alacak. 

Vergi makbuzları elinde olmıyan, yalnız ce
binde Osmanlı tapusu olan vatandaşlarımızın 
da bu istihkaktan istifade edeceklerine dair 
bir hüküm vaz'edildiğine göre o zaman ben Yü
ce Komisyondan sormak isterim; derim ki Re
jim dolayısiyle değil de müsadere yoliyle elin
den malı alman bir kimsenin Yugoslav tapusun
da müsadere ve millîleştirme şekli mevcuttur 
ama, bu vatandaşın cebinde Osmanlı tapusu 
mevcudolduğu takdirde, kanunun 9 ncu mad
desine göre gelecek (D) fıkrasına dayanarak ta
kır, takır, takır komisyondan tazminatını ala
caktır. Çünkü, millîleştirme belgesi istemiyor, 
yalnız Osmanlı tapusunu istiyor. 

Sonra burada Hükümet temsilcisi buyurdu
lar; «Biz Osmanlı tapusu olanlara ellerindeki 
bulunan tapu senetlerinin değeri nisbetinde 
para vermiyeceğiz, isterse bu vatandaşın elin
de 500 000 liralık Osmanlı tapusu da olsun 5 000 
lira âzami bir para verilecektir» denmesine rağ
men kanun metnine baktığımız zaman da böyle 
bir hüküm görülmemektedir. Hükümet tasa
rısında bu var, ama Millet Meclisinde kabul edi
len metinde bu yok. Senato komisyonunda ka
bul edilen bu metinde de olmadığına göre, bu 
durum muvacehesinde hâdise büsbütün karı
şacak. 

Benim istirhamım 7050 sayılı Kanun gereğin
ce tasdik edilmiş olan protokol ve anlaşmaya 
uygun olarak kanun vaz'edelim, hakiki istih
kak sahiplerini bulalım, sonra kanunun gerek
çesinde, bizde gerekçe üzerinde konuşmak âdet 
olmamıştır ama, gözüme ilişti, 1 nci sayfada 5 
nci fıkrada. «Bu protokol 5597 sayılı Kanunla» 
dedikten sonra «Türkiye Büyük Millet Meclisi 
tarafından 18 . 3 . 1950 tarihinde kabul ve tas
dik olunmuştur» diyor. Aşağıya doğru iniyo-
yoruz, sondan 3 ncü satırdan itibaren yeniden 
bir anlaşma imzalanmış ve bu anlaşma da 
«13 . 9 . 1957 tarihli ve 7050 sayılı Kanunla Bü
yük Millet Meclisinden tasdik edilmiştir.» deni
yor. Sanki Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Bü
yük Millet Meclisi durıırr.larında Meclisler mev
cut. Bu şekilde cümle hataları... Sayfayı çeviri
yoruz 3 ncü sayfada, 3 ncü sayfanın 1 nci fıkra
sında; «7050 sayılı Kanunla tasdik edilen anlat
maya ilişkin 19 Temmuz 1956 tarihli mektup ile 
kabul edilmiştir.» diyor. Ânlarına VG mektup
lar beraber, kanun mahiyetinde olduğuna göre 
ve mektupların tarihi 19 TemmiLS değil, 13 Tem
muz 1956 tarihi olduğuna ş;ö?:e buradaki yas"Ian 
tarihte de hata mevcuttur. 

En mühim mevzua geliyorum. Ben bu kanu
na karşı değilim, ama bütün gcnlûrr, hakiki is
tihkak sahiplerini bulalım, hakiki istihkak sa
hiplerine tevzi edelim. 

Hükümet tasarısında, Yüce I-Tô lî e sunduğu 
tasarının aslında ve Millet Meçimin kabul et
miş olduğu metnin aslında Yugoslav Federatif 
Halk Cumhuriyetinin kuruluşunu £9 . 12 . İ945 
olarak kabul etmiştir. Halbuki Yugoslav Fede
ratif Halk Cumhuriyeti eîimiadoki bulunan bâ
zı belgelere göre 29 . 11 . IS'5 Lavihinde kurul-
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vetiyede de Elçilik kendi Federatif Halk Cum
huriyetinin 29 . 11 . 1943 te kurulmuş olduğa 
meydandadır ki, elimizdeki Yugoslav Anayasa
sı da bunu emretmiştir. Bu elimizdeki Anaya
sa Yugoslav Anayasasıdrr. Yugoclav Anayasa
sında Federatif Halk Cumhuriyetinin 29.11.1043 

u. yakılmıştır ve bâ tarihinde kuraldı 
Başkanveklllerimise ve Hükümet erkanımıza 
göndermiş olduğu davetiyede 25 nci Cumhuriye
tinin senei devriyesi olarak sikredüdiğine göre 
Yugoslav Hükümeti kurulusunu bizim Jlüküme-
timisin kabul ettiği 29 . 12 . 1945 tarihi değil
dir. Ama, biçim ansiklopedilerimizde 2G . 12 de
ğil, 29 . 11 dir. Bu durum muvacehesinde Yu
goslav Hükümetinin kuruluşu hakkında da ih
tilâf mevcuttur. Acaba dedik, yanıldık mı? 
Ama, bir Yugoslav Anayasası yanılmaz. Bize de
diler ki «Efendim Atatürk de Cumhuriyeti kur
madan evvel 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'a 
ayak basmıştır, şu halde Türkiye önm huriye ti 
Hükümetinin kuruluş tarihi 10 Mayıs 1910 mu
dur, yoksa 23 Ekim, 1923 müdür? Ama o tarih
lerde biliyorsunuz ki ar.îa senatörler, ûmumiı 
İmparatorluğu ve Halife mevcuttu. Ama bu La-
rihte Yugoslav Kıraihğı yoktur. Elimizde Yu
goslav Hükümetinin hazırlamış olduğu 
Yugoslavya Hükümetine ait mkarimıı c 
bir yasıda Yugoslav Federatif Hail: Cııum 
yetinin kuruluşunu 29 . 11 . 1C4S olarak kabul 
etmektedir. Sayın senatörlerin bir kınamın 
Fransızca bilmemeleri bir kimi: da Yugoslav -
İslav dilini bilmediği için bendeniz şimdi bunla
rın Türkçe, tercümelerini c-kumak sömürüyüm 
Yugoslavya Federatif Halk Cumhuriyeti Aua-
yasasmın 3 ncü maddesi; Yugoslavya F iubm'k 
Halk öumhuriyotı Devle iinin armau buğday ba-
şaklariyle çevrilmiş bir alandır, Başaklar alt 
kısmında bir kurdele ile bağlıdırlar ve bu kur
delede 29 . 11 . 1943 taılhi yasılıoau Barakların 
uçları arasında beş köseli, bir yıldız vardır, ala
nın ortasında vau vasiyette bsı m s-ab var dar 
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itedir uçları. Bu durum muvacehesinde 
muştur. Arada bir aylık kısım mevcuttur. Ko- | ve bunlardan çıkan yalınlar, bu yalınlarla bir-
misyonumuz bunu raporunda maddi hata olarak i k 
kabul etmiş, üşüntü ile söylemek isterim ki, tak
dir yine Yüce Heyetindir ama burada maddi ha
ta değil, asli bir hata mevcuttur. Bundan bir
kaç gzjı evvel bâzı senatör ve milletvekillerine 
Yugoslav Federatif Halk Cumhuriyetinin 25 ııai 
yıl dönümünü kutlamak üsere 29 . 11 . 1G68 
talihinde birer davetiye gönderilmiştir. Bu da-

görüiüyor ki, Yugoslav Hükümetinin kuruluş 
tarihinin bizi, mevzuumuz yönünden ilgilendiren 
durumu kanun başlangıcında ve kanunun birin
ci maddesinde Yugoslavya Federatif Halk Cum
huriyeti tarafındandı. Bu tarihte millileştirme 
durumu yok. Bu tarihten önce millîleştirme ol
duğuna göre kanunun başlangıcı, başlığı ve bi
rinci maddeden iüharen maddelere geçildiği tak
dirde değiştirme önergeleri vereceğim ki, bu de
ğiştirme önergeleri kanunun ruhuna, maksadına, 
anlaşmalara tamamen intibak etmiş bir vaziyet
te hakiki istihkak sahiplerine tevziine yardımcı 
olacaktır, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Öztürk-
eine, Sayın Atalay usul hakkında söz talebet-
mişsiniz buyurun efendim. 

SIEEI ATALAY (Kars) — Muhterem ar
kadaşlarım. kanun tasarısını üç komisyon tetkik 
etmiştir. Dışişleri, Malî, İktisadi İşler ve Plân 
Komisyonu. Biraz önce Malî ve İktisadi İşler 
Komisyonu Sayın Sözcüsü Bingöl bir önerge 
vererek kendi raporlarının görüşülmesini istedi
ler, Eapor dağıtılmadığı veya geç dağıtıldığı 
işin tesbit edemediğimiz, gerekçeleri de bulun
madığından acaba Malî ve iktisadi işler Komis
yonunun raporu Bütçe ve Plân Komisyonu rapo-
ıandan ayrı bir görüşü savunduğu için midir ki, 
Hali ve iht-İsadi işler Komisyonu kendi raporu
nun gcüaışmenııi istediler. Tereddüt izhar et-
tiğmrdon talepte bulunup söz istemedim. Ama 
bu araaa rapor dağıtıldı gördük ki, Malî ve ik-
tkadi ider Komisyonu raporu ile Bütçe ve Plân 
İaomisyonu raporları arasında bir fark yok. Son 
kemüryon Bütçe Plân Komisyonudur. Bütçe 
1'iân Komisyonu raporunun görüşülmesi iktiza 
ederken her halde Malî ve iktisadi İşler Komis-
3'onu burada mevcut bulunması, Plân ve Bütçe 
Komisyonunun hasır bulunmaması, onun yerini 
alman gibi Cumhuriyet Senatosunda görüşülme 
usulünü ve Tüzük hükümlerini sarih bir surette 
engeller veyahut gölgeler mahiyetteki bir dav
ranış olarak niteâmıek mümkündür. Çünkü, Ma
li ve iktisadi işler Komisyonu 1 ve 3 ncü madde
lerde basım hatası olduğunu ifade ile 1 ve 3 ncü 
maddeleri yeniden tedvin etmiştir. Sadece ba-
aım hatası iddiasiyle. Bunu da Bütçe ve Plân 
Komisyonu ranorunda zaten tesbit etmiştir. 1 
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ve S ne a maddelerde basım hatası olduğunu açık
ça belirtmiştir. Binaenaleyh, iki komisyon ra
poru anısında zerre kadar fark yoktur. Aynen-
dir. Fark olmadığı halde son komisyonun ra
poru yerine bir önceki komisyonun raporunun 
görüşülmesi ancak iki komisyon raporu arasın
da farklılık olur, ciddî bir görüş ayrılığı bulu
nur bu ciddî görüş ayrılığında diğer komisyon 
kendi görüşünün Genel Kurulca görüşülmesini 
isteyebilir. Sayın Başkanın yaptığı gibi oya su
nar, kabul edilirse o görüşülür. Ama, hiçbir ay
kırılık bulunmadığı takdirde bir komisyonun, 
diğer komisyonun yerini alması ve kendi rapo
runun görüşülmesini istemesine halikı olmaması 
iktiza erer. Böylelikle bir hata işlenmiş bulu
nuluyor. Bunun düzeltilmesi iktiza eder. Plân 
ve Bütçe Komisyonu raporu son komisyondur, 
onun görüşülmesi; ancak ciddî sebepler bulun
duğa takdirde bu iki rapor arasında farklar bu
lunduğu saman bir diğer komisyonun raporunun 
görüşülmesi mümkündür ve usule uygundur. 
Ama; buluıonad}ğı samanda sadece görüşülmeyi 
temin için usul hükümlerinin zorlanması yerinde 
değildir. Bu sebeple hatadan dönülmesini istir
ham ederim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın senatörler, Sayın Atalay 
usul halikında görüşlerini Yüce Heyete sundu
lar. Şimdi müsaade ederseniz Riyaset de tatbik 
etmiş olduğu usulün İçtüzüğe uygun olduğunu 
ifade etmelc ister. Kaldı ki, tatbik etmiş oldu
ğumuz u;;ullm doğru olduğu muhterem Heyetin 
kararı ile sabit olmuştur. Bununla beraber Sa
yın Aialay'm şilininde de şüphe kalmaması için 
meseleyi bir kere daha vaz'etmek istiyorum, ön
ce Sayın At alay'm ü'.lıar buyurdukları gibi içtü
züğümüzde son komisyon raporunun konuşula
cağı hususim da bir hüküm, yoktur. Ancak, İç
tüzüğün 13 nc-u maddesinin son fıkrası bir hü
küm vaz'etniktir. Müsaade ederseniz okuyo
rum. «Plan Komisyonu diğer komisyonların ra
por Y3 metinlerinde yürürlükteki uzun vadeli 
plana aykırı bulduğu hususları belirtir ve met
in uzun vadeli plâna uygun şekle sokar. Eu tak
dirde Genel Kuruldaki görüşmelerde esas Plân 
Komisyonunun raporudur.» Demek oluyor ki, 
içtüzük bir âmir hüküm vaz'etmiş. Ne saman?.. 
Eğ.:r Plân Komisyonundan evvelki komisyon
larda yapılmış olan müzakereler neticesinde ra
por uiiun vadeli plâna aykırı griilmüşse ve Büt
çe Komisyonu da bu raporu tasvibetmişse o 
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takdirde Bütçe ve Plân Komisyonundan başka 
komisyonun Heyeti Umumiyede hasır bulunma
sına imkân yoktur. Ama bunun dışındaki haller
de demin de arz ettiğim, gibi 35 nci madde bize 
âmir hüküm vaz'etmektedir. 35 nci madde «Bîr 
tasarı veya teklifi Genel Kurulda ilgili komis
yon savunur.» der. Yine Sayın Atalay'a arz 
etmek isterim ki, 1957 senesinden evvel meriyet
te olan içtüzüğün 42 nei maddesinde bu hükmü 
bir kaideye bağlamıştır. «Başlıca ilgili komis
yon» demek suretiyle tasrih etmiştir. Bizim Tü
zük koyucumuz bu «Başlıca ilgili komisyon» 
tabirini koymamak suretiyle Heyeti Umumiyeye 
icabı halde geniş karar alma yetkisi vermiş bu
lunmaktadır. 

Yine Tüzüğümüzün 23 ncü madde ünde «Mil
let Meclisi Başkanlığından gelen tasarı veya tek
liflerin ilgili komisyonlara re'sen Sayın Cumhu
riyet Senatosu Başkanının» göndereceği beyan 
edilmiştir. İçtüzüğün 23 ncü maddesinde Sayın 
Cumhuriyet Senatosu Başkanına verilmiş olan 
yetki şüphesiz ki evleviyetle Heyeti ÎTmumiyenin 
sahibolmuş olduğu bir yetkidir. Onu kullandık 
ve karara bağladık. Arz ediyorum ve eliyorum 
ki; mâruz sebeplerden dolayı tatbikatımız doğ
rudur, müzakerelere devam ediyoruz, efendim. 

Efendim tümü hakkında söz istiyen sayın 
üye?.. Buyurun Sayın Melen. 

FESİD MELEN (Van) — Muhterem arka
daşlar, maddelerde ayrı ayrı söz almamak için 
birçok maddede tekerrür eden bir iki terim hak
kında vuzuha kavuşmak istiyorum. Bu kanun 
maddesinin başlığında millîleştirmekten bahset
mektedir. «Türk vatandaşlarına aidoîup Yugos
lav Federatif Halk Cumhuriyetince ınillîlegtiril-
miş bulunan mal, hak ve menfaatlerden» bahse
dilmektedir, Buna mukabil metin içinde «dev
letleştirmeden» bahis vardır, Birinci maddede 
de var, millîleştirme yerine devletleştirme keli
mesi kullanılmıştır. 12 nci maddede de ayrı ay
rı kullanılmıştır. «Millileştirilen veya clevletleş-
tirilen» denmiştir. Bu terimlerin henüz memle
ketimizde anlamı, muhtevası ve kapsamı tam 
olarak taayyün etmediği için çeşitli mânalarda 
zaman zaman kullanılmasına rastlıyoruz. Bu
rada ilerde tatbikatta her hangi bir tereddüde 
mahal vermemek üzere hangi mânada kullanıl
mış olduğunun tesbitincle fayda vardır. Eğer 
bunları müteradif olarak kullanıyorsak mesele 
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yoktur, ama 12 nei madde beni tereddüde sevk 
etti. «Millileştirilen veya devietleştirilen.; den
miştir. Anlaşılıyor ki, bir ayrı mânada kullanma 
ihtimali var. 

Şimdi de vletleştirilen ki, bir hakkın veyahut 
gayrimenkul ün veya diğer b;r şeyin mülkiyeti
nin Devlete intikal ettirilmesidir. Yani Devlet 
hükmi şahsiyetine. Millîleştirme daha önerdi 
bir kapsamı olabilecek bir kelimedir. Sadece 
Devlet şahsiyeti hükmiyesine değil faraza kol-
lektiviteiere il gibi, belediye gibi, komün gibi 
kollektivitelere veyahut sendikalara veyahut 
hattâ kooperatiflere mal edilmesi halini dahî ih
tiva edebilir. Ama eğer böyle ise bu takdirde 
bunlardan yalnız birisini almakta fayda varda 
Görüyoruz ki, başlıkta millileştirme, maddenin 
birisinde sadece devletleştirme, diğer bir- madde
de hem millîleştirme, hem devletleştirme keli
meleri kullanılmıştır. Bunların hangi anlama 
kullanıldığını izah ederlerse bilha~aa uygulama 
srıasmdaki müşkîlieri bertaraf etmiş ouruz. 

Muhterem arkadaşlar, bir diğer nokta da 
şudur, üzerinde duracağım. Bu anlaşma aslın
da eksik bir anlaşmadır. Onun eksikliklerini 
kanunla tamamlamaya çalışmış bulunuyoruz, 
Öyle görünüyor. Hak sahiplerinin alacakları 
iki usule göre tesbit ediliyor. Eğer bunların 
millîleştirme vesikasında bedel, değer yazılı ise 
kendilerine ödenecek tazminata bu esas olu
yor, bu bedel. Eğer yazılı değilse takdir ko
misyonları yeniden bunları tesbit edecekler
dir. Takdir komisyonlarının tesbit edeceği 
değerler esas olacaktır, bedeller esas olacaktır. 
Gerekçede okuduğumuza göre 10 bin müra
caat var. Şimdi bunların eğer büyük bir kıs
mında hakikaten bu bedel yazılı değilse bun
ların teshili çok uzun zamana ihtiyaç göstere
cektir. Aslında 10 seneden beri bu alacaklılar 
bekliyorlar. Çünkü bunların sonu alınmadan 
tevziat yapiiamıyacak. Alınan bedel tümü için 
alınmış. Bütün orada bırakılan 'malların tama
mı için üç milyon 700 bin dolarlık bir tazmi
natı Yugoslav Hükümeti vermiş, biz em ara 
taksim edeceğiz. Bunları taksim edebilmek 
için bu değerlerin hepsini karşüayarnıyabilir, 
bu takdirde garabet en taksim etmek zarure
tinde kalınacaktır. Bu değerlerin tanıammın 
tesbit edilmiş olması lazım. Vesikalarında ya
sılmamış olanların sayısı çoksa, ki -çok oldu
ğu anlaşılıyor, bu 50 sene sürer arkadaşlar. 

Heyetler gelecek vesikalar istiyecek icabında 
Yııgoslavyaya gidilecek, kanunda yer var, 
mahalline araştırma yapılacak, kıymet tesbit 
edilecek belki bu kıymetlerde fahiş ihatalar ola
bilir. Diğer hak sahiplerinin itirazını davet 
edebilir, haklı olarak. Bu 50 sene sürer. Ka
nunda bunu karşılayacak bir hüküm var fil
vaki. 5 000 liraya kadar olanı veriyorlar. Ve
rilmesine müsaade ediyor. Ama diğerlerinin 
% 40 mı veriyor. Acaba bu % 40, % 60 yine 
tedahülde kalacak korkuyorum ki, ömrü kâfi 
gelmiyecek alacaklıların bunları alabilmeleri 
için bu sebeple acaba bir tetkik yapılmış mıdır, 
bu % 40 m üstünde faraza % 70 - 80 gibi bir 
bedel verilemez mi? Bu verileb'iMrse o vakit 
% 20 için zararı yok, uzun zaman bekliyebi-
lirler veyahut bunu da vârislerine bırakır, bi
tirirler meseleyi alacaklılar. Aksi halde de
diğim gibi 20 sene 30 sene gibi uzum bir zaman 
bekliyeceklerdir, alacaklılar. Zaten sanıyorum 
ki, 10 sene geçmiştir bu anlaşmanın üzerinden 
10 - 12 sene geçti. Hiç olmazsa bir o kadar ve
yahut iki misli zaman bekletmeye tahammülü 
yoktur. Bir pratik tedbir düşünelim. Eğer 
% 40 ı biraz artırmak kabil ise lütfen bunu 
tesbit etsinler. Onu artıralım ve kabili tatbik, 
uygulaması mümkün ve haık sahiplerini daha 
uzun zaman bekletmiyeoek zararlarını kısmen 
önliyecek bir kanun çıkarmış olalım. Teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın Melen, bir dakikanızı rica 
edeyim. 

Efendim, zatıâlilerinizin konuşmalarında 
bir soru tevcih ettiğiniz zehabına kapıldım. Bu 
soruyu Hükümete mi yoksa komisyona mı tev
cih ettiniz? Çünkü cevaplandıracağım. 

FERİD MELEN (Devamla) — Efendim, bir 
milletvekili, senatör konuşurken bâzı mesele
ler orLaya atar. Aydınlanmasını ister. Bunu is
terse Hükümet isterse komisyon aydınlatır. Bu 
tercihi kendilerinin yapması lâzımdır. Yoksa Hü
kümete soruyorum ve cevap versin, berikini de 
komisyona soruyorum, komisyon cevap versin 
şeklinde bir usul sanıyorum ki, hem mevcut de
ğildir, hem doğru ve pratik değildir. 

BAŞKAN — Muhterem Melen, ben sayın 
üyelerin haklarını muhafaza ve müdafaa et
mek mevkiinde bulunduğum bir zamanda şüp
hesiz ki, birşey biliyorum da bunu söylüyorum. 
Bani bühtan altında niye bırakırsınız? 
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Şimdi arz ediyorum, içtüzüğün 78 nei mad
desinin birinci fıkrası «Her üye bir kanunun 
görüşülmesi sırasında Hükümete veya komis
yon sözcüsüne sorular yönetebilir. Yeterlik 
Önergesi verilmeden önce yöneltilen sorular 
cevaplandırılmadan bu önerge oya konmaz.» 
demek oluyor ki, muhterem üyelerin Hükü
mete ve komisyona ayrı ayrı soru sormak hık
ları mevcuttur. Ben zatıâlinizin bu muhte
rem hakkınızı müdafaa ve sonuna kadar götü
rebilmek kasdı ile sormuştum, özür dilerim, 
teşekkür ederim. 

FERİD MELEN (Devamla) — Teşekkür 
ederim, her ikisine soruyorum. 

BAŞKAN — Sayın Karaöz. 

İLYAS KARAÖZ (Muğla) — Sayın Başkan, 
değerli senatörler; Yugoslavya'da Türklere ait 
mallar iki defada millîleştirilmiştir. Birincisi 
Yugoslav Kırallığı zamanında 1927 yılında baş
layıp 1933 yılına kadar süren ve tatbikatta &g-
rar ismi verilen Zirai Reform Kanunu ile köy
lerdeki araziye inhisar eder. Eu millîleştirmeden 
zarar gören vatandaşlarımızın zararlar: karşı
lığında Türk - Yugoslav Kırallığı anlaşması ge
reğince 17 milyon dinar alınmış ancak bu para 
hak sahiplerinin çokluğu sebebiyle taksimi 
kabil olmadığından 3427 sayılı Kanunla Kızı-
laya bağışlanmıştır. 

ikincisi ve asıl konumuz Yugoslav Fedaratif 
Halk Cumhuriyetinin kuruluşunu mütaakıp şe
hirlerde bulunan fabrika, depo, ev sair musak-
kaf taşınmaz mallara rejim icabı 1946 - 1948 
yıllarında el konulmasıdır. Bu hareketten sa
rar gören vatandaşlarımızın hakları konusunda 
Yugoslav Federatif Halk Cumhuriyeti ile 
Hükümetimiz arasında 1950 yılında başlıyan 
müzakereler 1957 yılında neticelenmiş ve ya
pılan anlaşma 10 . 9 . 1957 gün ve 7050 sayılı 
Kanunla tasdik edilmiştir. Bu anlaşmaya göre, 
Yugoslav Hükümeti sekiz yılda sekiz eşit tak
sitte ve sonuncu taksit Mart 1989 ayında 
ödenmek üzere üç milyon 750 bin dolar öde
meyi taahhüdetmiştir. Bugüne kadar bu meb
lâğın 29 milyon 50 bin Tl. tahsil edilmiş olup 
faiz ve ikramiyeleri ile birlikte bu paranın 
yekûnu 33 398 354 liraya baliğ olmuştur. 3,750 
milyon dolarlık tazminat sarar p-ören her va
tandaşımızın ayrı ayrı zararlarını ihtiva et

meyip toptan zararları kargılığı global olarak 
alınmış bir paradır. 

Dışişleri Bakanlığı Yugoslav Fedartif Halk 
Cumhuriyetinin yapmış olduğu bu millîleştir
me dolayısiyle, zarar gören vatandaşlarla be
yana davet ettiğinden adı geçen bakanlığa 6 751 
dosyayı teşkil eden 10 000 kişi müracatta 
bulunmuştur. Bu dosyaları tetkik ve hak sa
hipleri tesbit olunarak alman tazminattan öde
mede bulunabilmek için 7 . 2 . 1967 gün ve 
6/185 sayılı Kararname ile kurulan takdir ve 
tsvzi komisyonuna, devredilmiştir. Maliye Ba
kanlığına bağlı olarak kurulan Takdir ve 
Tevsi Komisyonunca bugüne kadar : 

1. 6 751 dosyadan 3 295 müracaat sahibinin 
Yugoslavya'da yapılmış ikinci •millîleştirme ile 
ilgisi bulunmadığı, bunların Kırallık zamanın
da yapılan millîleştirme ile ilgili olduğu tesbit 
edilerek müracaat sahiplerine tebliğ edilmiştir. 

2. Bu suretle 6 751 dosyadan 4 096 dosya-
tazminatla ilgili görülmiyerek reddedilmiş ve 
kalan 2 265 dosya da incelenmiştir. Bunlardan 
bir kısmının tetkikinde müracaat edenlerin 
hak sahibi olduğu kesinlikle belli olmuş, bir 
kısmının ise vesikaları noksan görülmüştür. 
Müracaat sahiplerinin alman tazminattan fay
dalanabilmesi için Yugoslav Federatif Halk 
Cumhuriyetince mal, hak ve menfaatlerinin 
millileştirdiğini ispat etmeleri lâzımdır. Zira, 
millileştirmeden önce mâlın satılmış olması 
muhtemeldir. Bu takdirde bu gibilerin tazmi
nattan istifadeleri ?öz konusu olmıyacaktır. 
İste hak sahibi olduğu düşünülen 2 265 dosya 
sahibinden büyük bir kısmı mal, hak ve men
faatlerinin millîleştirildiğini götserir belgeyi 
ibraz edememektedir. Diğer taraftan bir kı
sım hak sahibi adresinde bulunamadığından 
yapılan tebligat geri dönmektedir. Pek çoğu
nun mallarının kıymeti malûm bulunmamaktadır. 
Alman tazminatın hak sahiplerine muayyen 
ölçüler dâhilinde dağılabilmesi ve yapılan 
tebligata cevap verinlyenlerin haklarının dü-
şünülebilmesi için meselenin bir kanunla halli 
zarureti duyulmuş ve bu makfatla hazırlanan 
tasarı 20 . 7 . 1967 tarihinde Yüksek Meclise 
sevk edilmiştir. 

Değerli senatörler, tasarı kanunlaştığı tak
dirde uzun zamandan beri bekliyen hak sahip
lerine ödemede bıılunulabilecektir. idare dosya
ların tamamım incelemiş ve kanunun kabu
lünde hak sahiplerine tebligat yapabilecek saf-
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haya getirmiş bulunmaktadır. Bu itibarla ta
sarının kısa zamanda kanunlaşmasında vatan
daşlarımızın sayısız menfaatleri "bulunmakta
dır. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Tasarı üzerinde söz istiyen sa
yın üye, buyurun Sayın Bilgehan. 

LÜTFİ BİLGEN (İçel) — Efendim, sayın 
sözcünün beyanında eğer bir noktayı yanlış an-
lamadımsa, hazırlanan teklifte şöyle bir ibare 
kullandılar. «Zamanında tebligat yapılmadığı 
hallerde hak sahibinin hakkının düşürülmesi 
için» dediler galiba, o kısmın tekrarını lütfen 
rica edeceğim. Eğer öyle anladımsa burada bir 
diyeceğim var. 

BAŞKAN — Saynı Lütfi Bilgen Beyefendi, 
üyeye sual sorulamam. Sayın îlyas Karaöz bir 
sözcü değildir efendim. 

LÜTFİ BİLGEN (Devamla) — Peki efen
dim, şimdi senelerden beri bekliyen vatandaş
larımızın bir kısmı haklarını alacak şekilde 
formalitelerini ikmal etmişler. Fakat bâzıla
rının müracaatında verilen cevabı zamanında 
tebellüğ edemedikleri için haklan düşmüş. 
Nitekim elimde bir misal var. 

Maliye Bakanlığı nezdinde Takdir ve Tevzi 
Komisyonu Başkanlığına 

Ankara 
Dışişleri Bakanlığı Ticaret ve Ticari Anlaş

malar Umum Müdürlüğünden Yugoslavya 
50/33313 sayılı dosyamın akıbetini sormuş
tum. Dosyamın akıbetini ve hakkımı ne yolda 
alabileceğimi. 1/4 CAG Dairesi Genel Müdür
lüğü şube... sayıları ile size müracaatım bildi
rilmiştir. Çok mağdur olmuş durumdayım. 
Halen emekli memurum. Halen Yugoslavya'da 
kalmış bulunan ve bedelinin Hükümete öden
miş olduğunu duyduğum mallardan hakkımı 
ne suretle alabileceğimi ve dosyamın durumu
nun bildirilmesine müsaadelerinizi dilerim. Say
gılarımla. 

ibrahi Feyzioğlu Yusuf Ziya Çakar 
Emekli Gümrük Âmiri 

Mersin 

Bugün ben daireden bu vatandaşın parası
nın ne olduğunu tesadüfen sormuştum. Verilen 
cevapta 3127 sayılı Kanuna göre, kendisine 
tasfiye esnasında hak ettiği paranın ödanmesi 
için tebligat yapılmış, zamanında bunu tebellüğ 

etmediğinden hakkı yanmıştır şeklinde cevap 
verdiler ve böylece yazı yazacaklarını bildirdi
ler. 

Bu gibi hallerde yıllardan beri uğrasan va
tandaşlarımızın hiç olmazsa hak ettiği kısımla
rını aynen alabilmesi için zamanaşımı gibi bir 
barajın konmamasını istirham edeceğim. Bu 
sebeple ilgili maddeye eklenecek bir fıkra ile 
teklifte bulunuyorum. 

Saygılarımla, 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bil
gen. Tümü üzerinde söz istiyen sayın üye yok. 
Komisyon söz istiyor. Buyurunuz Sayın Ko
misyon. 

MALÎ VE İKTİSADİ İŞLER KOMİSYO
NU SÖZCÜSÜ İSA BİNGÖL (Muş) — Sayın 
Başkan, değerli senatörler, huzurunuzda müza
kere edilmekte olan kanun Yugoslav Federatif 
Halk Cumhuriyetinin yetkiyi kazandığı tarih
te Yugoslavya'da bulunan Türk asıllı kimsele
rin malına el koymuş olması ile başlamakta
dır. Bundan evvel yine Yugoslav Krallığının 
millîleştirmek suretiyle el koyduğu araziler, 
Agrar ve kolonizasyon tâbirleri ile kullanılan 
bu emlâkin karşılığı 17 bin dinar olarak alın
mış, yapılan anlaşma 2382 sayılı Kanunla 1934 
yılında kıymetlendirilmiş, ancak bu çok cüzi 
bedelin dağıtılması imkânı bulunamadığı için, 
devrin iktidarları ve hükümetleri tarafından 
3427 sayılı Kanunla 15 Haziran 1938 tarihinde 
meriyete girmiş olan kanunla üç sağlık mües
sesesinin tedvirine sarf edilmiş ve hak sahiple
rinden hiç kimseye bir bedel ödenmemiştir. 
Ancak 1950 yılında Yugoslav Cumhuriyeti ile 
yapılan anlaşmada malına el konulmuş, devlet
leştirilmiş, Yugoslav Hükümeti tarafından dev
letleştirilmiş emlâkin bedelinin ödenmesi ko
nusunda 1956 yılına kadar devam etmiş. 1956 
yılında katî neticelere varılmış ve 5597 sayılı 
Kanunla neticeye varılarak kıymetlendirilmiş-
tir. Şimdi huzurunuzdaki müzakere edilen ka
nun bu anlaşma ile Yugoslav Hükümetinin 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine ödiyeceği 
3 750 bin doların şu anda Türkiye'de hak sahi
bi olması kanun ile tesbit edilen Türk vatan
daşlarına dağıtılması keyfiyetidir. Bugüne ka
dar kanunun 3 750 bin doların 8 taksitte öden
mesi anlaşmasına varılmış ve son taksit 1969 
yılında ödenecek hale gelmiştir, yedi taksit 
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ödenmiş son taksit tahsil edilir duruma gel
miştir. 

Muhterem senatörler, huzurunuzda müzake
re edilen kanun ile devlet bünyesinden ayrı 
bankada sahiplerine, istihkak sahiplerine dağı
tılmak üzere bekletilen bu bedelin başka bir 
yere sarf edilmeden, emsali gibi, hak sahipleri
ne ödenmesi mevzuu kıymetlendirilmiştir. 

Sayın arkadaşlarımızın burada dile getirdi
ği bir tâbir, millîleştirme ve devletleştirme tâ
birleri... Muhterem senatörler, yapılan muhte
lif anlaşmalarda muhatabolarak alman mües
seselerin kullandığı tâbirler millîleştirme ve 
devletleştirme olarak geçmiş bulunduğu için 
her hangi bir ihtilâfı yaratmamak için aynen 
tâbirler kullanılmış, fakat kasıt, fiilî vakıa 
etatizmdir, devletleştirilmiş mülkün karşılığı
nın ödenmesidir. Yoksa ayrı ayrı bir tâbir 
mevzuubahis değildir, bir millîleştirme hali 
yoktur, yani nasyonalizm haline getirilmiş, bir 
vatandaştan alınmış, bir özel sektörden alın
mış Yugoslav tâbiiyetinde her hangi bir şahsa 
veya hükmi şahsiyete verilmiş değil, doğru
dan doğruya Devletin el koyduğu, Devletin 
mülkiyetine geçirdiği gayrimenkullerin karşılı
ğının ödenmesidir. Fiilî hal devletleştirmedir 
kullanılan tâbirler dolayısiyle bazen millîleş
tirme bazen devletleştirme kullanılmıştır. Fa
kat hal devletleştirmedir. 

Sayın Lütfi Beyin beyan ettikleri konuda 
zamanında müracaat edemediği için hakkını 
kaybetmiştir gibi bir hal mevzuubahis değil
dir. 7050 sayılı Kanun hükümlerine göre 1956 
yılında Türk vatandaşlığına girmiş olan şahıs
lar bu haklardan istifade eder, Binaenaleyh bu 
tarihe kadar Türk vatandaşlığına girmiş şahıs 
bu müruru zamanı kesmiştir. Ondan sonra 
Türk vatandaşlığına girmiş olanlar bu haklar
dan anlaşma hükümleri gereğince, mer'i kanun 
hükümleri gereğince istifadesi mümkün değil
dir. 

Diğerlerin tesibiti konusu uzun müddetten 
beri, yani 1950 den 1968 yılma kadar çeşitli 
safhalarda tesbitler, değerlendirmeler, tahkik
ler yapılmış şu anda yetkililerin beyanlarına 
göre 2 100 hak sahibi kalmış bulunmaktadır. 
Diğerleri 2338 sayılı Kanunun şümulüne giren 
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arazileri agrar yoluyla el konmuş ve karşılı
ğından 17 bin dinar olarak verilmiş bulunan
lar arasındadır. Bu kanun hükümlerine gir
memektedir, bu kanun hükümlerine göre ken
dilerine bir hak tanınması mevcut anlaşmalar 
gereğince, akdedilmiş anlaşmalar gereğince bir 
imkân sağlıyamamaktadır. 

Sayın arkadaşlarımızdan birisi bir müsade
re karşılığında kendilerine bu bedel ödenecek
tir gibi bir beyanda bulundular. Kanunun met
ninde aranacak belgeler bölümünde bu husus 
sarahaten ve vuzuhla beyan edilmiştir. Bu 
mevzu mutlak olarak bertaraf edilmiştir, böyle 
bir hâdisenin vukuu asla mümkün olamaz. 

Bir tarih keyfiyetini beyan ettiler. Sayın 
senatörler, hâdise Fransızca yazılı metin No-
bamre 1945 olarak beyan edilmiş yani 20 Kasım. 
29 Novambre 1945 olarak beyan edilmiş me
tinde tercüman tercüme ederken Novambre 
12 olarak yazmış. Yani hata tabı hatası mev
zuu buradan doğmaktadır. Ki, bunun karşısm-
dadır zaten Yugoslav Halk Cumhuriyeti Hükü
metinin kuruluşu beyan edilmiştir, aslolan 
ela odur. ikincisi bir teyittir, binaenaleyh teyi
din hatalı şekilde geçmesi de sizlerce de mak
bul mütalâa edilemiyeceği inancı içinde bunu 
da bir maddi hata olarak mütalâa ve tashihi 
mevzuu, komisyon raporunda kıymetlendiril
miş ve huzurunuza arz edilmiştir. 

Netice olarak muhterem Hükümetimizin 
çok iyi bir niyet ile yıllardan beri sürünceme
de görünen bu haklarının kendilerine en kısa 
zamanda verilmesi maksadiyle hazırladığı ve 
Meclisten geçerek huzurunuza gelmiş olan 
metnin aynen kabulü şeklindedir, komisyonu
nuzun mütalâası. Aynen itibarınızı istirham 
ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bin
göl. Tasarının tümü üzerinde söz istiyen sayın 
üye? Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

ivedilik teklif edilmektedir, ivedilik husu
sunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 
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Türk vatandaşlarına aidolup Yugoslav Federatif 
Halk Cumhuriyetince millıleştirilmiş bulunan 
mal, hali ve menfaatlerin tasfiyesi hakkında 

Kanun 

Genel hükümler 
Madde 1. — Yugoslav Federatif Halk 

Cumhuriyeti tarafından mal, hak ve menfaat
leri devletleştirilen ve diğer tahdidi tedbirlere 
tabi tutulan Türk vatandaşlarının alacaklarına 
karşılık alman tazminat; bu kanunla yazılı 
esaslar dâhilinde tesbit ve takdir olunarak hak 
sahiplerine ödenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Buyurunuz Sayın öztürkçine. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Saym 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; kanunun 
başlığı «Türk vatandaşlarına aidolup Yugos
lav Federatif Halk Cumhuriyetince millîleşti-
rilmiş bulunan mal, hak ve menfaatlerin tasfi
yesi hakkında kanun» diyor. Yugoslav Fede
ratif Halk Cumhuriyeti 29 . 11 . 1945 tarihin
de kurulduğuna göre başlık 29 . 11 . 1945 tari
hinden itibaren Yugoslavya'da millîleştirilmiş.. 
Yani tarihinde Federatif Halk Cumhuriyeti 
tarafından millîleştirilmiş mânası da çıkar. 
Halbuki bizim üzerinde durduğumuz 1950 ta
rihli anlaşma, bir de 13 Temmuz 1956 tarihin
deki anlaşmalara göre istihkak sahiplerine tev
zi etmekle mükellefiz. Şimdi o zaman ben ko
misyondan veya Hükümetten şunu sormak is
terim: «Yugoslav Federatif Halk Cumhuriye
tince millileştirilen» dendiğine göre bu tarih
ten evvel, yani 29 . 11 . 1945 tarihinden önce, 
Yugoslav Devletince millîleştirilmiş olan veya 
devletleştirilmiş olanların hak ve hukuku ne 
olacak? Bu soruya cevap verildiği takdirde hâ
dise aydınlanacaktır. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın öz
türkçine. 

Birinci madde üzerinde söz istiyen sayın 
üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) «Hoppa
la» ben soru sordum. (Gülüşmeler) 

Tazminattan istifade edecek olanlar 
Madde 2. — Yugoslav Federatif Halk 

Cumhuriyeti tarafından 5.12.1946 ve 28.4.1948 
tarihlerinde yapılan millîleştirme ve sair ted

birler dolayısiyle mal, hak ve menfaatlerine el 
konulan Türk vatandaşları, tazminattan istifa
de ederler. 

Ancak, tazminattan istifade edebilmek için 
anlaşmanın imza edildiği 13 Temmuz 1956 tari
hinde Türk vatandaşı olmak şarttır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye? Buyurunuz Sayın öztürkçine. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım, demin lütfe
dip kabul ettiğiniz madde «Yugoslav Federa
tif Halk Cumhuriyetince millileştirilen» diye 
kabul edildi, ikinci maddede de «Yugoslav Fe
deratif Halk Cumhuriyeti tarafından, 5.12.1946 
ve 28 . 4 . 1948 tarihlerinde yapılan millîleş
tirme» şimdi, bu tarihlerde Yugoslav Federa
tif Halk Cumhuriyeti mevcut değil. Yapmayın 
muhterem arkadaşlarım, ikinci maddede Yu
goslav Federatif Halk Cumhuriyeti tarafından 
5 . 12 . 1946 ve 28 . 4 . 1948 tarihlerinde ya
pılan millîleştirme ve sair tedbirler dolayısiy
le mal, hak ve menfaatlerin» diyor. O tarihte 
Yugoslav Federatif Halk Cumhuriyeti yoktu. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Anlaşma
lar var. 

BAŞKAN — Müsaade ediniz muhterem se
natörler. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — Yu
goslav Devletiyledir anlaşma. Yugoslav Devle
ti zamanında millileştirilen ve diğer tahdidedi-
len malların Yugoslav Federatif Halk Cum
huriyetiyle yapılan anlaşmadır. Anlaşmanın 
tarihi; 13 Temmuz 1956 dır. O tarihte yapılan 
anlaşmadır. Federatif Halk Cumhuriyeti 
29 .11 .1945 te kurulmuştur. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Hepsi-
oraya giriyor. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — Bir 
dakika 1945 - 1948 de millîleştirme var. Bakan
lığa yapılan müracaatlarda 1954 te, 1953 te ya
pılan millîleştirmeler de mevcuttur. Bakanlığa 
müracaat edilmiştir. Burada biz, şu tarih ara
sında millîleştirmeyi koyduğumuz takdirde, 
1954 ve 1955 tarihlerinde yapılan Yugoslav 
Federatif Halk Cumhuriyeti tarafından yapı
lan, millîleştirmeye göre bu vatandaşların hu
kukî durumu ne olacaktır? Komisyon kararla
rına sıra geldiği zamanda, bendenizde mevcut 
kararlar vardır. Bu kararlarda tamamen ka-
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nunun tatbikatiyle istenen netice vasıl olmadı
ğı meydana çıkacaktır. «Türk vatandaşı olmak 
şarttır» diyor. «13 Temmuz 1956 tarihinde Türk 
vatandaşı olmak şarttır» diyor. Elimizde anlaş
ma var. Bu anlaşma da Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde kanun olarak kabul edilmiş. 7050 
sayılı Kanundur. 7050 sayılı Kanunun anlaş
manın 4 ncü maddesi «işbu anlaşma imza tari
hinde Türk vatandaşlığından istifade eden» di
yor. Demek ki, imza edilen 13 Temmuz 1956 ta
rihinde anavatana göçmen olarak gelmiş, fakat 
Türkiye Cumhuriyeti nüfus kâğıdını almamış 
vatandaşlarımızın burada bu madde kabul 
edildiği takdirde hak ve hukuku zayi olmakta
dır. Bu itibarla bizim vazifemiz, anlaşmalara 
uygun olarak istihkak sahiplerine tevzi etmek 
olduğuna göre, burada Türk vatandaşlığından 
istifade edilmesi şeklinde olduğu takdirde an
laşmanın 4 ncü maddesine uygun olarak kanun 
tedvin edilmiş olacaktır. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Öztürkçine, birinci mad
denin kabulünden sonra «Hoppala» demek su
retiyle Kiyasetin tutumunu beğenmediğinizi 
ifade ettiniz. Şimdi Riyaset kendisini müda
faa sadedinde değil, fakat yaptığı muammele-
nin doğruluğu bakımından zatiâlinizi ikaz et
mek isterim. İçtüzüğün 94 ncü maddesinin 2 nci 
fıkrası «Tadil teklifi, ilgili bulunduğu madde 
numaralarını açıkça göstermeli ve gerekçeli 
olmalıdır» diye âmir hüküm vaz'eder. Zatiâli-
niz, birinci maddenin hükümlerini beğenmediği
niz halde, teklif vermemeniz hasebiyle; biz 
birinci maddeyi içtüzük hükmü gereğince oyla
mak mecburiyetindeydik ve oyladık. Bu sebep
ten dolayı kusurun bizzat zatiâlinize aidol-
duğunu lütfen kabul ediniz. 

Sayın Melen buyurunuz efendim. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Komis
yonda sual sordum cevap vermedi. 

FERİD MELEN (Van) — Sayın Başkan, 
Muhterem Öztürkçine'yi ben haklı görüyorum 
bu müdahalelerinde. Hakikaten ben de okudu
ğum zaman tereddüdettim bu husus üzerinde. 
Bir defa iki muayyen tarihten bahsediyor, mil
lîleştirme tarihi olarak. Eğer bunların dışında 
başka tarihlerde de millîleştirme varsa ve onu 
dışında bırakıyorsak, o başka. Ama bu devre zar
fında, genime bir devre zarfındaki bütün millî
leştirmeyi kasdediyorsa o vakit başka bir ifa

de kullanmak lâzım. Bence bunları; aslında bü
tan bunlar anlaşmaya bağlıdır, anlaşmada ya
zılı olanlara verilecektir. Anlaşmada kimler için 
tazminat alınmışsa, kimler kasdedilmişse onla
ra verilecektir. Bu sebeple metinde anlaşmaya 
atıf yapsaydık mesele kendiliğinden halledilir
di, bu nevi istifhamlar doğmasına sebep kal
mazdı. Böyle olduğuna göre hiçolmazsa bura
da ya Hükümet veya komisyon hakikaten bun
dan ne kasdedildiğini, açıkça beyan ederlerse 
tatbikatta ihtilâflar doğmaz. Sayın Öztürkçi-
ne'nin dediği misali ben de biliyorum. Başka 
tarihlerde de el koyma olmuş, müracaat etmiş
ler, ve sanıyorum ki onlara bir hak tanınma
mış. 

Yine söylediği doğrudur, bizde nüfusa alma 
rasolesi çoğu zaman yıllarca sonra yapılmış-
tri1. Gelmiştir göçmen, sekiz sene sonra, on se-
ns sonra hare veremediği için, bir zaman hare 
vardı, sekiz on sene nüfusa kayıt muamelesi ge
cikmiştir, böyle misaller vardır. Binaenaleyh 
bunu korken bizim tatbikatçıkğımız da biraz 
".etindir. Madde bütün bunları ihtiva etmiyor 
diye, bir hak sahibinin hakkını tatbikatçıları
ma iptal edebilir. Hiçolmazsa sayın komisyon 
ve Hükümet bu meseleler etrafında burada et
raflıca izahat verirlerse tatbikatçıların yolu
nu aydınlatmış olurlar ve ihtilâflar azalır. Te
şekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın komisyon, buyurun. 
Sayın Hükümet zatiâlilerine komisyondan 

°,onra söz vereceğim. 

MALÎ VE İKTİSADİ İŞLER KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ İSA BİNGÖL (Muş) — Muhterem Se
natörler, madde metninde 5.12.1946 ve 28.4.1948 
tarihlerinde yapılan millîleştirme ve sair tedbir
ler yer almaktadır. 5 . 12 . 1946 da büyük fab
rikasyona el konmuş, yani fabrikalar devlet
leştirilmiş. Tarih bu olmuştur. 

ikincisi, 1948 de musakkaf olanlar, musak-
kaf gayrimenkuller devletleştirilmiş, fakat bun-
dp-n sonra da 1953.* 1954 tarihlerinde de münfe-
rMolan gayrhnenkullore el konmuş, münferit
leri muayyen bir tarihe, muayyen bir yere bağ
lamak imkânı olmadığı için de «Sair tedbir
ler» ibaresi metinde yer almıştır. 1956 daki 
aııl'a.g'madan sonra !d?, yine de bunlar devam et
miş, bunlar için de halen anlaşma zemini de
vam etmekte ve yeni anlaşma mevzuları ha-
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zırlanmakta olduğu beyan edilmektedir, arz 
ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bin
göl. 

Sayın Hükümet, buyurunuz efendim. 

MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 
(Balıkesir Milletvekili) — Sayın Başkan sayın 
senatörler, komisyon sözcüsü arkadaşımın ifa
de ettiği gibi bizim Mı kanundaki kasdamız 
Yugoslav Federatif Halk Cumhuriyeti tarafın
dan hangi tarihte olursa olsun, yeter ki bu Cum
huriyet tarafından yapılmış bulunan millîleş
tirme dolayısiyle zarara uğramış vatandaşla
rımızın bu menfaatlerinin bir tazminat ile kar
şılanmasından ibarettir. Binaenaleyh Yugoslav 
Fedaratif Halk Cumhuriyeti tarafından burada 
sarahaten 5 . 12 . 1946, 28 . 4 . 1948 tarihleri 
gösterilmiş ise de bundan sonra yapılmış olan 
eğer millîleştirme veya devletleştirme varsa 
bunlardan zarar gören Türk vatandaşları da 
istifade edeceklerdir. 

Diğer taraftan yine Öztürkçine arkadaşımız 
13 Temmuz 1956 tarihinde Türk vatandaşı ol
mak şarttır, tabirine işaret buyurdular, Sayın 
Melen arkadaşımız da aynı hususa işaret bu
yurdular. Gerçekten sırf harcını veremediğin
den dolayı vatandaşlığa kabul edilememiş ve
yahut vatandaşlık muamelesi tekemmül etme
miş birtakım vatandaşlar olabilir. Bu takdir
de de biz 13 Temmuz 1956 tarihinde Türk vatan
daşı olmak için vâki müracaatların veyahut o 
tarihte Türkiye gelmiş olması şartının ve yeni 
Türk vatandaşı olarak kalması şartının konul
masında bir mahzur mütalâa etmemekteyiz. Fa
kat su izahatım öyle zannediyorum ki ilerde
ki tatbikatta nazarı dikkate alınacaktır, yani 
zabıtlara geçmektedir. Kanun maddelerinde 
her hangi bir değişiklik yapmadan uygun gö
rürseniz aynen kabul edilsin, gerek bendenizin 
Hükümet adına, gerek Komisyon adına sözcü 
arkadaşımızın bu ifadeleri e§er Yüksek heyeti
nizi tatmin ediyorsa meselenin bundan ibaret 
olduğunu böylece işaret etmiş olalım. Kanun 
maddelerinde her hangi bir değişiklik yapmıya-
lım. Bendenizin maruzatı bundan ibarettir. 
saydılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Bakan. 
Bir dakika sual var. 

Buyurunuz Sayın Ucuzal. 
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ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Muhterem 
Başkanım, 13 Temmuz 1956 tarihinde Türk va
tandaşı olma şartını getiriyor kanun hükmü. 
Biraz evvel Sayın Ferid Melen, Sayın Öztürk
çine tarafından açıklanmış olduğuna göre o ta
rihe kadar vatandaşlığı iktisabedememiş olup-
da mallan Yugoslav Hükümeti tarafından dev
letleştirilmiş durumunda olan vatandaşlarımı
zın durumu ne olacaktır? 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 
MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 

(Devamla) — 13 Temmuz 1956 tarihinde Tür
kiye'ye fiilen gelmiş olan ve o tarihte vatan
daşlık için müracaat edip de şu veya bu sebep
ten dolayı usulü ile muameleleri ikmal ederek 
nüfusa tescil edilmemiş bulunan vatandaşların 
haklarının zıyaı bahis konusu değildir., bun
lar da bu kanundan istifade edeceklerdir. 

BAŞKAN — Sayın Öztürkçine buyurun. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Sayın 

Balkanım. Sayın Bakandan çok özür dileyece
ğim, çünkü aynı kanunun 4 ncü maddesine gel
diğimiz zamanda istihkak sahiplerinden nü
fus kâğıdı istenmektedir.. 

BAŞKAN — Sayın Öztürkçine bu sualinizin 
İkinci madde ile alâkası var mı efendim? 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — Var 
efendim. 

BAŞKAN — Sorunuz efendim. 
BîFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — 4 ncü 

-naddede Türk vatandaşı olduğuna dair nü
fus belgesi isteniyor. O tarihte Türk olması 
lâzımdır. Halbuki 13 Temmuz 1956 tarihinde 
anavatana gelmiş göçmen vatandaşlarımızın ce
binde göçmen kâğıdı var. Vatandaşlarımız o ta
rihte Türk tâbiiyetine geçmemiştir ve o tarihli 
elbette ellerinde Türkiye Cumhuriyeti Nüfus kâ
ğıdı bulunmayacaktır. Bu itibarla buradaki mad
dede anlaşmaya uygun olarak, «Türk asıllı» tabi
inin ilâvesi yerinde olacaktır. Aksi halde birta

kım anlaşmazlıklar zuhur edecektir. Teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 
MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 

(Devamla) — Sayın Öztürkçine ifade buyur
dukları 4 ncü maddede (a) bendinde kayıtlı bu
lundukları nüfus idarelerinden verilen ve va
rlığımıza alındığı tarihi belirten bir belge 
alınacaktır. Bu belge ile de her halde gelen bu 
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vatandaşlarınnız da şu veya bu sebeplerden do
layı 1956 - 1957 tarihinden bugüne kadar 
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına girmiş 
olacaklardır. Ancak benim arz etmek istediğim 
husus; istisnai bir haldir. Sayın Öztürkçine, 
Sayın Melen arkadaşlarımız bu vatandaşları
mızın haklarının zail olmaması için bu husu
sun tavzihini talep buyurdular. Biz de bunu ge
rek komisyon olarak, gerek Hükümet olarak 
tavzih ediyoruz. Binaenaleyh bunun 4 ncü mad
de ile bir ilgisi olmayacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal demin bir hare
ket yaptınız aceba tekrar soru mu sormak isti
yorsunuz? 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Hayır efen
dim. 

BAŞKAN — Efendim, soru sormak istiyen 
sayın üye Yok. ikinci madde üzerinde söz isti
yen sayın üye yok? ikinci madde üzerinde öner
ge var okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
İkinci maddenin ikinci fıkrasını aşağıdaki şe

kilde kabulünü arz ederim : 

Ancak, tazminattan istifade edebilmek için 
anlaşmanın imza edildiği 13 Temmuz 1956 ta
rihinde Türk vatandaşlığından istifade edil
mesi şarttır. 

İstanbul 
Rifat öztürkçine 

BAŞKAN — Sayın Öztürkçine 94 ncü mad
denin son fıkrası size önergenizi açıklamak 
imkânını bahşetmektedir. Konuşmak istiyor mu
sunuz? 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Hayır 
efendim. 

BAŞKAN — Önerge hakkında söz istiyen 
sayın üye? yok. önergeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

ikinci madde ile ilgili bir önerge var okutu
yorum efendim. 

Yüce Başkanlığa 
1161 sayılı Kanun teklifinde ikinci madde

nin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 
Ancak tazminattan istifade edebilmek için 
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kanunun yürürlüğe girdiği gün Türk vatanda-
•y. olmak şarttır. 

îçel 
Lütfi Bilgen 

BAŞKAN — Sayın Bilgen, takririnizi iaah 
etmek istiyor musunuz? 94 ncü maddenin son 
fıkrası bu hakkı vermiş. 

LÜTFİ BİLGEN (içel) — Efendim, biz bu 
kanunda vatandaşlarımıza hakikaten bir ko
laylık olmak üzere birtakım haklar veriyoruz. 
Ama, birtakım formalitelerle de güçleştiriyoruz. 
Bu vatandaşlarımızın 1956 da Türk tebasına 
geçmekle, 1960 da, 1965 te veya bugünkü şart
lar arasında Yugoslavya'daM haklar bakımından 
ne fark eder? Onun için zamanı yeni tutmak ve 
tatbikattaki birtakım hakların zail olmaması 
için de Türk vatandaşlığına geçmiş olmanın şartı
nı hiç olmazsa kanunun yürürlüğe girdiği gün
den itibaren kabul etmenin faydalı olacağına 
kaaniim. Onun için bu teklifte bulunuyorum. 

SaygüarımLa. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz, Sayın Bilgen. 
Önerge üzerinde söz istiyen saym üye? Yok. 
Komisyon ve Hükümet kabul ediyorlar ttnı? 
MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 

(Balıkesir Milletvekili) — Hayır. 
MALÎ VE İKTİSADİ İŞLER KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ İSA BİNGÖL (Muş) — Hayır. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet kabul 
etmiyor. Önergeyi tekrar okutup oylarınıza arz 
edeceğim. 

(Cumhuriyet Senatosu içel Üyesi Lütfi Bil
gen'in lönergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
memiştir, efendim. 

İkinci maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tazminattan istifade edemiyecek olanlar 
MADDE 3. — Durumları aşağıdaki fıkralara 

uyanlar 5597 ve 7050 sayılı kanunlarla tasdik 
olunan tazminat anlaşmalarından istifade ede
mezler. 

a) Yugoslavyaföa Federatif Halk Cumhu
riyetinin 'kurulduğu 29 . 11 . 1945 tarihinden 
önce mal, hak ve menfaatlere Yugoslav Kırai-
lığı zamanında agrar ve Kolonizasyon kanunla
rına göre millîleştirilmiş olanlar, 
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b) İkinci Dünya Savaşında malları zarar 
gördüğü gerekçesi ile tazminat verilmesini isti-
yenler, 

e) 13 Temmuz 1956 tarihinden sonra Türk 
vatandaşlığına kabul edilenler, 

d) 6 Nisan 1941 tarihinden sonra şahısla
rın birbirleri aleyhine tapu senetlerine itiraz et
miş olmaları sebebiyle mahkemelere intikal eden 
ve 13 . 7 . 1956 tarihinde henüz neticelenme
miş olan ihtilâflar sonunda Türk vatandaşları 
lehine verilen ilâmlara müstenit anal, hak ve 
menfaat sahipleri. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye Buyurun Sayın Östürkçine. 

RİFAT ÖSTÜBEGİIÎE (istanbul) — Sayın 
Barken, rm]it3::em arkadaşlarım; «Tazminattan 
istifade edsreiyesek olanlar» kısmında Hükü-
nıeifc tasarısında; «Kendi fiil vs 'hareketlerinden 
dolayı Yugoslav mahkemelerince mahkûmiyetle 
birlikte emvalini müsadere karan verilmiş ve 
Yugoslav Devletince çıkarılmış af kanunüarm-
dan istifade edememiş bulunanlar» kısmını Mil
let Meclisinin K emisyonu ve Millet Meclisi ve 
bizim komisyonumuz Millet Meclisi metnine uy
mak suretiyle bu kısım tamamen çıkartılmıştır. 
Anlaşmada sarahatle tasrih ediliyor. Miilîleşti-
riimiş olanların, devletleştirilmiş olanların mal
larının karşılığıdır bu, Metinde bir sarahat ver
mediğimiz takdirde; bu gibi kimselere ilerideki 
maddelerde birtakım haklar tanınmıştır; elinde 
millîleştirme belgesi olmasa da, cebinde yalnız 
Osmanlı tapusunun olması, ki bu şahısların mal
lan müsadere edilmiş olabilir; ve bu durumda 
olanların hakları zıyaa uğrar. Bu itibarla, lüt
fedin bu Imaddeyi yeniden ihya edelim, kanun 
tatbikatçısına bir kolaylık olman yönünden. 

Diğer bir 'husus; bizim komisyonumuzun 
kabul ettiği (D) fıkrası; «3 Hi.;an 1941 tarihin
den sonra şahısların birbirleri (aleyhine tapu (se
netlerine itiraz etmiş olmaları sebebiyle mahke
melere'intikal eden ve 13 Temmuz 1956 tarihin
de henüz neticelenmemiş olan ihtilâflar sonun
da Türk vatandaşlar?. bsbine verilen 'ilâmlara 
müstenit mal, hak ve menfaat sahipleri,» ıdiyor. 
Bu da anlaşmaya aykırıdır. Arada mektuplaş
malar var. 7050 sayılı .Kamında protokol ve 
bu protokole ba.S'lî evraklar vs mektuplar da 
anlaşma mahiyetinde olduğuna göre, Yugos
lav sHükiimeti ıdiyor (ki, bunlar :hak sahibi ol
duğu takdirde yeniden bir anlaşma gereğince, 

biz bunların tazminatını da tanırız. Yugoslav 
Hükümetinin yazmış olduğu mektuba karşılık, 
biz şimdiden buna istihkak sahibi deği&dir der
sek, ileride yine birtakım morluklar olacak, 
kanun tatbikatında. Onun için buraya ;ih?> ve 
menfaat sahipleri Yugoslav lHûiküm,eti ile yapı
lan yeni anlaşma gereğince hak sahibi olabile
ceklerdir1» denmesi lâzım. Burada kestirip atıl
ması. Bunun, mektuplara ve dolay isiyle kanu
na 'aykırı olacağı kanaatindeyim, 

Bir ele aydınlanmasını istediğimiz 29.11.1945 
tarihini, Millet Meclisi 29 . 12 . 1945 olaralk 
kabul etmiştir. Acaba bu tarih (değişikliği <de 
Yüce Meclis 3 gitms 'durumunu sağlıyor ise, 
lütfedip muhterem arkadaşlarım şu kanunu 
daha işler duruma .sokalım. Eğer 'bu tarih deği
şikliği Yace Meclise gitmesi •lüzumlu değil ise, 
bendeniz Yüce Heyetinizi sık sık rahatsız et
mek arzusunda değilim. Bir daha diğer ima&de-
lercle 'de konuşmamak karanndayım. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — 'Teşekkür ederim Sayın Öz
türkçine. 

Ma ide üzerinde söz istiyen sayın üye? Yok. 
Madde üzerinde tadil teklifi yok. 

FE-RÎD MELİH (Van) — Bir sual soraca
ğım efendim. 

BAŞKAN >— Buyurun efendim, 
FEEÎD MELEN (Var) — Anlaşmada sara

haten kendisine tazminat verilmeyeceği yazılı 
o'iruların kanunda bu tazminattan faydalandı
rılması diğerlerinin hakkına tecavüz sayılmaz 
7V^ 9 İ1.L1. . 

BAŞKAN — Sayın H'âCriimet. 
MALİYE BAKANI CİHAT BÎLGEHAN 

(Balıkesir Milletvekili) i— Anlaşmada, böyle 
bir hüküm, yoktur Sayın 'Başkanım. Binaena
leyh diğerlerine verilecektir diye bir hüküm 
yoktu:-, 

BAŞKAN — Evet iefendim.. soru cevaplandı
rılmıştır. .Şimdi maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... 3 ncü mad
de kabul edilmiştir. 

Hak sahiplerinin vermekle yükümlü oldukları 
belgeler 

Madde 4. — Müracaatçılar haklarını aşa
ğıda yazılı belgelere tevsik ederler. 

a) Kayıtlı bulunduk!an nüfus idarelerin-
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den verilen ve vatandaşlığımıza alındığı tarihi 
belirten belgenin aslı, 

b) Yugoslavya'da devletleştirme veya kı
sıtlayıcı tedbirlerden zarar görenlere ait taşın
maz malların tapu senetlerinin aslı ile birilikte 
(c) ve (d) fıkralarında kayıtlı vesikalardan 
birisi. 

c) Bir taşınmaz malın 'sahibi tapu ibraz 
edemediği takdirde, 

1. Malın kendisine aidolduğunu belirten ve 
Yugoslav mahkemelerinden verilmiş, 'kesinleşti
ğine dair şerhi ihtiva eden ilâmlar, 

2. Yugoslav jmaJkamları tarafından alman 
tedbirler dolayısiyle el konulan mal, hak ve 
menfaatlerle lilgili olarak verilen kararların ıaslı 
veya yetkili Yugoslav makamlarınca tasdikli 
örnekleri, 

3. Kira Sözleşmeleri, vergi kayıtları ve ver
gi ödeme makbuzlarından biri, 

d) Taşınır ve taşınmaz mallar ile tahdide 
uğrayan îha|k ve menfaatlerin imahiyetini, dinsini 
ve millîleştirildiği tarihteki kıymetlerini be
lirten ve Yugoslav resmî ımalkamlarınca Verilen 
vesikalar, 

e) ibraz edilen tapu, mahkeme ilâmı ve 
sair [evrakta malik olarak görülen kimse hayat
ta değilse; Yugoslav 'veya Türk mahkemeleri 
tarafından verilen ve kesinleşmiş olan veraset 
ilâmları. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Et-miyenler... Kabul edil
miştir. 

Takdir ve Tevzi Komisyonu 
Madde 5. — Müracaat sahiplerinin bu ka

nunla ilgili (hukukî durumu (Takdir ve Tevzi 
Komisyonu) tarafından incelenir. Bu komis
yon : i 

a) Maliye, Devlet (Tapu ve Kadastro Ge
nel Müdürlüğü), Dışişleri, Ticaret bakanlıkla
rı ile T. G. Merkez Bankası Genel Müdürlüğün
ce 'tâyin olunan birer temsilcinin iştiraki ile 
kurulur. 

b) «Yugoslavya'da emval ve matlubatı bu
lunan vatandaşların halklarını 'koruma deraek-
üeri Birliği» ile, «Türk vatandaşlarının Yugos
lavya'da millileştirilen mal, hak ve menfaatle
rini koruma Derneği Birliği» tarafından, bu 
kanunun yürürlüğe girmesinden sonra seçile

cek birer (temsilci komisyon çalışmalarına işti
rak edebilirler. Ve komisyon çalısına (ve karar
larında birer oy sahibidirler. 

Komisyona Maliye (Bakanlığı temsilcisi baş
kanlık eder. 

Komisyon (a) fıkrasındaki temsilcilerin ek
seriyeti ile toplanır. 

Kararlar mevcudun çoğunluğu ile verilir. 
Komisyon kararlarına, aynı komisyon nez-

dinde, tebliğ tarihinden itibaren 'bir defaya 
mahsus olmalı üzere, 30 gün içinds (itiraz -edile
bilir. 

Komisyonun görev ve yetkileri sile üye ve 
memurların ve birlik (temsilcilerinin ücret ve 
yevmiyeleri yönetmelikle tesbit olunur. 

Komisyon en 'az haftada iki defa toplanmak 
zorunluğundadır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa-
ym üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... 'Etmiyenler... Kabul ödil-
miştii'. 

Komiyonca tutulacak defterler 
Madde 6. — Müracaatları tetkik <&der£fc 

karara (bağlamakla görevli Takdir ve Tevzi Ko
misyonunca; noterden tasdikli karar (defteri, 
ödeme defteri ve lüzumlu görülen 'sair yardımcı 
defterler tutulur. Bu defterlerin tanzim şekli 
Yönetmelikle belirtilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etnıiyenler... Kabul edilmiştir. 

jHakkı düşüren sebepler 
Madde (7. — Evvelce Dışişleri Bakanlığı

na veya Takdir 've Tevsi Komisyonu Başkan
lığına başvuranlardan halen gösterdikleri ad
reslerde bulunmadıklarından (kendilerine Ko
misyonca yapılan tebligatlar PTT idaresince 
iade olunanlara ve ilân ve tebligata < rağmen 
hiç belge ibraz etmiyen veya belgelerini [noksan 
verenlere Tebligat Kanunu gereğince tebSiğ su
retiyle bir aydan az altı aydan çok olmamak 
iisore komisyonca yeniden mehil verilir. 

Verilen mühlete rağmen yine vesikalarını 
tam olarak ibraz etmıyenlerin ihakkı düşer. 

Bu, süre istenilen belgenin mahiyetine gö
re yukarda belirtilen zaman içinde komisyonca 
takdir olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye? Buyurun Sayın öztürkçiaıe. Yalmz 
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Sayın Oztürkçine vadinizde durmadınız. 3 ncü 
maddeden sonra konuşınıyacağınızı beyan bu
yurmuştunuz. 

RİFAT OZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; anlaşma ge
reğince millîleştirme belcelerini Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti, Yugoslavya Cumhuriyetin
den istiyecek. Şimdi bu resmî belgeler bu tari
he kadar geümediği takdirde ne olacaktır? Yu
goslavya Hükümeti kaydına bakacak, altı ay
lık müddet nihai tavandır. Komisyonun nühai 
mehil verme yetkisi altı aydır. Yugoslavya 
Devletinden millîleştirmıe belgeleri gelmediği 
takdirde, bu altı aylık süre dolarsa ne olacak
tır? Bu itibara Hükümet bu mevzu üzerinde 
aydınlatırsa memnun olacağım. 

MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 
(Balıkesir Milletvekili) — Sayın Başkan, mü
saade ederseniz buradan arz edeyim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 

(Balıkesir Milletvekili) — Efendim, değerli ar-
'kadaşiiimn ifade ettiği husus doğrudur. Millî
leştirme belgesini temin etmek hususu Hükü
mete aidolacaJktır. Bunun dışındaki belgeleri 
temin etmek hususu da ilgili bakanlıklara aido-
lecekaır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Hükü
met. Efendim, bir soruları daha var. 

RİFAT OZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Bu altı 
ay içinde gelmezse? 

MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 
(Balıkesir Milletvekili) — Efendim, bu altı ay 
içinde dahil değildir. 

BAŞKAN — Sual cevaplandırılmıştır efen
dim. Madde üzerinde söz istiyen başka sayın 
üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tazminat olarak dağıtılacak para 
Madde 8. — Hak sahiplerine dağıtılacak 

para 7050 sayılı Kanunla tasdik olunan Tazmi
nat Anlaşmasına göre, Yugoslav Federatif Halk 
Cumhuriyetinin vermeyi yükümlendiği 3 750 000 
Birleşik Amerika Dolarının tutarı olan ve iki 
millî bankaya yatırılmış olan Türk Parası ile 
buna faiz ve sair gelirlerinin toplamıdır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Bir dakikanızı rica edeceğim. Saat 7 ye 10 da
kika var. Bu kanun tasarısının tümünün müza
keresi hususunu temin etmek kasdiyîıe bir öner
ge var, okutup oylarınıza arz edeceğim. On
dan sonra diğer bir önerge vardır. Onu da 
okutup oylarınıza arz edeceğim. 

Sayın Başkanlığa 
Gündemde bulunan 1161 sıra sayılı kanun 

tasarısı üzerindeki görüşmeler bitinceye kadar 
mesaiye devam edilmesini arz ve teMif ederim. 

Muğla 
İlyas Karaöz 

BAŞKAN — önerge hakkında söz istiyen 
sayın üye? Yok. önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil

miştir. İkinci bir önerge var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Sözlü sorulardan sonra gündemde yer alan 

5 Tabiî Ssnatöre ait dokunulmazlık dosyası mü
zakerelerinin, netice alınana kadar devamı husu
sunda Genel Kuruldan karar alınmasına delâ
letlerini arz ederiz. 

Tabiî Üye Tabiî üye 
Sezai O'Kan Mucip Ataklı 

Tabiî Üye Tabiî Üye 
Suphi Karaman M. Şükran Özkaya 

Tabiî Üye 
Ekrem Acuner 

BAŞKAN — önerge üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... önerge ka
bul edilmemiştir. 

Efendim., tekrar kanun tasarısının müzake
resine geçiyoruz. 

Kıymet takdirine ait esaslar 
Madde 9. — Yugoslav Federatif Halk Cum-

huriyetince mal, hak ve menfaatleri millileş
tirilen ve 5597, 7050 sayılı kanunlar gereğin
ce tazminata müstahak oldukları takdir ve 
tevzi komisyonunca karara bağlanan şahıslara 
verilecek tazminata mesnedolacak kıymetler, 
aşağıdaki esaslar dâhilinde tesbit olunur: 

a) Yugoslav makamlarınca malları hak 
ve menfaatleri millileştirilen şahıslara verilen 
millîleştirme belgeleri ve üzerinde yazılı kıy
metler tazminata esas tutulur. 
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Millîleştirme belgesi üzerinde kıymet yazılı 
olmadığı laihvalde malların diğer belgelerde ya
zılı kıymetleri esas alınır. Bu da mümkün ol
madığı ahvalde aynı mahaldeki emsallerine kı
yasla kıymet biçilir. Şu kadar ki, millîleştirme 
'belgelerini verildiği tarihteki Dinar'ın Türk 
parası olarak tesbit olunacak kıymeti ödemeye 
esas tutulur. 

b) Takdir ve Tevzi Komisyonunca hak 
sahibi olarak tesbit olunan şahıslardan millî
leştirme belgesi ibraz edemiyenler ile millîleş
tirme belgeleri üzerinde kıymet gösterilmemiş 
olup (a) bendinin 2 nci fıkrası gereğince tak
dir ve Tevzi Komisyonunca da kıymetleri tes
bit edilemiyenlerin listeleri komisyonca tanzim 
olunur. Listelerde bildirilmesi istenen husus
lar. Yugoslav yetkili makamlarından getiril
mek üzere Dışişleri Bakanlığına intikal et
tirilir. 

Komisyon gerektiği takdirde mahallen tet-
kikat yapılması için bir heyet gönderilmesini 
tailebedebiIMr. 

c) Devletleştirme veya millîleştirme belge
si ibraz edilemediği ve Dışişleri Bakanlığınca 
da temin olıuıamadığı hallerde hak sahibi tara
fından ibraz olunan; 

1. Yugoslav mahkemelerinde verilmiş ve 
kesinleştiğine dair şerhi ihtiva ©den ilâmlar, 

2. Kira sözleşmeleri, 
3. Vergi kayıtları, 
4. Vergi ödeme makbuzları, 
5. Yugoslav yetkili mahkemelerince veril

miş hakkın ispatına yarıyan her çeşit vesika
lar üzerinde yazılı kıymetler ödemeye esas tu
tulur. 

Bu belgeler üzerinde kıymet yazık değilse, 
diğer «dosyalarda bulunan ve aynı mahaldeki 
emsalerine kıyasla kıymet biçilir. 

d) Takdir ve Tevzi komisyonlarınca, hak 
sahibi olduğu kabul olunan ancak, (a), (b), 
(c) fıkralarında zikredilen vesikalardan hiçbi
rini ibraz edemiyen ve vesikası sadece Osmanlı 
tapusuna inhisar edenlerin, ibraz ettikleri ta
pu senedi üzerindeki kıymetler, tapuda kıymet 
gösterilmemiş ise o mahaldeki emsal tapu kıy
meti esas alınır. 

Şu kadar ki, bu gibilerin tazminattan isti
fade edebilmeleri ancak bu maddenin a, b, c 
fıkralarında belirtilen vesikaları ibraz eden 

hak sahiplerinin alacaklarının tamamı karşı
landıktan sonra, gani kalan meblâğ bu gibilere 
alacakları nisbetinde tevzi olunur. 

Tapu ssns ileri üzerinde yazılı Osmanlı ku
ruşu karşılığı altın esası üzerinden ve dinarın 
değeri de Osmanlı kuruşuna tahvil ve yine al
tın esasına göre tesbit olunarak ödeme yapılır. 

Altın fiyatı bu kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihteki Merkez Bankasının altın alış fiyatı
dır. 

BAŞKAM — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınza arz ediyo
rum. Kabul ©denler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Tazminatın ödeme şekli 
Madde 10. — Takdir ve Tevzi Komisyo

nunca, hak sahiplerinin tamamı tesbit ve 9 ncu 
maide gereğince alacakları tazminat ve tutar
ları bulunduktan sonra ödemeye başlanır. 

Bulunacak kıymetlerin toplamı 8 nci mad
dede belirtilen tazminattan fazla olduğu tak
dirde bu alacaklardan belirli oranda indirme 
yapılır. 

Ödenecek tazminat miktarı Takdir ve Tev
zi Komisyonu tarafından karara bağlandıktan 
sonra, tesbit olunan tazminat hak sahibi veya 
ilgilisine ödenir, ödemenin şekli, usulleri yö
netmelikte belirtilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye? Yok. Madde ile ilgili bir tadil tek
lifi vardır, okutuyorum efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
1161 sıra sayılı Kanunun 
«10» ncu maddesine aşağıdaki fıkranın ek

lenmesini teklif ederiz. 
İstanbul İçel 

Mebrure Aksoley Lütfi Bilgen 

«Ancak tazminata hak kazanan istihkak 
sahibinin hakkı hiçbir suretle zaman aşımına 
uğramaz. 

Zamanında tebligatı almadıkları veya müra
caatlarını zamanında yapmadıkları gibi gerek
çelerle zaman aşımına uğratılan tazminatlar da 
ödenir.» 

BAŞKAN — Takrir üzerinde söz istiyen Sa
yın Üye .. Takririnizi izah edecekseniz, buyu
runuz Sayın Bilgen. 
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LÜTFİ BİLGEN (içel) — Bahis mevzuu 
haklar, Yugoslavya'da bulunan vatandaşları
mızın - sonradan buraya geldikleri takdirde -
millîleştirme esnasında kaybettikleri hakları
nın iadesidir. Bu, kazanılmış bir haktır, mük
tesep bir haktır. Bunu birtakım formaliteler
le, çeşitli talimatnamelerle kısıtlamak insan 
haklarına yakışmaz. Böyle insan hakları gü
nünü kutladığımız bir günde, es as. a haklı olan 
bu Yugoslavyalı vatandaşlarımızla ilgili olarak, 
geçici üç ay gibi, beş ay gibi birtakım müd
detler içerisinde cevap vermezlerse hakları zayi 
olur, şeklinde bâzı kayıtların konmasını iste
miyoruz. Şimdi kanunun müzakeresinden ve 
ivedilikle görüşülmesinden öğrendiğimize göre, 
yapılan bütün teklifler reddedilmektedir, bu 
teklifin de reddedilme ihtimali var. Yalnız, Sa
yın Hükümet mensubundan şunu istirham ede
ceğim. Bu 4 ncü maddenin en sonunda bir 
cümle var: ödemenin şekli, usulleri yönetmelik
te belirtilir, diyor. Şimdi bizim teklifimiz so
nuna bir ektir. Bu ekin kabulünde bu kanım 
geri gidecek, birtakım uzamalar olacak; bu» 
haklı bir yönüdür. Bu yönetmeliğin hazırlan 
masında Sayın Maliye Vekilimiz etkili olabilir
ler. Burada efendim, bütün hakkı 1 kazanan 
vatandaşlarımızın PTT nin bir hacından do
layı veya vatandasın hastalık veya su veya hıı 
gibi sebeplerden dolayı emrü tebellüğ etmeme
si hallerinde hakkı vanar, seklir.i üo av. altı ay 
gibi bir zamanla katlama değil de; haklan 
yanmıvacak sakilde 'H'" tadima^nme ha???!01"-
larsa ve bunu da bu kürsüden l:evan eda-rlersa 
Sayın Bakan, biz de tatmin olacağız v?. vatan
daşların da hakkı yanmıyacak her halde, 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilgen. 

Takrir üzerinde söz istiyen sayın üye?.. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Aleyhinde 

konuşacağım. 
BAŞKAN — Aleyhinde, buyurunuz Sayın 

Ucuzal. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Muhterem 

Başkan, değerli arkadaşlarım; huzurunuza ge
lip müzakeresini yaptığımız bu tasarıda kati 
hükümler mevcuttur. 1956 tarihine kadar va
tandaşlığım ispat eclen vatandaşların gerek 
1945 ve gerekse 1948 deki millîleştirmede mal
larına el konulan vatandaşların 1956 senesine 
kadar, bu Anlaşma hükmünün yapıldığı, se

neye kadar yapılmış bütün millîleştirmede hak
ları bulunan vatandaşların haklarının karşılığı 
olarak muayyen bir para yatırılmış, Yugoslav 
Hükümeti tarafından. Bu parayı, bu kanu
nun çıkmasından muayyen bir müddet sonrası
na kadar hakkını talebeden vatandaşlar ara
sında taksim edeceğiz. Kanunun metninden 
bu anlatılıyor. Şayet bu para bir tarafta dıır-
a::n; müracaat eda^âare de sırasiyle, tenderce 
bu parayı c demeye kalkışırsa bunun altından 
kalkamayız. Bütün alacaklıları tesbit edecek, 
anladığıma göre. Maliye Vekâleti, bütün ala
caklıların müracaatı tesbit edildikten sonra 
^ankaya yatırılmış olan bıı para kendilerine 
hakları nisbet-inde tevsi edilecektir. Şayet bü
tün alaakblar kanunun tâyin ettiği, yönetme
liğin tesbit ettiği hudutlar dairesinde tebligatı 
miitaakrp nıilraca-atı muayyen müddet içinde 
yapmadıkları takdirde diğer alacaklıları mağ
dur etmemk için muayyen bir müddet içerisin-
do bu paranın taksim edilmesi ve sahiplerine 
ödenmesi lâzımdır. Aksi halde arkadaşımızın 
verdiği önerge nazarı itibara alınırsa hiçbir 
alacaklının alacağını ödeme imkânını Maliye 
Vekâleti bulama?,. En güçlük karşısında da 
elbetteki muayyen bir müddet içerisinde bu
nun ödenmesi şarttır kanaatindeyim, Bu ba
kımdan önergenin reddini t aleb ederim. Teşek
kür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ucu
zal. Sayın Bakan bir mütalâanız var mı? 

MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 
(Balıkesir Milletvekili) — Efendim bendeniz 
Sayın İçel Senatörünün tereddüdünü izale ba
kımından söz almış bulunuyorum, ödemelerde 
umumi müruru zaman ve sukutu hak müddeti 
cereyan edecektir. Bunun dışında her hangi 
bir tahdit yoktur. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ba
kan. 

Efendim tadil teklifini oylarınıza ars ediyo
rum. Kabri edenler., Etmivenler,., Kabul e dil
mem irf tir s aferdim. 

Maddeyi oylarınıza arz adyorunı. Kabul 
edenler.., Etmiysnler... Kabul edilmiştir efen
dim. 

Önceden ödeme 
Halele 11. — Aşağıdaki hallerde (10 ncu) 

maddede belir-ilen esaslara bakılmaksızın avans 
olarak ödenebilir; 
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4 neti maddede sözü edilen belgeler tamam 
olduğu takdirde 9 ncu maddenin (d) fıkrası 
hariç bu madde gereğince karara bağlanan ala
cakların; 

a) 5 000 Tl. nı geçmiyenlerin tamamı, 
b) 5 000 Tl. dan yukarı olanların alacak

larının % 40 a kadarı. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Tığlı 
buyurunuz. 

MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Muhte
rem Başkan, muhterem arkadaşlarım; 10 ncu 
madde gayet isabetli olarak bütün hak sahip
lerinin tesbitinden ve mallarının değerinin de 
ölçülmüş biçilmiş olmasından sonra Yugoslav 
Hükümetinden aldığımız paradan daha fazla 
bir alacak yekûnu ile karşılaşılırsa, her hak sa
hibinin alacağı, kendi alacağı oranında tevzi 
edilir demektedir. Bu fevkalâde bir tedbirdir. 
Olur ki 40 milyonu bulan alacaktan "daha faz
la bir alacak yekunu ile karşı karsıya kalınır. 
Böyle bir tedbir olmasa idi önden gelen vatan
daşlar alır, geridekalan vatandaşlar alamaz
dı. Bu güzel maddeye rağmen 11 nci madde 
bir istisna kabul etmiş, 10 ncu maddenin ka
bul ettiği istisna dışında olanlar; yani bu mad
deye bakılmıyacak diyor; tesbit edilen alacak 
5 000 lira kadar ise tamamı verilebilir. 5 000 
liradan fazla alacak ise bunun yüzde 40 ı veri
lebilir, diyor. Şimdi öyle kabul edelim ki 
100 milyon liralık bir alacak yekûnu ile kor-' 
karşıya kaldı Devlet, veya 200 milyon liralık. 
onar milyonluk çiftlikleri 20 şer milyonluk çift
likler, kıymet takdirleri tesbit edilmiş, biltür» 
vesikaları hazır, alacağı 5 000 liradan faz!? 
olduğuna göre bunun yüzde kırkını vermeye 
kalkarsak Yugoslav Hükümetinden alacağımız 
para 40 milyonu geçmediğine göre, bu peşin 
ödemelerle bir kısım vatandaşlar veya işini ça
buk hail edebilen vatandaşlar istifade etmiş ola
cak, ondan sonra halletmiş olan vataırd^brp 
«Eh, ne yapalım para kalmadı, size vereme
yiz» demek gibi Hükümetin başına dert açacak 
bir neticeye varmak ihtimali vardır, Bu iti
barla 10 ncu maddenin tedvin ettiği bütün ala
cak yekûnu tesbit edilir, eğer bu yeldin Yu
goslav Hükümetinden alınan paradan fazla ise 
bir oran dairesinde tevzi edilir hükmü ihlâl 
edilmemelidir. Bu maddeye ya bir fıkra ilâve
si suretiyle veya Hükümet ve Komisyonun mü

talâa beyanı suretiyle yekûn alacağı geçmemek 
kaydiyle yüzde 40 ı ödenir demek lâzım. Ye
kûn alacağı geçmemek kaydiyle yüzde 40 a ka
dar ödenebilir denirse bir mağduriyet zümresi 
meydana gelmez ve Hükümetin de başı derde 
girmemiş olur. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tığlı. 
Buyuran Sayın Turanlı. 

MEHMET SIRRI TURANLI (Adıyaman) 
—Efendim (A) fıkrasında 5 000 Türk lirasını 

geçmeyenlerin tamamı diyor, (B) fıkrasında 
ö 000 Türk lirasından yukarı olanların alacak
larının yüzde 40 ma kadarı, diyor. 5 001 ol
duğu, taklirde 5 000 lirayı da alamıyacaMar-
dır. Bunun tashih edilmesi faydalı olur ka
naatindeyim. 

BAŞKAN — Sayın Turanlı bir teklifiniz, 
tadil teklifiniz var mı? 

MEHMET SIRRI TURANLI (Adıyaman) 
— Yok efendim. 

BAŞKAN — Tadil teklifi, vermediğiniz tdk-
dirde bunu müzakereye koymak imkânına ma
lik değiliz Sayın Turanlı, onu arz etmek iste
rim. 

MEHMET SIRRI TURANLI (Adıyaman) 
— Sual olarak efendim. 

BAŞKAN — Hay, hay efendim; sual ola
rak cevaplarlar efendim. Buyurun Sayın Öz-
türkçine, 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Sayın 
"Başkan, muhterem arkadaşlarım; 9 ncu madde 
gereğince kabul edilen kısımda, «Osmanlı tapu
sunu ibraz edenlerin...» Komisyonda bunun mü
zakeresi yapılırken bunlara bir nevi lütuf olu
yor. Doğrudur. Adam gelmiştir, hiçbir belge 
ibraz edememiştir, iyi niyetle bunu kabul ede
lim. Şimdi Osmanlı tapusunu ibraz edenlerin 
tavan durumu ne olacaktır. Azamî biz bunlara 
ne kadar para verebileceğiz? Sayın Hükümet 
temsilcisi o zaman bunların ellerindeki serveit 
ne olursa olsun, bu,-anlaşma dışındadır, bu pa
ra artarsa biz bunlara garame usulüyle, azamî 
5 000 lira vereceğiz dediler ve yüce komisyon 
üyeleri de bu 5 000 lira ise verelim dediler, ama 
maddeleri tetkik ettiğimiz zaman da Hükümet 
tasarının o, 11 nci maddenin (B) fıkrasında 
5 000 liradan yukarı olanların yalnız 5 000 lira
sı devletleştirme ve millîleştirme belgesi aran
maksızın komisyonca kesin olarak ödenir. Şim-
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di bu doğrudan doğruya ellerinde Osmanlı ta
pusu olanlara aittir. Bendeniz Hükümet tasa
rısını aynen benimsiyerek bir önerge verdim, 
her halde Sayın Maliye Vekili kendi tasarıla
rına, imza ettikleri gibi sahip çıkar. Teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Saaym öz
türkçine, sayın komisyon buyurunuz efendim. 
Sayın Hükümet? 

MALÎYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 
(Balıkesir Milletvekili) — Komisyon cevaplıya-
cak efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
MALÎ VE ÎKTÎSADt İŞLER KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ İSA BİNGÖL (Muş) — Sayın Baş
kan, muhterem senatörler; maddenin metninde 
5 000 Tl. sini geçmiyenlerin tamamı, 5 000 Tl sini 
aşanların da tutarının yüzde 40 inin ödeneceği
ni, avans olarak, ödenebilir hükmünü vazetmek
tedir. Haddizatında mevcudolan hak sahipleri
nin Heyeti Umumiyesinin tesbiti yıllardır ya
pılmaktadır. Vesikalar getirilmiş, mütemadiyen 
münakaşalar yapılmış, Maliye Vekâletinin ilgi
li dairelerinde dosyalar birikmiş, bunların bir 
kısmına cevaplar verilmiş, Ağrarla ilgili, hemen 
hemen elle tutulabilir, kıristalize hale gelmiş
tir. Şimdi kanunun tekif edildiği zaman 1,5 - 2 
sene evvel daha 1969 a kadar son taksitin veri
lebilmesi de düşünülür. Binaenaleyh, daha faz
la bekletmemek için hak sahibi olduğu kabul 
edilmiş, para bankada bloke edilmiş hazır bek
letilmemek için vesikaları, diğer bütün mev
zuları müsait mütalâa edildiği takdirde, Hükü
metçe beş bin liraya kadar ızrar etmemek için, 
tatmin edebilmek için verilebilir hükmü getiril
miştir. 5 000 liradan yukarısı da bir vuzuh ka
zansın diye arz ederim, 5 000 liraya kadar za
ten kabul ediyor, yukarısının asgari limiti gene 
5 000 liradır. Bunun da % 40 ı, her ihtimale 
karşı bir ihtiyati tedbir olarak, % 40 ınm öden
mesi mevzubahistir. 5 000 bin liradan fazlası 
için % 40. 

Osmanlı tapusu mevzuu biraz fazlaca eleş
tirildi. Diğr devletleştirilmiş vesikaları tamam, 
bütün muamelesi usulüne uygun bulunanların 
tesbitleri ve ödenecek miktarlar Hükümetçe 
takdir edilip rakamları, neticeleri bulunmaktan 
sonra bakiye kalıyorsa 3 milyon 750 bin dola
rın tutarından bakiyesi kalıyorsa, bunu bu mev
zuda vesika ibrazı mevzuubahsolabilir, Osman

lı tapusu çok eski tapuları ibraz edebilir ve ge
ne kanunun metninde mevcut sarahata göre 
yetki veya vesikanın geçerliliği kabul edilenle
re bakiyesi dağıtılacaktır. Yoksa böyle 20 mil
yonluk, 50 milyonluk bir kıymetin takdiri za
ten mevzuubahis değildir, Heyeti Umumiyesine 
ödenecek 3 milyon 750 bin dolar. Yani 3 2 - 3 3 
milyon, faiziyle beraber 38 milyon kadardır ve 
bunlar hemen hemen tesbit edilmiş ve vuzuha 
da kavuşmuştur. Hiç şüpheyi, hiçbir tereddüdü 
icabettirmiyecek bir mevzu da yoktur. Arz ede
rim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bin
göl. 

Efendim, madde üzerinde söz istiyen sayın 
üye?... Yok. Madde üzerinde tadil teklifi var, 
okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
11 nci maddenin aşağıdaki şekilde değişti

rilmesini saygı ile arz ederim. 
İstanbul 

Rif at Öztürkçine 

Madde 11. — Aşağıdaki hallerde 10 ncu 
maddede belirtilen esaslara bakılmaksızın öde
me yapılır. 4 ncü maddede sözü edilen belgeler 
tamam olduğu takdirde 9 ncu madde esasları 
dairesinde tesbit ve karara bağlanan alacak 
miktarı: 

a) 5 000 lirayı geçmiyenlerin tamamı, 
b) 5 000 liradan yukarı olanların yalnız 

5 000 lirası, 
c) 5 000 lirası devletleştirme ve millîleştir

me belgesi aranmaksızın komisyonca kesin ola
rak ödenir. 

BAŞKAN — Sayın öztürkçine bu hususları 
izah buyurmuşsunuz. Gene tabirinizi izah için 
söz talebediyor musunuz? 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Hayır 
efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim, teşekkür ede
rim. 

Takrir üzerinde söz istiyen sayın üye?... Yok. 
Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Takrir kabul edilmemiştir 
efendim. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir efen
dim. 
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Cezai hükümler 
Madde 12. — Devletleştirme veya millîleş

tirme vesikası aranmaksızın kendilerine 
11 nci madde uyarınca ödeme yapılması gere
kenler mallarının Yugoslav Federatif Halk 
Cumhuriyeti tarafından ellerinden alınmış ol
duğunu belirten bir beyanname vermeye mec
burdur. 

Yapılacak tetkikler veya ihbarlar sonunda 
verilen beyannamenin hakikate aykırı olduğu 
anlaşıldığı takdirde yapılmış olan ödemeler ka
nuni faizi ile birlikte hükmen geri alınır ve hak
kında Türk Ceza Kanununun hükümleri uygu
lanır. 

Hakikate uymıyan beyanlara ait zamanaşı
mı 10 yıldır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 13. — Bu kanunda sözü edilen yö
netmelik Maliye Bakanlığınca hazırlanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

Madde 14. — 13 Temmuz 1956 tarihinden 
sonra Türk tâbiiyetine geçmiş olanların mil-
lîleştirilmiş malları için Yugoslavya'dan alına
cak tazminatlar bu kanun hükümlerine göre da
ğıtılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

Geçici madde — 7 , 2 . 1962 tarih, 6/185 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile teşekkül et
miş olan Takdir ve Tevzi Komisyonunun, 
31 . 8 . 1962 tarih ve 6/874 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yönetmelik 
gereğince yapmış olduğu muameleler, verdiği 
kararlar bu kanun gereğince yapılmış sayılır. 

Bu komisyona evvelce ibraz edilmiş olan ve 
kanunun 4 ncü maddesinde yer alan belgeler 
bu kanuna göre ibraz edilmiş addolunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Buyurunuz Sayın Öztürkçine. 
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RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; bu geçici mad
de kabul edildiği takdirde, Takdir ve Tevzi Ko
misyonu Başkanhğıniin almış olduğu kararlar bu 
geçici madde gereğince, şu tana kadar alınmış 
bütün kararlar yerinde olduğu kabul edilecek
tir. Şimdi, alimizde 21 Kasım 1963 tarihli Tak
dir ve Tevzi Komisyonunum raporları mevcut
tur. Sıra numarası 20 de dosya numarası 511/239. 
Komisyon şu kararı veriyor; bu vatandaşımız 
için. istanbul, Taşlıtarla, Dörtyol Yıldız Tabya 
caddesi 168 numarada oturan Ali Doğan'ın yur
dumuza geliş tarihi belli olmamakla beraber, 
bu iarkadaşınki belli değil, diğerlerinden bir 
kısmı belli olanlar var. 1953 yılında Yugoslav
ya'da millileştirilen tarlasına takdir edilen 580 
bin dinarın Türkiye 'deki adresime 'gönderilmesi 
maksadiyle, yabancı dillerde yazılı dilekçesinin 
Yugoslavya'ya gönderilmesi için Dışişleri Ba
kanlığının delâletinin istenmesinden, mallarının 
mülîleştirilmıesi sırasında Yugoslav tabiyetinde 
bulunduğu anlaşılmıştır, diyor. Komisyon böy
le karar veriyor. Şimdi daha açığını okuyaca
ğım. Sıra numarası 35, dosya numarası 511/304, 
1953 tarihinde Zirai Fonlar Kanununa göre mil-
lîleştirdldiği belirtilen ve bunlara takdir olunan 
240 bin dinarın. Türkiye'ye getirilmesi için Dış
işleri Bakanlığının delâleti istenmektedir. Va
tandaşımız yazıyor bunu. En mühimmi şimdi sı
ra numarası 53, dosya numarası 511/349 İzmir, 
Mersinli, 11 sokak 12 numarada oturan Hasan 
Hünkâr Yıldırım. Bayazır caddesinde 10.5.1956 
tarihimde vatandaşlığımıza alınmıştır. Yugoslav
ya'daki emlâki vatandaşlığımıza alınmasından 
önce 29 . 9 . 1953 tarihimde Zirai Fonlar Kanu
nu ile millBeştirilmiştir, diyor. Bir dalha çok mü
him bir dosya numarası, 511/587. İzmir, Karşı
yaka, 6052 sokak, 54 numarada oturan Nazmi 
Yetkin, Şaban Güler ve Salbri Güler, 19.1.1956 
tarihinde vatandaşlığımıza alınmışlardır. Yani 
bu kanun hükümlerinden bu arkadaşlarımız isti
fada edebiliyor. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Tezkerelerin 
tarihi ne? 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — Tezke
relerin. tarihi 21 Kasım 1963. Şimdi ona da ge
lecek. Yugoslavya'da gayrimenkuller 29.1.1954 
tarihinde miMleştirilmiştir. Bunların da malla
rının millîeştirilmesi sırada Türk vatandaşı ol
madıkları anlaşılmıştır. Yani 19 . 1 . 1956 ta-
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rihinde Türk vatandaşı olan bu arkadaşımız, ma
lının millîleştirildiği tarihte Türk vatandaşı ol
madığı için, Komisyon istifade edemiyecek diye 
aleyhinde karar istihsal etmiştir. Daha da de
vanı ediyoruz. 

511/616 dosya numarası. Manisa, Şehitler 
Mahallesi, Hacı Yusuf Çıkmaz 13 numarada otu
ran Sadık Gümüş. Dosya numarası 511/622. 
16 . 12 . 1955 tarihinde vatandaşlığımıza alın
mıştır. Yugoslavya'daki emlâki 21 . 8 . 1953 
tarihinde yani Türk vatandaşlığına alınmadan 
önce millîleştirilmiştir, diyor. 

Şbîidi 21 Kasım 1C53 tarihinde dosya numa
rası 3236/180. Hasan Salih Kurtuluş. Çınar so
kak. 2 ne: durak, numara 98 Yenimahalle - An
kara, Bu arkadaşımıza verilen komisyon kararı 
Hasan Salih Kurtuluş 10 . 10 . 1955 tarihinde 
vatandaşlığa alınmıştır, diyor. Bu hususta hiç
bir sarahat yoktur. Şimdi geçici madde gere
ğince : 

1. Komisyonun bu kanunun yayımı tarihin
den önce almış olduğu bütün karar lan kabul 
ettiğimiz takdirde bu kararların ekseriyeti 1950 
anlaşmalarına göre yapılmıştır. Çünkü 1050 an
laşmaları inalı, millileştirilen kişilerin o tarihte 
Türk vatandaşı elması is-ab ediyordu. Halbuki 
1053 arila-mm ise 13 Temmuz 1956 tarihinde 
kabul ettiğinim veçhile Türk vatandaşı olması 
ieabediyer, icbL Bu emrun muvacehesinde ben
deniz bir önerge verdim. Bir fıkra ilâve edelim. 
komisyonun verdiği kararlar bir defa daha bu 
kamın gereince göz'u?! geçirilir. Yani komisyon 
lütfetsin, ";~ı doîryabırı bu kanuna göre, 1950 an-
larmrv^rra göra d?.5-11. 7053 sayılı Kanunun ruhu 
olan anlaşmalara güre bir defa daha gözden ge-
ç:ril~e, yüzlerce dosyası böyle olan vatandaşları
ma zm mağdur edilme imkânı bulunamıyaeak-
tır. Zira bnrr.da bu kanun yürürlüğe girdiği ta
rihte- bu gibi arkadaşlarımız verdiği kararlar, 
aMığ: tar^r-jflar bu kanun gereğince yapılmış 
raynr erktir. LÛ ;f edin bin olmaz~a kabul edilsin 
bârn. v?.iardalarımız bu hususta mağdur olma
sın, Tefekkür ederim, 

BA;rKAN - - Buyurunuz efendim. 

LÜTFİ AKADLT (Cunıhurbaşkaınmca S. Ü.) 
— Konunun vuzuha kfvvuşnıp.sı '-akımından bir 
tereddüdüm var, onu açıklıyacağını. Kabul et
tiğimiz 7 îioi madde ile evvelce teşkil edilmiş 
olan takdir ve tevsi komisyonlarında yapılmış 

olan tebligatın bu kanunun meriyete girdikten 
sonra yapılan tebligatta kendilerinden istenilen 
belgelen vermemiş olanlar veyahut da noksan
larını ikmal etmemiş olanlara yeniden 30 gün
den aşağı olmamak üzere altı ay müddetle yeni 
bir mehil verileceğini âmirdir, 7 nci madde. 
5 nci maddede ele bu kanuna tevfikan yeni bir 
komisyon kuruyoruz ve bu komisyonun ver
diği kararlara kargı da istihkak sahiplerine, 
müracaatçıları 30 giin zarfında itiraz hakkı ta
nıyoruz. Buna mukabil bu geçici madde ile 
evvelce teşkil edilmiş olan takdir komisyonu
nun vermiş olduğu bütün karar ve muameleleri 
muteber addediyoruz ve ilgililere hiçbir kanun 
yolu tanımıyoruz. Şimdi buradaki bu hükmü-
müale 5 nci maddedeki kabul ettiğimiz hüküm 
aşağı - yukarı birbirine mütenakız bir mahi
yet arz etmektedir. Diğer taraftan da 7 nci 
madde ile eski komisyonun verdiği kararlan, 
tebligatı yeni leceğiz , yeniden mehil verece
ğiz, diyoruz. Şu halde bu geçici maddenin bun
dan evvel kabul ettiğimiz maddelere karşı bir 
mütenakız bir durum arz ettiği kanaatindeyim. 
Bu cihetin tavzihini rica ederim. 

BAŞKAN — Tesekür ederim, efendim. Sa
yın Hükümet, sayan komisyon? 

MALÎ VE İKTİSADİ İŞLER KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ İSA BİNGÖL (Muş) — Sayın Baş
kan, muhterem senatörler; tereddüdü izale 
kastı ile arz ediyorum, ilk tümü üzerinde ko
nuşurken beyan etmiş idim. 2382 sayılı Kanun 
hükümlerine göre devletleştirilmiş, kraliyet ta
rafından devletleştirilmiş ziraat arazileri için 
çeşitli talepler vâki olmuştur komisyona. Ko
misyon bu kanun hükmüne göre kendilerinin hak 
dışı bulunduğunu tebliğ etmiştir. 10 küsur bin 
dosya böylece elenmiş, tetkik edilmiş ve kendi
lerine bu tebligatlar yapılmıştır. Bu kanunun 
hükmüne giren konular mahfuzdur ve bun
lar tetkik edilecektir. Bu konuda ibraz edilen 
vesikalar tetkik edilecektir. Geçici maddenin 
getirilişindeki hikmet sadece agrarla ilgili ve 
yapılmış olan tebligatları yeniden tekrar et
memektir. Agrarla ilgili yani maddedeki bu 
hususu arz ediyorum, agrarla ilgili 2382 sayılı 
Kanun hükümlerine göre yapılmış olan devlet
leştirme ile hiçbir münasebeti bulunmadığının 
tebliği, tebligatlar yapılmış bu tebligatları tek
rar yapmamak için bu madde getMlmiş bulun
maktadır. Arz ederim. 
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LÛTFİ AK ADLI (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Bir sualim var. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
LÛTFİ AK ADLI (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

— Bu maddede mutlak olarak va-z'edilmiş. Ag-
rardan falan bahis yok. Yani su 7 nci madde ve 
geçici madde agrara mütaallik olan kısımların 
tebligatı muteber olacak veya diğerleri mute
ber ölmıyacak diye bir hüküm yok. 

MALÎ VE İKTİSADİ İŞLER KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ İSA BİNGÖL (Muş) — Maddenin 
getirilişindeki kasıt ve maksadı arz etmiş bulu
nuyorum. 

LÛTFİ AK ADLI (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Ama madde metni muteberdir. Yani bana bir 
çelişme var gibi geliyor. 

Bir taraftan yeni bir komisyon teşkil ediyo
ruz, bu komisyonun kıymeti kalmıyor, beşinci 
madde ile teşkil ettiğimiz komisyonun... Eski 
komisyon bütün muameleleri tamamlamış, ka
rarlarını vermiş, biz de bunları muteber addedi
yoruz. Artık beşinci madde ile yeni bir komis
yon teşkiline lüzum kalmıyor. 

BAŞKAN — Sayın komisyon eğer arzu eder
seniz Sayın Hükümet de bu hususa cevap ver
mek arzu ediyorlar. Hangisini tercih ederseniz 
zatıâliniz mi yoksa Hükümet mi cevap versin? 

MALÎ VE İKTİSADİ İŞLER KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ İSA BİNGÖL * (Devamla) — Ben 
maddenin sevkindeki mucip sebebi arz ettim, 
Hükümet tamamlayıcı bilgi verebilir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bingöl, 
Sayın Hükümet buyurunuz efendim. 

MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 
(Balıkesir Milletvekili) — Sayın Başkan, de
ğerli üyeler; bu geçici madde üzerinde değerli 
üyelerin fikirlerini dinledik. İlk bakışta gerçek
ten bu maddenin şevki ile daha önce kabul edil
miş bulunan diğer maddelerin âdeta muallâkta 
kalır gibi bir durum yarattığı ifade edilmiştir. 
Aslında 7 . 2 . 1962 tarih ve 6/185 sayılı Ba
kanlar Kurulu Kararı ile teşekkül etmiş olan 
takdir ve tevzi komisyonu daha evvel Agrar Ka
nununa göre hak iddiasında bulunan vatandaş
ların bu iddiasını reddetmiştir. Bunun dışında 
diğer talepleri reddetme durumu olmamıştır. 
Kaldı ki1 bu talepleri reddettiği zaman aksine 
bir deliliniz varsa, bir belgeniz varsa bunu da 
ibraz etmekte muhtarsınız şeklinde bir tebligat 
yapılmıştır. Bu geçici maddenin kaldırılması 

her zaman için mümkündür, ancak geçici mad
deyi sevk etmekteki maksadımız şu olmuştur, 
Aşağı - yukarı 10 seneden daha fazla bir zaman
dan beri vatandaşlar bu haklarını alabilmek için 
müracaat etmişlerdir. Bu komisyon meseleyi ev
velâ Agrara tabi midir, değil midir konusu üze
rinde incelemiş ve Agrara tabi olanları reddet
miş, bununla beraber, demin ele arz ettiğim gibi, 
eğer başka bir belgeniz varsa bu belgenizi ibraz 
etmek hususunda muhtariyetlerine karar 
vermiştir. Şimdi yeniden bütün meselelerin teş
kil edilmiş bulunan komisyona şevki halinde va
tandaşların bu müracaatlarının aşağı - yukarı 
bir, iki sene daha uzaması gibi bir netice hâsıl 
edecektir. Şu mânada; çünkü verilmiş olan ka
rarlara nihayet 91 gün zarfında Danıştaya mü
racaat edilecek, Danıştaydan ilâm alınacaktır, 
karar getirilecektir. Ve böylece mesele gecike
cektir^ Telhisen şurasını arz ediyorum; Bakan
lar Kurulu Kararı ile teşkil etmiş bulunan Tak
dir ve Tevzi Komisyonunun vermiş olduğu ret 
kararlan münhasıran Agrara tabi olan gayri-
menkullere mütaalliktir. Ve bunlara da ayrıca 
bir açık kapı bırakılmıştır, 'bu açık kapıya göre 
de aksine bir iddianız, bir deliniz varsa bu deli
linizi tetkik edebiliriz ve bu delgin ibrası husu
sunda her hangi bir süre de kabul etmemiştir, 
koymamıştır ki, bir sükûtu olsun. Bu bakımdan 
bu maddenin sureti sevkindeki gaye şimdiye ka
dar yapılmış bulunan muamelelerin olduğu gibi 
kabul edilmesi, ama daha birtaîam hak sahipleri 
varsa bu hak sahiplerinin yeniden müracaatla
rına engel olunmamasını temin gayesine matuf
tur. Bu bakımdan geçici maddenin kabulü fay
dalı olur. Ama Yüksek Heyetiniz bu madde kalk
sın, çıksın derse biz Hükümet olarak (bunun da 
karsısında bulunmadığımızı ar.3 ederim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan bir dakika, buyu
run Sayın Akadlı. 

LÛTFİ AKADLI (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Bu komisyonun Agrarın dışında verdiği ka
rarlar varsa şu maddenin katiyeti karşısında on
lar da kesin bir mahiyet arz etmez mi? Meselâ 
belgeleri noksan ibraz etmişse... 

MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 
(Devamla) — Bunun için böyle bir karar yok
tur ve belgesini her zaman için ibraz edebilecek
tir. Vermemişse bunu verecektir. Yeni bir müd
det verilecektir. Bu şekilde bunu zabıtlara ge
çiriyoruz. Yapılacak yönetmelikte burada değer-

379 — 
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li arkadaşlarımızın tereddütlerini izale edecek 
hususları tashih edeceğiz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Madde üzerinde söz istiyen sayın üye. Yok. 
Madde üzerinde bir tadil teklifi var okutuyo
rum : 

Sayın Başkanlığa 
Geçici maddeye bir fıkra eklenmesini saygıy

la arz ederim. 
İstanbul 

Rifat Öztürkçine 

Verdiği kararlar bir defa daha bu kanun ge
reğince gözden geçirilir. 

BAŞKAN — Tadil teklifi üzerinde söz isti
yen sayın üye? Yok. Tadil teklifini oylarınıza 
arz ediyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 15. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir efendim. 

Madde 16. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Muhterem senatörler, İçtüzüğün 74 ncü mad
desi gereğince tasarının tümü üzerinde söz isti
yen sayın üye, 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Ben istiyo
rum. 

BAŞKAN — Lütfen ayağa kalkarak konuşu
nuz Sayın Özmen. Bendenize karşı değil, Heyeti 
Umumiyeyi temsil etmem sebebiyle, Heyeti Umu-
miyeye karşı rica ediyorum. Bunu tekrar ede
ceğim zatıâlinize her zaman. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Bendeniz He
yeti Umumiyeye karşı hürmet etmeye mecbu- I 
rum. Ama ikinci defa tekrar ediyorsunuz, ben 
de sizden özür dilerim. j 

BAŞKAN — Çok teşekkür ederim, iltifat et- | 
tiniz. I 

10 . 12 . 1988 O : 1 
HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Muhterem 

arkadaşlar, Dışişleri Bakanlığı Yugoslav Fede
ratif Halk Cumhuriyetinin yaptığı millîleştirme 
dolayısiyle zarar gören vatandaşlarımızı beya
na davet ettiğinde adı geçen Bakanlığa 6 751 
dosyayı teşkil eden 10 000 kişi müracaatta bu
lunduğu halde bugüne kadar tazminatın sureti 
tevzii hakkında belirli bir esas tesbit edilemediği 
cihetle, hak sahiplerine ödeme yapmak mümkün 
olamamıştır. 

Diğer taraftan hak talebedenlere yapılan 
tebligata cevap vermiyenler ile gerekli belgeleri 
ibraz edemiyenlere bir sükûtu hak müddeti ta
nınması suretiyle hak sahiplerine yapılacak öde
melerin geciktirilmeden gerçekleştirilmesini sağ
lamak üzere- meselenin bir kanunla halli zaru
reti duyulmuş ve bu tasarı bu maksatla hazırla
narak yüce huzurunuza gelmiştir. Bir hakkın 
kaybolmaması bakımından bu tasarıyı getiren 
ve böylece büyük bir adaletsizliği ortadan kal
dıran Hükümete teşekkürlerimi arz ederim efen
dim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. Sa
yın senatörler şimdi maddeleri ile birlikte gö
rüşülmüş olan tasarının tümünü oylarınıza arz 
edeceğim. Yalnız ondan evvel Başkanlığın bir 
görüşü var, onu takdim ediyorum : 

Bu sunuşu şunun İçin yapmaktayım : Tasa
rının üçüncü maddesinin (B) fıkrasında b'ir ta
rih değişikliği yapılmıştır. Bu değişiklik bu ta
sarıyı heyeti umunıiyesiiyle Millet Meclisinle 
gönderip gönderilmemesi hususunda tesir ika 
edici vaziyette midir, değil midir? Kiyaset gö
rüsünü. bu hususta arz ediyor : Metinlerin yo
rumunda söze ne kadar ehemmiyet verilirse, 
öze ve konuluş amacına da o (kadar değer ve
rilmek, öze göre bulunan anlamı üstün tutma):, 
çağdaş hukukta benimsenen hukuk kuralıdır. 
Hukuka göre karar vermenin anlamlarından 
'binisi de metinlerin yorumunda hukuk ilmince 
benimsenen kurallara uyarak karar vermektir. 
Metinlerin yalnızca sözüne bağlanmak çoğu ke
re bizi yanlış sonuçlara götürür. 

Sayın fmaitörler, bu hukukî mütalâalar 709 
sayılı Kanunun iptali hakkında açılan dâvada, 
Yüe's Anayasa Mahkemesi sayın üyelerinin 
derpiş ettiği hukukî mütalâalardır. 1961 Ana
yasası ile kurulan Cumhuriyet Senatosu mües
sesesinde kanun tasarı ve tekliflerinin bir kere 
daha müzakere edilmesinin sebebi hiç şüphe 
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yok ki kanunların meclislerden çıkmasını güç-
teştirmefk ve uzatma değil, bilâkis kanunla
rın özü itibariyle daha derin bir tetkike tabi 
olması gayesini taşımaktadır. 

Bu sebepten Yüce Senatoda müzakere edi
lip değiştirilen kanun tasarı ve tekliflerinin 
İçtüzüğün 80 nci maddesi gereğince mezkûr 
tasan veya tekliflerin Millet Meclisi Başkan
lığına gönderilmesi için bu değişiMiğin tasan 
veya teklifin özüne aidolması gerekir. 

Hâdisede tasarının 3 ncü maddesinin (A) 
fıkrasındaki Yugoslavya'da Federatif Halk 
Cumhuriyetinin kurulduğu tarih olarak gös
terilmiş bulunan 29 . 12 . 1965 tarihinin 
29 . 11 . 1965 olarajk tashih edilmesi tasannın 
özünde bir değişiklik yapmadığı zahirdir. Çün
kü hiçbir kuvvet bu tarihi değiştirmeye muk
tedir değildir. 

Neftice : Bu sebepten tasarının 3 ncü mad
desinin (A) fıkrasındaki değişiklik bir maddî 
hatayı düzeltmekten ibaret bir muamele oldu
ğundan tasarının Millet Meclisine iadesi için 
hukukî bir sebep mevcut olmadığı kanaatinde
yiz. Binaenaleyh şu anda tasarının tümünü 
maddeleriyle beraber, birlikte Riyasetin kana-

•••> ^ i > 

atiyle birlikte oylarınıza arz edeceğim için Ri
yasetin bu görüşü hakkında söz istiyen sayın 
üyeye söz vereceğim. 

Riyasetin bu hukukî görüşü üzerinde söz 
istiyen sayın üye?.. Yok. Şimdi tasanyı mad
deleriyle birlikte oylarınıza arz ediyorum. Ka

bul edenler... Etmiyenler... Tasan maddeleriyle 
birlikte kabul edilmiştir. 

Tasarının Millet Meclisinde açık oylanmış 
olması ve akçeli bulunması hasebiyle Yüce Se
natoda da açık oya başvurulacaktır. Yalnız sa
at 19,00 u geçmiş bulunması ve haddizatında 
zamanın uzaması için büze verilmiş olan takrir
de şu cümle mevcuttur : «Gündemde bulunan 
1161 sıra sayılı kanun tasarısı üzerindeki gö
rüşmeler bitinceye kadar mesaiye devam edil
mesi arz ve teklif olunur.» 

Teklifte, mesaiye, görüşmeler üzerindeki 
mesai bitene (kadar şeklinde âmir hüîkmü var
dır. Ve muhterem heyetimiz de bu hususa mü
tedair karar almıştır. O sebepten dolayıdır 'M 
zaman dolmuştur. Bu sebepten 12 . 12 . 1968 
Perşembe günü saat 15,00 te toplanmak üzere 
birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19,43 

> - < ^ «*»• 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEM.! 

12 NCİ BİRLEŞİM 

10 . 12 . 1968 Sah 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KÜltüLA SUNUŞLARI 
ıB - İKİNCİ UEFA OVA KONULACAK 

İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL ÜÖRÜŞVİE 

1. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in, Beykoz ilçe merkezine yapıla
cak otomatik telefon santraline dair, Ulaştırma 
Bakanından sözlü sorusu (6/463) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
Ömer Ucuzalin, Orman idaresine genel bütçe
den ödenen paralara dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu (6/500) 

3. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine'nin, halen yürülükte olan 
nizamnamelere dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/508) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nın, çimento sanayiinin geliş-
rilmesine dair Sanayi Bakanından sözlü so
rusu (6/457) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nın, eğitim yuvalarına girmek 
için sıra bekliyen çocuklara dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/458) 

6. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Ekrem özden'in, Ankara - Kızılcahamam yolu
nun atışlar dolayısiyle kapanmasına dair Mil
lî Savunma Bakanından sözlü sorusu (6/467) 

7. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Mebrure Aksoîey'in, PTT dağıtıcıları ile hat 
bakıcılarına fiilî hizmet zammı verilmesine 
dair, Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu 
(6/514) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi 
Halil özmen'in, Kırşehir ve ilçelerinde bulunan 
çiftçilerimize Konya'nın Altmova, Devlet Üret
me çiftliğinden tohumluk tahsis edilmesinin 
nedenlerine dair Tarım Bakanından sözlü so
rusu (6/516) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi 
Halil özmen'in, Kırşehir İline bağlı Kaman il
çesi ile Ankara iline bağlı Bâlâ ilçesi arasın
daki bozuk olan yolun tamirine dair Bayındır
lık Bakanından sözlü sorusu (6/517) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi 
Fehmi Alpaslan'ın, Devlet Demiryolları idare
sine dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu 
(6/518) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Sami Tııran'ın Kayseri'yi ikiye bölen Kayseri 
Sivas demiryolunun Sümer Caddesi üzerinde 
yeraltı veya yerüstü tesisi yapılmasına dair, 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/519) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Sami Turan in, Kayseri Devlet Hastahanesiniıı 
ek inşaatına dair Bayındırlık Bakanından söz
lü sorusu (6/520) 

ÖN' ü K i 
i l i 
ÜLMESİ KARARLAŞTI-GÖRÜŞı 

KILAN İSLER 

IV 
KARARI A - HAKLARINDA İVEDİLİK 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyeleri 

Mucip Ataklı, Ekrem Acuner, Suphi Karaman, 
Sezai O'kan ve Mehmet Şükran özkaya'nın ya
sama dokunulmazlılarınm kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Sena
tosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporları 
(3/608) (S. Sayısı : 1110 a ek) [Dağıtma ta
rihi : 28 . 10 . 1968] 

2. — özel yüksek okullar hakkında Araştır
ma Komisyonu raporu (10/14) [Dağıtma ta
rihi : 11 . İ l . 1868] 

V 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

[ÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
t C i T T71T> 
J .»lALJi'l 

GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İSLER 

Ki DEFA 
İKİNCİ •( 

BİRİNCİ 



Toplantı : 8 1 I C 1 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : I I D I 

Türk vatandaşlarına aidolup Yugoslav Federatif Halk Cumhuri-
yetince millîleştirilmis bulunan mal, hak ve menfaatlerin tasfiyesi 
hakkında kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma, Malî ve 

İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları 
(M. Meclisi 1/386; C. Senatosu 1/904) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 701) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 20 . 6 . 1968 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 4624 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 19 . 6 . 1968 tarihli 78 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oy ile kabul edilen, Türk vatandaşlarına aidolup Yugoslav Federatif Halk Cumhuri-
yetince millîleştirilmis bulunan mal, hak ve menfaatlerin tasfiyesi hakkında kanun tasanşı, 
dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Fer ruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı, 22 . 6 . 1967 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Ge
nel Kurulun 17, ve 19 . 6 . 1968 tarihli 77 ve 78 nci birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşüle
rek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 701) 

Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Dışişleri, Turizm ve Tamimim 

Komisyonu 25 .VI . 1968 
Karar No. : 8 
Esas No. : 1/904 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 19 . 6 . 1968 tarihli 78 nci Birleşimimde öncelik ve ivedilikle görüşülerek açık 
oy ile kabul edilen, Türk Vatandaşlarına Aidolup Yugoslav Federatif Halk Cumhuriyetince Mil
lîleştirilmis bulunan mal, hak ve menfaatlerin tasfiyesi hakkında (kanun tasarısı, Dışişleri Komfis-
yonunun 25 . VI . 1968 tanihli toplantısında ilgili Bakanlık temsilcileri ide hazır bulundukları hal
de incelendi ve görüşüldü. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1161) 
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Tasarının -gerekçesinde belirtilen hususlar fco rnisyonumuzca da uygun mütalâa edilmiş ancak, 
5 nci maddenin (b) fıkrasının son satırındaki «Zorunluluğundadır» kelimesi tertip hatası olarak 
kabul edildiğinden «zorundadır» şeklinde değiştirilmiş, ve ımezkûr kanunun uygulanması mak-
ısadiyle öngörülen yönetmeliğin Maliye Bakanlığınca tasarı kanunlaşır ıkanunlaşmaz Bakan
lar Kuruluna tasdike sunulması temenni eldilerek tasarı, oy birliğiyle Millet Meclisinden gelen şek
liyle aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Mali ve İktisadi İşler Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkan
lığa saygı ile sunulur. 
Başkan ve Bu Kanunda 

Sözcü 
Fethi Tevetoğlu 

Samsun 

Doğan Barutçuoğlu 
Manisa 

Kâtip 
Erdoğan Adalı 

İstanbul 

H. Oğuz Bekata 
Ankara 

Safa Talçuk 
Corum 

Orhan Akça 
Kütahya 

Celâl Ertuğ 
Elâzığ 

Ahmet Yıldız 
Tabiî Üye 

Tekin Anhurun 
İstanbul 

Salih Türkmen 
Ağrı 

Malî ve iktisadi işler Komisyonu raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Malî ve İktisadi İşler Komisyonu 
Esas No. : 1/904 
Karar No. : 12 

Yüksek Başkanlığa 

22 . 11 . 1968 

Kamisyonüınıuza havale buyurulan «Türk vatandaşlarına aidolup Yugoslav Federatif Halk 
•Cumhuriyetince nıillîleştirilmiş bukınan mal, hak ve menfaatlerinin» tasfiyesi hakkındaki kanun 
«tasarısı,» komisyonuımsuz'un 21 . 11 . 1968 günlü toplantısında ilgili bakanlık temsilcilerinin de 
iştirakiyle her yönü ile tetkik ve müzakere edildi. 

©ahis konusu kanun tasarısı gerekçesinde tafsil olunan hususlar ve bunlara mütedair temsilci
lerin verdikleri tamamlayıcı bilgiler komisyonumuzca da uygun mütalâa edilmiştir. 

Ancak Millet Meclisi metninin 1 nci maddesi:i;,n üçüncü satırındaki menfaatlerin kelimesinin 
Hükümet tasarısındaki gibi «menfaatleri» şeklinde olması iktiza ettiği, bir tabı hatası ola.rak «n» 
harfinin ilâve edildiği görülerek, maddi hata olarak tashih edilmesine ve 3 neü maddenin (a) 
fıkrasındaki Yugoslavya'da Federatif Halk Cumhuriyetinin kurulduğu tarih olarak gösterilmiş 
bulunan 29 . 12 . 1945 tarihinin 29 . 11 . 1945 olması icabederken bir tabı hatası olarak 11 nci ay 
yarine 12 nci ay olarak yazılmış olduğunu dikkat nazara alan komisyonumuz, komisyon met
ninde gösterildiği şekilde adı geçen tarihin 11 nci ay olarak tashih edilmek suretiyle bahis konusu 
kanun tasarısı IMillet Meeclisi -Genel Kurulunca /kabul edilen şekliyle aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

ıSözcü 
Muş Çanakkale İstanbul 

1. Bingöl Z. Termen Ş. Akyürek 
Muğla Balıkesir Tabiî Üye 

/ . Karaöz N. Sarhcah E. Çelebi 
Tabiî Üye Kontenjan 

M. Ş. Özkaya M. İzmen 

Başkan 
Balıkesir 
M. Güler 

Edirne 
M. N. Ergeneli 

Ç. Senatosu (S. Sayısı : 1161) 
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Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 5 . 12 . 1968 

Esas No. : 1/904 
Karar No. : 93 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 19 . 6 . 1968 tarihli 78 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek a<;ık 
oy ile kabul edilen, Türk vatandaşlarına aidolup Yugoslav Federatif Halk Cumlmriyetinee miliî-
leştirilmiş bulunan mal, hak ve menfaatlerin tasfiyesi hakkında kanun tasarısı, Komisyonumuzun 
5 Aralık 1968 tarihli 22 nci Birleşiminde ilgili Hükümet temsilcileri de hazır bulundukları halde 
tetkik ve müzakere olundu. 

I - Yugoslav Federatif Halk Cumhuriyeti tarafından 1946 ve 1948 yıllarında devletleştirilen Türk 
mal, hak ve menfaatlerinin tazmini konusunda Yugoslav Federatif Halk Cumhuriyeti ile Hüküme
timiz arasında 1950 yılında baslıyan müzakereler, 13 . 7 . 1956 tarihinde imzalanan bir Anlaşma ile 
neticelenmiş ve bu Anlaşma 10 . 9 . 1957 gün ve 7050 sayılı Kanunla tasdik edilmiştir. 

Mezkûr Anlaşma ile, Yugoslav Hükümetinden sekiz yılda, sekiz eşit taksitte ve sonuncu taksit 
Mart 1969 da ödenmek üzere 3 750 000 dolar tazminat alınması kararlaştırılmıştır. Bugüne kadar 
29 050 000 Tl. sı tahsil edilmiş olan tazminat; mal, hak ve menfaatleri millileştirilen her Türkün ayrı 
ayrı zararlarının karşılığı olmayıp, toplam zararlar karşılığı global olarak tesbit edilmiş bulunmakta
dır. 

Dışişleri Bakanlığı, Yugoslav Federatif Halk Cumhuriyetinin yaptığı millîleştirme dol ay isiyle 
zarar gören vatandaşlarımızı beyana davet ettiğinde, adı geçen Bakanlığa 6751 dosyayı teşkil eden 
10 bin kişi müracaatta bulunduğu halele, bugüne kadar tazminatın sureti tevzii hakkında belirli bir 
esas tesbit edilmediği cihetle, hak sahiplerine Ödeme yapmak mümkün olamamıştır. 

Diğer taraftan, hak iddia edenlere yapılan tebligata cevap vermiyenler ile gerekli belgeleri ibraz 
edemiyenlere bir sukutu hak müddeti tanınması suretiyle, hak sahiplerine yapılacak ödemelerin 
geciktirilmeden gerçekleştirilmesini sağlamak üzere meselenin bir kanunla halli zarureti duyulmuş 
ve tasarı bu maksatla hazırlanmış bulunmaktadır. 

Alman 'tazminatın, belirli ölçüler dâhilinde hak sahiplerine dağıtılmasını sağlıyacak nitelikte 
olan tasarı komisyonumuzca da uygun mütalâa edilmiş ve benimsenmiştir. 

I I - Tasarının maddelerinin müzakerelerinde; tasarıyı komisyonumuzdan önce tetkik eden Malî 
ve İktisadi İşler Komisyonunun, Millet Meclisi metninde tesbit ettiği baskıya ve tercümeye iliş
kin maddi hatalar konusundaki mütalâaları komisyonumuzca da yerinde görülmüş ve bu maddi 
hataların tesbitinin, Millet Meclisi metninde bir değişiklik olarak kabul edilemiyeceği görüşünün 
komisyonumuzca henimsenmesi neticesinde 1 nci ve 3 ncü maddelerde Malî ve İktisadi İşler Komis
yonunun metni aynen kabul edilmiştir. 

Millet Meclisi metninde yer alan maddi hatalar : 1 nci maddede «.... menfaatleri devletleştiri-
len» şeklinde olması gereken ibarenin sehven «.... menfaatlerin devletleştirilen» olarak yazılması; 
ve 3 ncü maddede, Yugoslavya'da Federatif Halk Cumhuriyetinin kuruluş günü olan «29.11.1945» 
tarihinin sehven «29.12.1945» olarak gösterilmesidir. 

III - Millet Meclisi metninin 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, geçici, 15 ve 16 nci maddele
ri komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S, Sayısı : 1161) 



— 4 — 

IV - Tasarının Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi lıususunda istemde bulunulması 
da kararlaştırılmıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksök Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Bu raporda Başkan 
ve Sözcü 

Sakarya Tabiî Üye Cumlıurbaşkanmca S. Ü. Ankara 
O. Salihoğlu S. Karaman R. Üner Y. Köker 

Balıkesir istanbul Manisa Niğde 
C. İnkaya H. Berkol O. Karaosmanoğlu K. Baykan 
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MİLLET MECLÎSİNİN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Türk vatandaşlarıyla aidolup Yugoslav Federatif 
Halk Cumhuriy etince miUîlestirilmiş bulunan 
mal, hak ve menfaatlerin tasfiyesi hakkında 

Kanun 

Genel hükümler 

MADDE 1. — Yugoslav Federatif Halk 
Cumhuriyeti tarafından mal, hak ve menfaat
lerin devletleştirilen ve diğer tahdidi tedbirlere 
tabi tutulan Türk vatandaşlarının alacaklarına 
karşılık alınan tazminat; bu kanunda yazılı 
esaslar dâhilinde tesbit ve takdir olunarak hak 
sahiplerine ödenir. 

Tazminattan istifade edecek olanlar 

MADDE 2. — Yugoslav Federatif Halk 
Cumhuriyeti tarafından 5.12.1946 ve 28.4.1948 
tarihlerinde yapılan millîleştirme ve sair ted
birler dolayısiyle mal, hak ve menfaatlerine el 
konulan Türk vatandaşları, tazminattan istifade 
ederler. 

Ancak, tazminattan istifade edebilmek için 
anlaşmanın imza edildiği 13 Temmuz 1956 tari
hinde Türk vatandaşı olmak şarttır. 

Tazminattan istifade edemiyecek olanlar 

MADDE 3. — Durumları aşağıdaki fıkralara 
uyanlar 5597 ve 7050 sayılı kanunlarla tasdik 
olunan tazminat anlaşmalarından istifade ede
mezler. 

a) Yugoslavya'da Federatif Halk Cumhu
riyetinin kurulduğu 29.12.1945 tarihinden önce 
mal, hak ve menfaatleri Yugoslav Kırallığı zama
nında Agrar ve Kolonizasyon kanunlarına göre 
miUîlestirilmiş olanlar, 

b) İkinci Dünya Savaşında malları zarar 
gördüğü gerekçesi ile tazminat verilmesini isti-
yenler, 

c) 13 Temmuz 1956 tarihinden sonra Türk 
vatandaşlığına kabul edilenler, 

d) 6 Nisan 1941 tarihinden sonra şahısların 
birbirleri aleyhine tapu senetlerine itiraz etmiş 
olmaları sebebiyle mahkemelere intikal eden ve 
13.7.1956 tarihinde henüz neticelenmemiş olan 
ihtilâflar sonunda Türk vatandaşları lehine ve-

DIŞİŞLERİ, TURİZM VE TANITMA KOMİS
YONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Türk vatandaşlarına aidolup Yugoslav Federa
tif Halk Cumhuriy etine e milUlestirilmiş bulu
nan mal, hak ve menfaatlerin tasfiyesi hakkında 

Kanun 

MADDE 1. — Millet Meclisince kabul edi
len 1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisince kabul edi
len 2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisince kabul edi
len 3 ncü madde aynen kabul edilmişitr. 
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MALI VE İKTİSADİ İŞLER KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Türk vatandaşlarına aidolup Yugoslav Federatif 
Halk Cıımhuriy etince millîleştirilmiş bulunan 
mal, hak ve menfaatlerin tasfiyesi hakkında 

Kanun 

Genel hükümler 

MADDE 1. — Yugoslav Federatif Halk 
Cumhuriyeti tarafından mal, hak ve menfaat
leri devletleştirilen ve diğer tahdidi tedbirlere 
tabi tutulan Türk vatandaşlarının alacaklarına 
karşılık alınan tazminat; bu kanunda yazılı 
esaslar dâhilinde tesbit ve takdir olunarak hak 
sahiplerine ödenir. 

Tazminattan istifade edecek olanlar 

MADDE 2. — Millet Meclisi Genel Kurulun
ca kabul edilen 2 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

Tazminattan istifade edemiyecek olanlar 

MADDE 3. — Durumları aşağıdaki fıkralara 
uyanlar 5597 ve 7050 sayılı kanunlarla tasdik 
olunan tazminat anlaşmalarından istifade ede
mezler. 

a) Yugoslavya'da Federatif Halk Cumhu
riyetinin kurulduğu 29 . 11 . 1945 tarihinden 
önce mal, hak ve menfaatlere Yugoslav Kıral-
lığı zamanında agrar ve Kolonizasyon kanunla
rına göre millîleştirilmiş olanlar, 

b) ikinci Dünya Savaşında malları zarar 
gördüğü gerekçesi ile tazminat verilmesini isti-
yenler, 

c) 13 Temmuz 1956 tarihinden sonra Türk 
vatandaşlığına kabul edilenler, 

d) 6 Nisan 1941 tarihinden sonra şahısların 
birbirleri aleyhine tapu senetlerine itiraz etmiş 
olmaları sebebiyle mahkemelere intikal eden ve 
13 . 7 . 1956 tarihinde henüz neticelenmemiş olan 
ihtilâflar sonunda Türk vatandaşları lehine veri-

C. Senatosu 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Türk vatandaşlarına aidolup Yugoslav Federatif 
Halk Cumhııriyetince mülîleştirilmiş bulunan 
mal, hak ve menfaatlerin tasfiyesi hakkında 

kanun tasarısı 

Genel hükümler 

MADDE 1. — Malî ve İktisadi işler Komis
yonu metninin 1 nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

Tazminattan istifade edecek olanlar 

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

Tazminattan istifade edemiyecek olanlar 

MADDE 3. — Malî ve iktisadi işler Komis
yonu metninin 3 ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

(S. Sayısı : 1161) 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

rilen ilâmlara müstenit mal, hak ve menfaat 
sahipleri. 

Hak sahiplerinin vermekle yükümlü olduktan 
belgeler 

MADDE 4. — Müracaatçılar haklarını aşa
ğıda yazılı "belgelerle tevsik ederler. 

a) Kayıtlı bulundukları nüfus idarelerin
den verilen ve vatandaşlığımıza alındığı tarihi 
belirten belgenin aslı, 

b) Yugoslavya'da devletleştirme veya kı
sıtlayıcı tedbirlerden zarar görenlere ait taşın
maz malların tapu senetlerinin aslı ile birlikte 
(c) ve (d) fıkralarında kayıtlı vesikalardan 
birisi, 

c) Bir taşınmaz malın sahibi tapu ibraz 
edemediği takdirde, 

1. Malın kendisine aidolduğunu belirten ve 
Yugoslav mahkemelerinden verilmiş, kesinleşti
ğine dair şerhi ihtiva eden ilâmlar, 

2. Yugoslav makamları tarafından alınan 
tedbirler dolayısiyle el konulan mal, hak ve 
menfaatlerle ilgili olarak verilen kararların aslı 
veya yetkili Yugoslav makamlarınca tasdikli 
örnekleri, 

3. Kira sözleşmeleri, vergi kayıtları ve ver
gi ödeme makbuzlarından biri, 

d) Taşınır ve taşınmaz mallar üe tahdide 
uğrayan hak ve menfaatlerin mahiyetini, cinsini 
ve millîleştirildiği tarihteki kıymetlerini belirten 
ve Yugoslav resmî makamlarınca verilen vesi
kalar, 

e) îbraz edilen tapu, mahkeme ilâmı ve 
sair evrakta malik olarak görülen kimse hayatta 
değilse; Yugoslav veya Türk mahkemeleri ta
rafından verilen ve kesinleşmiş olan veraset 
ilâmları. 

Takdir ve Tevzi Komisyonu 

MADDE 5. — Müracaat sahiplerinin bu ka
nunla ilgili hukukî durumu (Takdir ve Tevzi 
Komisyonu) tarafından incelenir. Bu komisyon: 

a) Maliye, Devlet (Tapu ve Kadastro Ge
nel Müdürlüğü), Dışişleri, Ticaret bakanlıkla
rı ile T. O. Merkez Bankası Genel Müdürlüğün-

Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

MADDE 4. — Millet Meclisince kabul edi
len 4 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisince kabul edi
len 5 nci madde ayne nkabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1161) 



Malî ve İktisadi İşler Komisyonunun kabul 
ettiği metin 

len ilâmlara müstenit mal, hak ve menfaat sahip
leri 

Hak sahiplerinin vermekle yükümlü olduğu 
belgeler 

MADDE 4. — Millet Meclisince kabul edi
len 4 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

Takdir ve tevzi komisyonu 

MADDE 5. — Millet Meclisince kabul edi
len 5 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Bütçe ve Plân komisvonunun kabul ettiği metin 

Hak sahiplerinin vermekle yükümlü oldukları 
belgeler 

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

Takdir ve tevzi komisyonu 

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

C. Senatosu (S. Sayısı : 1161) 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

ce tâyin olunan birer temsilcinin iştiraki ile 
kurulur. 

b) «Yugoslavya'da emval ve matlubatı bu
lunan vatandaşların haklarını koruma dernek
leri Birliği» ile, «Türk vatandaşlarının Yugos
lavya'da millileştirilen mal, hak ve menfaatle
rini koruma Derneği Birliği» tarafından, bu ka
nunun yürürlüğe girmesinden sonra seçilecek 
birer temsilci komisyon çalışmalarına iştirak 
edebilirler. Ve komisyon çalışma ve kararların
da birer oy sahibidirler. 

Komisyona Maliye Bakanlığı temsilcisi baş
kanlık eder. 

Komisyon (a) fıkrasındaki temsilcilerin ek
seriyeti ile toplanır. 

Kararlar mevcudun çoğunluğu ile verilir. 
Komisyon kararlarına, aynı komisyon nez-

dinde, tebliğ tarihinden itibaren bir defaya 
mahsus olmak üzere, 30 gün içinde itiraz edile
bilir. 

Komisyonun görev ve yetkileri ile üye ve 
memurların ve birlik temsilcilerinin ücret ve 
yövmiyeleri yönetmelikle tesbit olunur. 

Komisyon en az haftada iki defa toplanmak 
zorunluluğundadır. 

Komisyonca tutulacak defterler 

MADDE 6. — Müracaatları tetkik ederek 
karara bağlamakla görevli Takdir ve Tevzi Ko
misyonunca; noterden tasdikli karar defteri, 
ödeme defteri ve lüzumlu görülen sair yardımcı 
defterler tutulur. Bu defterlerin tanzim şekli 
Yönetmelikle belirtilir. 

Hakkı düşüren sebepler 

MADDE 7. — Evvelce Dışişleri Bakanlığı
na veya Takdir ve Tevzi Komisyonu Başkan
lığına başvuranlardan halen gösterdikleri ad
reslerde bulunmadıklarından kendilerine Ko
misyonca yapılan tebligatlar PTT idaresince 
iade olunanlara ve ilân ve tebligata rağmen 
hiç belge ibraz etmiyen veya belgelerini noksan 
verenlere Tebligat Kanunu gereğince tebliğ su
retiyle bir aydan az altı aydan çok olmamak 
üzere Komisyonca yeniden mehil verilir. 

Verilen mühlete rağmen yine vesikalarını 
tam olarak ibraz etmiyenlerin hakkı düşer. 

Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

MADDE 6. — Millet Meclisince kabul edi
len 6 ncı madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Millet Meclisince kabul edi
len 7 nci madde aynen kabul edilmiştir. 
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Malî ve İktisadi İşler Komisyormnun kabul 
ettiği metin 

Komisyonca tutulacak defterler 

MADDE 6. — Millet Meclisince kabul edi
len 6 ncı madde aynen kabul edilmiştir. 

Hakkı düşüren sebepler 

MADDE 7. — Millet Meclisince kabul edi
len 7 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Bütçe ve Plân komisyonunun kaimi ettiği metin 

Komisyonca tutulacak defterler 

MADDE 6. — Millet Meclisi metninin 6 ncı 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Hakkı düşüren sebepler 

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

Bu, süre istenilen belgenin mahiyetine gö
re yukarda belirtilen zaman içinde komisyon
ca takdir olunur. 

Tazminat olarak dağıtılacak para 

MADDE 8. — Hak sahiplerine dağıtılacak 
para 7050 sayılı Kanunla tasdik olunan Tazmi
nat Anlaşmasına göre, Yugoslav Federatif Halk 
Cumhuriyetinin vermeyi yükümlendiği 3 750 000 
Birleşik Amerika Dolarının tutarı olan ve iki 
millî bankaya yatırılmış olan Türk parası ile 
buna faiz ve sair gelirlerinin toplamıdır. 

Kıymet takdirine ait esaslar 

MADDE 9. — Yugoslav Federatif Halk 
Cumhuriyetince mal, hak ve menfaatleri milli
leştirilen ve 5597, 7050 sayılı kanunlar gereğin
ce tazminata müstahatk oldukları takdir ve 
tevzi komisyonunca karara bağlanan şahıslara 
verilecek tazminata mesnet olacak kıymetler, 
aşağıdaki esaslar dâhilinde tesbit olunur: 

a) Yugoslav makamlarınca malları hak 
ve menfaatleri millileştirilen şahıslara verilen 
millîleştirme belgeleri ve üzerinde yazılı kıy
metler tazminata esas tutulur, 

Millîleştirme belgesi üzerinde kıymet yazılı 
olmadığı ahvalde malların diğer belgelerde ya
zık kıymetleri esas alınır. Bu da mümkün ol
madığı ahvalde aynı mahaldeki emsallerine kı
yasla kıymet biçilir. Şu kadar ki, millîleştirme 
belgelerinin verildiği tarihteki dinar'm Tüîfı 
parası olarak tesbit olunacak 'kıymeti ödemeye 
esas tutulur. 

b) Takdir ve Tevzi Komisyonunca hak sa
hibi olarak tesbit olunan şahıslardan millîleştir
me belgesi ibraz edemiyenler ile millîleştirme 
belgeleri üzerinde kıymet gösterilmemiş olup 
(a) bendinin 2 nci fıkrası gereğince Takdir ve 
Tevzi Komisyonunca da kıymetleri tesbit edile-
miyenlerin listeleri komisyonca tanzim olunur. 
Listelerde bildirilmesi istenen hususlar. Yu
goslav yetkili makamlarından getirilmek üze
re Dışişleri Bakanlığına intikal ettirilir. 

Komisyon gerektiği takdirde mahallen tet-
kikat yapılması için bir heyet gönderilmesini 
talebedebilir. 

Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

MADDE 8. — Millet Meclisince kabul edi
len 8 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Millet Meclisince kabul edi
len 9 ncu madde aynen kabul edilmiştir. 
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ettiği metin 
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Bütçe ve Plân komisyonunun kabul ettiği metin 

Tazminat olarak dağıtılacak para 

MADDE 8. — Millet Meclisince kabul edi
len 8 nci madde aynen ka,bul edilmiştir. 

Kıymet takdirine ait esaslar 

MADDE 9. — Millet Meclisince kabul edi
len 9 ncu madde aynen kabul edilmiştir. 

Tazminat olarak dağıtılacak para 

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

Kıymet takdirine ait esaslar 

MADDE 9. — Millet Meclisi metninin 9 ncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

c) Devletleştirme veya millîleştirme belgesi 
ibraz edilemediği ve Dışişleri Bakanlığınca da 
temin olunamadığı hallerde hak sahibi tarafın
dan ibraz olunan; 

1. Yugoslav mahkemelerinde verilmiş ve 
kesinleştiğine dair şerhi ihtiva eden ilâmlar, 

2. Kira sözleşmeleri, 
3. Vergi kayıtları, 
4. Vergi ödeme makbuzları, 
5. Yugoslav yetkili mahkemelerince veril

miş hakkın ispatına yarıyan her çeşit vesika
lar üzerinde yazılı kıymetler ödemeye esas tutu
lur. 

Bu belgeler üzerinde kıymet yazılı değilse, 
diğer dosyalarda bulunan ve aynı mahaldeki 
emsallerine kıyasla kıymet biçilir. 

d) Takdir ve Tevzi komisyonlarınca, hak 
sahabi olduğu kabul olunan ancak, (a), (b), (c) 
fıkralarında zikredilen vesikalardan hiçbirini 
ibraz edemiyen ve vesikası sadece Osmanlı 
tapusuna inhisar edenlerin, ibraz ettikleri tapu 
senedi üzerindeki kıymetler, tapuda kıymet 
gösterilmemiş ise o mahaldeki emsal tapu kıy
meti esas alınır. 

Şu kadar ki, bu gibilerin tazminattan istifa
de edebilmeleri ancak bu maddenin a, b, c fık
ralarında belirtilen vesikaları ibraz eden hak 
sahiplerinin alacaklarının tamamı karşılandık
tan sonra, geri kalan meblâğ bu gibilere ala
cakları nisbetinde tevzi olunur. 

Tapu senetleri üzerinde yazılı Osmanlı ku
ruşu karşılığı altın esası üzerinden ve dinarın 
değeri de Osmanlı kuruşuna tahvil ve yine al
tın esasına göre tesbit olunarak ödeme yapılır. 

Altın fiyatı bu kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihteki Merkez Bankasının altın alış fiyatıdır. 

Tazminatın ödeme şekli 

MADDE 10. — Takdir ve Tevzi Komisyo
nunca, hak sahiplerinin tamamı tesbit ve 9 ncu 
madde gereğince alacakları tazminat ve tutar
ları bulunduktan sonra ödemeye başlanır. 

Bulunacak kıymetlerin toplamı 8 nci madde
de belirtilen tazminattan fazla olduğu tak
dirde bu alacaklardan belirli oranda indirme 
yapılır. 

Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

MADDE 10. — Millet Meclisince kabul edi
len 10 ncu madde aynen kabul edilmiştir. 
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Malî ve İktisadi İşler Komisyonunun kabul 
ettiği metin 

Tazminatın ödeme §ekli 

MADDE 10. — Millet Meclisince kabul edi
len 10 ncu madde aynen kabul edilmiştir. 

Bütçe ve Plân komisyonunun kabul ettiği metin 

Tazminatın ödeme şekli 

MADDE 10. — Millet Meclisi metninin 10 ncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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.Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

Ödenecek tazminat miktarı Takdir ve Tev
si Komisyonu tarafından karara bağlandıktan 
sonra, tesbit olunan tazminat hak sahibi veya 
ilgilisine ödenir. Ödemenin sekli, usulleri yönet
melikte belirtilir. 

Önceden öeleme 

MADDE 11. — Aşağıdaki hallerde (10 ncu) 
maddede belirtilen esaslara bakılmaksızın avans 
olarak ödenebilir: 

4 ncü maddede sözü edilen belgeler tamam 
olduğu takdirde 9 ncu maddenin (d) fıkrası 
hariç bu madde gereğince karara bağlanan ala
cakların ; 

a) 5 000 Tl. nı geçmiyenlerin tamamı, 
b) 5 000 Tl. dan yukarı olanların alacak

larının % 40 a kadarı. 

Cezai hükümler 

MADDE 12. — Devletleştirme veya Millî
leştirme vesikası aranmaksızın kendilerine 
11 nci madde uyarınca ödeme yapılması gere
kenler mallarının Yugoslav Federatif Halk 
Cumhuriyeti tarafından ellerinden alınmış ol
duğunu belirten bir beyanname vermeye mec
burdur. 

Yapılacak tetkikler veya ihbarlar sonunda 
verilen beyannamenin hakikate aykırı olduğu 
anlaşıldığı takdirde yapılmış olan ödemeler ka
nuni faizi ile birlikte hükmen geri alınır ve hak
kında Türk Ceza Kanununun hükümleri uygu
lanır. 

Hakikate uymıyan beyanlara ait zamanaşı
mı 10 yıldır. 

MADDE 13. — Bu kanunda sözü edilen yö
netmelik Maliye Bakanlığınca hazırlanır. 

MADDE 14. — 13 Temmuz 1956 tarihinden 
sonra Türk tâbiiyetine geçmiş olanların mil-
lîîeştirilmiş mallan için Yugoslavya'dan alına
cak tazminatlar bu kanun hükümlerine göre da
ğıtılır. 

GEÇİCİ MADDE — 7 . 2 . 1982 tarih, 
3/185 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile teşek
kül etmiş olan Takdir ve Tevzi Komisyonunun, 
31 . 8 . 1962 tarih ve 6/874 sayılı Bakanlar 

Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

MADDE 11. — Millet Meclisince kabul edi
len 11 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Millet Meclisince kabul edi
len 12 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Millet Meclisince kabul edi
len 13 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Millet Meclisince kabul edi
len 14 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Millet Meclisince kabul 
edilen geçici madde aynen kabul edilmiştir. 
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ettiği metin 
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Bütçe ve Plân komisyonunun kabul ettiği metin 

Önceden ödeme 

MADDE 11. — Millet Meclisince kabul edi
len 11 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Cezai hükümler 

MADDE 12. — Millet Meclisince kabul edi
len 12 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Millet Meclisince kabul edi
len 13 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Millet Meclisince kabul edi
len 14 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Millet Meclisince kabul 
edilen geçici madde aynen kabul edilmiştir. 

Önceden ödeme 

MADDE 11. — Millet Meclisi metninin 11 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Cezai hükümler 

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

MADDE 13. — Millet Meclisi metninin 13 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

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

GEÇİCİ MADDE — Millet Meclisi metninin 
geçici maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yönetmelik 
gereğince yapmış olduğu muameleler, verdiği 
kararlar bu kanun gereğince yapılmış sayılır. 

Bu komisyona evvelce ibraz edilmiş olan ve 
kanunun 4 ncü maddesinde yer alan belgeler 
bu kanuna göre ibraz edilmiş addolunur. 

MADDE 15. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 16. — Bu kanunun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonunun 
\ kabul ettiği metin 

MADDE 15. — Millet Meclisince kabul edi
len 15 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — Millet Meclisince kabul edi
len 16 ncı madde aynen kabul edilmiştir. 
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Malî ve İktisadi İşler Komisyonumm kabul 
ettiği metin 

MADDE 15. — Millet Meclisince kabul edi
len 15 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — Millet Meclisince kabul edi
len 16 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Bütçe ve Plân komisyonunun kabul ettiği metin 

MADDE 15. — Millet Meclisi metninin 15 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — Millet Meclisi metninin 16 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

»~e«« 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1161) 




