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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

İğdır ilkesinde vuku bulan yer sarsıntısının ' 
sebebolduğu hasar dolayısiylc Millet Meclisi
nin teessürlerinin İğdırlılara iblâğı için telgraf 
çekilmesini ve durumu mahallinde görmek üze
re beş kişilik bir heyetin seçilmesini istiyen 
önergeler kabul olundu. 

Geçici Komisyon Başkanı Hatay Milletvekili 
îŞe'kip İnal'ın, gündemin 16 ncı maddesindeki 
İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, Aydın Mil
letvekili Orhan Apaydın, Erzincan Milletvekili 
Sadık Perinçek ve Elâzığ Milletvekili Nurettin 
Ardıçoğhı'nım uzun vadeli plânın yürürlüğe 
konması ve bütünlüğünün korunması hakkında 
kanun teklifi ve Geçici Komisyon raporunun, 
komisyona iadesini istiyen önergesi okundu, 
kabul olundu. 

Niğde Milletvekili Asım Eren'e izin verilme
si hakkında Başkanlık tezkeresi kabul olundu. 

Toplu Sözleşme, Grev Lokavt Kanunu ta
sarısının geçici bir komisyonda görüşülmesine 
dair Çalışma Bakanı Bülent Eccvit'in önergesi 
ile, 

Bursa Milletvekili İbrahim öktcm ve 3 ar
kadaşının, Sendikalar Kanunu teklifinin geçi
ci bir komisyonda görüşülmesine dair önergesi 
okundu. 3 komisyondan seçilecek: G şar üyeden 
teşkil edilecek geçici bir komisyonda görüşül
mesi kabul olundu. 

izmir Milletvekili Şükrü Akkan'in. Aydın 

Milletvekili Reşat Özarda ve arkadaşlarının 
bâzı suçların affına dair kanun teklifinin gün
deme alınmasına dair önergesi, komisyon söz
cüsünün verdiği izahtan sonra oya konuldu, 
reddedildi 

Keban Barajı ve Aşağı 'Fırat Havzası Kal
kınma Projesi hakkındaki Meclis Araştırması 
Komisyonu raporuna bilgi edinildi. 

Bâzı komisyonlardaki açık üyelikler için oy
lama yapıldı. 

İstanbul Milletvekili Suphi Baykam ve 69 
arkadaşının, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan-
lığına bağlı öğretim ve araştırma hastanelerin
de çalışanlara tazminat verilmesi hakkındaki 
kanun, teklifi üzerinde görüşmeler yapıldı. 

Yeter sayı kalmadığı, bu sebeple komisyon-
l ardaki açık üyelikler için yeniden seçim yapıl
masının ve görüşülen raporun oya sunulması
nın gelecek Birleşime bırakıldığı Başkanlıkça 
bildirilerek, 

.10 . 9 . 1962 Pazartesi günü saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 
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SORULAR 

Sözlü Sorular 
.1. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arı-

kan'ııı, Midyat ve Ömerli'ye bağlı köylerde 
vatandaşların jandarmalar tarafından işken
ceye tâbi tutulduklarının ve mallarının yağma 
edildiğinin doğru olup olmadığına dair sözlü 
suru önergesi, İçişleri. Bakanlığına gönderil
miştir. (6/360) 

2. — Bolu Milletvekili Ahmet Çakmak'm, 
pancar fiyatlarında hangi sebep ve kıstalara 
uyularak indirim yapıldığına dair sözlü soru 
önergesi, Ticaret Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/361) 

3. — Diyarbakır Milletvekili Recai İsken* 
(leroğlu'nuu, Anayasa, hükümlerine göre suç 

teşkil eden sağcı ve ırkçı yayın karşısında ne 
gibi tedbirler düşünüldüğüne dair sözlü soru 
önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. (6/262) 

4. —• Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
ııun, 1961 yılında açılan Keşan Devlet Hasta
nesi doktor, hemşire ve hastabakıcı noksanları
nın giderilmesi hususunda ne tedbir düşünül
düğüne dair sözlü soru önergesi, Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığına gönderilmiştir. (6/363) 

fi. — ti rzuru m Milletvekili Cevat önder'in, 
jandarmanın salâhiyeti dışına, çıkarak sebe
bolduğu olay bulunup bulunmadığına ve jan
darma ve 'polis teşkilâtının ıslahı hakkında ne 
düşünüldüğüne dair sözlü soru önergesi İç
işleri Bakanlığına gönderilmiştir. (6/364) 
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6. — Erzurum Milletvekili Cevat önder'in, 
bu yıl içerisinde, Doğu - Anadolu'da <nıe kadar 
şekavet hâdisesi olduğuna ve şekavetin ibastı-
rıliması İçin uzun ve kısa vadeli ne gibi ted
birler alındığına dair sözlü sora önergesi, İçiş
leri1 Bakanlığına gönderilmiştir. (6/865). 

7. — Aydın Milletvekili Mehmet Yavaş'ın, 
orman köylerinde vatandaşların tapulu arazi
sinin, meyvalık ve bahçelerinin orman diye el
lerinden alınmasına devam edilip edilıniyece-
ğine dair sözlü soru önergesi, Tarım Bakanlı
ğına gönderilmiştir. (6/366) 

8. — Zonguldak Milletvekili Kenan Esen-
gin'in, çeşitli yönlerden istismar edilen Eminsu 
konusu hakkında neler düşünüldüğüne dadr 
sözlü sora önergesi, Millî Savunma Balkanlıği-
na gönderilmiştir. (6/367) 

9. — Mardin Milletvekili Esat Kemal Ay-
bar'ın, Diyarbakır, Mardin, Siirt ve civarı il
lerde henüz yakalanmamış bulunan gıyabi 
mevkufların adedine ve bunların yakalanma
ları için özel surette tedbir alınıp alınmadığına 
dair sözlü sora önergesi, İçişleri Bakanlığına 
gönderilmiştir. (6/368) 

10. — Mardin Milletvekili Esat Kemal Ay-
bar'ın, kaçakçılığın meni ve takibi maksa-
diyle istimlâkine karar verilen Güney - Do
ğudaki arazilerin istimlâkinden vezgeçme yo
luna gidilip gidilmiyeceğinü dair sözlü soru 
önergesi, İçişleri Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/369) 

11. — Kastamonu Milletvekili Osman Ok
tay'ın, Kastamonu'nun Araç ilçesine bağlı Mer-
güze 'bucağı jandarma karakolunda Cemal Ka
tırcı ve arkadaşlarına kanunsuz işlem yapıldı
ğımın doğru olup olmadığına dair sözlli soru 
önergesi, İçişleri 'Bakanlığına gönderilmiştir 
(6/370) 

12. — Kastamonu Milletvekili Osman Ok
tay'ın, Kastamonu'da inşasına başlanıp son
radan durdurulan soğuk hava deposunun ik
malinden vazgeçildiğinin doğru olup olmadığı
na dair sözlü soru önergesi, Ticaret Bakanlı
ğına gönderilmiştir. (6/371) 

Yazık sorular 
1. — Maraş Milletvekili Kemal Bağcıoğhr-

nun, asayişi bozam hâdiselere ve bunların ön
lenmesi bakımından alman tedbirere dair ya
zılı soru önergesi, İçişleri ve Adalet Bakanlık
larına gönderilmiştir (7/162) 

2. — Maraş Milletvekili Adnan Karaküçük'-
ün, asayişi bozan hâdiselere ve .bunların önlen
mesi bakımından al'ınan tedbirlere dair yazılı 
sora önergesi, İçişleri ve Adalet Bakanlıkları
na gönderilmiştir. (7/163) 

3. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, Meriç nehri şeddeleri dışında kalan İpsa
la ilçesi Sarıçalı köyüne ait ekili arazinin su 
'basması tehdidinden (kurtarılmasının mümkün 
ohıp olmadığına dair yazılı soru önergesi, Ba
yındırlık Bakanlığına .gönderilmiştir. (7/164) 

4. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, Bulgaristan-Hükümeti tarafından Tunca 
ve Meriç nehirleri üzerinde bâzı tesislerin yapı
lıp yapıılmadığına dair yazılı soru önergesi, 
Bayındırlık Balkanlığına 'gönderilmiştir. (7/165). 

5. — Edirne Milletvekili Fahir Girftlioğlu*-
nun, hekimliğin sosyalizasyonu maksadiyle pi
lot bölge olarak Edirne'nin ele alınmasiından 
ne gibi (bir sebeple vazgeçildiğine dair yazılı 
sora önergesi, Sağlıı'k ve Sosyal Yardım Bakan
lığına gönderilmiştir. (7/166) 

6. — Edime Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, Keşan Dövlet Hastanesi onananının ikmali 
için ne düşünüldüğüne ve halen katî kabulünün 
ne sebeple yapılamadığına dair yazılr sora öner
gesi, Bayındırlık Bakanliğma gönderiLmiştir. 
(7/167) 4 

7. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nuıı, 5 . 7 . 1962 tarih ve 60 sayılı Kanunla ka
bul edilen tazminatların 1 . 8 . 1962 tarihinden 
itibaren verilmesi için ne gibi tedbirler düşünül
düğüne dafc yazılı soru önergesi, Adalet Bakan
lığıma gönderilmiştir. (7/168) 

8. — Hatay Milletvekili Ahmet Sırrı Hoca-
oğhı'mm, Antakya'ya ikinci bir 500 lük otoma
tik telefon santralinin ne zaman konulmasının 
düşünüldüğüne .dair yazılı 'sora önergesi, Ulaş
tırma Bakanlığma gönderilmiştir. (7/169) 

9. — Adana Milletvekili Kemal Sanibrahim-
oğlu'nun, bilûmum alet ve vasıtaları ile zirai 
mücadele ilâçları ve zirai gübrelerden 1955 -
1962 yıllarında ne kadar ithal edildiğine dair 
yazılı soru önergesi, Başbakanlık, Gümrük ve 
Tekel, Ticaret, Maliye ve Tarım Bakanlıklarına 
gönderilmiştir. (7/170) 

10. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, Edirne ilçelerinin Hükümet konağı ihti
yaçlarının giderilmesi konusunda ne düşünül-
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kuş otlarının yüksek fiyatla satışım sağlamak 
amacıyla ne gibi tedbir düşünüldüğüne dair ya
zılı soru önergesi, Ticaret Bakanlığına gönde
rilmiştir. (7/173) 

13. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu '-
nun. bankalarca muvazaa yoluyla, ticari kredi
lerden alman yüksek faizlerin düzeltilmesi ça
resinin aranıp aranmadığına dair yazılı soru 
önergesi. Ticaret Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/174) 

2. — ÖELEN KAĞITLAR 

M. Meclisi B : 1 
düğüne dair yazılı soru önergesi, Maliye Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/171) 

11. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, 1962 yılında bol miktarda ©kilen çeltik 
mahsulünün normal bir fiyatla satışlarının sağ
lanması konusunda ne gibi tedbir düşünüldü-
ğüae dair yazılı soru önergesi, Ticaret Bakan
lığına gönderilmiştir. (7/172) 

12. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, 1962 yılında bol miktarda istihsal edilen 

Tasan 
1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 

Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasın- . 
da akdolunan 29 Temmuz 1961 tarihli Zirai 
maddeler Anlaşması ve ekleriyle bu Andlaşma-

BAŞKAN — Yoklatma yapılacaktır. 
(Balıkesir milletvekillerine kadar yoklama 

yapıldı.) 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ 

1. — îmar ve İskân Bakam Fahrettin Kerim 
Gökay'tn, İğdır ilçesinde vukubulan yer sarsın
tısı, üe Demirci İlçesinde çıkan yangın ve alınan 
tedbirler hakkında, demeci. 

BAŞKAN — îmar ve İskân Bakanı gündem 
dışı söz istemiştir. Kendisini kürsüye davet edi
yorum. 

ÎMAR VE İSKÂN BAKANI FAHRETTİN 
KERÎM GÖKAY (İstanbul) — Sayın Başkan, 

da yapılan 6 Eylül 1961, 8 Aralık 1961, 3 Ocak 
1962, 14 Mart 1962 ve 21 Haziran 1962 tarihli 
değişikliklerin onaylanmasının uygun bulun
duğuna dair kanun tasarısı (1/281) (Dışişleri 
Tarım ve Ticaret Komisyonlarına) 

BAŞKAN — (Çoğunluğumuz var, gündeme 
geçiyorum:. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

muhterem milletvekilleri; biliyorsunuz ki, bu 
hafta içerisinde Kars vilâyetinin İğdır kazasın
da bir deprem felâketi olmuştur. Ulu Tanrıya 
hamdederiz ki, hiçbir can kaybı yoktur. Yalnız 
20 ye yakın yaralı vardır. Fakat buna muka
bil 3 000 evi olan İğdır'da bütün evler oturu-
lamıyacak duruma gelmiş olduğundan vatan
daşlar açıkta kalmış durumdadırlar. 

Kare Valiliği felâketten derhal Hükümeti 

»•<<« 

BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Fuad Sirmen 
KATİPLER : Nurettin Ok (Çankırı), Muslih Gbrentaş (Van) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

— 378 — 
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haberdar etmiş ve bunun üzerine gerek Bakan
lığımız gerekse Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı harekete geçmişler ve Emlâk ve Kredi 
Bankası buradan kendilerine ilk yardımı gön
dermişlerdir. 

Diğer taraftan Kolordu Kumandanlığı ve 
askerî birlikler yardıma koşmuşlar ve aynı za
manda Kızılay da nakdî yardımla beraber 1 500 
çadır göndermek suretiyle yardımda bulunmuş, 
askerî birlikler de 400 çadır göndermiştir. 

Vatandaşlarımızın ıstırabını yakandan gör
mek ve Hükümetin kendileri ile ilgilendiğini be
lirtmek üzere, Devlet Bakanı Hıfzı Oğuz Beka-
ta, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Yusuf 
Azizoğlu ve tmar - iskân Bakanı olarak bende
niz önce Kars'a, Kars'tan da otomobille İğdır'a 
gittiğimiz zaman gördük ki, vatandaşlarımızın 
hemen hepsi dışarda, büyük bir ıstırap içinde, 
moralce sarsılmış bir vaziyette bulunuyorlardı. 
Yalnız hepsi, ilk dakikadan itibaren Hükümetin 
göstermiş olduğu yakın ilgiye minnet ve şük
ranlarını ifade ettiler. Diğer taraftan alınan 
âcil tedbirler üzerine kendileriyle müdavele ve 
müşavere imkânını bulduk. 

Şimdi zelzele mmtakası olan bu bölge, bun
dan 50 yıl önce de aynı şekilde zelzeleye mâruz 
kalmış, Fakat bu defaki felâkette şefeirde 3 bi
ne yakın evin hemen hepsi oturulsmryacak bir 
halde hasara uğramış vaziyetteydi. Devlet daire
leri de aynı vaziyette t'amamiyle hasara uğra
mış durumdaydı. 

Vatandaşlar bizden bir an evvel çadırl&rın 
çoğaltılmasını istediler. Kızılay 1 500, askeriye 
de 1 600 çadır göndermiştir. Yalnız askeriye
nin vermiş olduğu bu çadırlardan dördü bir
leştirildiği takdirde 2 - 3 ailenin oturabileceği 
bir ikametgâh hailine getirilebilmektedir. Bun
ların da kâfi gelmediği anlaşıldığından Eızıl-
ayın Ankara'daki depolarından yeniden çadır 
gönderilmektedir/ Bu suretle gönderilen çaetor 
adedi şimdilik 3 000 dir, icabında 5 000 e ka
dar çıkarılacaktır. 

Şehrin merkezindeki bu tahribattan başka 
maatteessüf köylerde de % 50 nisbetinde pek 
çok evlerin yıkıldığını haber almış bulunuyo
ruz. tik dakikadan itibaren Bayındırlık Bakan
lığı mühendisleri ve bizim İskân Müdürü hasar 
mahalline gitmişlerdir. Fakat, bu mevzuda daha 
derinliğine inceleme yapabilmek ve süratle ha-

14 lb.9.*m 0:1 
' reket edebilmek için, îmar ve İskân Bafcanlı-
| ğından bir jeoloji müte(hassı&ı ve aynı zaman-
• da imar plânlarını ve hasarın derecesini tesbit 

edecek, hem de icabeden kanuni mevzuları âb 
incelîyecek bir heyet gönderdik. Btt heyet ha
len vazife başındadır. 

Muhterem arkadaşLanm, durumun bu açıklığı 
karşısında, diğer taraftan- da mevsimin «raİAKfea 

! kışa doğru gitmesi sebebiyle - gerçi İğdır bir nevi 
j Muhterem arkadaşlarım, durumun bu. acık-
: lığı karşında, diğer taraftan da meraunin kışa 

doğru gitmesi sebebiyle - gerçi İğdır bir nevi 
Çukuova vaziyetindedir, ama, iklim şartları do* 
layısiyle, kış yaklaşmış bulunmaktadır - derhal 
alınması lâzımgelen tedbirler üzerinde Balfl&tir 
lığımızın mütehassısları çalışıyor^ Tesbit edile-

: dek hasar derecesine göre derhal Heyeti. VeMU 
leye sevk edüterek yardımın miktarını ve ne 
sekilide yapılması lâzıangeldİğini karara bağlı
yacağız. Şimdi orada bulunan arkadaşlarımız, 
oranın iklim şartlarını ve zelzele mmtakası. bu
lunduğunu dikkate almak suretiyle yapılacak 
evîerin, jeolojik etüde gere tiplerini tâyinle 
meşguldürler. Büfcün bunların âzami süratle 
hareket etmek suretiyle yapîMğını arz etmek 
isterim. 

Diğer taraftan bahçe3/erde ve pamufe mah
sullerinde herhangi bir zarar olmadığı, için, biz
den mahsullerinin Hükümetçe alınmasını ve 
kredi mevzularında kendSlerine yardım gösterilr 
meşini talebettiler. Orada bir. Emlâîk ve Kredi 
Bankası şubesini açmak suretiyle kredi açıl
masını, evlerini kendilerinin yapmak istedîkille-
rini ifade ettiler. Bu husustaki' teMiflerimiz 
bugünden itibaren tetküka geçilmiş bulunmak
tadır. 

Ayrıca Kızılay'ın gönderdiği hastane- bara
kası Tuzluca 1da kurulmuştur. Hasta nakliye 
arabaları daimi şekilde çalışmakta ve hastala
rın tedavisi yapılmaktadır. 

Ekmek Kars'tan ve edvardan temin edilâ-
yordu. Şimdi orada bir fırın inşaana başlanıl
mıştır. 

Muhterem arkadaşlar, bunları arz ederken 
Kızılay'ın göstermiş olduğu şefkat v« alâkaya 
da minnetle itade etmek isterim. Oraya gıda mad
deleri, ilâç ve hekim kafileleri sevk edilmiş bu
lunmaktadır. 
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İğdır'da bulunan menrurlaran hepsi* açıkta 

ve iskân vaziyetleri de ıgüç durumdadır. Çok 
yakında bunların da durumları ıslâh edilecek
tir. 

Yainız şu hususu da arz edeyim ki, deprem 
fasılalarla devam etmektedir. Hattâ bugün bile 
bir deprem olmuştur. Yalnız bir ölü var, den
mişti. Fakat onun da koma hailinden açılmak 
suretiyle kurtulduğunu1 şükran ile sizlere arz 
etmek isterim. ' 

Acaba, kışa kadar bu lojmanlar mevzuu 
halledilebilir mfi> halledilemez mi? Heyet dön
meden, burada Heyeti Aliyenize bir vaitte bu
lunmayı doğru bulmuyorum. Gönderdiğimiz 
fennî heyet gelir gelmeız derhal bu işin ne §e* 
kilde halledileceğini, lojmanların nasıl yapıla
cağını, kararlaştıracağız ve Hükümet de gerekli 
ödeneği verecektir. Bakanlar Kurulu, bu konu
yu halletmek üzere üç Ikiişalik bir heyet teşkil 
etti, bizi vazifelendirdi. Bakanlıüdararası koor
dinasyon yapmak suretiyle bu mevzu halledi
lecektir. 

Gene son aylar içinde ikinci bir felâket de, 
.Manisa'nın Demirci kasabasında çıkmış olan 
yangındır. Bu yangında 141 ev tamamiyle yan
mış, Hükümet konağı da hasara uğramıştır. 
Yangının akabinde İçişleri Bakanı, Devlet Baka
nı Eaif Aybar, Bayındırlık Bakanı ve bendeniz 
olmak üzere yangın mahalline 24 saat içinde git
tik. Vatandaşlarla temas etitik. Yanan 141 eve 
mukabil açıkta kalan 176 ailedir. Bu evljerin içe-
risitnde halı tezgâhlan da bulunuyordu. Binaen
aleyh, yangın karşında ki, imar Bakanlığı Müte
hassıs Heyetini de beraber götürmüştük, gerekli 
çalışmalar' süratle yapılmıştır. 

Biraz evvel arz etmeyi unuttum, esasen 
Demirci'nin imar plânı mevcuttur. Yalnız 141 
evden ancak 50 si bu sahaya sığmaktadır. Bu
nun içlin bir inkişaf sahasına ihtiyaç gösterildi. 
Şimdi bu sahanın ıkadostral parselasyonu ile 
meşgulüz. Mütehassıs arkadaşlar 3,5 milyon 
liraya ihtiyaç gösterdiler. Biz 'bunu Bakanlar. 
Kuruluna naklettik ve Bakanlar Kurulunca 
Demirci için 3,5 milyon lira tahsisat ayrılmış
tır. Şimdi arkadaşlar işin kanuni cihetini ik
malle meşguldürler. Fakat idareciler derler ki, 
yeni yıldan evvel inşaata bağlanamaz. Biz de 
bir an evvel inşaata başlansın istiyoruz. De
mircililer diyorlar ki, bize nakdî yardım ya-
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pın, biz kendi evlerimizi kendimiz yaparız. De
mirci'lilerin bu talepleri de göz önünde bulun
durularak yalkmda ıkanunİ formalitelerinin ik
mal edileceğini ve felâketzede vatandaşlarımı
zın hu yaralarının sarılması ile uğraştığımızı 
muhterem Heyetinize arz etmek, vatandaşların 
ve sizin arzularınızın yakında tahakkuk ede
ceğini 'belirtmek ister, hepinizi hürmetle se
lâmlarım. (Alkışlar) 

2. — Adıyaman Milletvekili Mehm&t özbay'-
vn, Geçen Tutanak hakkında gimdem dtşı deme
ci ve Başkamltğm açıklaması 

MEHMET ÖZBAY (Adıyaman) - Usul 
hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 

MEHMET ÖZBAY (Adıyaman) — Muhte
rem arkadaşlarım, bunldan bir evvelki celsede 
hir kanun teklifini muhterem Heyetiniz müza
kere etti ve kanun teklifini müzakere ettikten 
sonra kifayeti müzakere takriri verildi. Bu tak
rir oya konuldu, kabul edildi ve oylamaya ge
çilmek üzere iken ekseriye: olmadığı Başkan
lık tarafından tesbit edildi. Oylama bugüı: 
yapılacaktır. Kâğıjtlar bu maksatla dağıtılmış
tır. 

Aziz arkadaşlarım, ortadaki gariplik aşikâr. 
Kifayeti müzakerenin hemen akabinde yoklama 
yapılıyor, ekseriyet olmadığı anlaşılıyor. Kifa
yeti müzakere talebi o ekseriyetle oya arz edil
diği halde asıl mevzu o ekseriyetle oya arz edil
miyor ve ekseriyet yoktur, deniyor. Şimdi, Cu
ma günü müzakere edilen mevzuun bugün Muh
terem Heyetinizin birçok üyelerinin malûmatı 
olmadan oya arz edilmesi gibi bir ahval hâsıl 
oluyor. Kaldı ki, Cuma günü müzakere edilen 
bu kanun mevzuu hakkında Hükümet görüşünü 
söylemiş değildir. Biz, haricen Hükümetin bu 
kanuna mümanaatkâr olmadığını öğrenmiş bu
lunuyoruz. Bu sebeple Başkanlık Divanından 
rica ediyorum; müzakereye devam edilsin, bü
tün heyetiniz mevzua muttali olsun ve öyle oy
lamaya geçilsin. Aksi takdirde Cuma günü ek
seriyet olmadan müzakere edilen bu mevzuda, 
bugün, 3 gün sonra oy vermiş olacağız ki, bu 
bence usul bakımından biraz noksan göründü, 
garip göründü. Genel Kurul ve Başkanlık Di
vanı takdir eder. Bunu öğrenmek için ıttılaınıza 
arz ettim, efendim. 
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B AŞK AN — Sayın arkadaşlar, kifayet hak

kındaki takrir oya sunulurken Yüksek Meclis 
üyesinden her hangi birisi ve re'sen Başkanlık 
Divanı, ekseriyet olmadığı yolunda bir beyanda 
bulunmadı ve bu hususta bir iddia da serd edil
medi. Kifayet takririnin oylanması neticesi teb
liğ edildikten sonra yoklamaya geçildiğinde ar
kadaşlar ekseriyet olmadığını ileri sürerek yok
lama istediler ve yoklama neticesinde ekseriyet 
olmadığı anlaşılarak oylamaya geçilememiştir. 
Oylamaya başlanacağı sırada kifayet takriri ka
bul edildiği için İçtüzüğe göre arkadaşımızın 
teklifini kabul etmeye imkân yoktur. Biz, gün
deme geçilip, Riyaset Divanının maruzatı bit
tikten sonra bu kanun teklifinin oylamasını ya
pacağız. 

Yalnız bir noktayı işaret etmek isterim ki, 
dağıtılan puslalar bu oylama için değildir. Bu 
pnslalar encümen intihapları için dağıtılmıştır. 
Açık oya sunulması lâzım gelen bir kanun tasa
rısı olduğu için, bıı/oylama sizin nezdinizde bu
lunan ve isminizle seçim bölgenizin yazılı bu
lunduğu oy puslaları ile yapılacaktır. 

Binaenaleyh, arkadaşımızın teklifini İçtüzük 
hükümlerine göre nazara almaya imkân yoktur. 
Biz, şimdi gündemimize devam ediyoruz. 

.?. — Sayın üyelerden bâzılarına izin veril
mesi hakkında Millet Meclisi Başkanlığı tezke
resi (3/364) 

BAŞKAN — Bâzı üy? arkadaşların izin ta
lepleri vardır. 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı sayın milletvekilleri

nin hizalarında gösterilen müddetlerle izinleri 
Başkanlık Divanının 5 . 9 : 1962 tarihli top
lantısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad Sirmen 

İzmir Milletvekili İhsan Gürsan, 1 ay, maze
retine binaen, 3 . 9 . 1962 tarihinden itibaren. 

Mardin Milletvekili Vahap Dizdaroğlu, 1 ay, 
hastalığına binaen, 3 . 9 . 1962 tarihinden iti
baren. 

Manisa Milletvekili Yakup Kadri Karaos-
manoğlu, 10 gün, mazeretine binaen, 8 . 9 .1962 
tarihinden itibaren. 
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BAŞKAN — Teker teker okutup reylerinize 

arz edeceğim. 
İzmir Milletvekili İhsan Gürsan, mazeretine 

binaen, bir ay, 3 . 9 . 1962 tarihinden itibaren. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etrai-

yenler... Kabul edilmiştir. 
Mardin Milletvekili Vahap Dizdaroğlu, has

talığına binaen, bir- ay, 3 . 9 . 1962 tarihinden 
itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Manisa Milletvekili Yakup Kadri Karaos-
manoğlu, 10 gün, mazeretine binaen, 8 .9 .1962 
tarihinden itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

i. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Hil
mi Onat ile Aydın Milletvekili Mehmet Yavaş'ın, 
1111 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ek tahsil 
durumuna göre hizmet süresi hakkında kanun 
teklifinin gündeme alınmasına dair önergesi 
(2/141, 4/94) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Askerlik müddetinin tahsil süresine göre 

ayarlanmasına dair kanun teklifimizin İçtüzü
ğün 36 ncı maddesi mucibince Meclis (gündemi
ne alınmasına delâletinizi saygı ile arz ve rica 
ederim. 
C. Senatosu İzmir Üyesi Aydın Milletvekili 

Hilmi Onat Mehmet Yaıvaş 

BAŞKAN — Encümenin bu önerge hakkın
da bir mütalâası yoksa oya sunacağım... Buyu
run Ferda Bey. 

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ FERDA GÜLEY (Ordu) — Muhterem ar-
(kadatşlar, Cıımümriyet Senatosu İzmir Üyesi 
muhterem arkadaşımız Hilmi Onat ve Aydın 
Milletvekili muihterem arkadaşımız Mehmet Ya
vaş'ın 1111 sayılı Askerlik Kanununun (beşinci 
maddesine ek askerlik müddetiyle talhsil süre

sini tanzim eden fcanım teklifleri filhal uzun sü
reden beri Millî Savunma Komisyonunda (bulun
maktadır. Bu teklifleriyle sayın arkadaşlarımız 
askerlik mükellefiyetini tahsile göre tanzim et
mektedirler. Tahsil derecesine göre 4 aydan hir 
yıla kadar askerlik hizmetti azalmakta, hiç, tah
sil görmiyenler için de aylık bir hizmet süresi 
fazlalığı getirilmektedir. Yani talhsil görenlerin 
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ilkokul, ortaokul ve lise tahsili olarak, 4 ay, 8 
ay, 12 ay hizmetlerinden tenzil edilecektir. Bu, 
gerekçelerinden de anlaşıldığı gibi, her ne ka
dar tahsili teşvik eder bir karakterde ise de; 
bugün için tahsilin, Devlet tarafından eşit 
esaslar içinde bütün vatandaşlara temin edile
mediği gerçeği göz önünde tutulursa, tahsil yö
nünden böyle bir ayrılığın, Anayasa esprisinde 
mündemiç eşitlik, herkesi okutma, Millî Savun
ma hak ve ödevi gibi unsurlarla bağdaştırıl
ması bakımından önümüze güçlükler çıkaracağı 
aşikârdır. 

Ayrıca, bu teklif kabul edildiği takdirde, 
bunun savunma gücümüze akisleri... 

BAŞKAN — Efendim, kanunun esası, hak
kında mütalâa serd (buyurmayınız; Gündeme 
alınıp alınmaması hakkında beyanda bulunu-

ınuz. 

FERDA GÜLEY (Devamla) — Sayın Baş
kan, bu hususun gündeme niçin alınmamasını 
Yüksek Heyete ancak bu tarzda anlatabilirim. 
Hakikaten 6 ay geçti, neden dolayı alınmadı, 
izah ediyorum, 

BAŞKAN — Bu noktayı izah etmelisiniz. 

FEEDA GÜLEY (Devamla) — Savunma 
gücümüze akisleri vardır, ittifaklarımıza akis
leri vardır, taahhütlerimize akisleri vardır. Her 
bakımdan büyük problemlerle doludur. Bun
dan dolayı Komisyon Millî Savunmaya ve Ge
nelkurmaya bu teklifi ehemmiyetle aksettir-
miştir. Millî Savunma ve Genelkurmay 'bu tek
lifin büyük ehemmiyeti olduğunu ve .kuvvet ku
mandanlarının hazır bulunduğu birleşimlerde 
görüşmenin ancak, mümkün olabileceği kanaati
ni izhar etmişlerdir. Hükümet buhranları ve 
buna ilişkin Meclis faaliyeti aksamaları da ara* 
ya girdiği içindir, ki, gündemimize aldığımız 
ıhalde hu kanun teklifini şimdiye kadar görüş
mek mümkün olmamıştır. Fakat bugün halen 
Millî Savunma gündeminde ikinci maddeyi iş
gal etmektedir. Büyük ehemmiyeti dolayısiyle 
mutlaka ilgili Bakanlığın, Genelkurmayın ve 
Silâhlı Kuvvetler kumandanlıkları mümessille
rinin hazjr ıbulunmasiyle görüşülmesi gerek
mektedir. Ayrıca Askerî Şûra Kanunu vardır. 
Bu kanun hu gibi hususların Askerî Şûra tara
fından tesbit edilmesini de hüküm altına almış
tır* 
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Bu maruzatım muvacehesinde, takrir sahibi 

arkadaşların takrirlerini lütfen geri almalarını 
ve geri almadıkları takdirde Yüksek Heyetini
zin takriri ret buyurmasını saygı ile arz ve 
takdim ederiz efendim. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı efendim? 
Buyurunuz Mehmet Yavaş. 
MEHMET YAVAŞ (Aydın) — Muhterem 

arkadaşlar, Sayın Ferda Güley arkadaşımızın 
esasa, mütaallik fikirlerine iştirak etmiyorum. 
Fakat mühim bir mevzu olması dolayısiyle, ge
niş bir kadro ile Komisyonda müzakeresi ge
rektiği ve bugüne kadar geciktiğini, kabul ede
rek eğer Komisyon, gündemine alıyorlarsa fi
kirlerine i§tira!k ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Yavaş, önergeyi geri alı
yor musunuz efendim? 

MEHMET YAVAŞ (Aydın) — Evet alıyo
rum. 

BAŞKAN — önerge geri: alınmıştır. 

5. — Bâzı komisyonlard%ki açıklara üye se
çimi 

BAŞKAN — Şimdi, bâzı komisyonlardaki 
açıklara üye seçimi yapılacaktır. Dört encümende 
açık üyelik vardır. Şimdi aday isimleri okuna
caktır. Tasnif için üç kişilik bir heyet seçmek lâ-
zımgeliyor. Onun kurasını çekiyoruz. 

Ertuğrul Gazi Sakarya (Eskişehir) Burada. 
Ahmet îhsan Kırımlı (Balıkesir) Burada. 
Vahyi özarar (İstanbul) Yok. 
Ali îhsan Balım (İsparta) Burada 
Millet Meclisi komisyonlarında açık bulunan 

üyelikler için gösterilen namzetler : 
Adalet Komisyonu için Faruk Küreli 
Dışişleri Komisyonu için. îhsan Şeref Dura 
Dilekçe Komisyonu için Ali Dizmaan 
Sanayi Komisyonu için Abdüssamet Kuzucu, 

BAŞKAN — Oyların hangi intihap dairesin
den başlanarak kullanılacağını tesbit için kur'a 
çekiyoruz : Tunceli.. îsmi okunan arkadaş lütfen 
kürsüye gelip her encümen için oyunu kullansın 
efendim. 

(Oylar toplandı,) 
BAŞKAN — Tasnif heyetine ayrılan arka

daşlar yerlerini alsınlar. 
Oyunu kullanmıyan arkadaşımız, var mı? Oy 

toplama muamelesi bitmiştir, efendim. 
Gündeme devam ediyoruz. 
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Kanun tasarı vâ tekliflerinin. sözlü Borulardan 

evvel görüşülmesine dair bir takrir vardır, okutu
yorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Bugünkü, gündemde yazılı kanun tasarı ve 

tekliflerinin sözlü sorulardan, önce görüşülmesini 
arz ve teklif edem. 

10 . 9 . 1962 
Hatay İstanbul 

Sekip İnal Suphi Baykam 

10.9.1962 O 
İstanbul 

Ferruh Bozbeyli 
Eskişehir 

Seyf i öztürk 

BAŞKAN — Takriri oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi arkadaşlar, ikinci bir takrir vardır. 
Bu takriri okutmadan evvel, geçen Birleşimde 
yalnız oylama muamelesi kalmış olan teklifi oyu
nuza sunacağım. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — İstanbul MiUetvekHd Suphi Baykam ve 
69 arkadaşının» Sağhk ve Sosyal Yardım Bakan-
lığına bağlı öğretim ve Ara§tarma hastanelerin* 
de çalışanlara, tazminat verilmesi hakkında ka» 
nun, teklifi ve Sağlık ve Smyal Yordum ve Bütçe 
komisyonları raporlar* (2/52) (S. Sayts& : 221) 

BALKAN — Yüksek malûmunuz olduğu üze
re Bütçe Komisyonu raporu okunmuştur, kifa
yet takriri verilmiş. Oylama sırasında nısabolma-
dığı anlatıldığından oy meselesi bugüne kalmış
tı. Şimdi, Bütçe Komisyonu raporunu oyunuza 
sunacağım. 

HASAN ERBO&AN (Kars) — Ekseriyet 
yoktur. ( «Ekseriyet yok» sesleri). 

BAŞKAN — Vazifeli arkadaşlar koridordaki 
milletv«killermfi rica etsinter. ( «Yoklama yapıl
sın» sesleri.) 

REFET AKSOY (Ordu) — Encümen rapo
runu okumak lâeun. Lehte mi, aleyhte mi, belli 
olsun. 

BAŞKAN — Rapor okunmuş, bitmiştir. Yük
sek Heyet, arzu ederse tekrar okuturuz. 

REFET AKSOY (Ordu) — Lehte-mi aleyhte 
mi, bilmek lâzmu 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Çorum milletvekillerine kadar yoklama ya

pıldı.) 
BAŞKAN — Efendim, çoğunluğumuz hâsıl 

olmuştur. 
Şimdi, Suphi Baykam ve arkadaşlarının ka

nun teklifinin reddine daftr olm Bütçe Komisyo
nu raporunu oyunuza sunacağım. 

ZEKİ ZEREN (İstanbul) — Müzakere usu
lü hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Ne hakkında? 
ZEKÎ ZEREN (îstanbui) — Verilmiş bir 

takrir vardır. Biz Sağlık Komisyonu olarak buna 
iştirak ettik. Onun hakkında. 

BAŞKAN — Buyurun, izah edin. 
ZEKİ ZEREN (İstanbul) — Sayın arkadaş

larım, bu hak ve hakkaniyete uygun olduğunu 
iddia ettiğimiz, 70 arkadaşımızın imzaladığı ka
nun tasarısı üzerinde komisyonumuzun kanaati
ni de belirttikten ve Bütçe Komisyonunun iddi
alarını kendi zaviyemizden reddettikten sonra 
Kemal Demir arkadaşımız, bu kanunun ad/alete 
hizmeti dblayısiyle, «mademki fbu sene bütçe 
mevzuatı buna müsait değildir, bu kanun 1963 
senesinden itibaren yürürlüğe girsin» diye bir 
takrir verdi. Bu takririn elbetteki huzurunuza 
getirilmesi lâzımdır, zannediyorum. Bunu ken
dilerine arz etmek için kürsünüze geldim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, bu ka
nun teklifinin geçen celsede müzakeresi sıra
sında hakikaten Kemal Demir arkadaşımız tara
fından Yüksek Başkanlığa bir takrir verilmiş
tir. Sağlık ve Sosyal Komisyonunun kabul et
tiği esasın 1963 senesinden itibaren meri olmıası 
kaydiyle Bütçe Komisyonu raporunun reddi 
hakkındaki teklifin kabul edilmesi talebedil-
miştir. Bu haddizatında Bütçe Encümeni rapo
runun kabul edilmemesinden sonra mütalâa edi
lebilecek bir esas olduğu için o zaman bunu Ri
yaset nazara alıp oya sunmamış, kifayet kabul 
edilmiştir. 

Şimdi Bütçe Komisyonu raporu reddedildiği 
takdirde bu takrir ele alınabilir. O halde Büt
çe Komisyonu teklifinin reddine dıair teklifi 
oyunuza sunacağım. (Anlaşılmadı sesleri) Ar
kadaşlar elimizde bu teklif hakında iki noktai 
nazar vardır. Bu tasarı alâkalı iki encümene 
havale edilmiştir. Sağlık ve Sosyal Yardım Ko-
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misyonu teklifi kabul etmiştir. Bütçe Komisyo
nu teklifin reddi mütalâasında bulunmuştur. 
Geçen celsedeki müzakerede Bütçe Komisyonu 
raporu görüşülmüş, bu arada Sağlık ve Sosyal 
Vardım Komisyonu Başkanı kendi görüşlerini 
ara etmiştir. Bundan sonra müzakerenin kifa
yeti 'halkında bir önerge verilmiş ve müzakere
nin kifayeti kabul edilmiştir. 

Şimdi reyinize sunulacalk husus şudur: Bu 
teklifi kanuninin reddine dair olan Bütçe Ko
misyonu raporunu kabul edenler işaret edecek. 
Şimdi, Bütçe Komisyonunun redde dair raporu
nu oyunuza sunuyorum. Kanun teklifinin ıred-
dine mütedair olan 'Bütçe Komisyonunun rapo
runu kabul edenler... (Anlaşılmadı) Mendim, 
Bütçe Komisyonunun, teklifin reddine dair 
olan raporunu kabul edenler lütfen ayağa kalk
sınlar... Kabul etmiyenler lütfen ayağa kalk
sınlar... Bütçe Komisyonu raporu kabul edil
miştir. 

2. ~- Erzurum Milletvekili (riyasettin Kara-
ca'nın 2510 sayılı Kanuna ek 105 sayılı Mecburi 
İskân Kanununun kaldırılması hakkında, Mar
din Milletvekili Esat Kemal Aybar ve 51 ar
kadaşının, 2510 sayılı iskân Kanununa ek 
19 . 10 . 1960 tarih ve 105 sayılı Kanunun yü
rürlükten kaldırılmasına dair ve Mardin Millet
vekili Talât Oğuz ve 26 arkadaşının, 105 sayılı 
Kanunun yürürlükten kaldırılmasına dair kanun 
teklifleri ve İçişleri, İmar ve İskân, Maliye ve 
Bütçe komisyonları raporları (2/29, 2/30 ve 
2/58) (S. Sayısı : 146) (1) 

BAŞKAN. — Şimdi arkadaşlar, yeni bir tak
rir gelmiştir. Bu tıakrire ıgöre; halklarında eneü-
menleroe veya Hükümetçe öncelik veya ivedilik 
karan istenmiş kanun tekliflerinden 105 sayılı 
olanının, diğer 'görüşülecek maddelere tercihen 
ve takdimen müzakeresi talebedilmektedir. Bu 
önergeyi o'lcutuyorum. 

SADETTİN BİLGİÇ (İsparta) — önceki 
teklife ait ,oy neticesi anlaşılmadı, kaçakaç ola
rak katbul edilmiştir (lütfen söyler misiniz? 

BAŞKAN — Riyaset Divanı saymış, neticeyi 
tebliğ 'etmiştir. Mamafih arzu ediyorsunuz söy-
1 iyeyim. 124 e karşı 115 dir. 

Şimdi önergeyi okutuyorum. 

(1) 146 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 
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Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına. 

Bugünkü gündemde, birimci görüşülmesi ya
pılacak işler faslının o ncü maddesinde yazılı 
2510 sayılı Kanuna ek 105 sayılı Iskan. Kanunu
nun 'kaldırılmasına dair Kanun tekMfimin önce
lik ve ivedilikle görüşülmesi Komisyonlarca ifca-
bul edildiğinden bahsi geçen kanunun bütün ta
sarı, ve tekliflerden evvel öncelik ve ivedilikle 
görüşülmsiui arz ve teklif ederiz. 

Hatay İstanbul 
Sekip inal Perruh Bozbeyii 

Bursa Eskişehir 
İbrahim öktenı Keyfi öztürk 

BAŞKAN — Efendini önergeyi oyunuza sun
madan evvel bir noktayı hatırlatmak istiyorum. 
içtüzük hükümleri gereğince teklif sahibine, 
Hükümete ve komisyonlara bir kanun tasarısı 
veya teklifinin ivedilikle veya öncelikle müza
keresi talep edilmesi hakkı tanınmıştır. Ancak 
öncelik teklifini yalnız Hükümet veya alâkalı 
komisyon yapabilir. Bu talep yalnız öncelik için 
de olabilir, yalnız ivedilik için de olabilir. Şim
di, bu takrirle teklif sahiplerinin böyle bir tale
bi olduğu gibi encümenin de böyle bir kararı 
yardır. Gündemimizde öncelik ve ivedilikle mü-
zaker&si istenen yalnız bu değildir, ancak bu 
teklif gündemimizde öncelikle görüşülecek işle
rin önündedir. 

Şimdi, takriri veren arkadaşların dediği şu
dur: Bizim ruznamenin sırası, Riyaset Divanına 
ait sunuşlar, soru ve gensorular, bir kere müza
kereye tâbi işler ondan sonra iki defa müzake
reye tâbi işlerden, birinci müzakeresi yapılacak 
olanlar ve sonra ikinci müzakeresi yapılacak 
olanlar görüşülür. 

Şimdi gündemdeki sıraya göre bir defa gö
rüşülecek işleri konuşmamız lâzınıgelirken, di
yorlar ki, «İki defa müzakeresi gereken bu işin 
encümende esasen tercihan ve müstaceliytile gö
rüşülmesi hususunda karara varıldı. Bunu di
ğerlerinin önünde görüşelim.» içtüzük, Yüce He-
yietinizin böyle bir ikarar almasına müsaittir. 
Riyaset, bu hususta sizleri) aydınlatmak için iza
hat vermiştir. Şimdi takriri oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Komisyon raporundaki öncelik ve ivedilik 
teklifini de oyunuza sunuyorum. 

öncelikle görüşülmesini kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
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ivedilikle görüşülmesini kabul edenler... Et-

nıiyenter... Kabul edilmiştir. 
Bu teklif gündeme girdikten sonra söz söyle

mek için isim yazdırmış Olan arkadaşlarımız var
dır. Kayıt sırasına göre bu tasarının heyeti umu-
miyesi hakkında kendilerine söz vereceğim. An
cak bumdan evvel, yapılması gereken bir iş var
dır, o da raporun okunup okunmıamasıdır. Bunu 
da oylarınıza sunacağım. Raporun okunmasını 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Şimdi söz sırası Şükrü Kösereisoğlu arkada-
şımızındır. («Burada yok» sesleri») 

Arlkadaşlar, bundfan sonra ısöz sırası 'Esat 
Kemal Aybar'mıdır, kendisine söz vermeden 
evvel, 4 arkadaşımızın verdiği bir takrir var, 
onu myunuza sunacağım. (Bu takrir, 105 sayılı 
Kanunu tetlkik eden komisyonlardan İimıar ve 
İskân Komisyonunun raporunun müzakereye 
esas olıma'sına mütedairdir. Bu takriri okuyup 
oyunuza sunacağımı. 

Millet Meclilsi Yüksek Başkanlığına 
2510 sayılı Kanunu ele 105 sayılı Kanunun 

'kaldırı'UmalSiyle ilgili kanun teklifleri hakkında 
İmar ve İskân Komisyonu raporunun görüşme
lere es»as tutu'llmaısını arz ve teklif eJderdiz. 

O. H. G-rupu 
adına 

Grup Başkanvekili 
Bursa 

İbrahim öktem 
(AK. M. P. Gnupu 

adına 
Grup Başkanfveftrilli 

Kültalhyia 
Sadrettin Tosbi 

Y. T. P. Grupu 
adına 

(Irup Başkan ve killi 
Hatay 

Sekip İnal 

Kütahya 
Rauf Kıray 

CEVAT ÖNDER (Erzurum) — Takrir hak
kında konuşacağım. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ÖEVAT ÖNDER (Erzurum) — Muhterem 

arkadaşlarım; Meclisimizin bir teamülü varidır. 
Buna göre Heyeti Umuımiyöde, son komisyon
dan gelen metinler müzakere edilir. Bu (bakım
dan bendeniz, Bütçe Komilsyonundan gelen 
metnin müzakeresini istirham edeceğimi. 

Saniyen, esasa girmeden takrir aleyhinde 
olmak üzere 105 sayılı Kanun hakkında şu hu
susu hatırlatmakta fayda vardır. 105 sayılı Ka-
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nuıı, Anayasanın 11 nci ve 18 nci, İnsan Hak
ları Evrensel Demecinin 7 nci, 9 ncu, 13 neti 
ve 17 nci maddelerine aykırıdır. Bu kanunila 
ıbiz hali, sabıka irca yapmaktayız. Yani eski 
hale getirmek istemekteyiz. Bunu da en iyi se
kilide temin edecek olan metin Bütçe Komisyo
nunun metnidir. Bu bakımdan Bütçe Komisyo
nunun metninin müzakere ediltmiesi gerekmek
tedir. 

Sonra Bütçe Komisyonu metni ile İmar ve 
İslkân Komisyonunun metni arasındaki farika 
da kısaca temas etmekte fayda vardır. Bütçe 
Komisyonunun metnine ıgöre tamamen eski 
vaziyetine getirilecek, yani hali sabıka irca edi
lecektir. İmar ve İskân Komisyonunun metni
ne göre beş bin dönümden fazılla arazisi olanl'i-
rın arazisinin Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu 
gereğince istimlâk edilmiş olan arazilerin tekem
mül etmiş istimlâk muamelesinin baki kalması 
arzu edilmektedir. 

Hemen şunu arz etmıek isterim ki; 55 kişiden 
yalnız yedi ikisinin arazisi Çiftçiyi Topraklandır
ma Kanununa tâbi tutulmak istenmiş, bunlardan 
üç kişinin arazisinin istimlâk muamelesi tekem
mül ettirilmemiş, üç kişinin arazisinin istimlâ
ki yapılmışsa da kanuni formalitelere riayet 
ediLmemiş ve aynı zamanda yapılan istimlâk 
muamelesinden öttede bir müsadere muamelesi 
şeklinde tezahür etmiştir. Bir İkisinin arazisi ise 
5 bin dönümden aşağı olduğu için her hangi bir 
muameleye tâbi tutulmamıştır. 

Kanunlar karşılsmda vatandaşın eşitliği pren
sibini temin etmek, kanunların umumiliği pren
sibini sağlamak bakımından, Bütçe Komisyonun
dan gelmiş olan metnin müzakeresini istirham 
etmekteyiz. Mâruzâtım bu (kadardır efendim. 

BAŞKAN —̂ Şimdi, yüksek malûmunuz, Bü
yük Meclis huzuruna gelmiş olan îk'anun teklifi 
ve tasarıları için, bizim İçtüzük hükmü «kanun 
tdklifinin ve tasarının muhtevası ile ilgili hn-
su/sfla alâkalı başlııca .komisyon müdafaasını ya
par» diyor. Bumun dışında Yüksek Meclis h!er 
şekilde karar almakta yetkilidir. Takriri oyu
nuza sunacağım. Bir ıkere dıaöıa okutmaya lü
zum var mı efendim? (Okundu «esleri) Takriri 
oyunuza sunuyorum. 

İmar ve iskân Komisyonu raporunun görü
şülmesini 'kalbul edenler... Kabul etmiyenler... 
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Arkadaşlar ıkalbu'l edenleri iyi teslbdt edeme-

anişler. Lûfttfen. (Tekrar oya sesleri) (açık oya 
sesleri) . 

• On beş arkadaşımız açık oy istediklerine da
ir takrir verirse... İçtüzük hükümlerine göre oıı 
beş ankadaşımız takrir verdiği zaman açık oya 
gidilebilir. («Veriyoruz» sesleri) Takrir hazır
landı mı efendim, zaıman kajybetmiyelim. 

Açık oylama yapılmasına dair takriri oku
tuyorum. 

Riyaset Makamına 
Oylamanın açık oyla yapılması, 

Denizli 
Remzi Şenel 

Manisa 
Muammer Erten 

îzmir 
Saim Kaygan 

İsparta 
Ali İhsan Balım 

Erzurum 
Ccvat önder 

İzmir 
Muzaffer Döşemeci 

Ağrı 
Nevzat Güngör 

İstanbul 
Sahabettin Orfaon 

Tra/bzon 
Ekrem Dikmen 

İstanbul 
İbrahim Abak 

Bursa 
Hikmet Akalın 

Bursa 
İsmail Yılmaz 

Ağrı 
Kerem özcan 

Antalya 
Nazıra Kerimoğlu 

Denizli 
Sinan Bosna 

(4 imza okunftmadı) 

BAŞKAN — Oylamanın hangi dairei intiha-
biyeden yapılmasını temin babında ıkura çeke
ceğiz. Çektik. Zonguldak 'tan bağlıyacağız. 

Verilen ve oylama? mevzuu olan takrir, İnmr 
ve İskan Komisyonu raporunun müzakereler 
esas olmasını teklif etmektedir. İmar ve İskân 
Komisyonu raporunun müzakerelere esas olmaz
sım kabul edenler beyaz, kabul etmiyenler kır
mızı, çekinserler yeşil oy puslası vereceklerdir. 

(Zonguldak seçim çevresinden başlanarak 
yoklama suretiyle reyler toplandı.) 

BAŞKAN — Oyunu kulanmıyan arkadaş 
var mı?.. Oyunu kuianmryan arkadaşlar lütfen 
çabuk olsunlar... Oy toplama muamelesi bitmiş
tir. 

EncümenlerdeM açık üyeliklor için yapılan 
seçim neticelerini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Adalet Komisyonunda açık bulunan üyelik 

için yapılan seçime» (266) üye katılmaş ve nef&-

10.9.1962 0 :1 
cede aşağıda isimleri bulunan üyeler hizaların
da gösterilen oyları almışlardır. Arz olunur. 

Üye Üye 
Ertuğrul Gazi Sakarya Ali İhsan Kırımlı 

Üye 
A. İhsan Balım 

Faruk Küreli 
Ragıp Gümüşpala 
Şinasi Osma 
Talât Oğuz 
Boş pusla 

255 
2 
2 
1 
6 

BAŞKAN — 255 oyla Faruk Küreli arka
daşımız seçilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa 
Dilekçe Komisyonunda açık bulunan üyelik 

için yapılan seçime (265) üye katılmış ve neti
cede aşağıda isimleri bulunan üyeler hizalarında 
gösterilen oyları almışlardır. Arz olunur. 

Üye Üye 
Ertuğrul Gazi Sakarya Ali İhsan Kırımlı 

Üye 
A. İhsan Balım 

Ali Dizman 
İsmet İnönü 
Ragıp Gümüşpala 
Nihat Su 
Boş 

256 
2 
1 
1 
5 

265 
BAŞKAN -

mız seçilmiştir. 
256 oyla Ali Dizman arkadaşı-

Yüksek Başkanlığa 
Dışişleri Komisyonunda açık bulunan üyelik 

için yapılan seçime (266) üye katılmış ve neti
cede aşağıda isimleri bulunan üyeler hizaların^ 
da gösterilen oyları almışlardır. Arz olunur. 

Üye Üye 
Ertuğrul Gazi Sakarya Ali İhsan Kırımlı 

Üye 
A. İhsan Balım 

İhsan Şeref Dura 
İsmet İnönü 
Mustafa Kepir 
Recai Iskenderoğlu 
Boş oy puslası 

256 
• 2 

1 
1 
6 
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BAŞKAN — 256 oyla îhsan Şeref Dura ar

kadaşımız seçilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa 
Sanayi Komisyonunda açık bulunan üyelik 

için yapılan seçime (263) üye katılmış ve neti
cede aşağıda isimleri bulunan üyeler hizaların
da gösterilen oylan almışlardır. Arz olunur. 

Üye Üye 
Ertuğrul Gazi Sakarya Ali îhsan Kırımlı 

Üye 
A. îhsan Balım 

Samet Kuzucu : 255 
Sadettin Bilgiç : 1 
Ahmet Tnihtaikılıe, : 1 
Boş : 6 

263 

BAŞKAN — 255 oyla Samet Kuzucu arka
daşımız seçilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, 105 sayılı Kanunun 
tadili hakkındaki teklife mütedair, îzmir îskân 
Komisyonu raporunun müzakereye esas tutul
masına dair olan önergeye verilen reylerin ne
ticesini okutuyorum : 

Oy sayısı : 168 
Kabul . : 150 
Ret : 117 
•Çekinser : 1 

Bu neticeye göre înıar îskân Komisyonunun 
rapora müzakereye esas tutulacaktır. 

Raporun esbabı mucibesinin okutulmasına 
lüzum görüyor musunuz efendimi (Hayır ses
leri) Lüzum görenler işaret buyursunlar... Lü
zum görmiyenler işaret buyursunlar... Lüzum 
görülmemiştir. 

Kanunun tümü hakkımda söz istiyenlere sı
ra ile söz veriyorum. 

Şükrü Kösereisoğlu (Yok sesleri) 
Esat Kemal Aybar. 
ESAT KEMAL AYBAR (Mardin) — Muh

terem arkadaşlar, 2510 sayılı iskân Kanununa 
ek 105 sayılı Kanunun meriyetten kaldırılması 
için yapılan kanun teklifinin bütün milletvekil
leri arkadaşlar tarafından anlayışla kabul edil
mesi bizi son derece memnun etmiştir. Kanunu 
teklif eden arkadaşlardan biri olarak sırf bu ka
nunun Anayasamızın getirdiği yeni hükümler 
muvacehesindeki durumunu tetkik etmiş bulu-
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nuyoruz. 

Kıymetli arkadaşlarım, birçok memleketler
de de ihtilâller ohraaştur. Türkiye'de 27 Mayıs 
1960 ta yapılan ihtilâl, diğer memleketlerde ya
pılan ihtilâllerden farklıdır. Bizim memleketi
mizde yapılan ihtilâl rejime karşı yapılmamış
tır. Birçok yerlerde ihtilâller rejime karşı ya
pılır. Apayrı bir re$m tesis etmek için ihtilâl 
yapaTİar. Bizde demokratik idareyi tam alarak 
geliştirmek üzere ihtilâl yapılmıştır, bu husus, 
ilk günden itibaren ilân edilmiştir. İhtilâlin ya
pıldığı günlerde, bu memlekete sosyal adaleti, 
hakkı, eşitliği getireceklerini vadetmişler ve 
bunu bir demokratik Anayasa ile kapamış bu
lunmaktadırlar. 

Şimdi, ihtilâl sonrası teşekkül eden teşriî 
müesseselerin vazifesi, mevcut mevzuatın mer'i 
Anayasamıza uygunluğunu temin etmektir. Biz 
105 sayılı îskân Kanununu, Anayasamızın ge
tirdiği ana hak ve hürriyetler yönünden mü
talâa ettiğimiz zaman da, 105 sayılı Kanunun 
demokratik bjr hüviyet taşımadığına inanmış 
bulunmaktayız. Kısaca Anayasamızla bağdaşa-
mıyan noktalarına işaret etmekle sözlerime baş-
lamak istiyorum. 

Anayasamızın 18 nei maddesi bütün vatan
daşlara yerleşme ve seyahat hürriyeti tanımak
tadır. Buna göre her fert yurt içinde arzu ettiği 
yere gitme ve dilediği mahalde oturma hakkına 
sahiptir. 105 sayılı Kanuna tâbi tutulan kimse
ler ise muayyen bir ilde yerleşmeye mecbur edil
mekte, ayrıca seyahatleri de tahdidedilmekte-
dir. \ 

Anayasamızın 36 ncı maddesi mülkiyet hak
kını teminat altına almıştır. Halbuki 105 sayılı 
Kanunla iskâna tâbi tutulanların malları resmî 
tasfiyeye tâbi tutulmaktadır. Bu kanunun 2 ve 
3 ncü maddelerine göre vilâyetlerde teşekkül 
eden tasfiye komisyonları, iskâna tâbi tutulan
ların menkul ve gayriınenkuilerini satışa çıkar
makta ve böylece malî külfet de yüklemektedir. 
îşin garibi, iskâna tâbi tutulan vatandaşların 
menkul mallarını iskân edildikleri mahallere 
götürme hakları dahi kendilerine verilmemiştir. 

G-ene 105 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi, is
kâna tâbi tutulan şahısların gayrimenkulleri 
hakkında 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma 
Kanunu hükümlerinin tatbik edilmesini âmir 
bulunmaktadır. 4753 sayılı Kanun, kamulaştı-
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nlan arazinin 1944 tarihinde Arazi Vergisine 
matrah olan kıymetinin 4 mislinin istimlâk be
deli olarak verilmesini âmir bulunmaktadır. 
Hepiniz bilirsiniz, 1944 yılında yapılan arazi 
tahriri ve vergi takdirine esas tutulan kıymet
ler pek azdır. Bu vaziyette vatandaşın gayri -
menkulleri, işkâlla tâbi bu kimselerin gayri-
menkullcri, bir senelik iradının dörtte biri ile 
dahi istimlâk edilmiş durumda değildir. Kaldı 
ki, 4753 sayılı Kanun normal olarak vatandaş
lara tatbik edilmesi lâzımgelen bir kanun değil
dir. Bu kanunun sarahatine göre, Ziraat Veki
linin yapacağı teklif üzerine icra Vekilleri He
yetinin karaıiyle muayyen yer ve bölgelerde 
ancak, tatbik edilebilmektedir. Burada böyle 
bir karar dahi mevcut değildir. Sadece 4753 sa
yılı Kanunun tatbikatı 105 sayılı Kanunun âmir 
hükmünden ileri gelmektedir. 

4753 sayılı Kanunun Anayasaya aykırı bir 
kanun olduğu Hükümetçe de kabul edilmiştir. 
Esasen hazırlanmakta olan Toprak Reformu Ka
nunu ile de bu kanunun meriyetten kaldırılması 
kabul edilmiştir. 

Anayasamız bir taraftan rayiç bedeli istim
lâklerde esas tutarken, diğer taraftan 1944 [kıy
metinin 4 misiliıni istimlâk bedeli ojİarak kabul 
eden 4753 sayılı Kanunun 'bu demokratik devre
de • tatibik. kabiliyetini taşımaması İcabeder. 

Kıymetli arkadaşlar, Anayasamızın 33 ncü 
maddesi cezaların kanuniliği ve şahsiliği esasını 
kabul etmiştir. Cezanın kanuniliği demek, hiçbir 
vatandaşın ınıeriyettc bulunan bir kanunun suç 
saydığı bir mevzu olmadıkça cezai takibata mâ
ruz kalamıyacağı demektir. 

Üzüntü île arz edeyim ki, 105 sayılı Kanun
da da Ceza Kanununda bülunmıyan bir şekilde, 
makable teşmil edilmesi suretiyle ceza tâyin edil
miştir. Yani, muayyen bir tarihten evvel cereyan 
etmiş hâdiseler muayyen bir tarihten sonra suç 
olarak kabul edilmiş ve en basit bir ceza nazari
yatını dahi göz önünde buluııdıırnraksızın, geç
miş hadiseler suç sayılarak bu kanunun tatbik 
cihetime 'gidilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, cezanın şahsiliği esası 
da çok mühimdir. Hiçbir kimse başkasının iş
lemiş olduğu suçtan dolayı tecziye edilemez. 105 
sayılı Kanunda bir şahsın işlemiş olduğu kabul 
cdiılen muayyen bir hareketinden dolayı, karde
şi, yakın akrabası ve hattâ daha ileri giderek 
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muayyen sihri hısımlık ve kan hısımlığı grupu-
na dahil akrabası dahi sürgüne tâbi tutabilmek
tedir. Bu ise başkasının işlemiş olduğu bir ha
tadan dolayı bir vatandaşın ceza görmesi demek
tir. Ceza hukuku prensip itibariyle bu kabil hu
susları dahi kabul etmemektedir. 

Şimdi işin en mühimimi; Anayasamızın 32 
nci maddesi yargı yetkisinin müstakil mahke
melere verilmesi ve olağanüstü bir mahkeme
nin kurulamıyacağı hususundaki âmir hükmü
dür. Bu kanun ise muayyen hâdiseleri suç ola
rak kabul etmekte ve yargı'lama yapmadan bu 
hâdiselere ceza bile vermektedir. Hâdiseler ne
dir? 105 sayılı Kanunu tetkik edersenk, bu ka
nunu ihlâl eden fiilin neden ibaret olduğunu. 
maalesef, anlamaya 'imkân yoktur. Gayet kapa
lı, gayet geniş tutulan tâbirlerle mastım vatan
daşlar hakkında bu kanun tatbik edilmekte ve 
onların müdafaalarına baş vunıllmaksızın, hattâ 
haberleri dahi yok iken, idarenin vereceği bir 
kararla, bu vatandaşlar, iskâna tâbi tutuLmakta-
dır. Muayyen olmıyam fiillerden dolayı vatan
daşların çok ağır cezalara çarptırılması hangi 
adalet duygularına, uygundur, muhterem arka
daşlarım 1 

105 sayılı Kanunun tâyin ettiği ceza sürgün 
cezasıdır. Türk Ceza Kanunumuz en tehlikeli 
sürgün cez'alaıı için âzami bir müddet tâyin et
miştir. Bu müddetin <ancak üç yıl* olabileceğini 
kaydetmiştir. Bu kanunda tâyin edilen sürgün 
cezası ise ebedîdir. 

Arkadaşlar, 105 sayılı Kanuna tâbi tutulan 
bu vatandaşlar gittikleri yerlerde isnat edilen 
suçlarından dolayı çeşitli yargı mercilerinin hu
zuruna çıkarılmıştır. Çıktıkları mahkemelerde. 
adlî mercilerin huzurunda beraet eden bu vatan
daşların, şimdiye kadar sürgün cezaları çekme
lerini reva; mı göreceksiniz arkadaşlar? 
. Bu kanun kabul edilmiş. 'Niçin kabul edil

miş? İSiz bunun niçin kabul edildiğini bilemez
siniz. Çünkü bu kanun, kanun tekniğine uygun 
bir şekilde hazırlanmış değildir. Kanunun evvel
emirde hangi ihtiyaca cevap verdiğini gösteren 
bir gerekçesi olur. 105 sayılı Kanunun gerekçesi 
yoktur. 

Arkadaşlar, 105 sayılı Kanun niçin çiktı? 
bunun üzerinde bir lâhza durmak istiyorum. 
Acaba 105.sayılı Kanun ihtilâli muvaffakiyete 
götüren bir tedbir mi olmuştur? Hayır arka-
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dallar. Çünkü, 105 sayılı Kanunun tatbik edil
diği 19 Vilâyette 27 Mayıs'ı mınvaiffakiyetsizli-
ğe götürecek en ufak 'bir 'hâdise olmamıştır. 

Ve nihayet tedbir muvakkat ulur. Bu ka
nun muvakkat da değildir, daimî bir kanundur. 
Bu kanun çıkarıldığı zaman bütün Türkiye'ye 
tatbik edilecek mahiyette olduğu 'halde, İcra 
Vekilleri Heyetinin kararı ile yalnız .1.9 Şark 
vilâyetinde tatbik edilmek cihetine (gidilmiştir. 
Peki, bu kanun hakikaten bir ihtiyaca cevap 
veriyor mu"? Yani memlekette âmme nizamım, 
demokratik nizamı tehdit edecek mahiyette 'bir 
ağalık, bir şeyhlik müessesesi var mıdır? 

Muhterem arkadaşlar, bunu çıkaranlar, bu 
memleketin durumunu yakından tetkik etmiş 
insanlar değildir. Bu memlekette içtimai nizamı 
tehdit edecek şeyhlik, ağalık müessesesi yoktur 
arkadaşlar. Zaten 105 sayılı Kanuna tâbi tutu
lan kimselerin hüviyetini tetkik .etmiş olduğu
muz zaman da, aralarında ağalık ve şeyhlik 
nev 'inden çok adama raslayamayız. Bunların 
aralarında bu memlekete hizmet etmiş, türJü 
türlü nişanlar, madalyalar almış, İstiklâl Har
binde çok fedakârlıklar göstermiş insanlar da
hi bulunmaktadır. 

Muhteren arkadaşlarım, bu kanunun tatbi
katı 'gelişi güzel yapılmıştır. Bu kanun çıkarıl
dığı zaman İmar ve İskân Bakanlığını yapan 
arkadaş, Bütçe Encümeninde, bu kanunun ale
lacele çıkarıldığını ve neden çıkarıldığını izah 
edemiyeceğini beyan etmiştir. Hiç lüzum yok
ken 105 sayılı Kanuna tâbi tutulan vatandaş
lar (mağrur edilmişlerdir ve bu mağduriyetleri 
şimdiye kadar da devanı edegelmiştir. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, bu kanunun 
kaldırılmasını istemekle ıbiz muayyen kimselere 
cephe almış durumda değiliz. Esasen konuşma
mın başlangıcında da arz ettiğim gibi 27 Ma
yısın öncülüğünü yapanlar ilhamı .''hak ve hür
riyetten almışlardır. Gönül arzu ederdi ki, ik
tidarda kaldıkları zamanlarda çıkaracakları 
bütün kanunlarla bu idarenin hizmetkârı 'ol
sunlar. Ve bunun aksini müdafaa edecek du
ruma girmesinler. Yaptıkları tasarrufları Yük
sek Meclisin huzurunda hukuki, âdil esaslar 
üzerinden izah edebilsinler. Biz bunun üzerinde 
fazla durmak istemiyoruz. Yalnız Hükümet pro
tokolüne de bunlar .geçmiştir. Hükümet proto
kolü, koalisyon protokolü umumi olarak demok-
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ratik memleketlerde ancak icrai tasarrufları 
tesbit eden bir protokoldür. Ama bu protoklolla 
muhterem Meclisin teşriî tasarrufları da tah
dit edilmiştir. Olafbilir, fakat gönül arzu eder 
ki, bu kadar haksızlığı bariz bir dâlvanın pro
tokole alınması yoluna yanaşmasınlar. Hükü
metin 105 sayılı Kanunun kaldırılmasını taah
hüt etmesi ve bunun protokole alınması bir ba
kıma iyi olmuştur. İyi tarafı, bu kanunun de
mokratik bir kanun olmadığını açıkça kabul et
miş bulunni'asıdır. Hükümet, bu anlayış içinde 
olduktan sonradır ki, bu kanun teklifinin tatbik 
edilebilmesi için, yani bu kanuna tâbi tutulan 
vatandaşların sürgünden kurtulabilmeleri için 
muktezi kararnamenin, Hükümet tarafından çı
karılması imkân dâhilinde olan bu kararname
nin 'çıkarılması hepimizin temennisi, idi. Kanun 
teklifi komisyonlarda gündeme alınması için, 
müzakere edilmesi için günlerce, aylarca bek
lemiştir. Eakat her ne sebeple olursa olsun mü
zakere uzadıkça bu kanunla mecburi iskâna tâ
bi tutulan vatandaşların mağduriyetleri devam 
etmektedir. 'Bu kanunun 'bugün kabul edilme
siyle de bu dâva hallediJmiyecektir. Ayrıca bu 
kanun Senatoya gidecek, orada görüşülecek ve 
hayli zaman işfgal edecektir. Bu müddet zarfın
da ise bu adamlar tekrar mecburi iskânda mı 
kalacaklar? Hükümet bu kanunun Anayasaya. 
aykırılığını kabul etmiş ve bunu programların
da tesbit etmiştir. 'Bu vatandaşları bir kararna
me ile yerlerine göndermek mümkün iken bunu 
yapmamasını ben bir türlü mantığımla izah 
edemiyorum. Arkadaşlar, hiçjbir yönden müda
faası kabil olmıyan 105 sayılı Kanunun meri
yetten bir an evvel kaldırılması icabetmektedir. 
Hükümetten temenni ve istirhamımız' şudur: 
Senatodan çıkışını beklemeksizin, Anayasaya 
aykırı olduğu kabul edilmiş olan bu kanunun 
neticelerinden vatandaşlar] kurtarmak için, şim
diye kadar türlü türlü meşakkate katlanan, 
'haksızlığa uğrayan vatandaşların bir an evvel 
yurtlarına dönmeleri için muktaizi kararname
yi bir an evvel tanzim ve haksızlığı telâfi etme
leri gayet yerinde bir hareket io.lacailkt.ir. 

Sayın ve kıymetli arkadaşlıar, bu kanunla 
ayrıca bütün 'hataların ve 'vatandaşların mad
deten uğramış oldukları zararların da telâfi 
edilmesi icalbeder. 4753 sayılı Kanuna göre bir 

I. kamulaştırma yapılmıştır. Fakat bu kanun sırf 
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105 sayılı Kanunun tatbikatı dolayısı ile yapıl
mıştır. 105 sayılı Kanunun üçüncü maddesi, 
İskâna tâbi tutulan şahıslar hakkında 4753 sa
yılı Kanun tatbik edilir, şeklinde bir sarahati 
ihtiva ettiği için 'tatbik edilmiştir. 4753 sayılı 
Kanun Anayasaya aykırıdır. Bu adamların ken
di mahallerinden gönderilerek ve arazilerinin 
bir kısmının kamulaştırılması .suretiyle uğra
dıkları zararın da telâfi edilmesi icabetmekte-
dir. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun îrfan Baran. 
İRFAN BARAN (Konya) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım; usul, esas ve hukuk 
yönünden insan haklarına aykırı bulunan 105 
sayılı Kanunun kaldırılmasına mütedair bir 
teklifin Yüksek Meclîsinizce müzakere konuşa 
olması bir bahtiyarlık eseridir. Hukuka, insan 
haklarına ve sonradan çıkarılan Anayasaya 
aykırı olan bu kanunun tedvini ihtilâl zaru-
retleriylo izah edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, bu kanunun tatbik 
edildiği vatandaşlarımızın sayısı çok olmasa da
hi 55 vatandaşımıza biraz da partizanlığın ve 
çetkememezliğin tesiriyle büyük haksızlık yapıl
mış ve kendileri eza ve ıstıraba duçar kılınmış
lardır. Bu sebeple, bu kanunun kaldırılmasın
da elbette ki, fayda vardır. Çünkü, hem hak
sızlık tamir edilecek, hem de birçok vatandaşı 
tehdideden hukuka aykn'i hükümler 'ortadan 
kaldırılmış olacaktır. 

Ancak, tettkikınize sunulan mazbatalardan 
Bütçe Komisyonu mazbatasında, benim bu ka
nım teklifine muhalif olduğum yazılıdır. Ka
nunun kaldırılmasını talebedenlerden birisi ol
duğum halde, sanki kanuna muhalif imişim gi
bi zuhulen verilen bu şerh hususunda mâruzât
ta bulunmak isterim. 

Sayın arkadaşlar, 105 sayılı Kanunun kal
dırılmasını istiyen arkadaşlar arasında benim 
de imzam vardır. Bir kanunun kaldırılmasını 
istiyen bir arkadaşın o kanuna muhalif kala-
mıyacağı aşikârdır. Ancak, bizim muhalefeti
miz Komisyonda 4753 sayılı Kanunun tatbika
tının bu 55 kişi hakkında bertaraf edilmesine 
mütedair İçişleri Komisyonunda kabul edilmiş 
•metin üzerinde olmuştur. 105 sayılı Kanunun 
tatbikatı dolayısiyle 55 şahıs hakkında 4753 sa
yılı Kanun tatbik edilmiş. Ve 7 şahsın 2000 dö
nümden fazla arazisi (bulunarak, bunlar kamu-
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laştırma yolu ile Hazineye mal edilmiştir. 

Şimdi, denilir ki, madem ki, 105 sayılı Ka
nun Anayasa ve hukuka aykırı bir kanundur, 
bütün neticeleri ile beraber kaldırılması lâzım
dır. Bu fikre iştirak ederiz arkadaşlar. Ancak, 
4753 sayılı Kanun bu konuda çok evvel, 1945 
senesinde kabul edilmiş ve o vakitten beri de 
tatbik edilegelmiştir. Binaenaleyh bir haksızlığı 
bertaraf edelim derken, yürürlükteki bu kanun 
hükmünü sadeee bâzı vatandaşlar hakkında ber
taraf etmenin, kanunların yürürlüğü ve umu
miyet prensiplerine aykırı olduğu kanaatinde
yim. 

Aksi tezi müdafaa edenler derler iki, vakaa 
bu vatandaşların elinde çok arazi görünüyor, 
ama bunların çoğu dağlık, taşlıktır, çoğu işe 
yaramaz haldedir. Halbuki İmar ve tskân Ko
misyonunun mazbatasına göre kendilerine re'-
sen arazi işliyeeekleri esası peşinen kabul edili
yor ve ancak 5 bin dönüm arazi bırakılıyor. 
Sonra bu vatandaşlara diledikleri yerde arazi 
alma esası da kabul edilmektedir. Şu halde el
lerindeki arazi dağlık, taşlık ise diledikleri 
yerden beş bin dönüm arazi seçip işlemekte ser-
ibest olacaklardır. Bu vatandaşların arazileri 
kamulaştırma yapılırken kendilerine ödenen 
bedel de arazinin hakiki bedeli değildir. Çün
kü vergi dairesindeki kayıtlara göre arazi be
delinin üç misli esas tutulmuştur ki, bu değer 
çok düşüktür. Bu sebeple bu vatandaşlar çok 
mağdur edilmişlerdir. 

Muhterem arkadaşlar, 4753 sayılı Kanun 
dahi bu hüküm, o günkü rayiç bedellerine uy
gun olmasa dahi, sadece 55 kişi içinde 5 000 dö
nümden fazla arazisi olan 3 kişiye değil, diğer 
vatandaşlara da tatbik edilmiş olacağına göre, 

j bütün halinde bu mülâhazayı yerinde kabul et
memek lâzımdır. Bundan dolayı haksızlığın ta
miri gerekiyorsa, bu 8 vatandaşa yapılan hak
sızlığın değil, daha başka vatandaşlara da ya
pılan haksızlığın tamiri suretiyle, tazminat da 
ve haksızlığın giderilmesinde de umumiyet pren-

: siplerine riayet edilmesi lâzımdır. 
| Muhterem arkadaşlar, bu kanunun, yani 
j kamulaştırmanın bu 3 kişiden başkasına tatbik 
I edilmediği iddia edilmiştir. Resmî kanalların 

verdiği bilgi bazan birbirini tutmamaktadır. 
Bizim kendilerinden edindiğimiz bilgi doğru ise 
bu kanun, bu üç kişiye gelinceye kadar 97 kişi-
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ye tatbik edilmiştir. Şu halde arkadaşlar, baş
kaları dururken sadece üç kişiye ait bir mua
meleye istinadederek düzeltilmesi yoluna gidil
mesi hakikaten onlara imtiyaz tanımak olur. 
Biz, Bütçe ve Dahiliye komisyonları mazbatala
rına sadece bu noktada muhalif kalmıştık. 

Sonra, şunu arz etmek isterim ki, vaktiyle 
bugünkü mer'i Anayasamıza aykırı görüldüğü 
veya dünün şartlarına uymadığı için kaldırılan 
veya tadil edilen kanunlardan şu veya bu sebep
ten zarar gördüğü iddia edilen vatandaşların 
bütün zararlarını tazmin etmek yoluna gidilirse, 
bu zincirleme yayılır ve ne siz, ne Hazine, ne 
Devlet bu yükün altından kalkamaz. Kanunlara 
ait eski tatbikat istimlâk bedellerine ait hük
mü, Anayasaya aykırı dahi olsa, bu üç vatandaş 
da kendilerinden evvelki 97 vatandaş gibi bu 
kanunun tatbikinden doğan sıkıntısını bağırla
rına basmak, 5 000 dönümle iktifa etmek sure
tiyle, hukukun umumi prensiplerine riayet et
meleri temin edilmiş olacak ve bunların ıstırap
ları da 97 vatandaşın ıstıraplarına ilâve edil
miş olacaktır. 

' Muhterem arkadaşlarını; teklifte bizim mu
halif olduğumuz hususlar, işte bu yönlere ait
tir. DiŞer taraftan 4753 sayılı Kanunun hüküm
lerini de nazarı dikkate almak lâzımgelmckte-
dir ki, o takdirde bizim Bütçe Encümeni maz
batasına neden muhalif olduğumuz kolayca an
laşılır. 

105 sayılı Kanunun ilgası, îmar ve İskân 
Komisyonu mazbatasmdaki hükümler dâhilinde 
Meclisçe kabul edildiği takdirde, haksızhğa, 
ezaya ve ıstıraba mâruz kalmış vatandaşların bu 
ıstıraplarının bir an evvel giderilmesine vesile 
olacağından ve yeni Anayasaya aykırı bir ka
nunun daha ortadan kaldırması gibi yüce bir 
hizmeti ifa edeceğimiz dolayısiyle öyle ümidedi-
yorum ki, bütün arkadaşlarımız büyük bir inşi
rah içinde frulunacağız. Hürmetlerimle. (Alkış
lar) , . 

•• ""• BAŞKAN — Talât Oğuz. 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İLHA

MI ERTEM (Edirne) — içişleri Komisyonu 
adına-'söz istiyorum: 

BA,ŞKAN — Efendim, İçişleri Komisyonu
nun raporu konuşulmuyor. 

İLHAMI ERTEM (Edirne) — Komisyonu
muzu ilgilendiren hususlar var. 
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BAŞKAN — Arkadaşımız, kendi muhalefet 

sebeplerini açıkladılar, siz de söz istiyorsanız, 
sıranız geldiğinde söz veririm. 

İLHAMI ERTEM (Edirne) — Efendim, 
İçişleri Kornisyonu bir karar almış ve bu ka
rarda bir madde tedvin etmiştir. İrfan Baran 
arkadaşımız konuşmaları sırasında İçişleri Ko
misyonunun kararma temas ettiler. Bu bakım
dan hâdiseyi açmak mecburiyetindeyim. 

BAŞKAN — Şimdi tasarının heyeti umumi-
yesi üzerinde konuşulmaktadır. Alâkalı madde 
hakkında söz isterseniz, o zaman söz veririm. 

Talât Oğuz, buyurun. 
TALÂT OĞUZ (Mardin) — Çok muhterem 

arkadaşlarım, yüksek huzurunuza getirilen bu 
tasarı üzerinde pek kısa sürecek fikirlerimi arz 
etmek için çıkmış bulunuyorum. 

Kıymetli arkadaşlar, 27 Mayıs 1960 İhti
lâli - İnkılâbı akabinde, bütün dünya devletle
rinde olduğu gibi, Türkiye'de de ihtilâl idaresi 
ihtilâlin tabiî icabı, memleketin âli menfaati ve 
ihtilâl hukukunun, sosyal bünyesinin icabettir-
diği zaruretler dolayısiyle vatanın her tarafın
da pek haklı olarak birçok tedbirlere başvurul
muş, bu cümleden 105 sayılı Kanunun ısdarı 
cihetine gidilmişti. O gün ve o havanın ve o 
sistemin icabettirdiği siyasi ve içtimai zaruret
ler bu kanunun çıkarılmasını haklı gerektire
bilirdi. 

İhtilâl idaresi hüsnüniyetle vâki çalışmaları 
neticesinde milliyetperver ve vatansever duygu
lar tahtında bütün dünyaya örnek teşkil edecek 
tahminleri hilâfına pek kısa zamanda memleke
tin kaderini yepyeni zihniyet ve anlayışla değiş
tirerek, yepyeni bir nizamla hukuk devletinin 
temellerini attı. Bu rejimin kaderini ve temina
tını yepyeni bir Anayasaya bağladık. Bu su
retle hakiki emaneti Türk Milletine ve onun si
yasi mümessillerine teslim etti. Kurulan bu ni
zam ve teşekkül eden hukuk devleti muvacehe
sinde artık her şeyi bu nizam ve hukukun şü
mulü dairesinde mütalâa etmek Atatürk nesline 
mensup siyasi bir şahsiyet olarak en tabiî hak
kımızdır. 

Kanım üzerindeki görüşlerimizi iki açıdan 
mütalâa edeceğiz. 

1. İçtimai açı, 
2. Hukuki açı, 
Şunu samimiyetle ve realist bir görüşle ifa

de edeyim ki. kararnamenin mevzuunu teşkil 

391 



M. Meclisi B : 114 
eden şahısların vatanı bulunan Şark ve Güney -
Doğu - Anadolu'da artık iptidai mânada şeyh ve 
ağa vasfını bulmaya imkân ve ihtimal yoktur. 
Her devirde, her devlette geniş arazi sahibi, ef
radı ailesi geniş insanlar görülmüştür. Bu grupa 
o cemiyetin geniş arazi sahibi insanları denmesi 
iktiza etmiştir, içtimai, iktisadi zirai zaruretlerin 
tevlidettiği sebepler tahtmdadır ki, Doğu ve Gü
neydoğu Anadolu bölgelerinin fakir ve sefil kal
mış ahalisi için maddeten müreffeh çiftlik sahip
lerinin yanlarına yerleşmek suretiyle geçimlerini 
teinin etmek zarureti hâsıl olmuştur. 

20 nci asır medeniyetinin gün be gün ilerle
meler kaydeden ve ferdî hak ve hürriyetin hâkim 
olduğu safhalarda her ferdin iradesine sahibola-
rak tek başına tesirden, cebir ve şiddetten âri ha
reket serbestisinin bulunduğu herkesçe bilinen 
bir keyfiyet olup bu da medeni milletlerce kabul 
edilen bir gerçektir. 

'Geniş arazilerde çalışan eşhasın durumunu bo-
^an, hissedar veyahut yarıcı ve icarcıdır. Bu köy 
sakinlerini başka şekilde mütalâa etmek, şahsi 
toprağa bağlamak demokratik ve hukuk nizamı
nın kurulduğu bu devirde iptidai ve sakim bir 
görüş mahsulü bulunan bir devre hâkim zihniye
tin ihyası cihetine gidilir ki, bu da Garp âlemi
nin sevivesine erişmeye namzet bulunan kalkman 
Türkiye'nin dünyava karşı giriştiği taahhütlerle 
ve tahakkukuna çalıştığı demokrasi iklimiyle bağ
daşamaz. 

Muhterem arkadaşlar, ağa, bey, efendi, paşa 
gibi mutavassıt sınıflar nereden çıkıyor? Bunun 
Önünde eğilmek iktiza eder. Meselenin düğüm 
noktası budur. Doğu - Güneydoğu halkı Türkçe 
konuşmuyor. Doğu - Güneydoğu halkının herkes 
gibi devlet daireleriyle Hükümetle bitmez tüken
mez işleri vardır. Hükümet Doğu halkının oldu
ğundan daha uzak, erişilmez yerdedir. 

Doğu halkı Batı halkına nazaran, çok daha 
içine kapanık, utangaç, monoton bir hayat yaşar. 
Doğan çocuğunu nüfusa, arazisini tapuya, evlen
me muamelesini tescil için şehre gidecek. Batı'da 
bir saatlik yer Doğu'da 5 - 10 günlük iştir. Şehre 
inen köylü derdini işini kime anlatacak. Dinliyen 
yok, utangaçlık, çekingenlik, bir nevi aşağılık 
duygusu. Bu da yüz yılların ıstırabı, ihmalkâr
lığı, zihinlerde bıraktığı düğümlerdir. 

Hükümet Doğu'ya acemiyi ve stajyeri gönde
rir. Kalifiye, tecrübeli elemanları göndermez. 
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Asıl dâva Doğu'nun iktisadi, içtimai, ticari, yö
nünü, maarif alanını, kalkındırma davasıdır. Şu
nu veya bunu iskân etmekle derde deva bulun* 
maz. 

Bu memleket en büyük ıstırabını gerçeklerin 
olduğu gibi ortaya konulmamasmdan görmüş ve 
duymuştur. 

1. Abdulhâmit, ittihat ve Terakki; Hürri
yet ve itilâf... hep hakiki memleket gerçeklerini 
aksettirilmediklerinden yıkılmaya mahkûm oldu
lar. 

Kanun, gerekçesinde belirttiğimiz gibi, mer'i 
Anayasamızın temel hak ve hürriyetlerine, seya
hat hürriyetine aykırı olduğu gibi umumi pren
siplere de mugayirdir. 

Kanunların şahsilik ve umumilik prensipleri
ne de mugayirdir. 

Kanun tasarısının arz ettiğimiz içtimai ve hu
kuki sebeplerden kabulünü istirham eyler, bu şe
refin Atatürk nesline mensup siz arkadaşlarıma 
nasibolmasmı canü gönülden temenni eder, ne
nizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ÎLHA-
Ml ERTEM (Edirne) — Efendim, içtüzüğün 35 
nci maddesi gereğince kanunun heyeti umumiyesi 
üzerinde içişleri Komisyonu adma konuşmak isti
yorum. s 

BAŞKAN — Buyurun. 
IÇtSLERl KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ÎLHA 

MI ERTEM (Edirne) — Muhterem arkadaşla
rım, 105 sayılı Kanunun ne olduğunu anlamak 
için birinci maddesine bir göz atmak kâfidir. 
( «Daha oraya gelmedik» sesleri.) Hayır efen
dim, heyeti umumiyesi hakkında konuşacağım, 
fakat heyeti umumiyesi hakkında ne yapılması 
icabettiğini, maddeyi okumakla, kanunun metni
nin ne ifade ettiğini ve ne şekilde Anayasaya ve 
insan haklarına aykırı olduğunu belirtmek isti
yorum. Onun için birinci maddeyi okuyorum : 

«Dinî his veya gelenekleri veya yabancı ideo
lojileri alet etmek veya cebir ve şiddet kullanmak 
suretiyle ikametgâhının veya maliki veyahut zil
yedi olduğu gayrimenkulunun bulunduğu mmta-
kada yaşıyan halkın tamamı veya bir kısmı üze
rinde tesis eylediği nüfuza dayanarak, 

A) O mihtakada sekenesini maddeten veya 
manen tehdidettiği veya huzurunu bozacak sair 
hareketlerde bulunduğu veya istismar eylediği, 
yahut; 
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fi)1 Fertlerin hukukuna tecavüz ettiği veya 

tahakküm ve tagallüp ile, haklarını kullanmala
rında iradelerine müessir olduğu yahut, 

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

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

Bu kanun tatbikatında vazife ve salâhiyetini 
şahsi garaz veya menfaat karşılığında kötüye kul
lanan idare ve emniyet âmir ve memurları bir se
neden az olmamak üzere ağır hapis cezası ile ce
zalandırılır.» 

Muhterem arkadaşlar; maddeden de anlaşı-
laşıldığı üzere, böyle bir hükmün mer'i olduğu 
bir memlekette fert huzurundan, itimattan bah
setmeye imkân yoktur. Bu, ferdin huzuru
nu, maddi ve mânevi gelişmesini önlediği gibi, 
onun dilediği yerde yerleşmesi hakkına da set 
çekmektedir. 

Ayrıca, hiçbir mahkeme huzuruna çıkma
dan, hissî sebeplerden dolayı zan altında bu
lundurulduğu, suçunun ne olduğu bildirilme
den yapılacak bir idari tahkikat neticesinde, 
onun başka bir yere nakline sebebolmaktadır. 
İşte böylesine Anayasaya aykrı olan bu kanu
nun kaldırılması zaruridir. Bu gibi gelenek
ler Şarkta daima kötü neticeler doğurmuştur. 
Ufak aile rekabetlerini kan dâvaları haline koy
muştur. Bu gibi kanunlar Şarkta tezviratı, 
iftirayı adetâ ince bir sanat haline getirmiş
tir. îşte bunun neticesi olarak insan hak ve 
hürriyetlerine bu derece aykırı olan bu kanu
nun kaldırılması zaruridir. Kanunun birinci 
maddesinde ağalık denirken maddi ve mânevi 
nüfuz suiistimalinden, tegallüpten bahsedilmek
tedir. Muhterem arkadaşlarım, ağalık malî zo-
runluğa dayanır, iktisadi inhisar ister. Biz 
Cumhuriyet devriyle birlikte Türkiye'de hu
kuk Devletini kurduğumuza inanıyoruz. Biz 
senelerden beri Şarka nice kıymetli genç 
memurlar, elemanlar göndermişizdir. Nice va
liler, kaymakamlar, müddeiiumumiler, hâkim-
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ler, doktorlar göndermişizdir. Kanunun bi
rinci maddesinde ve diğer fıkrasında tavsif et
tiği tarzda bir durumun mevcudiyetini ka
bul etmek bütün bu münevverlere meydan oku
mak demektir. Bunların bugüne kadar yurtta 
meydana getirdikleri hizmetler inkâr edilmek
tedir. Türkiye'de bu tarzda hâdiselerden bah
sedildiğini hiçbir devirde sureti katiyede 
kabul etmiyoruz. Çünkü Türk münevveri yıl
lardan beri Doğu'da feragatla hizmet görüp 
hak ve adaletin tecellisi için çalışmıştır. Bu 
sebeple biz böyle bir noktainazarı kabul etmi
yoruz. 

ikincisi, demokratik rejimin başlamasiyle 
bu müessesenin durumu çok değişmiştir. De
mokrasi rejimi rey ister. Ağa olsun, şeyh ol
sun mahalli itibarını devam ettirmek için, se
çimle gelinebilen yerlere gelebilmek için mut
lak surette hemşehrisinden rey istemek mec
buriyetindedir. işte bu rey isteyiş, eski çatık 
kaşları döndürmüş, bilâkis kendi yanında 
çalışanlara, muhitine iyi muamelede buluna
rak onların reyini almak suretiyle, kendisinin 
maddi durumunu Hükümet nazarında manen 
takviye etmek lüzumunu hissetmiştir, işte de
mokratik hayatın doğuşu, Doğu'da ağalık re
jimine nihayet vermiştir. 

Muhterem arkadaşlarım; vehimleri bir ta
rafa bırakmak lâzımdır. Muhtelif gazete sü
tunlarında aksettirildiği gibi, 3 - 5 günlük ge
zilerle, röportajlarla veyahut muayyen vazi
feleri ifa etmek için Doğu'da bulunup, hakiki 
hâdiselerin içerisine girmeden, sağdan soldan 
tek taraflı anlatılan lâflara bağlanarak Doğu 
hakkında konuşmak çok zararlı ve yanlıştır. 
(Alkışlar.) 

Bu durum, Türk adaletine, Türk idaresine 
çok ağır bir ithamdır. 

Muhterem arkadaşlarım, biz inanıyoruz ki. 
e*er, Dokuda yapıcı iş sahaları açan, vicdanlı bir 
adlive kadrosu ve enerjik bir Hüküm n+ olursa, iyi 
bir iktisadi ve malî politika takibedilirse, bu ka
nunun başta saydığı meselelerden hiçbiri ortada 
kalmaz. Bu tarzdaki kanunlar taraf tutan ehli
yetsiz idareciler elinde müthiş ikilik doyurur, 
müthiş haksızlık doyurur, bir zümreyi birbirine 
düşürür, ağalık denilen şeyi kaldıracak verde 
yeni yeni mütegallibeliğe, yeni yeni ağalıklara 
yol açar. 
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Onun için Komisyonumuz bu görüş tahtında, 

105 sayılı Kanunu Anayasaya aykırı bularak 
kaldırılmasına karar vermiş bulunmaktadır. 

ikinci madde hakkındaki görüşlerimizi de sı
rası geldiğinde arz edeceğiz. Hepinizi hürmetle 
selâmlarım efendim. (Sağdan ve soldan alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Rıza Polat?... Yok.. 
Sayın Giyasettin Karaca, buyurun. 
GÎYASETTÎN KARACA (Erzurum) — Sa

yın Başkan ve Türk mileti adına millî iradeyi 
temsil eden asil milletimin saygı değer aziz mil
letvekilleri ; 

Bugün Yüksek Meclisimizde 2510 sayılı Ka
nuna ek 105 sayılı Mecburi iskân Kanununun 
kaldırılmasını derpiş eden kanun tasarısının mü
zakeresi sebebiyle teklif sahibi milletvekili ola
rak yüksek huzurlarınızda söz almış bulunuyo
rum. 

Evvelemirde konuya girmeden önce; mezkûr 
tasarının yüksek riyasete verilebildiğinden bu 
güne kadar geçen müddet içerisinde, tasarıyı 
engelleyici en ufak bit* harekette bulunmayan ve 
bilâkis bu kanunla mağdur olan vatandaşların 
daha fazla mutazarrır olmamalarını temin z'ımmın-
da menkul ve gayrimenkul malların tasfiyele-
riyle ilgili bilûmum muamelelerin durdurulması 
hususunda yetkili makamlara icap eden talimat
ları vermek suretiyle hakkın ve adaletin tecel
lisine, haksızlığın telafisine büyük hizmetleri 
geçen demokrasi aşıki; hürriyet sever Sayın Baş
bakanımız İsmet inönü'ye ve Hükümete bu tari
hî ve şerefli kürsüden teşekkür ve şükran borçla
rımı bildirmeyi geleneksel bir vazife telâkki et
mekteyim... 

Saniyen teklifimin hazırlanıp Yüksek Mecli
se verildiği sıralarda 10 . 12 . 1961 tarihli Cum
huriyet Gazetesinde basın mensuplarının pek sa
yın tabiî senatörlerinden (105 sayılı Kanunun 
kaldırılması için milletvekilleri bir kanun tasa
rısı hazırlayıp getiriyorlar düşünceleriniz nedir) 
sorusuna o, kalblerden yapılmış bir mabette ad
ları millet ömrü kadar uzun olan hürriyet tem
silcilerinin müspet cevap vererek; hazırlanacak 
tasarıya biz de imza atarız demişlerdir ki, ada
lete ışık tutan, bu hakşinas Millî Birlikçilerimize 
de aynı şekilde içten gelen bir gururla sonsuz te
şekkürlerimi arz etmeyi bir vecibe addediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; bu kanun 334 sayılı 
Yeni Anayasamı?; hazırlanmadan önce çıkarıl-
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mış bir ihtilâl tasarrufudur... Günün şartları 
içerisinde bu bir Tedbir Kanunu olarak tedvin 
edilmiştir. 

Ancak bütün bunlara rağmen hüsnüniyetle ha-
zırlanan bu kanun ileriyi görmek duygusundan 
mahrum, akıl yerine hissi hareket eden vicdani 
mesuliyet duygusu dahi taşımayan idare âmirle
rinin keyfî hareket ve davranışlariyle cemiyet 
içinde kanayan bir çıban haline getirilmiştir. 

Bulundukları muhitlerinde ailevi, şahsi, hissî 
sebeplerle geçimsizlikleri olanların yaptıkları hak
sız ve insafsız iftiraların kurbanı olarak tek 
taraflı ve gıyapta yapılan basit tahkikatlara müs
teniden savunmaları dahi alınmadan isnadedilen 
suçları dahi kendilerine bildirilmeden hakiki ikâ
metgâhlarından ayrı yerlere sürülmek suretiyle 
ebedî mecburi iskâna tâbi tutulmuşlardır. 

Hattâ öyle bir iskân ki, Türkiye'de gösterilen 
bu yerden gayrisinde yerleşmek dahi yasaklan
mış. Aykırı hareketin karşılığında 105 sayılı Ka
nunun 4 ııcü maddesine göre bir seneden beş se
neye kadar ağır hapis cezası vaz'edilmiştir. T. 
C. K. 526 ncı maddesine muhalefetten hafif pa
ra cezasına çarptırılır. Şimdi demokrasi rejimi
ni benimsemiş Türkiye'mizde bu vatandaşlar ha
len Anayasamızın 18 nci maddesinin tanıdığı se
yahatte yerleşme hak ve hüriyetinden tamamen 
mahrum edilmişlerdir. Kaydetmek lâzımdır ki, 
«Türkiye'mizde hürriyet içerisinde esaret olamaz.» 
ve yine itiraf etmek lâzımdır ki, başkalarının key
fine göre yaşamak, sefaletlerin en büyüğüdür. 
Çünkü keyfî sebeplerle sürülen bu vatandaşlar; 
sevk edildikleri mahkemelerde her biri ayrı ayrı 
bu kanunun 1 nci maddesinde yazılı ve isnadedi
len suçlardan beraet etmişlerdir. 

Hal böyle olmasına rağmen basında 55 1er ve 
ağalar diye sıfatlandırılan bu kişiler aslında mağ
dur kimseler arasındadır. 

Arkadaşlarım; bu mevzuda kimse benim doğ
rudan başka bir şey söyliyeceğimi sanmasın. 
Bâzı matbuatta «ağalar» serlevhası altında bu 
vatandaşlar kulaktan dolma, asılsız ve cılız ma
lûmatlara istinaden çok ağır suçlarla itham edil
mişlerdir. Hatırlatmak isterim ki, bunlar ağa 
değil, Devletin ve Hükümetin tahmili ettiği bü
tün vecibeleri harfiyen yerine getiren itaatkâr 
ve kanaatkar, namuslu Türk'vatandaşı!arıdırlar. 
(Bravo sesleri) Mâruz kaldıkları bu muameleler 
sebebiyle, karılarından, masum yavrularından, 
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yuvalarından öteye sürülerek mecburi iskâna tâ
bi tutulan bu vatandaşlarımızın çoğu halen aç 
olup. günlük ekmek parasına muhtaç, bir kıs
mı ise bu zaruretlerin tahtında gıdasızlıktan 
verem hastahanelerinde yatarak inlemektedirler. 
Ne yazık ki, kader bu bahtsızların gurbet elde 
ölüm döşeğine, onların masum ve öksüz yavrula
rını da ölümle korkunç bir ızdıraba sevketmiş-
tir. 

Ben bu sözlerimle şerefli basınımıza en ufak 
bir tarizde dahi bulunmak istemiyorum. Yanlış 
anlaşılmasın. İçimizde mevcut gizli kuvvetler 
bizi her bakımdan parçalamak ve bütünlüğümü
zü bozmak isterler. Vatandaşlar arasında tefrik 
yapmak isterler. Bu kabri iddia ve ifadelerle 
millî varlığımızı tehlikeye sokmak istiyen, ayı
rıcı fikirleri vatandaşlarımız arasına sokmak is
tiyen, menfur fikirlilere kemali cesaretle ve cid
diyetle Devletimin, milletimin en sahibi salahi
yetli şu tarihi haykırarak ikaz etmek istiyorum. 

Türk milleti dimdik ayaktadır. Milletimizin, 
mukaddesatımızın düşmanı, vicdanını, haysiye
tini satmış, aşağılık duygusunun zebunu, bağ
rında kominizm yılanı çöreklenmiş vatan hainle
rine asla hayat hakları tanımıyacağız. (Bravo 
sesleri, alkılar) Çünkü kominizm Türk dünyası
nın en büyük düşmanıdır. Türkiye bir bütün
dür parçalanamaz. 

Muhterem arkadaşlarım; âdil huzurlarınızda 
tazyiki hâdisatla teşrih ızdırarmda bulunduğum 
pek kısa izahattan sonra; 105 sayılı Kanunun 
kaldırılmasını zaruri kılan sebepleri de kısaca 
saymak istiyorum. Şöyle k i : 

1. Bu kanun Anayasanın .18 nci maddesin
de yazılı seyahat ve yerleşme hürriyetine aykı
rıdır. 

2. Bu kanun Anayasanın 33 ncü maddesinde 
yazılı, cezaların kanuni ve şahsiliği prensibitıc 
aykırıdır. 

3. Bu kanun Anayasanın 36 ncı maddesinde 
ifadesini bulan mülkiyet hakkına aykırıdır. 

4. Bu kanun Anayasanın 38 nci maddesinde 
yazılı kamulaştırmaya aykırıdır. 

5. Bu kanun, suçsuz ceza olamaz kaidesinin 
sarahat ve bcdahatı hilâfına suç olmaksızın ebe
di sürgün cezası verilmesi suretiyle T. C. K. nun 
44 ncü maddesine aykırıdır. 

6'. Bu kanun asli bir ceza olmaksızın fer'i 
ceza mahiyetinde olan ebedi sürgün cezasının 

tatbik edilmiş bulunması sebebiyle T. C. K. nun 
ruhuna ve lâfzına da aykırıdır. 

7. Bu kanun T. C. K. nun kabul ettiği ce
zaların şahsiliği prensibine aykırıdır. 

8. Bu kanun üyesi bulunduğumuz Birleşmiş 
Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi
nin 7, 8, 10, 11 ve 23 ncü maddelerine aykırı
d a . 

9. Bu kanun, Avrupa Konseyinin İnsan 
Hakları ve Ana Hürriyetlerinin Korunması Söz
leşmesine aykırıdır. 

10. Bu kanun, Hukuk Devleti ülküsü ve 
Atatürk ilkeleriyle de bağdaşamadığı için Türk 
Hukuk Külliyatına ve mevzuatlarına aykırıdır. 

11. Bu kanun, İnsan haklarına ve hürriyet
lerine aykırıdır. 

12. Bu kanun hukuk müesseselerine ve 
prensiplerine güveni de sarsacak mahiyettedir. 

13. Ve nihayet 105 sayılı Kanun aynı za
manda yasama yetkisini aşarak yürütme yetkisi
ne de müdahale eden bir kanundur. Netice ve 
etkileri bakımından, Devletin dayandığı (Ada
let Mülkün,Temelidir) esasını zedelemekle kal
mamış, her şeyden önce Anayasanın kanun kav
ramını da ihlâl etmiştir. 

14. 105 sayılı Kanun bugünkü haliyle topye-
kım kamu vicdanına arız olan ve tabiî hukuk 
anlayışına aykırı bulunan birk anundur. Evet 
doğru, bu kanun (kanundur) ama bu kanun 
(Hukuk Devleti) prensibiyle tezat halindedir. 
Bu kanun, insan hakları ile bağdaşamamakta-
dır diyoruz ve demekte devam edeceğiz... Tâ ki 
kaldırılıncaya kadar. 

Netice olarak diyebilirim ki, yüz yıllardır 
kendi kaderiyle başbaşa bırakılmak suretiyle 
yarı hayvan hayatına terk edilen insanımız, in
sanlığın bütün saadetine artık kavuşsun... 

Yüzyıllardır her şeyi kendisinden beklediği
miz aydınlar, millî sorumluluğunu duysun, bu 
vatandaşların ve bölgenin üzerine eğilsin. İlmi, 
irfanı, medeniyeti, yolları ve barajları biraz da 
oralara götürsün ve götürülmesine' müsaade et
sinler. 

Aziz arkadaşlarım; 
Bu mevzuda adalet hürriyet müsaade ettiği 

müddetçe, bana düşen vazife insanlığa hizmet et
mek için doğduğumu düşünerek kendimi büyük 
insanlık ailesinin saadetine vakfetmekte kamu 
hakkı bulunduğuna inalıdım. Ve bu hürriyetin 
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bana ve suyu kullanma gibi herkese açık olduğu-
.nu düşünerek; büyük haksızlıklar yaratan, insan 
haklarına gölge düşüren 105 sayılı Kanunun 
Türk Hukuk külliyatından ayıklanması; Anaya
sa hâkimiyetini, Hukuk Devletini, ve demokra
si rejimini yürütme, muhafaza ve müdafaada 
yeminli ve azimli bulunan lûtufkâr ve kadirşinas 
Yüksek Meclisinizin vereceği tarihî karara bağ
lıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, konuşmama burada 
son verirken Mukaddes vatanımız ve şerefli mil
letimiz için hayırlısı ne ise ona karar vermek 
üzere müdafaamı sizlere ve Allah'a bırakıyorum. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Celâl Öncel. 
CELÂL ÖNCEL (Urfa) — Muhterem arka

daşlarım, müzakere mevzuu olan 105 sayılı Ka
nun sadece 55 (kişiyi ve onların efradı ailesini 
ilgilendiren bir mevzu değildir. Bu, topyekûn 
büyük bir bölgeyi, Doğu ve Güney - Doğu Ana-
doltu bölgesini ilgilendiren ehemmiyetli bir 
mevzudur. Bu itibarla Meclis olarak, Hükümet 
olarak bu önemli dâva üzerinde durmak yerin
de olur kanaatindeyim. Zira bu kanunla yapı
lan tasarruflar Anayasa ve insan haklarına 
taban tabana zıt hükümleri ihtiva eylemekte
dir. Bu kanunun tatbikatında hâkim olan fikir 
meydandadır. O zaman eski Millî Birlik üye
lerinden birkaç zat bu bölgede sathi ve mevziî 
bir seyahattan sonra malûm bâzı gazeteler Do
ğu için, realiteye uygun olmıyan, gerçeğe ay
kırı, mübalâğalı rakamlar ileri sürmüşler; hat
tâ Şark meselesinin rejim dâvasından önce ele 
alınmasını yazmışlardır. 

1926 da Şeyh Sait isyanı vesilesiyle yapı
lan umumi tenkil ve onu takibeden yıllarda 
seçim endişesiyle yapılan kısmı iskân kanun
ları iyi netice vermemiş, bilâkis bu bölgenin 
halkı üzerinde menfi tesirler icra etmiş ve ça
lama güçlerini sıfıra indirmiştir. 

Aziz arkadaşlarım, bu kanunun tedvininde 
hâkim olan ana fikir millî güvenlik sebebine 
dayanmaktadır. Halen mer'i bulunan Anaya
samızın 10, 11, 14 ve mütaakıp maddeleri, 
«Millî güvenlik sebebiyle de olmuş olsa bir 
hakkın ve hürriyetin özüne dokunulamaz» de
mek suretiyle yapılan bu tasarrufun bâtıl ve 
gayriâdil olduğuna işaret ediyor. 

Beyefendiler, masa başında memleket idare 
ediliyor. Devlet ricalimiz maalesef memleket 

realitesini bilmiyor. Birçok kimseler, Şark de
yince tevahhuş ediyor. Bu kanun vesilesiyle 
bundan birkaç ay önce eski Devlet Vekili sa
yın Avni Doğan İçişleri Komisyonunda muhi
tin hususiyetine vâkıf bir adam sıfatiyle yap
mış olduğu mukni bir konuşmada delillerini 
göstermek suretiyle zaman zaman Şark için 
ilisri sürülen endişelerin hiçbirisinin vâridol-
madığmı en salahiyetli bir lisanla söylemiş
lerdi. Bir gerçeği ifade ettikleri için huzuru
nuzda sayın Avni Doğan'a şükranlarımı arz 
etmek isterim. 

Arkadaşlar bu yersiz ve icapsız tasarruftan 
dolayı seçim bölgem olan Urfa'da 9 kişi mec
buri iskâna tâbi tutulmuşlardır. Kanunun ta-
rifatı dâhilinde ağalık ve tegalılüple uzaktan 
ve yakından bir alâkaları olmadığı gibi içle
rinde üniversite talebeleri de vardır. Bir soy
suzun vâki bir iftirası, zamanın idare âmiri
nin o günün havasına uymak suretiyle indî ve 
keyfi bir şekilde yaptıklar, tetkikatm netice
sinde bu insanlar senelerdir sürünmektedirler. 
Kendilerine isnadedilen suçtan, birkaç ay ev
vel Eskişehir Ağır Cezıa Mahkemesinde beraet 
etmişlerdir. 

Arkadaşlar; bir tasarruf yapılmıştır. Ö gün 
irin belki mazur görülebilecek tarafları vardır. 
Fakat hukukta bir kaside vardır: Mâni zail 
olunca memnuun avdet etmesi lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlar, biz sadece 55 lerin 
mahallerine iadelerini istemiyoruz, aynı zaman
da «iskân» kelimesinin Mgatimizden silinme
sini ve her kötü vesile ile Demeklesin kılıcı 
stfbi başımızda asılı durmamasını istiyoruz. (Al
kışlar) Bu memlekette demokratik nizam var-
sıa, ki var olduğunu kabul ediyoruz, badema 
bu gibi bâtıl tasarrufların yanıltmamasını Hü
kümetten ve gelecek hükümetlerden istirham 
eder neninizi hürmetle selâmlarım. (Sağdan ve 
soldan alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkaidaşlar, kanu
nun heyeti umumiyesi üzerinde beş arkadaş 
konuşmuştur, içişleri Komisyonunun Sözcüsü 
de konuşmuş bulunduğundan altı kişi konuş
muş oluyor. İçtüzük hükümlerine göre verilmiş 
üç tane kifayet takriri vardır. Bu kanun tek
lifinin aleyhinde herhangi bir arkadaş Ikonuş-
mamıştır. Bütün konuşanlar lehinde konuşmuş
lardır. Aleyhinde söz isteyen arkadaş yoksa ki
fayet takrirlerini oyunuza sunacağım. 
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M. SIDDÎK AYDAR (Bingöl) — Kifayet 

takririnin aleyhinde konuşacağım. 
BAŞKAN — Takrirleri okutacağım. 
İBRAHİM TEKİN (Adana) — Grup adma 

söz istiyorum ©fendim. 

BAŞKAN — Kifayet takrirleri geldi, daha 
evvel altı kişi konuştu, neden bu konuşan ar
kadaşlara takdimen söz istemediniz? Kifayet 
takriri gelmiştir okutup oya sunacağım, bu 
arada söz verilmez. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
105 sayılı Kanunun kaldırılması hakkın

daki ilgili komisyon raporu hakkında yapılan 
konuşmalar neticesinde durum tavazzuh etmiş 
olduğundan müzakerenin kifayetine karar ve
rilmesini arz ederim. 

Çorum 
ihsan Tombuş 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Yüksek Meclis yeter derecede aydınlanmış

tır. Müzakerenin -kifayetini' arz ve teklif 
ederiz. 

Ağrı Ağrı 
Nevzat Güngör Kerem öz'ean 

Millet MeelM Yüksek Başikanhğma 
Müzakere edilmekte bulunan kanun hakkın

da kâfi derecede bilgi edkıildiğinden müzake
relere son verilmesini arz ve teklif ederim. 

Kastamonu 
İsmail Hakkı Yi'lanlıoğlu 

BAŞKAN — Takrirlerin üçü de aynı mahi
yettedir. Takrirlerin aleyhinde söz istiyen arka
daşımıza söz veriyorum. 

M. SIDDIK AYDAR (Bingöl) — Muhterem 
arkadaşlarım, her dört partinin de hassasiyetle 
üzerinde durduğu 105 sayılı Kanunun kaldırıl
masına mütedair olan kanun üzerinde bütün ar
kadaşlar lehte konuştular. Şimdiye kadar aleyh
te konuşan olmadı. Bunun için kifayet takriri
nin oya konulması her halde İçtüzüğe mugayir
dir. 

Saniyen bu mevzuda konuşmak istiyen dertli 
bir arkadaşınızım. Sıramız gelmemiştir. Büyük 
bir milletin her hangi bir ferdinin yakasından 
tutup da 105 sayılı Kanuna tâbi tutan böyle bir 
kanunun müzakeresinde, birkaç arkadaş daha 
var, lütfen müsaade buyurun, onlar da konuş

sunlar, ıstıraplarını huzurlarınızda döksünler. 
Hele ben, Sivas kampına gitmiş bir arkadaşı-
mızım ıstırabının ne kadar büyük olduğu hak
kında size pasajlar arz edeceğimden, lütfen tak
ririn aleyhinde rey kullanınız. 

BAŞKAN — Arz ettiğim gibi takrirlerin üçü 
de aynı mahiyettedir. Tekrar okunmasına lüzum 
yoktur. Müzakerelerin kifayetini kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu suretle kanunun heyeti umumiyesinin 
müzakeresi bitmiş, maddelere geçilmesi kabul 
edilmiştir. Şimdi başlıkla birinci maddeyi oku
tuyorum : 

2510 sayılı Kanuna bâzı geçici maddeler ilâve
sine ve aynı kanuna ek 105 sayılı Kanunun 

yürürlükten kaldırılmasına dair Kanun 

MADDE 1. — 2510 sayılı Kanuna aşağıda 
yazılı geçici maddeler eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — 105 sayılı Kanuna 
göre başka mahallere nakledilenler, bu kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihte serbest bırakı
lırlar. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, kanunun başlığı ve 
geçici birinci maddesi hakkında tadili muta-
zammm iki önerge vardır, şimdi onları okutu
yorum : 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
105 sayılı Kanunun kaldırılması hakkındaki 

Kanun başlığının aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz. 

«19 Ekim 1960 tarihli ve 105 sayılı Kanunun 
kaldırılması hakkında Kanun» 

C. H. P. Grupu adına Y. T. P. Grupu adma 
Grup Başkanvekili Grup Başkanvekili 

Bursa 
İbrahim öktem 

C. K. M. P. Grupu adma 
Grup Başkanvekili 

Kütahya 
Sadrettin Tosbi 

Hatay 
Sekip İnal 

Kütahya 
Rauf Kıray 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
İmar ve İskân Komisyonu metninin 1 nci 

maddesinde yer alan 1 nci geçici maddenin 1 
nci madde olarak ele alınmasını ve aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve ,teklif ederiz. 
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«Madde 1. — 19 Ekim 1960 tarihli ve 105 | 

sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.» 
C. H. P. Grupu adına Y. T. P. Grupu adına 

Grup Başkanvekili 
Bursa 

İbrahim öktem 
C. K. M. P. Grupu adma 

Grup Başkanvekili 
Kütahya 

Sadrettin Tosbi 

Grup Başkanvekili 
Hatay 

Sekip İnal 

Kütahya 
Rauf Kıray 

BAŞKAN — Şimdi bu teklifi kanuninin 1 nei 
ve 2 nei maddesi hakkında söz isıtiyenler lütfen 
işaret ettirsinler. 

İBRAHİM TEKİN (Adana) — Değişiklik 
teklif eden arkadaşların, gerekçesi nedir? 

IBAŞKAN — Şimdi arkadaşlar maddeler üze
rinde görüşeceklerdir. Ondan sonra tadil tekli
finde bulunan arkadaşlar konuşacaklardır. O za
man tadil gerekçelerini de ifade ederler. Madde
lerin müzakeresinden sonra tadil tekliflerini oya 
koyacağım. 

(Buyurun, Ahmet Bilgin. 
AHMET BİLGİN (Kırşehir) - Muhterem. 

arkadaşlarım, 105 sayılı Kanunun yürürlükten 
(kaldırılması hakkındaki kanun teklifi, komisyon
larda müzakere edilirken şu vaziyet hâsıl olmuş
tu; içişleri Komisyonu, Maliye Komisyonu ve 
ıBütçe Komisyonu bir esas üzerinde ittifak et
mişler, imar ve iskân Komisyonu ile geçici ikin
ci madde üzerinde ihtilâfa düşmüşlerdir. Bu su
retle Bütçe Komisyonumuz, geçici ikinci maddeyi 
birinci madde olarak kabul etmiş ve o şekilde 
Yüksek Başkanlığa sunmuştu. 

Bendeniz Bütçe Komisyonunun bir üyesi ol
duğum için bu madde üzerinde konuşmak için 
söz almış bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar, bu üç komisyon bir ka
rara varmış, İmar ve iskân Komisyonu yalnız 
•başına kalmıştır. Bu maddenin tatbik edilebilmesi 
için imar ve iskân Komisyonu raporunun esas 
olarak müzakeresini koalisyon Hükümeti kanat
ları ile birlikte bir karara bağlamıştır. Üç ko
misyon bir tarafta, tek bir komisyon yalnız başı
na kalıyor demektir. 

Muhterem arkadaşlar, İçişleri Komisyonunun 
ikinci maddesinin birinci madde olarak kabul 
edilmesinde birinci fayda şudur : 105 sayılı Ka
nunun kaldırılmasında bütün komisyonlar ve bu-

10.9.1962 0 : 1 
rada konuşan bütün hatipler müttefiktirler. Bu 
Anayasaya aykırıdır, kaldırılmalıdır. Bu suretle 
mağdur edilmiş vatandaşlarımız da hakka kavuş
malıdır. Ama bizim, bu haksızlığı tamir ederken 
ikinci bir haksızlığa müsaade etmememiz icab-
eder. işte ekseriyetle kabul ettiğiniz imar ve is
kân Komisyonunun noktai nazarını eğer kabul 
ederseniz biz bu suretle ikinci bir haksızlığa ve 
gadre uğrıyan vatandaşları ömürlerinin sonuna 
kadar mahkûm etmiş bulunacağız. 

Esbabı mucibesi şudur : Burada konuşan ha
tiplerden bir arkadaşım 4753 sayılı Kanun gere
ğince bundan evvel 96 vatandaşın da malları is
timlâke tâbi tutulmuştur dediler. Şimdi bunun 
için 55 vatandaşın yalnız 6"sının 5 bin dönümden 
fazla arazisi olduğu tahakkuk etmiştir. Bu 5 bin 
dönümden fazla arazisi olan 6 vatandaşımızdan 
3 tanesinin istimlâk muamelesi ikmal edilmiş, di
ğer 3 tanesininki itmam edilmemiş, karşılık pa
raları da yatırılmam ıştır. 

Halbuki, 4753 sayılı Kanun gereğince evvelce 
Bütçe Komisyonunda «kaç vatandaşın malları is
timlâk edilmiştir» diye sorduğumuzda, bunun 
Cenup bölgesinde 3 - 4 vatandaşa tatbik edilmiş 
olduğunu ve bunların dışında Evkafa, ait, Mali
yeye ait, Hazineye ait ve sahipsiz arazilerin tevzi 
edilmiş olduğunu ve bunun 4 kişiden başkasına 
tatbik edilmediğini söylemişlerdi. Artık bu 96 va
tandaş nereden çıktı bilmiyorum. 96 vatandaşın 
bu kanun gereğince malları istimlâke tâbi tutul
muş değildir. Bunlar, istimlâk zamanında sürgün 
değillerdi arkadaşlar, bununla kabili kıyas vazi
yette değillerdir. 

BAŞKAN — İkinci geçici maddede lütfen. 
AHMET BlLGlN (Devamla) — Bu ikinci ge

çici madde dönüm ve miktar üzerinde... Bütçe 
Komisyonunun... 

ıBAŞKAN —- İmar ve İskân Komisyonunun 
'birinci maddesini konuşuyoruz, ikinci maddede, 
o zaman konuşursunuz efendim. 

Coşkun Kırca, buyurun. 
COŞKUN KIRCA (istanbul) —Muhterem 

arkadaşlar, biraz evvel Yüksek Huzurunuzda 
okunmuş bulunan kanunun başlığına ait takrir 
ile birinci geçici maddeye ait bulunan takrir ma
hiyet itibariyle İçişleri, imar ve iskân, Maliye ve 
Bütçe komisyonlarının kabul ettikleri metin ile 
güttükleri maksattan katiyen ayrılmamaktadır. 
Mesele sadece bir kanun tekniği"meselesidir. 
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©aşlık hakkındaki durum şudur: 
Raporu şimdi görüşmelere esas olan imar ve 

îskân Komisyoniyle diğer muhterem komisyon
lar arasında hiçbir görüş ve metin farkı mevcut 
değildir. Komisyonlar 105 sayılı Kanunun kaldı
rılmasını ve bu kanunun kaldırılması neticesinde 
yapılması gereken muamelelerin neler olacağına 
mütaallik. hükümleri umumi bir kanun olan 
2510 sayılı Kanuna geçici maddeler eklemek su
retiyle düşünmüşlerdir. Halbuki, tamamen mu
ayyen şahısları ilgilendirmiş olan ve esasen kal
dırılmak ve tasfiye edilmekle artık hukuk nizamı
mızda tesir icra etmiyecek olan birtakım hususla
rı bütünü ile bir umumi kanunun içerisinde, ve
lev geçici maddeler şeklinde mütalâa etmek, tak
dir buyurursunuz, kanun tekniğine uygun 
olmaz. Bu itibarla, takrir sahipleri «2510 
sayılı Kanuna bâzı geçici maddeler ilâve
si ve aynı kanuna ek 105 sayılı Kanunun 
yürürlükten kaldırılmasına dair Kanun» deme
mişler, «19 Ekim 1960 tarihli ve 105 sayılı Kanu
nun kaldırılmasına dair Kanun» demek suretiy
le çok daha basit ve açık bir ifade tarzı kullan
mışlardır. Bunu yaparken maksat, ve muhteva ba
kımından dört komisyondan da asla ayrılmamış
lardır. 

Bu sistem bir kere kabul edilince, birinci mad
de altında yer alan muhtelif geçici maddeler ken
diliğinden nevama madde rütbesine terfi ettiril
miş oluyor. 

Ayrıca dört komisyonun mutabık olduğu bi
rinci geçici maddenin değiştirilmesine mütaallik 
bir takrir de verilmiştir.. Bu madde, aslında yine 
dört komisyon tarafından kabul edilmiş bulundu
ğuna göre İçişleri Komisyonunun ikinci madde
sinden başka bir şey değildir. İçişleri Komisyonu
nun kabul ettiği birinci geçici madde, «105 sayılı 
Kanuna göre başka mahallere nakledilenler bu ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihte serbest bırakı
lırlar» denmektedir. Takdir edersiniz ki; serbest 
bırakma tâbiri mevkuflar ve mahkûmlar için kul
lanılır. Bu şahıslar ise, ne mevkuftur, ne de her 
hangi bir mahkemenin kesinleşmiş bir karariyle 
mahkûm olmuşlardır. Haklarında mevkufiyet ve 
mahkûmiyet muamelesi tatbik edilmemekte olan 
insanlar hakkında, sanki bu muameleler tatbik 
edilmekteymiş gibi, «serbest bırakılırlar» tâbirini 
kullanmak doğru olmasa gerektir. 

Şimdi, mevzu nedir? Mevzu, 105 sayılı Kanu
nun birinci maddesinde C bendinden sonra gelen 

fıkrada «bu mmtakaya bir daha gelmemek» den
mekle halen devam etirilmekte bulunan yerleşme 
ve seyahat hürriyeti tahdidinin kaldırılmasıdır. 
Bu tahdit şu anda 105 sayılı Kanun gereğince de
vam etmektedir. 105 sayılı Kanun bütün hüküm
leri ile kaldırılınca yerleşme ve seyahat hürriyeti
ne bu kanunla vaz'edilmiş tahdit de kendiliğin 
den ortadan kalkacak ve bu kimseler eskiden 
kaldıkları bölgelere, hattâ, iskân edilmiş oldukla
rı bölgelerde kendilerine Devletçe verilmiş olan 
gayrimenkulleri kabul ederek kalmak fikrinde 
olsalar ve bu hususu yetkili mercilere bildirmiş 
bulunsalar dahi, (Yine mademki 105 sayılı Kanun 
kaldırılmıştır, böyle olunca yerleşme ve seyehat 
hürriyetine mütaalik bütün tahditler ortadan 
kalktığı için, yerleşme ve seyahat bakımından bun
lar eski bölgelerine tam bir serbesti içinde girebile
ceklerdir. Binaenaleyh, «105 sayılı Kanun kaldırıl
dı» demekle mesele tamamen halledilmiş oluyor. Ve 
üstelik, bir maddede serbest bırakılırlar, yahut 
haklarındaki sürgün kararları ortadan kaldırıl
mıştır dedikten sonra, bir de 105 sayılı Kanun kal
dırılmıştır diyerek iki aynı şeyi bir yerde söy
lemekten de fariğ olmuş bulunuyoruz; bu kanun 
yürürlükten kaldırılmıştır, demekle, kanun tekni
ğine de aykırı hareket etmemiş oluyoruz. 

BAŞKAN — Coşkun Kırca Bey bir dakika 
dinleyin ve tavzih edin. Şimdi tadil teklifinizde 
komisyon raporundaki mevzımbahsedilen ve tes-
bit ettiği metindeki birinci madde yerine tek-
lifinizdeki birinci maddeyi mi teklif ediyorsu
nuz? Esas birinci madde de kalkacak mı?.. Son
ra ikinci geçici madde nas;l mütalâa edilecektir? 

COŞKUN KIRCA (Devamla) — Yüksek Ri
yaset Makamı dikkat buyururlarsa, takrir şöy
le kaleme alınmıştır: «İmar ve îskân Komisyo
nu metninin birinci maddesinin birinci geçici 
maddesinin birinci madde olarak ele alınması 
ve birinci maddenin de şu şekilde yazılması tar
zındadır, takrir. Bu suretle artık taksimat geçi
ci maddeler şeklinde değil, doğrudan doğruya 
maddeler şeklinde olacaktır. Yani, verilen tak
rir iki hususu da muhtevidir. 

BAŞKAN — Mütaakıp geçici maddelerin 
hepsi devmadde şeklinde mi olacak? 

COŞKUN KIRCA (îstaribul) — Okuduğu
nuzda takdir buyuracağınız veçhile aynı ibare 
hepsinde tekrarlanmıştır. «Şu geçici madde şu 
madde olarak ele alınmak suretiyle»' denmiştir. 
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BAŞKAN — Buyurun Ilhami Ertem. 
IÇlŞLERÎ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ILHA-

Ml ERTEM (Edirne) — Muhterem arkadaşlar, 
kanunun seçtiğimiz başlığı mevcut kanunun 
ibaresi alınarak yapılan şey, 2510 sayılı Kanu
na e'k 105 sayılı Kanunun kaldırılması olduğu 
için, 'bu tarzda alınmıştır. Yoksa, ikisi arasın
da yapılan teklifle bizim teklifimiz arasında 
esas itibariyle bir fark yoktur. Ama, acaba bir 
kanuna ek kanun kaldırılırken, kanundan "bah
sederken, müstakil bir kanun getirmek mi hu
kuk tekniğine uygun olur, yoksa, o kanundan 
bahsetmek mi arandığı zaman bulunmasında 
kolaylık sağlar? Bunu Yüksek Heyetinizin tak
dirine bırakıyorum. 

Biz, 105 sayılı Kanunun 2510 sayılı Kanuna 
ek olduğu için bu ismi aldık ve bunu kaldırdığı
mız için de bu başlığı aldık ve çok tabiî olarak 
burada mevzuubahsettiğimiz hükümler bir 
defa uygulanacağı için 2510 sayılı Kanunda 
uygulanacak tarzda olmadığı için bu maddele
re geçici sıfatını kullandık. 

Geçici birinci maddedeki «Serbest bırakılır
lar» ibaresine gelince : 

«Serbest bırakılırlar i'baresi, mevkuflar ve
ya mahkûmlar hakkında kullanılır»1 buyuruyor
lar ki doğrudur. Ama biz, hâdiseyi maddede 
tesbH ederken şu endişeyi gösterdik, bu kanun 
Yüksek Meclisten çıkmış olmasına rağmen, her 
hangi bir sebeple, birtakım idari formaliteler 
yüzünden, bu kimselerin hakkı olan hürriyetle
rine bir an evvel kavuşmalarına, diledikleri yer
lerde yerleşmelerine mâni olunmaması amacı ile 
«serbest bırakılırlar»1 tâbirini kullandık. Sonra 
Sayın Coşkun Kırca Beyefendi bilirler, kanun 
tekniğinde önce hâdiseler alınır, ondan sonra 
kanunun kaldırıldığı bildirir. Bizim bütün ka
nunlarımızda takibedilen usul budur. Bir defa 
«serbest bırakılır»1 kelimesini, kanunun tatlbika-
ta konulmasına rağmen idari sebeplerle, bu 
hürriyetlerin kullanılmasına engel olacak şeyle
ri önlemek maksadiyle kullandık, ikincisi «.* ka
nun kaldırılmıştır»1 maddesini başa aldığımız 
takdirde arz ettiğim gibi şimdiye kadar olan 
kanun tekniğine aykırı hareket etmiş oluruz. 
Bugüne kadar Büyük Millet Meclisinde çıkan 
kanunlarda evvelâ hâdiseler zikredilmiş, so
nunda kanunun kaldırıldığı bildirilmiştir. Tak
dir Yüksek Heyetindir. Hürmetlerimle. 
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BAŞKAN — Başka söz istiyen olmadığına 

göre tadil takrirlerini okutup reylerinize suna
cağım. Evvelâ, başlığın değiştirilmesi hakkında
ki takriri tekrar okutuyorum. 

(îibrahim öktem ve arkadaşlarının 'birinci 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Tadil takririni oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

1 nci maddenin tadiline dair olan ikinci tak
riri okutuyorum. 

(ibrahim öktem ve arkadaşlarının ikinci 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Tadil takririni oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi değişik şekli ile oyunuza 
sunuyorum; kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Geçici ikinci maddeyi okutuyorum. 
GEÇİCİ MADDE 2. — 105 sayılı Kanuna 

uyularak tasfiye komisyonlannca elkonulan 
menkul ve gayrimenkul mallarla, 4753 saıylı 
Kanuna göre kamulaştırılmış bulunan gayri-
menkullerin 5 000 dönüme kadar kısmı hali
hazır durumları ile sahiplerine iade olunur. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında iki tadil 
teklifi vardır onları da okutup ondan sonra 
söz istiyenlere söz vereceğim. 

Yüksek Başkanlığa 
Müzakeresi yapılan teklifin geçici 2 nci 

maddesinin aşağıdaki şekilde tadilini arz ve 
teklif ederiz. 

izmir Erzurum 
Muzaffer Döşemeci Cevat önder 

İsparta Konya 
Ali ihsan Balım Faruk Sükan 

Geçici madde 2. — 105 sayılı Kanuna uyu
larak tasfiye komisyonlarınca elkonulan men
kul ve gayrimenkul mallarla, 4753 sayılı Kanu
na göre kamulaştırılmış bulunan gayrimenkul-
ler sahiplerine iade olunur. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
imar ve iskân Komisyonu metninin 1 nci 

maddesinde yer alan 2 nci geçici maddenin 2 
nci madde olarak ele alınmasını ve aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
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«Madde 2. — 19 Ekim 1960 tarihli ve 105 

sayılı Kanun uyarınca tasfiye komisyonları ta
rafından elkonulan menkul mallar ve aynı şe
kilde elkonulan gayrimenkuller ile 4753 sayılı 
Kanuna göre kamulaştırılmış bulunan gayri-
menkullerden beşbin dönüme kadarı (beşbin 
dönüm dâhil) halihazır durumları ile sahipleri
ne iade olunur. 

19 Ekim 1960 tarihli, ve 105 sayılı Kanunun 
uygulanmasında toprakları 4753 sayılı Kanuna 
göre kamulaştırılanlar, bu kanunun yürürlüğe 
girmesinden itibaren doksan gün içinde, kamu
laştırma muamelelerine ve bedeline, yürürlük
teki kanun hükümlerine göre itiraz edebilir
ler.» 
C. H. P. Grupu adına Y. T. P. Grupu adına 

Grup Başkanvekili Grup Başkanvekili 
Bursa Hatay 

İbrahim öktem Sekip İnal 
C. K. M. P. Grupu adına 

Sivas Kütahya 
Cevad Odyakmaz Rauf Kıray 

BAŞKAN — Buyurun Sayın îlhami Ertem. 
İLHAMÎ ERTEM ÎÇÎŞLERÎ KOMİSYO

NU SÖZCÜSÜ (Edirne) — Muhterem ar
kadaşlarım, bu madde bütün komisyonlarda bir 
yanlışı anlama bahtsızlığına uğradı. Maalesef, 
Hükümet sözcüleri, hâdiseyi hakikat hilâfına ifa
de ettiler. îmar ve îskân Komisyonunun hazır
lamış olduğu ikinci maddedeki hüküm bu yan
lışlığın açık ifadesidir. Deniyor ki; «4753 sayı
lı Kanuna göre kamulaştırılmış bulunan...» Ya
ni bu hâdiselerin, elkoymalann 4753 sayılı Ka
nuna göre yapıldığını söylüyor. Hayır arkadaş
lar; bu hâdiseler 4753 sayılı Kanuna göre ya
pılmamıştır. Evvelâ 105 sayılı Kanun 4753 sa
yılı Kanunun tatbik edileceğini değil, şimdi arz 
edeceğim tarzda, o esaslar dâhilinde, araziye el-
konulacağım âmirdir. Binaenaleyh, birinci ifa
de gerek îmar ve iskân Bakanlığının hakikat 
hilâfına verdikleri beyanlardan, gerekse şu 
anlattığım tarzda yanlış anlamlardan doğmak
tadır. 105 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 
ikinci paragrafından itibaren okuyorum : «Bun
ların haricinde kalan menkul malları hakkında 
tapulu veya senetsiz tasarruf olunan gayrimen-
kulleri iskân Kanunu ile Çiftçiyi Topraklan
dırma Kanunu esasları dairesinde Maliye, Ta
rım, içişleri ve imar ve iskân Bakanlıklarınca 
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müştereken hazırlanacak tüzük! hükümlerine 
göre, Devletçe tasfiye edilir» denmektedir. Bi
naenaleyh madde gayet sarihtir. «4753 sayılı 
Kanun tatbik edilecektir» denmiyor, «4753 sa
yılı Kanundaki ahkâmla iskân Kanunundaki 
ahkâm, Maliye, Tarım, içişleri ve imar ve is
kân Bakanlıklarınca müştereken hazırlanacak 
bir tüzüğe göre bu işler yapılacaktır» diyor. 
Binaenaleyh, burada yapılan işlem, 4753 sayılı 
Kanunun işlemi değildir. O kadar değildir ki, 
4753 sayılı Kanunun, 5618 sayılı Kanunla tadil 
edilen 11 nci maddesinde, «bu kanunun 62 nci 
maddesi uyarınca kamulaştırma ve dağıtma iş
lerine başlanacak bölgelerde bu işlerin yapıla
cağı yer belli edilmek suretiyle bu iş o yerin 
bağlı olduğu il gazetesi ve mahallinde diğer1 

münasip vasıtalarla ilân olunur. Yerlerinde bu 
ilânın yapılmış olduğu Resmî Gazetede bir de
fa ve ayrıca Ankara, istanbul ve izmir'de çı
kan ikişer gazetede en az foirer gün ara ile üç 
defa yayınlanır» der. 

Yine, 5618 sayılı Kanunla tadil edilen 4753 
sayılı Kanunun 15 nci maddesi diyor ki, «bu 
kanunun yayınlandığı tarihten başlıyarak her 
bölgede 8 nci maddenin (a, b, c, d, e) bentlerin
de yazılı arazi ile 14 ncü madde gereğince ka-
mulaştırılabilecek arazinin toprak dağıtılacak
lara yeter miktarda olup olmadığı Bakanlar 
Kurulu karariyle belli edilerek geniş ve dar 
topraklı bölgeler ilân olunur.» 

Bizim tetkikatımızda bu 2 maddenin hiçbi
risi tatbik edilmemiştir. Bu bölgede bulunan 
gerçek ve tüzel hükmi şahsiyetlerin iki bin (te
mimden fazla arazilerini bildirmeleri ilân edil
memiştir. Orada 4753 sayılı Kanunun uygula
nacağı, Bakanlar Kurulunca karara bağlanma
mıştır. Bunun dışında sadece 105 sayılı Kanu
na muhatabolan kimselerin yerlerine elkon-
muştur. işte komisyonumuzun üzerinde dur
duğu mesele budur. Eğer bulundukları bölgede 
herkese müsavi şartlarla bu kanun maddesi 
tatbik edilseydi, elbete ki buna denecek bir şey 
yoktu. Komisyonumuzun sureti katiyede, bir 
toprak reformu kanunun tatbikatını ifade ede
bilecek 5 bin dönümden fazla arazinin, hattâ 
iki bin dönümden fazla arazinin istimlâk edi
lerek muhtaç köylüye, çiftçiye dağıtılacağı 
hakkında hiçbir görüşü yoktur. Bizim, komis
yon olarak kabul etmediğimiz husus, burada, 
4753 sayılı Kanunun tatbik edilmemiş olduğu-
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dur. Eğer 4753 sayılı Kanun tatbik edilmiş ol
saydı Bakanlar Kurulunun karar alması lâzım
dı, omda bu kanunun uygulanacağının ilân 
©dilmesi ve o bölge içinde bulunan, iki bin dö
nümden fazla arazisi olan kişilerin, arazi mik
tarlarını bildirmeleri lâzımdı, işte, bu sebep
ten dolayı, biraz evvel, heyeti umumiyesi üze
rinde konuşulurken ifade ettiğimiz gibi, Ana
yasanın birçok maddelerini birden ihlâl eden, 
hakla, hakkaniyetle telifi kabil olmıyan bir ka
nuna muhatab olmaktan dolayı doğmuş olan 
haksızlığın, bütün neticeleri ile kaldırılmasını 
komisyonumuz arzu etmektedir. O bölgelerde 
toprak reformu veya Toprak Kanunu ne tarzda 
tatbik edilecekse, diğer vatandaşlar hangi şe
kilde kanuna muhatabolacaklarsa, bu vatandaş
ların da aynı şekilde muhata'bolmaları lâzım
dır. Sayın îrfan Buran arkadaşımız derler ki, 
eskiden bu kanun tatbik edilmiştir. Tatbik edil
miştir ama eskiden bu kanun biraz evvel be
lirttiğim şartlar dâhilinde tatbik edilmiştir. Bir 
bölgede tatbik edilmişse, o bölgede 2 000 dö
nümden fazla arazisi olan bütün şahıslarla tat
bik edilmiştir. Yoksa bu tarzda tamamen hukuk 
prensipleri dışında değil. Sonra geçmişte bir 
tatbikat var, 1948 yılında 5420 sayılı Kanun 
çıkarılmıştır. Bu kanun Garbto nakledilenlerin 
yerlerinin, yani tevzi edilmemiş kısmının iadesi 
için çıkmıştır. Bu teklifi veren sayın zevata 
sorarım. 

O zaman bu kanun, 4753 sayılı Kanun var
ken Toprak reformu Kanunu varken Hazine
nin eline geçmiş olan araziler acaba neden va
tandaşlara tekrar iade edilmek istenildi? (A.P. 
ve Y.T.P. si sıralarından alkışlar ve bravo ses
leri) 4753 sayılı Kanun o zamanda bütün hü
kümleriyle mer'i idi, bugün de aynı şekilde bü
tün hükümleriyle mer'idir. Niçin o zaman 4753 
«ayılı Kanunun bu hükümlerini düşünmediler? 
O zamanki tatbikatın da, daha evvelki 105 sa
yılı Kanunun tatbikatının da doğru olduğunu 
tföyliyebiliriz. Ama mazide bir tatbikat var. 
Garba nakledilen kimseler, 1946 yılında yerle
rine iade edilmesi istendiği zaman 4753 sayılı 
Kanun hiçbir şekilde dikkate alınmadan arazi
leri sahiplerine tevzi ediliyor de bugün bu ka
nun niçin hakkaniyetle ve o zamanki gibi tat
bik edilmek istenmiyor? Biz kabul ediyoruz, ki, 
105 sayılı Kanun bütün tatbikatiyle ve bütün 
neticeleriyle ortadan kaldırılmalıdır. Çünkü 
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onlara muhataibolanlar için hiçbir hukuki ve 
ciddî sebep bulunamamıştır. îşte biz mazideki 
5420 sayılı Kanunun tatbikatını dikkatte ala
rak ve 4753 sayılı Kanun ilân edilip oradaki 
bütün vatandaşlara sıyyanen tatbik edilme
mesi karşısında hak ve adaletin tecellisi için 
İçişleri Komisyonu metninin - sadece bir fark
la - aynen kabulünü istiyoruz. 

Sayın İrfan Baran arkadaşımız bir şeye te
mas ettiler. Hiçbir vakit bu şahısların tapulu 
olmayıp da tasarrufları altında bulunan arazi
lerinin' kendilerine iade edilmesini komisyonu
muz kabul etmemiştir. Sadece kendilerinin ta
pulu mülkü olan arazilerin kendilerine iade edil
mesini kabul etmiştir. 

Bizim teklifimiz göz önünde tutulursa, hak
kaniyete, adalete riayet edilmiş olur ve mülkle
ri kendilerine iade edilmiş olur. Bu balkımdan, 
hemen arz edeyim ki, 4753 sayılı Kanun tatbik 
edilirse, diğer vatandaşlara tatbik edildiği tarz
da, ıbu şahıslara da tatbik edilir, yani iki bin 
dönümden fazla arazileri istimlâk edilir. 

Böylece, Büyük Meclisimiz, kendisine lâyık 
olan, hak ve hakikate uygun ve adaletin tecelli
sine yardım eder bir tasarruf daha göstermiş 
olur. Hürmetlerimle efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Hatipoğlu hangi usul 
hakkında konuşacaksınız? 

İBRAHİM SITKI HATİPOĞLU (Ankara) 
— Arkadaşımızın komisyon adına konuşup 
konuşmadığı hakkında bir komisyon. üyesi 
olarak söz istiyorum. 

BAŞKAN — Konuşmadan önce söyleseydi
niz. 

İBRAHİM SITKI HATİPOĞLU (Ankara) 
— Birincisinde heyeti umumiyesi hakkında 
konuştular. Bu konuşmalarında komisyonumu
zu ilzam eden beyanlarda bulunduklarını bil
diğimiz halde müdahale etmedik. Ama ikinci 
maddede arkadaşımız, kendi fikirlerini, komis
yonumuzun fikirleri gibi kabul ettirmek du
rumundadır. Komisyon âzası olarak bunu izah 
etmek mecburiyetindeyim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
İBRAHİM SITKI HATİPOĞLU. (Ankara) 

—- Muhterem arkadaşlarım, İçişleri Komisyonu 
sözcülüğü görevini yapan Muhterem İsmail Er
tem Beyefendinin fikir ve kanaatlerinin kabule 
veya hürmete lâyık olmadığı düşüncesiyle hu-
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huzurunuza çıkmış olmuyorum. İçişleri Komis
yonunda cereyan eden müzakere tarzı ve varı
lan karar icabı, burada muhterem arkadaşımın 
bu komisyonu ilzam eden 'konuşmalarında, 
şahsi fikir ve 'kanaatlerini komisyon kararla
rının hudutlarım aşarak beyan ve ifadede 
bulundukları için huzurunuzu işgal etmiş olu
yorum. 

Şöyle ki ; komisyon kararının ne olduğunu, 
kanunun heyeti umumjyesi hakkındaki ka
naatlerini hepinizin okumuş olduğunuz veç
hile ve Muhterem îlhami Ertem Beyefendinin 
burada ifade buyurduklarını dinlemiş bulun
duğumuza göre, komisyon kararı ile, sözcü
nün beyanının birbirine tetabuk etmediğini 
görmüşsünüzclür. Konuşmayı dinleminyeıılerm 
de Meclis zabıtlarını okudukları zaman far
kına varacakları kanaatini taşımaktayım. 

Arkadaşımız, idarenin, mahkemelerin ve 
iktisadi ve malî politikanın, bu kanunun çık
masında gözetilen esbabı mucibeler olarak, 
bu kanunun çıkması sebebiyle hâsıl olacak 
kanaat ve neticeleri, komisyonun karar hudu
dunu aşarak, memura, idare âmirine onların 
tutumuna, malî ve iktisadi görüşüne bağlamış
tır. 

Arkadaşlarım, huzurunuzu fazla işgal et
memek için içişleri Komisoynunun heyeti umu-
miyesi hakkındaki kararını okumuyorum. Esa
sen bunu okumuş olmanız iktiza eder. 

İkinci madde hakkındaki kanaatinin, içiş
leri Komisyonu kararının hududunu aşmış 
olduğunu şu şekilde izah edeceğim. Biz bu
rada ikinci maddeyi su şekilde tedvin ettik : 
105 sayılı Kanuna uyularak, tavsiye komis
yonlarınca elkonulan menkul ve gayrimenkul 
mallarla, 4753 sayılı Kanuna göre kamulaştı
rılmış bulunan gayrimenkuller halihazır du-
rumlariyle sahiplerine iade edilir» diyor. 4753 
savdı Kanunun esasen tatbik edildiğini burada 
ifade ve kabul etmiş durumdayız. Muhterem ko
misyon sözcüsü arkadaşımızın, 4753 sayılı Ka
nunun tatbik edilmediği teması ve esası üzerin
de mütalâa yürütürken komisyon karar hu
dutlarını aşmış olduğunu Yüksek Meclise arz 
derim. Hürmetlerimle. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Ahmet Bilgin. 
AHMET BlLGÎN (Kırşehir) - - Muhterem. 

arkadaşlarım; şimdi müz>a)kere edilmekte olan 

İmar ve tsıkân Komisyonunun geçici 2 nci 
maddesfidir. «4753 sayılı Kanuna göre ka-
imulaştırrlmış ibulunan gayrimenkullerin '5 bin 
dönüme kadar kısmı hâli hazır durumları 
ile sahiplerine iade olunur» denmektedir. 
Halbuki evvelce arız ettiğim şekilde, Ibıı 
kamulaştırma fiili 4753 sayılı Kanun ge
reğince yalnız cenupta 3 veya 4 vatandaşa 
tatbik edilmiş olduğu ımültehassısları tarafın-
dan Bütçe Komisyonuda ifade edilmiştir. Bu
na mukabil, biraz evvel burada konuşan <arka-
daşlarımızın bazıları, bu Kanunun 96 vatanda
şa tatbik etaniiş olduğunu söylüyorlar. Vclevki 
tatbik edilmiş olsa bile, (bunlara tatbik ediliş 
durumu ile, hali hazırda bu 55 tenden 6 vatan
daşa tatıbük edilmiş olan kamulaştırma işinin 
aynı olmadığını burada ıarz etmek istiyorum. 
Şöyle iki : 'kamulaştırma esnasında arazi isahip-
leri mülklerinin başlarında bulunımuış, o zaman-
ki taıkdir komisyonlariyle Iberalber malının 'ba
şına gitmiş ve takdir edilen kıymetin kendi
lerini taifemin etmediği zaman itiraz etmiş, 
hakkaniyetle ve icap ettiği fiyatla istimlâk 
edilmesi cihetini savunmuşlardır. 

Halbuki 105 sayılı Kanun gereğince, hiçbir 
esasa istinat ötmeden vatanlarından uzaklaştı
rılarak (senelerce süründürülmüş ve hiçbir su
retle kendillerine isnat edilen fiillerin sabit ol
madığı 'mahkemece de kararlaştırılmış bulunan 
ve beraet kararı alan bu vatandaşlar, takdiri 
kıymet yapılırken mallarının başında buluna
mamıştır. komisyonlar bu vatandaşların gıya
bında (kıymet takdirinde bulunmuşlardır. Be
her dönüme liıki kilo buğday bedeli olan 150 ku
ruş takdir edilerek ıbu vatandaşların ellerinden 
malları alınmıştır, işte bu kanunun iki cepheli 
oluşu ve iki şekilde vatandaşa tatbik edildiği 
Anayasanın maddeyi mahsuslarına tamamen 
aykırıdır ve bir haksızlıktır, işte tekrar şu 'ka
nım gözden geçirilirken, yeni Ibir haksızlığa se-
Ibetbüyeıt vermemek için, İçişleri Komisyonu ta
rafından kabul edilmiş bulunan geçici ikinci 
maddenin kabulünü arz ve rica ederim. 

İçişleri Komisyonunun 2 nci maddesinde de
nir ki : «4753 sayılı Kanuna göre 'kamulaştırıl
mış bulunan gayrimenkuller, hali hazır durum
ları ile, sahiplerine iade edilir. Bu iadeler hu
susi kanunlara göre ileride yapılacak 'kamulaş
tırmalara mâni teşkil etmez.» 
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105 sayılı Kanun hükümlerine göne teşcir 

edilmiş olan 55 vatandasın, bu kanunun kaldı-
nCımasiyle vatanlarına iade ©dilmesi derpiş edi
lirken Yüksek Meclisinizin kanun ve hakkani
yete riayet edeceğine inanmaktayım. Yani, cüzi 
bir fiyatla ellerinden alınımuş olan, vaziyed edil
miş olan mallarının elbette iadesi lâzımgelir. 

Kanun nazarında vatandaşların müsavi hak
lara sabiboldukiarını zikreden Anayasanın 12 
nci maddesi : «Herkes 'dil, ırk, «cinsiyet, siyasi 
düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep aynımı 
gözetiüjmeksizin, kanun önünde eşittir» der. Hal
buki biz, yalnız beş ibin dönümünü iade eder 'de, 
diğer kısımlarına el korsak, kanun nazarında 
vatandaşları müsavi haklara sahip kılmaklban 
dûr etmiş oluruz. Bu dûr etme yalnız bugün 
için hüküm sürecek değildir, hayatlarının iso-
nuna kadar içlerinde bir iç acısı olaraik kalacak
tır arkadaşlar. (Alkışlar) 

Koalisyon Hükümetimiz tarafından yakında 
•bir Toprak Reformu Kanununun Meclise sunu
lacağı söy'lenımekltedir. Biz demiyoruz ki, 5 000 
dönümden fazla toprağı olan »mülk sahipleri bu 
arazinin üzerine otursunlar ve topraksız vatan
daşlar onların dinde sürünsün. Ama yarın Top
rak Reformu Kanunu geldiği zaman derpiş ede
ceği usullerle yapılacak istimlâklerde kabul edi
lecek kıymetler elbetteki bundan daha yüksek 
olacaMır. Bu vatandaşlar ilerde, «Eğer (biz 
yerlerimizden sürgün edilımeseydik biz de şim
di toprak reformu ile yapılan bu istimlâklerden 
isitifade ederdik» diyecekler ve kendilerini son
suz <ö,cıilar içinde duyacaklardır. Bu sebeple bu 
madde îmar ve İskân Komisyonunun redaksi
yonu suretiyle Meclisten geçecek olursa, âdil 
©lmıyan bu kanunu kaldırma yolunda yeni bir 
adaletsizliği bizzat Meclis yapacaktır. İkinci 
Cumhuriyetin banisi olan Yüksek Meclisimizden 
böyle <bir haksız kararın çıkmıyacağına, haksız 
bir kanunun çıkmıyacağına inanıyorum. Hepi
nizi hürmetlerimle selâmlarım. (Alkışlar) 

Bu yüzden, İmar ve İskân Komisyonunun 
ikiiıci maddesinin yerine, İçişleri Koraıisyonu-
nun kabul ettiği ikinci maddenin kabul ©dilme
sini rica ediyorum. Bunu temin için vereceğim 
önergenin kabul edilmesini Yükselk Meclisiniz
den rica ediyorum, ©fendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Talât Oğuz, 
TALÂT OĞUZ (Mardin) — Çok muhterem 

arkadaşlarım, kanunun bu «raddesi üzerindeki 
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görüşlerimi açıklamadan evvel tabiî hukukun 
babası sayılan Grotius ve İngiliz Look'un bir 
sözüne işaret etmek isterim: «Mülkiyet hakkı
na nizam dairesinde riayet etmesini bilen mil
letler dünyaya ve dünya adaletine en asil ör
neği vermişlerdir.»' demektedir. 

Bu kanunun bu maddesi üzerindeki ıgörüş-
lerimi üç açıdan mütalâa edeceğim: 

Birinci açı olarak 2510 sayılı Kanuna ekle
nen 105 sayılı Kanun muvacehesinden, bir de 
4753 sayılı Kanun muvacehesinden ve diğer ta
raftan en son görüş, gerek 491 numaralı Ana
yasa ve gerekse 337 numaralı Anayasa yönün
den görüşlerimi Yüksek Heyetinize arz etmeğe 
çalışacağım. 

Çok muhterem arkadaşlarım, gerek 491 nu
maralı Anayasa ve gerekse İnkılâp Anayasası
nın 74 ve 38 nci maddelerinde «Devlet ve ka
mu tüzelkişileri, kamu yararının gerektirdiği 
hallerde, gerçek karşılıklarını peşin ödemek 
şartiyle, özel mülkiyette bulunan taşınmaz mal
ların, kanunda gösterilen esas ve usullere gö
re, tamamını veya bir kısmını kamulaştırmaya 
veya bunlar üzerinde idari irtifalklar kurmaya 
yetkilidir.»1 diyor. 

491 numaralı Anayasanın 74 ncü maddesini 
de okuyorum. «Umumi menfaatler için lüzu
mu, usulüne göre anlaşılmadıkça ve mahsus ka
nunları mucibince değer pahası peşin verilme
dikçe hiçbir kimsenin malı istimval ve mülkü 
istimlâk olunamaz.»1 hükmünü taşımış bulun
maktadır. Gerek 491 numaralı Anayasa ve ge
rekse İnkılâp Anayasası muvacehesinde kamu
laştırmaya tâbi tutulan malların hakiM, ger
çek bedelleri üzerinden istimlâk edilmesi ikti
za eder. 

4753 sayılı Kanun 'hükümleri dairesinde is
timlâke tâbi tutulan ve sadece 55 kişi içinde 
3 kişiye mahsur bulunan gayrimenkul emval, 
bu 4753 sayılı Kanunun 20 nci maddesine göre 
1944 yılındaki vergi değerinin onda biri üze
rinden istimlâke tâbi tutulmaktadır. 

Yüksek huzurunuzda her iki Anayasa hü
kümlerini ve 4753 sayılı Kanun hükmünü ifa
de ettiğime göre, doğrudan doğruya kamulaş
tırmaya tâbi tutulan bu malların hem eski 
Anayasaya hem de İnkılâp Anayasasına aykı
rı bir prensip tahtında kamulaştırmaya tâbi 
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tutulduğu açıkça 'görülmektedir. Bu durumda, 
4753 sayılı Kanuna göre istimlâke tâbi tutulan 
malların vergi kıymetleri esas ittihaz edilen be
delleri 'hem eski Anayasaya, hem de yeni Ana
yasaya aykırıdır, bunun kabul edilmesi iktiza 
eder. 

IBundan dolayı imar ve İskân Komisyonu
nun raporu 'hem eski Anayasaya, hem yeni Ana
yasaya aykırıdır. Doğrudan doğruya İçişleri, 
bütçe ve Maliye komisyonlarının raporlarının 
kabulü iktiza eder. 

Çok muhterem arkadaşlarım, aramızda geniş 
gayrimenkul sahibi bulunan arkadaşlarımız var
dır. Vergi kıymetinin dönüme esas ittihaz edil
mesi muhtelif sebeplerden ileri gelmektedir. Ta
punun tescil tarihinde hakiki bir mesahanın bu
lunmaması ve vergi kaçakçılığı gibi mülâhazalar, 
doğrudan doğruya dönümün tapuda az gösteril
mesine sebebiyet vermiş bulunmaktadır. Hakika
ten tapularda dönüm az tutulmuştur. Kaldı ki 
4753 sayılı Kanunun Anayasaya aykırılığı ileri
de Anayasa Mahkemesine açılacak bir dâvaya 
konu teşkil edebilir. 

Anayasa yönünden binnetice fikirlerim, bu 
kamulaştırmaların Anayasaya aykırılığı sebebiy
le kabul edilmemesi merkezindedir. 

Muhterem arkadaşlarım, bir de 2510 sayılı 
Kanuna eklenen kamulaştırmaya mevzu teşkil 
eden 105 sayılı Kanun muvacehesinde bu malla
rın durumunu tetk'ika tâbi tutalım. 

10 . 10 . 1960 tarihinde kabul edilen ve 2510 
sayılı Kanuna eklenen 105 sayılı Kanunla, ihti
lâlin tabiî icabı ve sosyal bünyesi itibariyle fev
kalâde tedbirlere baş vurulmuş ve bu tedbirler 
cümlesinden olarak da muhtelif şahıs, 
muayyen mıntakalarda mecburi iskâna tâ
bi tutulmuş idi. Gayet tabiî kanun vazıı-
nm mecburi iskâna tâbi tuttuğu şahıs
ların menkul ve gayrimenkul malları hakkında 
da bir hüküm vaz'etmesi icabederdi. Bunu düşü
nen kanun vazıı, bu şahısların menkul ve gay-
rimenkulieri hakkında hüküm vaz'etmek suretiy
le tasfiye muamelesini yine bu kanunun bir mad
desine ve 4752 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma 
Kanunu hükümlerine göre yapmıştır. Yüksek 
Heyetinizden muhtelif arkadaşlar tarafından bu 
kanunun kaldırılması teklifi geliyor ve bu ka
nun bugün müzakere ediliyor. Mer'iyetten kal
kan bir kanun muvacehesinde - gerek esas ve ge-
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rekse usule mütaallik hususlariyle bu kanun yü
rürlükten kalktığına gpre - gayet tabiî ki, men
kul ve gayri menkule mütaallik hükümlerin de 
meriyetten kalkması icabeder. Zira Isikân Kanu
nu Yüksek Heyetinizin tasvibine mazhar olduğu 
takdirde 55 1er yerlerine ve mallarına kavuşa
caklardır. Bir taraftan 55 leri yerlerine iade et
mek ve diğer taraftan malları hakkında birbirine 
mütenakız hükümler koymak ne hakkaniyet, ne 
adalet, ne nasafet kaidelerine uygun değildir. 
Mademki bir. kanun meriyetten kaldırılıyor, şu 
halde o kanuna inzimam eden bütün hükümlerin 
meriyetten kaldırılması icabeder. Yani eski hale 
hale getirmemiz icabeder. 

Hukuk nizamı kurulan Türkiye Cumhuriyeti 
hudutları içinde Dünyaya iyi örnek verecek bir 
şekilde kanunun bütün hükümleriyle mer'iyet
ten kaldırılması lâzımdır. İstirhamım budur. İs
kân Kanunu hakkındaki görüşüm bundan iba
rettir. 

Bir de 4753 sayılı Kanun muvacehesinde gö
rüşümü arz etmeye çalışacağım; 

Çok muhterem arkadaşlar, 4753 sayılı Kanu
nun 8 nci maddesi tevzi edilecek arazileri tek 
tek tadat etmiştir: Devletin hüküm ve tasarrufu 
altında bulunan, Hazineye aid'olan ve umuma 
aidolan bütün araziler tevzi konusudur. İstimlâke 
tâbi tutulan bu arazilerin doğrudan doğruya tev
ziine dair 4753 sayılı Kanunda her hangi bir hü
küm mevcut değildir. Arazinin tapunun dönü
münden fazla bulunması, biraz evvel yüksek hu
zurunuzda arz ettiğim gibi, ya tapunun tesis ta
rihindeki mesahasından, veyahütta vergi kaçak
çılığından ileri gelmiştir. Bu fazlalığı tapu sa
hiplerine atfetmek doğru değildir ve doğru ol
masa gerektir. 

Binnetice 55 leri yerine iade etmeye mütaal
lik bu kanun tasarısını biraz sonra kabul edece
ğimize göre, bunlara taallûk eden mallardan da, 
Anayasa yönünden, 4753 sayılı Kanun, muvace
hesinden 2510 sayılı Kanuna eklenen İ05 sayılı 
Kanun göz önünde bulundurularak tamamının 
iadesini istirham eder hepinize hürmetlerimi su
narım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Cevat Önder. 
CEVAT ÖNDER (Erzurum) — Muhterem 

arkadaşlarım, bu kanunun ikinci maddesi hak
kında söz almış ve ikinci madde He ilgili biraz 
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evvel okunmuş olan bir önergeyi vermiş bu
lunmaktayız. Bu kanun 3 kişiye tatbik edil
miştir. Bu üç kişiye yapılan tatbikatın birçok 
usulsüzlüklere sebebolduğu malûmdur. Şöyle 
ki : 

Birincisi, kamulaştırma muamelesi, Çiftçi
yi Topraklandırma Kanunu gereğince yapılan 
istimlâk muamelesi usulsüz yapılmıştır. Ahmet 
Bilgin arkadaşımızın gayet veciz bir şekilde 
belirttiği gibi gayrimenkul sahipleri tarafın
dan istimlâk muamelesi takibedilmemiştir. 
Sonra dönümü 500 lira olan bir arazi 100 - 150 
kuruştan istimlâk edilmiştir. 100 - 150 kuruş
tan 500 lira değeri olan arazinin istimlâk edil
mesindeki haksızlılk aşikârdır. Ayrıca istim
lâk bedelleri mal sahipleri tarafından banka
dan çekilmemiştir. Bu bakımdan da istimlâk 
muamelesi tekemmül etmemiştir. Sonra istim
lâk edildiği bildirilen arazi Çiftçiyi Toprak
landırma Kanununa göre henüz tevzi olun
mamıştır. Burada bu müzakereler başlama
dan evvel belirttiğimi*; üzere bir istimlâk mu
amelesi olmamış, adeta bir müsadere muame
lesi olmuştur. Biz, 2 nci maddenin tadilini 
isterken, Anayasaya aykırılığı bertaraf et
mek, insan hakları evrensel beyannamesine 
aykırılığı ortadan kaldırmak, kanunda, ni
zamda eşitlik prensibini sağlamak, kanun
ların umumiliği ve kanunun herkese tatbik 
•edileceği prensibini muhafaza etmek için öner
ge verilmiş bulunuyoruz. 

Aziz ve muhterem arkadaşlarım, ayrıca bu 
kanımla, maalesef belirtmök isteriz. ki, ırk
çılık, mmtakacılılk, bölgecilik yapılmıştır, öner
gemiz kabul edildiği, önergemize göre tadil 
yapıldığı takdirde, bölgecilik zihniyeti, ayırı-
cılrk zihniyeti topyekün yıkılmış olacaktır. 
önergemizi kabul etmenizi, ikinci maddeyi o 
yolda tadil etmenizi istirham ederim, hürmet
lerimle. (Alkışlar) 

Alp Doğan Şen... Yok. («Kifayeti müza
kere takriri var» sesleri) Efendim, 6 arka
daşımız konuştuktan sonra takriri >oya suna
cağım. Buyurun Esat Kemal Aybar. 

ESAT KEMAL AYBAR (Mardin) — Muh
terem arkadaşlarım, müzakereye esas olan 
imar ve İskân Komisyonunun kabul ettiği şek
lin ikinci maddesinde, 105 sayılı Kanuna tâbi 
tutulan vatandaşlar hakkında 105 sayılı Ka-
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nunun yüklediği mecburiyet dolayısiyle 
tatbik edilen 4753 sayılı Kanunun hükümleri
ne göre alınan gayrimenkullerden 5 000 dö
nümünün kendilerine iadesi, fazlasının da Ha
zineye verilmiş bulunması icabetmektedir. 

Sekip İnal ve arkadaşları tarafından ve
rilen bir önerge vardır. Bu önergede bu du
rumda olan vatandaşların itiraz haklarının bu
lunduğu kaydedilmektedir. Acaba, bu kim
seler itiraz haklarını kullanırken, 4753 sayılı 
Kanunun yüklediği mükellefiyetlerin yerine 
getirilmemiş olması dolayısiyle 4753 sayılı 
Kanunun tatbikatının durdurulması imkânı 
var mıdır? Başka bir deyimle 4753 sayılı Ka
nunun tatbik edileb'ilmesli için, aynı kanunun 
15 nci maddesine göre Tarım Bakanının tek
lifi ve icra Vekilleri Heyetinin kararı şarttır. 
Bu hâdisede böyle bir teklif ve böyle bir karar 
bulunmadığına göre 4753 sayılı Kanuna tâbi 
tutulan bu vatandaşların bundan bahsile ida
ri mercilerde dâva açmak hakları var mıdır? 
Bu cihet, okunan takrirde müphemdir. Takrir 
sahibi arkadaşlarım izah ederlerse bizi çok mem
nun etmiş olurlar. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Coşkun Kırca. 
COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Muhterem. 

arkadaşlarım; gerek bundan evvelki, gerek 
şimdiki hukuk nizamımızda, vatandaşlar aley
hinde her hangi bir suretle eşitsizlik yaratma
nın doğru olmıyacağı aşikârdır. Yüce Mecli
sin bütün üyelerinin bu mukaddes ilke üzerin
de mutabık bulunduklarında şüphem yoktur. 
İktidar gruparı başkanvekilleriınin imzası' bu
lunan önergede imar ve iskân Komisyonunun 
tezi esas itibariyle kabul edilmiştir. Ancak, 
önemli bir fıkra ilâve edilmiş bulunmaktadır. 
Bunu anlamak için, 105 sayılı Kanunla yapıl
mış olan eşitsizlikler nelerdir ve ne suretle ya
pılmıştır? (Alkışlar) Bunu bilmek lâzımdır. 

Birinci eşitsizlik, yerleşme ve seyahat hür
riyetinin tahdidine mütaalliktir. Gerçi, m.er'i 
Anayasamızda yerleşme ive seyahat hürri
yetin© mütaallik maddenin ikinci fıkrasında 
yerleşme 'hürriyetinin sosyal ve tarımsal geliş
menin) gerekleri dolayısiyle tahdidedilebile-
ceği söyleniyor ise de, gene Anayasamızda 
bütün idari tasarrufların kazai murakabeye 
tâbi tutulması esası da vaz'ediltmiştir. Bu Gribi 
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tahdidat, kazai murakabenin işliyebileceği şe
kilde, tasarrufların saik ve sebepleri idare* 
tarafından açıkça (belirtilmek imkân ve mecbu
riyetiyle birlikte konulmuş olmadığı gibi, 
105 sayılı Kanunda ileri sürülen taihdit sebep
lerinin büyük kısmı idarenin yetkisi dışında 
olan ve ceza mahkemelerinin yetkisine giren 
hususlarla ilgilidir. Böyle olunca, elbette ki, 
yerleşme ve seyahat hürriyetini taihdideden 105 
sayılı Kanunu kaldırılması lüzumludur, kaldı 
ki Anayasaya göre, yerleşme hürriyeti yukar
da söylediğim saiklarda tabdidedilse bile iç se
yahat hürriyeti tahdidedimez. 

İkinci! eşitsizlik : Bu kimselerin menikul mal
lanma elkonmuştur. Gerek eski Anayasa
mızda, gerek mer'i Anayasamızda, menkul 
mallara ancak olağanüstü hallerde ve olağan
üstü hal kanunılannda gösterilen ahval ve şe
rait içinde elkonabilir. Bu vatandaşlar için 
böyle bir- durum bahis 'konusu olmadığı- aşikâr
dır. Binaenaleyh, bu eşitsizlik de kaldınlma-
Mır. 

Üçüncü eşitsizlik : Musakkaf gayrimenikul-
ler hakkında, gerek, eski Anayasa ve gerek 
mer'i Anayasamız musakkaf gayrimenkullerin 
kamu yararına tansis edilmdk üzere kamulaş-
tnnlması esasını vaz'etmiştir. Hiçbir musaikkaf 
gayrimenkul, bu vatandaşlar için bahis mev
zuu olduğunda, 105 sayılı Kanuna göre kamu 
yaraıına tahsis edilmemiş ve açık artırma ile 
üçüncü şahıslara intikal ettirilmek üzere tas
fiye komisyonları teşekkül ettirilmiştir. Bu da 
bir eşitsizliktir, izalesi iktiza eder. 

Dikkat edilirse, 105 sayılı Kanunda 4753 
sayılı Kanudan bahis yoktur. İçişleri Komis
yonu sözcüsü îlhami Ertem arkadaşımızın be
lirttiği ve onu yanıltan husus da budur. 105 
sayılı Kanunun vaz'mdan sonra, idare için biri 
o zaman mer'i Anayasaya uygun 4753 sayılı Ka
nunun hükümlerini tatbik etmek, diğeri de 
105 sayılı Kanunda yer alan elkoyma usulünü, 
çiftçiye dağıtılabilir neviden olsun veya olma
sın bütün mallar hakkında tatbik etmek husu
sunda bir hıyar hakkı ortaya çıkıyor. İşte 
o zaman idare, 4753 sayılı Kanunun tatbikine 
cevaz olan hallerde, 4753 sayılı Kanunu tatbik 
etmeyi, 105 sayılı Kanunu tatbik etmeye ter
cih etmiştir. Zaten, 105 sayılı Kanun bu gibi 
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arazi için de uygunsaydı, bu topraklar açık 
artırma yoluyla başka büyük arazi sahiplerinin 
eline geçecek ve muhtaç çiftçiye tevzii hahis 
mevzuu olamıyacaktı. 4753 sayılı Kanunun bu 
bölgelerde tatbik edilmesine cevaz veren Bakan
lar Kurulu kararları çok daha evvel ısdar edil
miş ve bu bölgelere daha evvel Toprak tevzi 
komisyonları gitmiştir. Bu bölgelerde 4753 sa
yılı Kanunun gerektirdiği muameleler, 105 sa-

' yılı Kanun çıkmadan evvel de uygulanmıştır. 

tşte, burada bir dördüncü eşitsizlik oluyor. 
4753 sayılı Kanunun vatandaşlara behemahal 
bırakılmasını emrettiği had dahi, bu sefer 105 
sayılı Kanuna dayanılmak suretiyle bu vatan
daşların ellerinden alınmıştır. Bunun için 4753 
sayılı Kanunu uygulamaya imkân olmadığın
dan, 105 sayılı Kanun uygulanıyor. Bunu uy-
gulıyan toprak tevzi komisyonları değildir; 
bunun için Tasfiye komisyonları çalışmıştır. 
Binaenalehy, 4753 sayılı Kanunun uygulana-
mıyacağı ahvelde dahi çiftçiye tevzi edilebilir 
neviden olan arazi, bu kimselere bırakılması 
gerektiği halde dahi bırakılmamış ve 4753 sa
yılı Kanunun eşit tatbikatında bir rahne açıl
mıştır. Bu suretle bir eşitsizlik daha ortaya 
çıkmıştır. 

tşte İmar ve îskân Komisyonunun hazırla
dığı metin bu eşitsizlikleri kaldırıyor. 

4753 sayılı Kanun hakkında muhterem arka
daşımız Telât Oğuz'un ileri sürdüğü mütalâala
ra iştirak etmiyorum. 4753 sayılı Kanunda 
eskiden takdir edilmiş vergi matrahı ve onun 
misilleri ödemede esas tutulmuştur. Bu vergi 
matrahı yeni Anayasanın bahsettiği «gerçek 
karşılık» değildir; ama, «gerçek karşılık» es
ki Anayasanın bahsettiği «rayiç bedel» de de
ğildir. Ayrıca, yeni Anayasanın bir fıkrasın
da, on yılda taksitle tediyeye cevaz vermekte
dir. Fakat, 4753 sayılı Kanun gereğince ya
pılan kamulaştırmalarda eski Anayasanın ge
rektirdiği rayiç bedel hükmünün tatbik edilme
mesine cevaz veten bir hüküm, eski Anaya
saya eklenerek, o fıkrada ormanların devleş-
tirilmesi ve çiftçiye toprak dağıtılması için ya
pılacak kamulaştırmalarda bedelin tesbiti ve 
sureti tediyesinin özel kanunlarda belirtileceği 
hükmü sevk edilmişti, tşte, 4753 sayılı Kanun, 
Anayasanın verdiği bu cevaza istinaden çıkarıl
mıştı. 
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Üstelik, 4753 sayılı Kanun, 105 sayılı Ka- I 

nunıın kaldırılması vesilesiyle şu vatandaşlara I 
yeniden tatbik edilecek değildir. 4753 sayılı I 
Kanun bu vatandaşlarımıza bundan iki sene ön- I 
ce, yani eski Anayasanın ve 4753 sayılı Ka
nunun tatbikine cevaz olduğu bir devirde ve 
muhtelif vatandaşlara daha evvel tatbik edil
dikten sonra tatbik edilmiştir. 

Şu halde, eğer tamiri gereken bir .haksız
lık varsa, bu haksızlıkları eşitlik prensipleri 
içinde tamir etmek, eşitliğin bir icabı olsa 
«erektir. Şimdi, 4753 sayılı Kanuna göre öden
miş olan bedeller hakkaniyete uymuyorsa, bu
nun tashihini sadece belli vatandaşlar için yap
mak yeni bir eşitsizlik olacaktır. Anayasamı
zın da bize emrettiği budur. Çünkü, 4753 sayılı 
Kanun sadece muayyen kimselere tatnik edilmiş 
değildir, istikbale muzaf bir eşitsizlik yapılma
masını isterken, bundan evvel ve eski Anayasa
nın meriyette olduğu sırada tatbik edilen mua
melelerde maziye ve hattâ halihazıra muzaf bir 
eşitsizliğin yapılmaması gerekir. Eşitliği esas al
mış bir Anayasanın yürürlükte bulunduğu bir za
manda böyle bir eşitsizliğe müsade edilemez. 

Ancak, 4753 sayılı Kanunun bu vatandaşla- I 
rımiza taltbik edilmesi sırasında, bilhassa bu ka
nunun riayetini emrettiği formalitelere riayet 
edilmediği, bâzı hallerde Tarım Bakanlığına gere
ken yazı yazılmadan takdir işlerine tevessül edil
diği, bâzı hallerde ise toprak komisyonlarının ka- I 
radarının tribliğ edilmediği iddia edilmiştir. Ve 
nihayet 'bütün bu formaliteler, kanun gereğince, 
olduğu gibi yerine getirilmiş olsa dahi bu kimse
lerin, eski Anayasanın da cevaz vermediği suret
te, ikamet ve seyahat hakları tahdidedilmekte 
iken, buna itiraz haklarını kullanmakta güç bir 
durumda kalmış olaıbileceklerini de düşünmek ik
tiza eder. Bu itibarla, verilmiş olan takrirde is
tikbale muzaf bir eşitlik yaratalım derken, hâli
hazıra, muamelenin tatbik edildiği devreye ve da
ha evvele muz af bir eşitsizlik yaratmamak esası 
düşünüldükten başka, buna ilâveten, kanunun 
tatbikinde aykırılıklar varsa, ilgili vatandaşların, 
yine mer'i kanun dairesinde, yetkili mercilere mü
racaat için, hem sadece bedel için değil, aynı 
zamanda mer'i kanun dairesinde yapılmış 
olan istimlâk muamelelerinin usulsüz ve haksız 
olması halinde müracaat için yeni bir fıkra ilâve 
edilmiştir. (Alkışlar) I 
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IBu suretle hem eşitlik ilkesine itibar olun

muş, hem de köylü vatandaşlara tevzi edilmek 
üzere kamulaştırılmış olan topraklar, bu kanun 
kabul edilecek olursa, bu bölgelerde, başka böl
gelerde olduğu gibi kendilerine toprak tevziini 
'bekliyen vatandaşların da hakları korunmuş olur. 
OC. H. P., O. K. M. P. ve Y. T. P. sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, altı arkada
şın konuşmuş olduğunu tesbit e/ttik. Müzakere 
edilmekte olan metin İmar ve I»kân Komisyonu
nun metnidir. Bu komisyon sözcüsü söz istemiş 
bulunmaktadır. Ancak, kifayeti müzakere takriri 
de verilmiş bulunmaktadır. Müsaade ederseniz, 
komisyon sözcüsüne söz verdikten sonra, söz isti-
yen diğer arkadaşlara s'öz vermeden evvel kifa
yeti müzakere takririni reye koyayım. Bu husus 
sizin takdirinize kalmıştır, (öneılge reye konul
sun sesleri) İsterseniz komisyon sözcüsüne söz 
vermeden de reylerinize arz edebilirim. ( «Evet» 
sesleri) Bu takdirde, komisyon sözcüsüne söz ver
meden kifayet takririnin oya konulmasını kabul 
edenler... Kalbul etmiyenlor... Kabul edilmiştir. 

ILHAIMÎ ERıTEM (lEdirne) — Sayın Başkan 
bendenize sataşma vardır, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Hayır efendim, sataşma mev-
zuubahis değildir. Şimdi kifayet takririni okutu
yorum. 

Başkanlığa 
İkinci madde üzerindeki müzakerelerin kifa

yetinin oya konulmasını arz ve teklif ederim. 
Bitfgol 

Sıddık Aydar 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kaibul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Efendim, madde hakkında mütaaddit takrir
ler vardır. Sırasiyle okutup, en aykırı mahiyette 
olanlardan bağlıyarak oylarınıza sunacağım. 

(Erzurum Milletvekili Cevat önder ve üç ar
kadaşının önergesi tekrar okundu.) 

Yüksek Başkanlığa 
İmar ve İskân Komisyonunun 2 nci maddesi 

yerine İçişleri Komisyonunun 2 nci maddesinin 
'kaimlünü arz ve teklif ederim. 

Kırşehir 
Ahmet Bilgin 
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(İbralum öktem ve arkadaşlarının önergesi 

tekrar okundu.) 

Millet Meclisi Yü'ksek Başkanlığına 
105 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılma

sına dair olan kanun tasarısına aşağıdaki teklifi
min ilâvesine karar istihsalini arz ederim. 

Diyarbakır 
Alp Doğan Şen 

Geçici madde — İadeye tâbi olmıyan 5 000 
dönümden fazla gayri menkulleri için ilgililer, be
dellerinin emsallerine kıyasen takdir edilerek 
ödenmesi hususunda mahkemelere dâva ikame 
edebilirler. 

Bu maddenin geçici madde olarak kanuna ek
lenmesini talebediyorum. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar; bu mad
de hakkında verilmiş olan takrirleri okuttum. 
Bu takrirlerden tesbiıt edilen metne en aykırı 
olanını da en başta okuttum. Cevat Önder ve, 
arkadaşları tarafımdan verilmiş olan bu tak
rirde, maddenin tamamen çıkarılarak İçişleri 
Komisyonunun bu maddesinin kabulü talcb-
edilmektedir. 

Alp Doğan Şen arkadaşımızın takriri ise, 
diğer takrirler reddedilip ikinci madde kabul 
edildiği aaman reye sunulacaktır. Çünkü bu 
takrirde bir ilâve fıkra zikredilmektedir. İlk 
üç. takrir hakkında Yüksek Heyetinizin kararı 
takarrür ettikten sonra, bu takririn reye sunul
ması mevzuubahsolaeaktır. 

Ayrıca, 15 arkadaşımı/ da verdikleri öner
in» iie açık oya gidilmesini talebetmekitedirler. 

İçtüzüğün 136 ncı maddesi : «işarı reye 
müracaat zaruri olmıyan sair hususlarda, açık 
rey verilmesi talebe mütevakkıftır. Açık rey, 
bir meselenin ilk reye konmasında 15 mebus 
tarafından tahriren taleboluniabilir.» 

Şimdi, burada umumi olarak «sair husus
larda» dendiği için ve takrirde de açık oya 
konması istendiğinden, Riyaset Divanının gö
rüşü, bu 15 kişinin talebini nazara altıp, bu 
takririn nazara alınıp alınmaması hususunu 
açık oyla oylarınıza sunmaktır. 

Lütfen arkadaşlarımız üzerinde isim ve in
tihap daireleri yazılı bulunan oy puslalarını 
hazırlasınlar. Takriri kabııll edenler beyaz, 
reddedenler kırmızı ve müstenkifler de yeşil oy 
puslası kullanacaklardır, Yanlarında oy pus

lası bulunmryan arkadaşlar lütfen Riyaset Di
vanı Kâtiplerine düz beyaz kâğıda yazacak
ların}! bildirsinler. Yalnız, düz beyafc kâğıt kul
lanıldığında ret veya müstenkif tâbirleri ya
zılmadığı takdirde, kabul edilmiş telâkki edile
cektir. 

Önce takrirleri okutuyorum : 
Yü'ksek Başkanlığa 

Teklifin açık oylanmasını saygı ile rica ede
riz. 

Samsun 
Mehmet Başaran 

Konya 
Faruk Sükan 

Aydın 
Reşat özarda 

Bursa 
İsmail Yılmaz 

Denizli 
Sinan Bosna 

Antalya 
Ömer Eken 

İstanbul 
Ferruh Bozbeyli 

Kocaeli 
Haldun Kısayoli 

İstanbul 
İbrahim Ab ak 

Antalya, 
İhsan Ataöv 

Erzurum 
Cevat önder 

Antalya 
Hasan Fehmi Boztepe. 

İzmir 
Muzaffer Döşemeci 

Bursa 
Ahmet Türkel 

İstanbul 
Sahabettin Orlıon 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 105 sayılı Kanunun kal

dırılmasına dair tasarının 2 ıici maddesinin ta
dili ve 3 ve 7 nci maddelerinin metinden çı
karılması hususunda Cevat önder ve arkadaş
larının vermiş bulunduğu takririn açı'k oya, 
konmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Rizo 

Arif Hikmet Güner 
İsparta 

Mustafa Gülcigil 
Adana 

İbrahim Tekin 
İzmir 

Dr. Muzaffer Döşemeci 
Ağrı 

Kerem öz'can 
Trabzon 

Ekrem, Dikmen 
İstanbul 

İbrahim Abak 

İsparta 
Dr. Ali İhsan Balım 

Konya 
Dr. Faruk Sükau 

Antalya 
Dr. H. Fehmi Boztepe 

Erzurum 
Cevat önder 

Ağrı 
Nevzat Güngör 

İstanbul 
Mahmut "Rıza Bert an 

İstanbul 
Hüsamettin Tiyanşan 
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Yozgat; 
Turgut Nizam oğlu 

, istanbul 
Sahabettin O'rhon 

İstanbul 
İsmail Hakkı Tekine! 

Bursa 
Mustafa Tayyar 

M. Meclisi 
İstanbul 

Ferruh Bozbeyli 
Manisa 

Nusret Köklü 
Antalya 

İhsan Ataöv 
Manisa 

Hilmi Okçu 

BAŞKAN — Açık oylamaya hangi intihap 
dairesinden başlanacağına dair kura çekile
cektir : Adana seçim bölgesinden başlanacak
tır. 

Şimdi ,oylarınızı kullanacağınız takriri ha
tırlamanız için bir defa daha okutuyorum.. 

(Muzaffer Döşemeci ve arkadaşlarının öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Bilgin, siz takri
rinizde (İçişleri Komisyonunun ikinci maddesi) 
diyorsunuz. Şimdi bir haber gönder m işsiniz; 
bu takrire iltihak edi yoranı, diyorsunuz. Böyle 
bir şey var mı? 

AHMET BİLGİN (Kırşehir) — Hayır efen
dim. 

BAŞKAN —• Oy toplamaya başlıyoruz. 
(Adana seçim bölgesinden başlanmak sure

tiyle oylar toplandı.) 

BAŞKAN —• Oyunu kullanmıyan var mı 
efendim? Yok. Oy toplama muamelesi bitmiş
tir... 

Sayın arkadaşlar, Oevat önder arkadaşı
mızın takriri hakkındaki oylamanın neticesini 
arz ediyorum : 

232 oy kullanılmış, 95 kabul, 136 vrf, 1 çe-
kinser, 1 boş... önerge nazarı dikkate alınma
mıştır. 

CfeVÂT ÖNDER (Erzurum) — Diğer iki 
önergemiz var. Bu önerge kabul edilmediği 
Tçdn onların geri veril mesini rica ediyoruz. 

BAŞKAN—. Diğer önergeleriniz hangisi 
efendim? 

CEYAT ÖNDER (Erzurum) — 3 ve 7 nci 
maddeler hakkındaki önergelerimiz; 

BAŞKAN — Bu, zaten 3 ve 7 nci maddeler 
•konuşulurken oya konacaktı. Bu kısmı okun
mamıştır. İstiyorsanız bunları verelim.. Şimdi 
Saynı Ahmet Bilgin Mn önergesini okutuyorum. 

(Kırşehir Milletvekili Ahmet Bilgin'in öner
gesi yeniden okundu.) 
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BAŞKAN — Takriri kabul .edenler... Etmi-

ycııler... Reddolundu 
üçüncü takriri okutuyorum 
(Hatay Milletvekili Sekip İnal ve arkadaş

larının önergesi yeniden okundu.) 
BAŞKAN —• Tadil takririni oyunuza sunu

yorum. Nazarı dikkate alınmasını kabul eden
ler... Etmiyenler... Nazarı dikkate alınması ka
bul edilmiştir. Komisyon bu tadile filhal iş
tirak ediyor mu? 

İMAR VE İSKÂN KOMİSYONU SÖZ* 
CÜSÜ OflLÂLETTİN ÜZER (Eskişehir) — 
İştirak ediyoruz efendim. 

BAŞKAN —• Arkadaşlar, bu metne bir fıkra 
eklenmesi için, demin de arz ettiğim gibi, 
Sayın Alp Doğan Şen'in bir takriri vardır. 
Kendisine söz sırasında söz vermiştim. Şimdi 
bu önergeyi tekrar okutacağım. 

(Alp Doğan Şeni'ıı önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyo

rum. Kabul, edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Şimdi 2 nci maddeyi kabul edilen tadil 
önergesi ile birlikte oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Arkadaşlar, vakit geçmiştir... («Devam, de
vanı» sesleri) o halde devam ediyoruz. Şimdi 
geçici üçüncü maddeyi okutuyorum. 

OEOÎOİ MADDE 3. — Kanun ve tüzük hü
kümleri dairesinde artırma suretiyle tasfiye 
edilmiş bulunan menkul ve gayhimenk.nl mal
lar iadeye tâbi değildir. 

BAŞKAN — Bu madde üzerindeki 1iad.il 
tekli fini okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek. Başkanlığına 
İmar ve İskân Komisyon^ metninin 1 nci 

maddesinde yer alan 3 ncü geçici maddenin 3 
nedi madde olarak ele alınmasını ve aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini aırz ve teklif ederiz. 

«•Madde 3. — Kanun ve tüzük büklümleri 
dairesinde tasfiye edilmiş bulunan menkul ve 
gayrimenkul ma.llar iade edilmez.» 
C. H. P. Cfrupu adına Y. T. P. G-rupıı adına 

(IrUp Başkanveki 1 i 
Bursa 

İbrahim Ökt em. 
O. K. M. P. Grapu adına 

(Trup Başkanvekili 
Kütahya 

Sadreddin Tosfoi 

Grup Başkanvekili 
Hatay 

Sekip İnal 

Kütahya 
Rauf Kıray 
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BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu? 
İMAR VE İSİKÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

CELÂLETTİN ÜZER (Eskişehir) — İştirak 
(»diyoruz. 

BAŞKAN — Takriri oyunııaa sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kaibul edil
miştir. 

Komisyon iştirak ediyor. 
Maddeyi kabul edilen tadil veçhile maddeyi 

oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler etmiyen
ler. Kabul edildi. 

Yalnız evvelce kaibul edilen (bir takrire gö
re «Geçici madde 3» «Madde 3» olacaktır. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Nakledilen şahıslar, 
Devletçe isıkân yardımı olarak yapılan masraf
ları (iaşe, ibate ve nakil masrafları hariç) ve 
verilen sermaye ile gayrimenkıılleri iadeye 
mecburdurlar. 

Ancak; (tstiyenler bu kanunun yürürlüğe 
girmesinden itibaren bir ay içinde yazılı rmü-
raoaatle halklarında 105 sayılı Kanun gereğin
ce yapılan işlemlere muvafakat edebilirler.) 

BAŞKAN — Bu madde hakkında tadil tek
lifi vardır. Okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
İmar ve Isltân Komisyonu metninin 1 nci 

maddesinde yer alan 4 ncü geçici maddenin 4 
ncii m.adde olarak ele alınmasını ve aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

«MADDE 4. —. Haklarında 19 Ekim 1960 
tarihli ve 105 sayılı Kanunun uygulanmış oldu
ğu ki misel erden yetkili m erciden yazı ile talep
te bulunanlara, bu kanunun 2 nci maddesi hü
kümleri uygulanmaz; ancak, menkul mıallen ile 
'4753 sayılı Kanun gereğince çiftçiye dağıtılma
sı bahis konusu olmıyan neviden gayrimenkul-
lerinden kamu yararına tahsis edilmemiş bulu
nanlar hakkında 2 ve 3 ncü maddeler hüküm
leri «atlıdır. 

1 nci fıkra uyarınca talepte bulunanlar, ken
dilerine Devletçe iskân yardımı olarak verilen 
sermaye ile gayrimenkulleri ve yapılan sair yar
dımları uhdelerinde muhafaza ederler. 

1 nci fıkra uyarınca talepte bulunmadıkla
rından haklarında bu kanunun 2 nci maddesi uy
gulanan şahıslar, kendilerine Devletçe iskân 
yardımı olaralc yapılan yiyecek - giyecek ve yol 
masrafları hariç, - masraflariyle verilen gay-
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i'imenkulleri derhal; verilen sermayeyi ise, hü
küm almaya lüzum olmaksızın, bu kanunun yü
rürlüğe girmesinden itibaren bir yıl içinde her 
ay eşit taksitlerle iade ederler.» 

C. II. P. Grapu Y. T. P. Grupu 
Adına Adına 

Urup Başkanvekili Grup ıBaşikanvekili 
Bursa Hatay 

İbrahim öjktem Şakip İnal 
C. K. M. P. Grupu 

Adına 
Grup Başkanveküi 

KJütahyıa 
Sadrettin To0bi 

BAŞKAN — Buyurun Coşkun Kırca. 
COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Muhterem 

arkadaşlar, İmar ve İskân Komisyonunun ve İç 
işleri Komisyonunun aynen kabul ektiği metne 
nisbetle burada, gerek eski Anayasamızın, gerek 
yeni Anayasamızın icaplarını yerine getirmek 
bakımından, şu takdirde daha hassas davranıl-
mış bulunduğuna Yüksek Meclisin heyeti mec
muasının dikkatini çekmek isterim. 

tcişl en ve İmar ve iskân komisyonlarının ay
nen kabul ettiği 4 ncü geçici maddenin ikinci 
fıkrasında «isteyenler, bu kanunun yürürlüğe 
girmesinden itibaren bir ay içinde yazılı müra-
eaatle haklarında 105 sayılı Kanun gereğince ya
pılan işlemlere muvafakat edebilirler» denmek
tedir. Yüksek Meclis de takdir buyuracaktır ki 
sürülmüş insanların sürülme işlemine muvafakat 
etmelerini istemek elbette ki, İçişleri Komisyo
nunun maksadına dâhil değildi. Olsa olsa ifade
de bir yanlışlık var; bu da düzeltilmiştir. 

ikinci nokta ; eski Anayasa da, yeni Anaya
sa da, ancak fevkalâde hal kanunları gereğince 
menkûl malların alınmasına imkân veriyor. Bu 
itibarla üçüncü şahıslara intikal etmemiş ise, 
menkul malları, bu kimseler yeni iskân bölgele
rinde kalmayı arzu ettiklerini yazılı olarak bil-
dirseler dahi kendilerine iade edilecektir. Bu su
retle, eski ve yeni anayasaların âmir bir hükmü 
yerine getirilmiştir. 

Yine İçişleri Komisyonu metninde unutulmuş 
olan hususlardan biri de; musakkaf gayrimen
kulleri, daha doğrusu, çiftçiye tevzii bahis konu
su olmıyan neviden gayrimenkuller gerek eski 
Anayasamız, gerek yeni Anayasamız gereğince, 
prensip itibariyle, ancak kamu yararına tahsis 
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edilmek şartiyle kamulaştırılabilir. Halbuki bu 
şıkta musakkaf gayrimenkullere tasfiye komis
yonlarınca el konmuş ve açık artırma yoluyla 
üçüncü şahıslara intikal ettirilmiştir. Bunlardan 
üçüncü şahısların uhdesine geçmemiş ve konu 
yararına tahsis edilmemiş olanların da, ilgili şa
hıslara, yeni iskân bölgelerinde kalacaklarını ya
zı ile bildirseler dahi, kendilerine iadesi, eski 
ve yeni Anayasamızın icaplarından biridir. 

Bu suretle, İçişleri Komisyonunun maksadı 
hem daha iyi ifade edilmiş oluyor, hem de Ana
yasamızın gerektirdiği iki husus daha tasrih 
edilmiş bulunuyor. (C. H. P., C. K. M. P. ve Y. 
T. P. sıralarından bravo sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Tadil takririni oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Maddeyi bu tadile göre kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. Bu madde de «geçi
ci» tâbiri kalkmıştır. 

Geçici madde 5. — Bu kanuna göre eski yer
lerine dönmek istiyenlerin yol masrafları İmar 
ve İskân Bakanlığınca (Toprak ve İskân İşleri 
Genel Müdürlüğü) ödenir. 

BAŞKAN — Bu maddeden yalnız geçici ke
limesinin kalkıp 5 nci madde olarak kabul edil
mesini teklif ediyorlar. Okutacağım 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
İmar ve İskân Komisyonu metninin 1 nci 

maddesinde yer alan 5 nci geçici maddenin 5 nci 
madde olarak kabulünü arz ve teklif ederiz. 

Bursa Hatay 
O. H. P. Grupu adına Y. T. P. Grupu adına 
Grup Başkanvekili Grup Başkanvekili 

İbrahim öktem Sekip İnal 
Kütahya Kütahya 

C. K. M. P. Grupu ad ma Rauf Ki ray 
Grup Başkanvekili 

Sadrettin Tosbi 

BAŞKAN — Takriri oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

Komisyon filhal iştirak ediyor mu?.. 
İMAR VE İSKÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

OELÂLETTİN ÜZER (Eskişehir) — İştirak edi
yoruz. 

BAŞKAN — Komisyon filhal iştirak ediyor. 
maddeyi bu düzeltme ile oyunuza sunuyorum. 
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Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

GEÇİCİ MADDE «. — Bu kanuna göre ya
pılan işlemlerden dolayı hiçbir hare, vergi ve re
sim alınmaz. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında da bir tak
rir vardır. 

Okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
İmar ve İskân Komisyonu metninin l nci 

maddesinde yer alan 6 nci geçici maddenin 6 nci 
madde olarak kabulünü arz ve teklif ederiz. 

O. H. P. Grupu adına Y. T. P. Grupu adına 
Bursa Hatay 

İbrahim Öktem Sekip İnal 
0. K. M. P. Grupu adına Kütahya 

Kütahya Rauf Kıray 
Sadrettin Tosbi 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu'.' 
İMAR VE ISKAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

OELÂLETTİN ÜZER (Eskişehir) — İştirak edi
yoruz. 

BAŞKAN —• Tadil takririni oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Altıncı maddeyi bu değişiklikle oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 7. - - Bu kamına göre Ha
zineye iade edilecek gayrimenkullerin tapu 
kayıtları İmar ve İskân Bakanlığının işarı üze
rine vali ve kaymakamlarca iptal olunur. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında da tadil. 
teJklifi var, okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
İmar ve İtkân Komisyonu metninin 1 nci 

'maddesinde yer alan 7 nci geçici) maddenin 7 
nci madde olarak ele alınmasını ve aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz : 

Madde 7. — Bu kanuna göre Hazineye geri-
verilecek odan gayrimenku'1'lerin tapu kayıtları, 
İmar ve İskân Bakanlığınca ıbiüdiri'Imesl üzerine, 
vali ve .kaymakamıarca düzeltilir. 
O H. P. Grupu adına Y. T. P. Grupu adına 

Grup Başkanvekili Grup Başkanvekili 
Bursa Hatay 

İbrahim öktem Sekip İnal 
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0. K. M. P. Grupu adına Kütahya 

Urup Başkanveikili Rauf Ki ray 
Kütahya 

Gadrettin Tosbi 

BAŞKAN — Takrir hakkında söz istiyen ol-
madığwıd«n takriri kalbul edenler... Kabul eıfcmi-
yeniler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon filhal iştirak ediyor mu i . 
İMAR VB İSKÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ÖELÂLETTlN ÜZER (Eskişehir) — iştirak edi
yoruz. 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor. 
Yedinci maddeyi bu tadil ite oyunuza sunu

yorum. Kabul edenler... KaJbul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. — 2510 sayılı Kanuna ele 105 sa
yılı Kanun yürürlükten .kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında tadil teklifi 
vv ardı r. Okutuy o ram. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
İmar ve îslkân Komisyonu metninin 2 nei 

maddesinin kaldırılmasını arz ve teklif ederiz. 
C. H. P. Grupu adına Y. T. P. Grupu adına 

Grup Başkanvekili Grup Başkan vekil i 
Bursa Hatay 

İbrahim öktem Sekip inal 
0. K. M. P. Grupu adına Kütahya 

Grup Başkanvekili Rauf Ki ray 
Kütahya 

Sadrettin Tosbi 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor. Takri
ri ıkabu! edenler... Etmiyenler... Kafoul edilmiş
tir. Böylece maddenin kaldırılması kabul edildi. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yüriMüğe girer. 

BAŞKAN — 3 neü madde hakkında önerge 
var okutuyorum. 

MiMet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
tmar ve tskân Komisyonu metninin 3 neü 

maddesinin 8 nei madde olaralk kalbulünü arz ve 
teklif ederiz. 

C. H. P. Grupu adına Y. T. P. Grupu adına 
Grup (Başkanvekili Grup Başkanvekili 

Bursa Hatay 
İbrahim öktem Sekip tnal 

O. K. M. P. Grupu adına 
Grup Başkanvekili 

Kütahya 
Sadrettin Tosbi 

Kütahya 
Rauf Kırav 

BAŞKAN — önerge .hakkında söz istiyen 
yok. Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon iştirak ediyor. Maddeyi oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Bu madde, hakkında da bir ta
dil takriri var, okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına, 
İmar ve tskân Komisyonu metninnin 4 neü 

maddesinin 9 ncu madde olarak kabulünü arz 
ve teklif ederiz. 
C. H. P. Grupu adına Y. T. P. Grupu adına 

Grup Başkanvekili Grup Başkanvekili 
Bursa Hatay 

İbrahim öktem Sekip tnal 
O. K. M. P. Grupu adına Kütahya 

Grup Başkanvekili Rauf Kıray 
Kütahya 

Sadrettin Tosbi 
BAŞKAN — Söz istiyen olmadığına göre 

tadil takririni oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mut 
İMAR VE İSKÂN KOMİSYONU SÖZCÜ

SÜ CELÂLETTtN ÜZER — iştirak ediyoruz. 
BAŞKAN — Tadil takririni oyunuza arz 

ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Maddeyi bu tadil takririne göre oyunuza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Maddelerin müzakeresi bitmiştir. Kanunun 
heyeti umumiyesi hakkında Turhan Bilgin ar
kadaşımız söz istemiştir. 

Lehte mi, aleyhte m i l . 
TURHAN BtLGtN (Erzurum) — Lehte. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun, Bakanlar 

konuşsun, sonra size söz vereyim. 
TURHAN BİLGİN (Erzurum) — Olur. 
İMAR VE ÎSiKÂN BAKANI FAHRETTİN 

KERÎM GÖKAY (ıtstanbul) — Sayın Başkan, 
pek muhterem arkadaşlarım; şu dakikada Millet 
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'Meclisi çok tarihî bir kanunu kabul etmek üzere
dir. 8 nci maddenin kabul edilmiş olması bu ka
nunun yürürlüğe girdiği dakikadan itibaren Ba
kanlar Kurulunun sorumluluğu altında bu kanu
nun yürürlüğe girmesi Millet Meclisinin tarihî 
kararı olarak yalnız bizleri değil, demokratik re
jimin hürriyet nizamı içinde her gün daha ziya
de gelişmekte olan rejimimizin bir başarısı, bir 
muvaffakiyetidir. (Orta sıralardan alkışlar) Or
tadan gelen alkışların her taraftan gelmesini çok 
arzu ederdim. Aynı şekilde, bir yaranın sarıldığı 
için, buna diğer arkadaşların da iştirak etmele
rini arzu ederdim. 

Sayın Muhiddin Güven arkadaşımızın da beni 
alkışlamasını isterdim, Çünkü bu mevzuda ken
disi ile birlikte çalışmış bulunuyoruz. Onun için 
belki bâzı arkadaşlarımız beş bin dönümü fazla 
veya eksik bulabilirler, nitekim az bulanlar ol
muştur, fakat Millet Meclisinin tümünün eseri 
olarak, bütün arkadaşların bu alkışlara iştirak 
etmelerini gönülden arzu ederdim. (Alkışlar) 
Ama zarar yok, biz alkışlarken onlar bunda im
sak göstersinler, kendilerine dargınlığımız yok. 

Muhterem arkadaşlar, îkinci Koalisyon Hü
kümetinin, disiplinli demiyeceğim, karşılıklı an
layış esası üzerine, Grup Başkanvekillerinin mun
tazam bir çalışması ile sağlanan bu birlik, bizim 
yarınki çalışmalarımızda demokratik nizam için
de, demokrasinin gelişmesi yolunda muvaffak 
olacağımızın en büyük delilidir. (Şiddetli alkış
lar). Hükümetin bir üyesi olarak, Meclisin gös
termiş olduğu bu samimî inanca arzı teşekkür 
eder, hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Turhan Bilgin. 
TURHAN BlLGİN (Erzurum) — Muhterem 

arkadaşlar, Sayın Vekilden sonra şahsım adına 
söz almış olmama rağmen mensubolduğum par
tinin bir ferdi olarak, bu kanunun çıkmasından 
ötürü duyduğumuz ve şahsen duyduğum büyük 
sevinci belirtmeyi bir vazife bilirim. Bu kanu
nun tümü hakkında reylerinizi kullanırken, , öy- : 
le tahmin ediyorum ki, bütün arkadaşlarımız 
Meclisin gösterdiği istikamette reylerini kulla
nacaklardır. Ancak, arzumuz, 55 1er adıyla 
vasıflandırılan ve Türk umumi efkârına bir yıla 
yakın bir zamandan beri işgal eden, enterese eden * 
bu kanunun bütün haksızlıkları giderebilecek tam \ 
bir mükemmeliyette çıkarılmasını temindir. Şu- jj 
tasını sammimiyetle belirtmek isterim ki, fert- \ 

İ 10.0.1962 0 : 1 
lerden birisine yapılan bir haksızlığın, bütün 
cemiyete yapılmış olacağı ve o suretle reaksi
yon göreceği fehevasınca gönül arzu ederdi ki 
49 yahut 50 arkadaşın haklarını tam olarak iade 
etmek için biraz sonra kabul buyurulacak bu 
kanunla, yine haksızlığa uğradığını iddia edecek 
hiçbir kimse bulunmasın (A. P. si saflarından 
«bravo» sesleri, alkışlar.) 

Bizim burada İkinci Koalisyon Hükümetinde 
daha ileri bir haklılık müdafaası içinde bulun
duğumuzu blühıas'ga belirtımök isterim. (Soldan 
«bravo» sesleri, alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım; umumi efkârı uzun 
süredir ilgilendiren ağlıik, şeyhlik ve beyüjk 
mevzuunun her gün basınımızda geniş mikyas
ta yer almasına seibep teşkil eden 105 sayılı Ka
nunun kalkmak üzere oulunduğu şu anda şah
san içinde bulunduğum bir haleti ruMyeyi size 
arz etmek isterim. Peşinen şunu arz edeyûm, 
bendeniz bu 55 ağa ile 27 Mayıstan sonra 5,5 
ay Sivas Kampında bulundum. Bu arkadaşlar 
hakkında binbir türdü isnatlarda bulunuldu, 
Bu isnatların hemen hepsi, millî bütünlüğümü -
zü sarsacak mahiyette olup toatitâ Türkiye'yi 
harice satacak, iddialarına kadar ileri gitti. 
Bunların içerisinde, ağa vasfını, şeyh vasfını, 
'bey vasfını tıaişımıyan basit bir terzi çırağı, 
basit bir vatandaş, yani muhterem bir vatan
daşımızdan tutun da, kendi halinde hiçbir po
litik mevzuu olmıyan insanlar mevcuttu. Mü
şahhas bir »misal iarz edeceğim. 

KEMALİ BAYAZIT (Maraş) — Bir yarayı 
yeniden kaşımakta ne mâna var. («Lehinde (ko
nuşacaktın» sesleri) 

TUEHAN BİLGİN (Devamla) — Lehinde 
'konuşuyorum, bütün Meclisin hissiyatına ter
cüman olduğuma inanıyorum. Ben ıbu Meclisin 
aldığı kanarın azametine işaret eJdefoÜmek için, 
belki maziye intikal etmfîş acı hâıtıraılarjdan (bir 
parçasını olsun burada ifade etmek dstterim. 

BAŞKAN — Turhan Bey sadede gelin. Ka
nunun heyeti umumiyesi üzerinde konuşuyorsu
nuz. 

TURHAN BİLGİN (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlar, vakıaları olduğu gibi söylemekte 
muitlalk fayda vardır, hâdiselerin üzerine eğil
mekte fayda vardır. Şeyhlik, ağalık ve beylik 
gibi ortaçağ artığı müsseselerin, eski kuvvet ve 
fonksiyonunu muhafaza etömemeıkle beraber, 
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elan mevcudoMuğımu belirtmeyi kendim için 
kaçınılmaz bir vazife (biliyorum. Asırlarca ih
mal edilmiş doğu bölgelerinin Ihâlâ kurunu vüs-
taî bir hayaıt yaşadığım kabul ettiğimiz an, bu 
bölgelere ortaçağ müesseselerinin de ımeveıikl-
oMuğunu itiraf etmeliyiz. Şeyhlik, ağalık vo 
beylik müessesesi yalnız bu ibölıgenin ma'lı de
ğildir. Arkadaşlar; Türkiye 'tecezzi kabul et
mez bir bütün 'olduğuna yöre (A. P. si safların
dan «bravo» sekleri, teüreküd alkışlar) Ağalık, 
şeyhlik, beylik müessesesini bünyenin yarattığı
nı ve bünyenin yarattığı bu müesseselerin, orta
çağ usulleriyle kaldırılamıyacağını yani, ımetott-
ların sürgün, tehcir yalhut hapis gibi yollar ol
madığını, daha köklere ve daha derinlere inme
nin zaruri olduğunu bilhassa belirtmek isteriım. 

' Muhterem arkadaşlarım; 105 sayılı Kanu
nun kaldırılmalk üzere 'bulunduğu şu sıralarda 
bir noktaya işaret edeceğim. 4753 sayılı Kanun 
1945 senesinde çıkmıştır. Topraksız olan köylü
yü toprağa kavuşturmaya matuf olan bu kanun 
iki bin dönümden fazla arazilerin kamulaştı
rılmasını hedef tutmakta Mi. Bu kanunun o ta
rihten bugüne kadar müsavi surette uygulan
ması, hiçbir bölgeyi, mahza Doğu bölgesini he
def tutmadan - ki tatbikat böyle olmamıştır -
tatbik edilmesi şalhsan başlıca temennimdir. îki 
bin dönümden fazla arazisi olanların toprakla
rının istimlâk edilerek topraksız halka dağıtıl
ması fikrine şahsan, karşı bir insan değilim. 
Ancak şunu ilâve etmek isterim ki, buıgrün şim
di kabul buyuracağımız kanun, 5 bin dönüm 
rakam, ileride çıkarılacak Toprak Kanununa 
bir nevi, mesnet olmasın istiyorum. Ve bu ka
nunun çıkmasını bir hakkın iadesi bakımından 
ne derece zaruri, ne derece faydalı gördüğü
mü, -bu kanun vesilesiyle söylemeyi, kendim 
için kaçınılmaz bir borç addettim. 

Muhterem arkadaşlarım, 105 sayılı Kanun, 
bizim no(ktai nazarımıza göre ıbir hakkın tama
men iadesidir. 55 arkadaşla beraber bulundum, 
dedim. Bu 55 arkadaşın içerisinde, hakikaten 
ekmeğe rcmlhtaç 'kimseler mevcuttu, ıstırapları
nı orada dile getirdiler. Hissiyatınıza hürmet-
ederek, arkadaşımın sözlerini beni aydınlatıcı 
(bir işaret sayarak, acı hâdiselerden balhsedecek 
değilim. Bütün temennim, bu milletin tarihin
de sayılı günlerin alkabınde böyle bir zümreyi, 
küçnik bir grupu hedef tutabilecek ve hepimi-
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y.i ıstıraba gark edecek yanlış bir tatbikat ol
masın. 

105 sayılı Kanun Şarkta tatbik edilmiştir. 
Toprak Kanunu tatbikatı mevzuubahis değildir. 
.Bu memleketin darbında da. Cenubunda da, 
eğer Doğudaki vatandaşlar toprak ağası ise, 
bunların yüzbin defa fevkinde toprak ağası 
vardır. Bunları nazarı itibara almayıp sadece 
Şarkın sadece Doğunun nazarı itibara alınması, 
bizim için hakükaten bir ıstırap kaynağı olmuş
tur. Bu İstırap kaynağının müştereken kaldı
rıl masından dolayı duyduğum, bütün kalbimle 
söylemek istediğim samimî sevinci huzurunuzda 
ifade etmeık isterim. Şuna inanıyorum ki, kabul 
edilen bu kanunla artık bölgecilik ziihniyeti 
kalkmış olacaktır. Bir hareket olduğu zaman 
(hiçbirimiz, acaba bize ne olacak, topun ağzın
da yine biziz gibi bir zihniyetin ortadan kal-
(Liri 1 m ası nı istiyoruz. 

Hükümetimizin programında bölgeler ara
sındaki dengesizliği, kaldırmak prensibine ria
yet edildiği ta'kd'irde, bütün bu mevzular ve 
yanlış istihbarat, yanlış intikaller neticesinde 
Hükümetlerin aldığı yanlış kararlar tekerrür 
etmiyecek ve insanlığa şeref getirmiyeeek ka
nunlar çıkmıyacaktır. 

Arkadaşlar, ihepinizi hürmetle selâmlarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN" —• Muhterem arkadaşlar, kanun 
açık oya sunulacaktır, kutuları vazifeliler gez
di reeektir; yanında matbu oy pusulası olmıyan 
arkadaşlar kâtiplere isimlerini kayıt ettirerek, 
beyaz kâğıtlar üzerine isimlerini, intihap dai
relerini, kabul veya reddettiklerini işaret etsin
ler. 

(Oyl ar t oplanı İdi.) 

BAŞKAN — Arkadaşlar ayrılmasın, oyla/ma
nın neticesini arz edeceğim. Birleşim devam edi
yor, tasnif yapacağız. Biraz intizar buyurunuz. 

Oy kullanmıyan arkadaş varsa lütfen oyu
nu kullansın. 

Oy toplama muamelesi bitmiştir. 
(Oylar tasnif edildi.) 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, oylama

nın neticesini arz ediyorum: 
19.10.1960 tarih ve 105 sayılı Kanunun 

yürürlükten kaldırılmasına dair kanun teklif
lerine ait oylamaya (189) arkadaş iştirak et
miş, (189) kabul reyi izfhar edilmiştir. Ancak 
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Meclisin karar nısaıbı 226 olduğu için çoğun
luk; sağlanamadığından dolayı önümüzdeki Bir
leşimde tekrar oylama yapılacaktır. Vakit ge

ciktiği için 12 Eylül Çarşamba günü saat 15,00 
t e toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati: 20,25 



M. Meclisi B:1İ4 1Ö.9.1962 0:1 
İ05 sayılı Kanunun yürürlükten kaldınlmasma dair Kanun hakkındaki îmar ve Iskan Komisyonu 

raporunun müzakereye esas tutulması hakkında önergeye verilen reylerin sonucu 

ADANA 
Mehmet Geçioğlu 
Ahmet K&ramüftüoğlu 
Melih Kemal Küçükte -
pepmar 
Kemal Sarıibrahimoğ-hı 

ADIYAMAN 
Mahmut Deniz 
AFYON KARAHÎSAR 
Halûk Nur Baki 
Hasan Dinçe r 
Şevki Güler 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğ'lu 

AMASYA 
Mustafa Kemal Karan 

ANKARA 
Nihat Berkkan 
Mustafa Kemal Erko-
van 
İsmail Gence 
İbrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
İbrahim îmirzalıoğlu 
îlyas Seçkin 
Ahmet Üsrtün 

ANTALYA 
Etem Ağva 

ARTVİN 
Saffet Emina$ao&lu 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Koç 

BALIKESİR 
Fennî îslimyeli 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 268 

Kabul edenler : 150 
Reddedenler 117 
ÇeMnserler i 

Oya katümıyanlar : 179 
Açık üyelikler 3 

[Kaimi edenler] 
BİTLİS 

Müştak Okumuş 
BOLU 

Ahmet Çakmak 
Fuat ümit 

BURSA 
İbrahim öktem 
Cevdet Perin 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 
Süreyya Endik 
Şefik inan 

ÇANKIRI 
Rahmi inceler 
Şaban' Keskin 

ÇORUM 
Nuri AJhıskalıoğ'lu 
Hilmi incesulu 
Faruk Küreli 

DENİZLİ 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Recai Iskenderoğlu 
Vefik PMnçcioğlu 

ELAZIĞ 
Hür re m Müftü gil 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZURUM 
Şerafettin Konuray 
Adnan Şenyurt 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
ibrahim Cemalcılar 
Seyfi öztürk 
Oelâlettin üzer 

GAZİANTEP 
Muzaffer Canbola.t 
Ali ihsan Göğüs 
Mithat San 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nızamettin Erlkmen 

GÜMÜŞANE 
Nureddon özdemir 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Abdullah CilM 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Sekip İnal 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mehmet Ali Arslan 
Yahya Derımancı 
Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Suphi Bayikaım 
Ömer Zekâi Dorman 
Fahrettin Kerim Gökay 
Ali Coşkun Kırca 
Hritmi Oben 
Ilhami Sancar 
Reşit Ülker 
Zeki Zeren 

Osman Sabri Adal 
Şeref Bakşık 
Arif Ertunga 
Ziya Hanhan 
Mustafa Uyar 
Lehit Yurdoğlu 

KARS 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Sırrı öktem 

KASTAMONU 
ihsan Şeref Dura 
Ali özditemenli 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioglu 
Bahri Yazır 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Mehmet Alâaddin Eriş. 

KONYA 
İrfan Baran 
Mekki Keskin 
Abdüssamet Kuzucu 
Rüştü özal 
Fakih Ö2tfakih 
Fakih özlen 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbefc 
Mehmet Kee*?n 
Rauf Kiray 
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MALATYA 

U. Avııi Akşift 
Mehmet Delikayâ 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Muammer* Erten 
Şevket Raşit Hatiboğlu 

MANİSA 
Kemali Bayazıt 
Hasan Fehmi Evliya 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Esat Kemal Aybar 
Şevki Aysan 
Seyfi Güneştan 

MUĞLA 
Hilmi Baydur 
Turan Şahin 

ADANA 
Yusuf Aktimur 
Alli Bozdoğanoğlu 
Ahmet Savrun 
İbrahim Tekin 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
Mehmet Turgut 

AĞRI 
Nevzat Güngör' 
Kerem özean 

AMASYA 
İsmail Sarıgöz 

ANKARA 
İhsan Köknel 
Mtehdd Mıhçıoğlu 
Ferhat Nuri YıMmm 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Ömer Eken 
Hasan Fehmi Boztepe 
Naami Kenimoglu 
Nihat Su 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Sabit Osman Avcı 

NEVŞEHİR 
Ramazan Demiraoy 

NÎĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Ruhi Soy e r 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Ata Bodur 
Ferda Güiley 
Arif Hikmet Onat 

SAKARYA 
Yusuf Ulus oy 

SAMSUN 
Fevzi Ceylân 
Fevzi Geveci 
llyas Kılıç 

StîRT 
Cevdet Aydın 
Hayrettin özgen 
Adil Yasa 

StVAS 
Kah m i Çeltikli 
Ibraihim Göker 
Rahmi Günay 
Cevad Odyakmaz 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 

TOKAT 
H. Ali Diaman 

TRABZON 
Ali Şakır Ağanoğiu 

[Reddedenler] 
AYDIN 

Hilmi Aydınçer 
Melâhat Gedik 
Reşat özarda 
ttamert; Sezgin 
Mehmet Yavaş 

BALIKESİR 
Oihat Bilgehan 
Gökhan EvJiyaoğlu ı 

Cevat Kanpulat 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Cihat Turgut 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 

BOLU 
Kâmil İnal 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Ekrem Paiksoy 
Mustafa Tayyar. 
Ahmet Tüı-kel 
Ziya Uğur 
İsmail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Refet Sezgin 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 
İhsan Tombus 

DENİZLİ 
Slinan Bosna 
İbrahim Kocatürk 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
llhami Ertem 
Nazma özoğul 

ELÂZIĞ 
Naci Güray 
Ömer Faruk Sanae 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Cevat önder 

GAZİANTEP 
Kudret Mavitan 

GÜMUŞANE 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlıı 

İÇEL 
İhsan önal 

Ahmet Şener 
Kamaran Ur al 
Ali Rıza Uzuner 

URFA 
Atalay Akan 
Kemal Badıllı 
Sabri Kılıç 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
İbrahim Bul an a İp 

YOZGAT 
Mustafa Kepir 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 
Yusuf Ziya Yücebilghı 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Sadettin Bilgiç 
Mustafa Gülcüjgü 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Mahmut Rıza Bertaıı 
Ferruh Bozbeyli 
Talhsin Demiray 
Sahabettin Orhon 
İsmail Haikkı Teıkünel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Abdumıhman Yazgau 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Ay taş 
Muzaffer Döşemeci 
Sairn Kaygan 
Nihat Künşat 
Şi misi O s/ma 

KASTAMONU 
İsmail Hakkı Yılanlı-
o#Tu 

KAYSERİ 

Abdülhalim Araş 
Hüsamettin Gümüş pal a 
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KIRŞEHİR 

Ah/met Bilgin 
Memdııh Erdemir 

KOCAELİ 
Cemali Babaç 
Hâldan KısayöJ 

KONYA 
Ahmet Gürkan 
Ömer Kart 
Faruk Sükan 

KÜTAHYA 
Sezai Sarpaşar 

MANİSA 
Nusret Köklü 
Hürrem Kubat 

Hilmi Okçu 
Yakup Yakut 
Nahit Yenişeftıirlioğlu 

MARAŞ 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Cevdet Osîkay 

NEVŞEHİR 
Jlalit Fikret Aka 
Ali Baran Nuımanoğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akcal 
Arif Hikmet Güner 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 

Nuri Bayar 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Mehmet Başaran 
Bahri Cömert 
Hânıit Kiper 
Hüseyin Özalp 
Osman Şahinoğlu 

[Çelcinserler] 
GİRESUN 

Ali Cüceoğlu 

TOKAT 
Sabahattin Bayfbura 

TRABZON 
Elkrem Dikmen 
Ahmet Cemil Kara 

VAir 
Muslin Görentaş 

YOZGAT 
îsmet Kapısız 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Ramiz Karakaşoğlu 
Sadık Tekin Müftüoğlu 

ADANA 
Hasan Aksay 
Kasım Gülek 
Cavit Oral 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Mehmet özbay 
AFYON KARAHİSAR 
Voli Başaran 

AĞRI 
Kıza Pol'at 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
Nevzat Şener 

ANKARA 
îsmail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman 
Raif Aybar (Bakan) 
Osman Bölükbaşı 
Fuat Börekçi 
Bülent Ecevit (Bakan) 
Muhlis Ete (Bakan) 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
Abdülhak Kemal Yörük 
(B.) 

[Oya katümvyanlar] 
BURSA 

Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Nurettin Ok 

ÇORUM 
Ahdurrahman Güler 
Neemi ökten (Bakan) 

DENİZ Lt 
Mehmet Çdbanoğlu 
tsmail Ertan 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Şehmus Arslan 
Yusuf Azizoğlu (I).) 
Hilmi Güldoğaıı 

EDİRNE 
Talât Asal 
Süleyman Bilgen 
Fahir Giritlioğlu 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 

ERZİNCAN 
Zeynel Gündoğdu 
Sadık Perinçek 
Nacfi Yıldırım 

ANTALYA 
Rafet Ekfcr 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Nedim Muren 

BALIKESİR 
Ahmet Aydın Bolak 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Süreyya Koç. 
Mehmet TMtoğlu 

BİLECİK 
Sadi Binay 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
Halit Rıza Ünal 

BİTLİS 
Nafiz Giray 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Turgut Çulha 
Kemal Demir 

BURDUR 
Fethi Celikbaş (Bakan) 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuakan 

ERZURUM 
Erttuğrufl Akça 
Cevat Dtyrsuaıoğlu 
Giyasettin Karaea 

ESKİŞEHİR 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Azüz Zey tinıoğlu 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Hüseyin Incioğlu 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
1. Etem Kılıçoğlu 
Ali Köymen 
Nafcı Tirali 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Necmeddin Küçüker 

İÇEL 
Mazlıar Arıkan 
Burhan Bozdoğan 
Celâl Küıç 

İSPARTA 
Lokman Başaran 

İSTANBUL 
Ziya Altınoğlu 
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Fuaıt Arna 
Gihaıd Baban 
Nurettin Buüak 
Katip Tahıif Burak 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 
Muhiıddin Güven 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
Naci öktem 
Vahyi Özarar 
Selim Sarper 
Sabrı Vardarlı 
Malik Y'olaç 

İZMİR 
Ali Naili Erdem 
Ragıp Günıüşpala 
İhsan Gürsam ('I.) 
Necip Mirlkelâmoğlu 
Kadri özek 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküzünı 
Kemal Okyay 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Fethi Doğançay 
Safari Kesitön 
Osman Zeki Oktay 

KAYSERİ 
Mehmet Gökler 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Sağlam 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

KOCAELİ 
Sahabettin Billgisu 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
İhsan Kabadayı 
Kadir can Kaflı 
Cahit Yılmaz 
Sait Sina Yücesoy 

KÜTAHYA 
Sadrettikı Tosbi 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Ahmet Fırat 
İsmet İnönü (Baş
bakan) 

MANİSA 
Neriman Ağa oğlu 
Süleyman Çağlar 
Yakup Kadri Karans
ın an oğlu (1.) 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 

MARDİN 
Vahap Dizdaroğlu (t.) 

MUĞLA 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Saat Mutlu 
Sami öztüıik 

NİĞDE 
Asi'm Eren (İ.) 
Haydar Özalp 

ORDU 
Refet Aksoy (Başkan 
V.) 
Orhan Naiıııı Hazinedar 
Sadi Pehlivanoğlu 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Fuad Sirmen (Başkan) 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem; Alican (B.) 
Muslihittin Güler 
(i. Ü.) 

SAMSUN 
Ali Fuat Alışan 
Nurettin Ceritoğlu 
Kattıran Evliyaoğlu 

SİİRT 
Süreyya Öner 

SİNOP 
Mahmut Alioanoğlu 
Mustafa Kaptan 
Cernlil Karahan 
Haşim Tan 

SİVAS 
Adil ADtay 
Rahmi Çeltekli 
Ahmet Kangal 
Güner Sarısözen 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahraımlı 
Hayri Mumcuoğlu 
Orhan öztrak (B.) 

TOKAT 
Mehmet Kazova 
Zeyyat Kocamemi 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 
Ali Rıza Uluısoy 

TRABZON 
Selâhattin Güven 
Nazmi ökten 
Zeki Yağmurdereli 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 

URPA 
Osman Ağan 
Kadri Eroğan 
Bekir Sami Karahanl 

UŞAK 
Ahmet TaJht'akılıc 

VAN 
İhsan Biedithanoğlu 
Şükrü Kösereisıoğlu 

YOZGAT 
İsmail HıaJkkı Akdoği 
Celâl Sungur 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Nuri Beşer 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 
Suphi Kona-'k 

[Açık üyelikler] 
Hatay 
Manisa 
Mus 
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Oevat önder'in maddenin çıkartılmasına dair takririne verilen oyların neticesi 

(Takrir 'kaibul edilmiştir. 

ADANA 
Yusuf Aktitnur 
Alım et Sav rai ı 
îb rahim Tekim 
AFYON KARAHÎSAR 
Mehmet Turgut 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem özcan 

AMASYA 
ismail Sarıgöz 

ANKARA 
Nihat Berkkan 
Mehdi Mıhçıoğlu 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Hasan F'ebmıi Boztepe 
Nazrui Kerimoğlu 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Hilmi Aydınçer 
Melâhat Gedik 
Reşat özarda 
ismet Sezgin 
Mehmet Yavaş 

BALIKESİR 
Cihat Bügehan 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Cihat Turgut 

BOLU 
Kâmil inal 

BURSA 
Hikmet Akakn 
Ekrem Pakfisoy 
Mustafa Tayyar 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
ÇeMnserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık üyelikler 

450 
232 

95 
136 

1 
215 

3 

[Kabul edenler] „ _ 

Ahmet Türkel İSPARTA 
Ziya Uğur 
İsmail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Süreyya Endik 
Refet Sezgin 

DENİZLİ 
ibrahim Kocatürk 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
İlhamı Ertem 
Naznıi özoğul 

ELÂZIĞ 
Naci Güray 
ölmer Faruk Sarnıç 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Cevat önder 

ESKİŞEHİR 
Ertuğrul Gazi Sakarya 

GAZİANTEP 
Kudret Mavatan 

GÜMÜŞANE 
Sabahattön Savacı 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğhı 

İÇEL 
Celâl Kılıç 
ihsan önal 

Ali ihsan Balım 
Sadettin BdÜgiç 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Mahmut Rıza Bertan 
Perrulı Bozbeyli 
Tahsin Demiray 
Ömer Zekâi Dornıarı 
Saadet Evren 
Sahabettin Oıhon 
ismail Halkkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Abdurrahman Yazgan 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Muzaffer Döşemeci 
Saiım Kaygan 
Nihat Kürşat 

KASTAMONU 
ismail Hakkı Yılanlı-
oğlu 

KAYSERİ 
Abdülhaliım Araş 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 

KOCAELİ 
Cemal Babaç 

KONYA 
Ahmet Gürkaıı 
Ömer Kart 
Faruk Sükan 

KÜTAHYA 
Sezi •ti Sarpaşar 

MANİSA 
Nıısret Köklü 
Rİlrai Okçu 
Yakup Yakut 
.Vahit YeııLşehirlioğlu 

MARAŞ 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküeük 

MARDİN 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Cevdet Osikay 

ORDU 
Refet Aksoy 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Güııer 
Cevat Yalçın 

SAMSUN 
Mehmet Başaran 
Hüseyin Özalp 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 

URFA 
Kadri Eroğan 

VAN 
ihsan Bedirhanoğlu 
Muslıîh Gürentaş 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 
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[Reddedenler] 

ADANA 
Mehmet Geçioğlu 
Kemal Sanibnahimoğlu 

ADIYAMAN 
Mahmut Deniz 
AM Turanlı 
AFYON KARAHlSAR 
Halûk Nur Baki 
Şevki Güler (I. Ü.) 
Asım Yıknaz 

AMASYA 
Mustafa Kemal Karan 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
İsmail Gence 
Jîbrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
İbrahim İmirzalıoğlu 
Ahmet Üstün 

ANTALYA 
Etem Ağva 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Koç 

BALIKESİR 
Fennî Isılimyeli 
Süreyya Koç 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 

BİTLİS 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Kemal Deanir 

BURSA 
İbrahim ökteım 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 
Şefik İnan 

ÇANKIRI 
Rahmi İnceler 

ÇORUM 
Nuri Attnskalıoğlu 
Hilmi İncesulu 
Faruk Küreli 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 

Şetomus Arsftan 
Yusuf Azizoğlu 
Recai îsıkenderoğlu 
Vefik Pdırinçcioğlu 

ELAZIĞ 
Hürrem Müftügil 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Cevat Dursunoğlu 
Şer af ettin Konuray 
Adnan Şenyurt 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
İbrahim Cemaleılar 
Celâlettin Üzer 

GAZİANTEP 
Muzaffer Canbolalt 
Ali İhsan Göğüs 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Ndzamettin Erkmen 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Neemeddin Küçüker 
Nureddin özdenıir 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Abdullah Çilli 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Sekip İnal 

İÇEL 
Mehmet Ali Aralan 
Yahya Dertnaneı 
Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Fahrettin Kerim Gökay 
Ali Coşkun Kırca 

İZMİR 
Şeref Bakşık 
Arif Ertunga 

Ziya Hanhan 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Sırrı öktem 

KASTAMONU 
İhsan Şeref Dura 
Ali özdikmenii 

KAYSERİ 
Bahri Yazır 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 

KOCAELİ 
Nihat Erim 

KONYA 
Kemal Ataman 
İrfan Baran 
Mekki Keskin 
Rüş/tü özal 
Fakih özfakih 
Fakih özlen 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Enbek 
Mehmet Kesen 
Rauf Kıray 

MALATYA 
İT. Avni Akşit 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 

MANİSA 
Muammer Erten 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Hasan Fehmi Evliya 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Esat Kemal Aybar 
Seyfi Güne§t«n 

MUĞLA 
Turan Şahin 

NEVŞEHİR 
Ramazan Derairaoy 
Ali Baran Numıanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Ata Bodur 
Ferda Güiey 
Arif Hikmet Onat 

SAKARYA 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Fevzi Ceylân 
Fevzi Geveci 
îlyas Kılıç 

SİİRT 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 

SİVAS 
Adil Afctay % 

İbralhim Göker 
Rahımi Günay 
Cevad Odyakmaz 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 

TOKAT 
H. Ali Diaman 
Reşit önder 

TRABZON 
Ali ŞaMr Ağanoğlu 
Ahımet Şener 
Kâmuran Ural 
Ali Rıza Uzuner 

URPA 
Atalay Akan 
Keraal Badıllı 
Sabri Kılıç 
Celâl öncel 

UÇAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
ibrahim Bulanalp 

YOZGAT 
Mustafa Kepir 

ZONGULDAK 
Mehımet Ali Pestilei 
Yusuf Ziya Yiicebil<rrn 
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[Çekinserler] 

İSTANBUL 
Muhiddin Güven 

[Oya katılmıyanlar] 

0:1 

ADANA 
Hasan Aksay 
Ali Bozıdoğanoğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepınar 
Cavit Oral 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Arif Aitalay 
Mehmıet özbay 
AFYON KARAHtSAR 
Veli Başaran 
Hasan Dinçe t- (I>.) 
Şükrü Yüzbaşıoğln 

AĞRI 
Rıza Pol'at 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman 
Raif Aybar (B.) 
Osman Bölükbaşı 
Fuat Börekçi 
Bülent Ecevit (B.) 
Mustafa Kemal Erko-
van 
Muhlis Ete (11) 
İhsan Köknel 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
Ilyas Seçkin (B.) 
Ferhat Nuri Yıldırım, 
Abdülba'k Kemal Yörük 
(B.) 

ANTALYA 
Ömer Eken 
Rafet Eker 
Nihat Su 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Nedim Müren 

BALIKESİR 
Ahmet'Aydın Bolak 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Gökhan Evliyaoğlu 
Cevat Kanpulat 
Mehmet Tiritoğlu 

BİLECİK 
Sadi Bin ay 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
Hallit Rıza Ünal 

BİTLİS 
Nafiz Giray 

BOLÜ 
Zoki Balıtacıpğlu 
Ahmet Çakmak 
Turgut Çulha 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş (B.) 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
Cevdet Perin 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Şaban Keskin 
Nurettin Ok 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 
Abdurrahman Güler 
Necmi ökten (B.) 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Mehmet Çdbanoğlu 
İsmail Ertan 

Hüdai Oral 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Hilmi Güldoğan 

EDİRNE 
Talât Asal 
Süleyman Bilgen 
Fahir Giritlioğlu 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 

ERZİNCAN 
Zeynel Gündoğdu 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Giyasettin Karaca 

ESKİŞEHİR 
Seyfi Öztürk 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Hüseyin încioğlu 
Mithat San 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
İbrahim Etem Kılıçoğlu 
Naîm Tirali 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayram oğlu 

(HATAY 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Burhan Bozdoğan 

İSPARTA 
Lokman Başaran 

İSTANBUL 
Ziya Altmoğlu 
Fualt Arna 
Cihad Baban 
Nurettin Bulak 
Ratip T ahir Burak ' 
Orhan Eyüboğlu 

Hilmi Oben 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
Naei öktem 
Vahyi özarar 
llhami Sancar (B.) 
Selim Sarper 
Reşit Ülker 
Sabri Vardarlı 
Malik Yölaç 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Ali Naili Erdem 
Ragıp Gümüşpala 
İhsan Gürsan 
Necip Mirkelâmoğlu 
Şinasıi Osıma 
Kadri özek 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüm 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Fethi Doğançay 
Sabri Kesıkin 
Osman Zeki Oktay 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu (B.) 
Mehmet Göker 
Hüsamettin Gümüş pa -ı 
Vedat Âli Özk;ı<ı 
Mehmet Sağlam 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Fikret Filiz 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Halil özmeıı 
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KOCAELİ 

Sahabettin Bilıgisu 
Hâldan Kısayol 
Süreyya Softıoğlu 

KONYA 
Selçuk Aytan 
ihsan Kabadayı 
Kadir can Kaflı 
Abdüssamet Kuzucu 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
ismet inönü (Başba

kan) 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Şevket Raşit Hatip oğlu 
(B.) 
Yakup Kadri Karaos-
ımanoğlu 
Hurrem Kubat 

MABAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 

MARDİN 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Hilmi Baydur 
ilhan Tekinalp 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Hadit Fikret Aka 

NİĞDE 
Asım Eren (t.) 
Haydar Özalp 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Orhan Naim Hazinedar 
Sadi Pehlivanoğlu 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Fuad Sirmen (Başkan) 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Alitean (B.) 
Nuri Bayar 
Muslibittin Gürer 
(t Ü.) 
Hamı i Tezkan 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Nurettin Cerdtoğlu 
Bahri Cömert 

Kâmran Evliyaoğlu 
Hâmit Kip er 
Osman Şahinoğlu 

SÜRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 
Haşim Tan 

SİVAS 
Rahmi Çeltdkli 
Sebatı Hastaoğlu 
Ahmet Kangal 
Oüııer Sarısözen 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahrasmk 
Hayri Mumcuoğiu 
Orhan Öztrak (B.) 

TOKAT 
Mehmet Kazova 
Zeyyat Kocamemi 
Bekir Şeyhoğlu 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Selâhattin Güven 
Aihmet Cemil Kara 
Nazmi ökten 
Zeki Yağmurdereli 

TUNCELİ 
Vahap Kış oğlu 
Fethi Ülkü 

URFA 
Osman Ağan 
Bekir Sami Karahanlı 

UŞAK 
Ahmet Tantakılıç 

VAN 
Şükrü Kösereiısoğlu 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
ismet Kapısız 
CelM Sungur 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Nuri Beşer 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 
Ramiz Karakaşoğlu 
Suphi Konak 
Sadık Tekin Müftüoğlu 

[Açık üyelikler] 
Hatay 1 
Manisa .1 
Muş 1 
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19 . 10 . 1960 tarih ve 105 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılmasına dair kanun tekliflerine 

verilen oyların sonucu 

(Yeter sayı yoktur.) 

ADANA 
Yusuf Aktimur 
Mehmet Geçioğlu 
Kemal Sanibrıahimoğkı 
İbrahim Teklin 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mahmut Deniz 
Ali Turanlı 

AFYON KARAHİSAR 
Halûk Nur 'Baki 
Şevki Güler 
Mehmet Turgut 
Asım Yılmaz 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem özoan 

AMASYA 
İsmail Sarıgöz 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
İsmail Gence 
ibrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
İbrahim tmirzalıoğlu 
Ahmet Üstün 

ANTALYA 
Etem Ağva 
Hasan Fehmi Boztepe 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Sabit Osman Avcı 
Saffet Eminağaoğiu 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 18Q 

Kabul edenler : 189 
Reddedenler 0 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 258 

Açık üyelikler 3 

[Kabul edenler] 
AYDIN 

Hilmi Aydınger 
Melâhat Gedik 
Reşat özarda 
İsmet Sezgin 
Mehmet Yavaş 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Fennî Islimyeli 
Ahmet İhsan KiTimlı 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 

BİNGÖL 
M. Suddık Aydar 

BİTLİS 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Zeki Balttacıoğlu 

BURSA 
Hikmet Akalın 
İbrahim öktem 
Ekrem Paflssoy 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 
İsmail Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Süreyya Endik 
Şefik İnan 
Refet Sezgin x 

ÇANKIRI 
Rahmi İnceler 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Hilmi İncesulu 
Faruk Küreli 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Şehmus Arslan 
Yusuf Azizoğlu 
Recai Is&enderoğlu 
Vefik Pdirinçcioğlu 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Süleyan'an Bilgen 
llhami Ertem 
Nazmi özoğul 

ELAZIĞ 
Hürrem Müftügil 
Kemal Satır 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Cevat DuTSunoğlu 
Giyasetttfcn Karaca 
Şer afettin Konuray 
Cevat önder 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
İbrahim Cemalcılar 
Seyfi öztürk 
Celâlettân Üzer 

GAZİANTEP 
Muzaffer Canbolat 
Hüseyin tncioğlu 

Kudret Mavitan 
GÜMÜŞANE 

Neemeddîn Küçüker 
Nuredddn özdemir 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Aili Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah Çilli 
Sekip İnal 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mehmet Ali Arslan 
Yahya Dermancı 
Celâl Kılıç 
Sadık Kutlay 
İhsan önal 

İSPARTA 
Ali Ihsıan Balıma 
Sadettin Bilgiç 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
Suphi Baykam 
Mahmut Rıza Bertaa 
Ferruh BozbeyM 
Ömer Zekâi Dorman 
Fahrettin Kerim Gökay 
Muhiddin Güven 
Ali Ooşjkun Kırca 
Sahabettin Orhon 
İsmail Hakkı Teküniel 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Mehmet Ali Aytaş 
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Şeref Balkşık 
Muzaffer Döşemeci 
Arif Ertunga 
Ziya Haııhan 
Saim Kaygan 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Hasan Etfdoğarı 
Kemal Güven 
Keımal Kaya 
Kemal Okyay 

KASTAMONU 
Ali özdikmenli 
ismail Hakkı Yılanlı-
oğılu 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Bahri Yazır 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Hasan Tahsin .Uzun 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 

KOCAELİ 
Cemal Babaç 

KONYA 
Kemal Ataman 
İrfan Baran 

ADANA 
Hasan Aksay 
Ali Bozdoğanoğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemali Küçükte-
pepmar 
Cayit Oral 
Ahmet Savrun 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Mehımet özbay 
AFYON KARAHÎSAR 
Velii Başaran 
Şülkrü Yüzbaşıoğlu 
Hasan Dinçer (B.) 

AĞRI 
Rıza Pol'at 

M. Meclisi B : 
Ahmet Gürkan 
Mekki Keskin 
Abdüsısamet Kuzucu 
Rüştü özal 
Fakih özfakih 
Fakih özlen 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Enbek 
Mehmet Kesen 
Rauf Kıray 
Sezai Sarpaşar 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 

MANİSA 
Muammer Erten 
Yaikup Yakut 
Nahit Yenişelhirlioğlu 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Seyfi Güneştan 

114 10.9.1962 0:3 
MUĞLA 

Turan Şahin 
NEVŞEHİR 

Ramazan Demirtsoy 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Refet Aksoy 
Ata Bodur 
Ferda Güley 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Güner 

SAKARYA 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Mehmet Başaran 
Fevzi Ceylân 
Fevzi Geveci 
Myas Kılıç 

SÜRT 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 

SİVAS 
İbrahim Göker 
Rahmi Günay 
Cevad Odyakmaz 

[Oya katılmıyanlar] 
AMASYA 

Reşat Arpaeiioğlu 
Mustafa Kemal Karan 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman 
Rai'f Aybar (B.) 
Nihat Berkkan 
Oısman Bölükbaşı 
Fuat Börekçi 
Bülent Ecevit (B.) 
Mustafa Kemal Erko-
van 
Muhlis Ete (B.) 
ihsan Köknel 
Mehdi Mihçıoğlu 
Emin Palksüt 

Zühtü Pehlivanlı 
llyas Seçkin (B.) 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Abdülhak Kemal Yörük 
(B.) 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Ömer Eken 
Rafet Eker 
Nizamî Kerimıoğlu 
Nihat Su 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Müren 

BALIKESİR 
Ahmet Avdın Bolalk 
Kaya Bulut 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
H. Ali Dizman 
Reşit önder 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğhı 
Ekrem Dikmen 
Ahmet Şener 
Kâmuran Ural 

URFA 
Atalay Akan 
Kemal Badıllı 
Kadri Eroğan 
Sabri Kılıç 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
İbrahim Bulanalp 

VAN 
İhsan Beıdirhanoğlu 
Muslih Görentaş 

YOZGAT 
Mustafa Kepir 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Gökhan Evliyaoğlu 
Cevat Kanpulat 
Cihat Turgut 

BİNGÖL 
Sadi Binay 
Orhan Tuğrul 

BİLECİK 
Halit Rıza Ünal 

BİTLİS 
Nafiz Giray 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
Turgut Çulha 
Kemal Deanâr 
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Kâmil înaıl 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş (B.) 
Mahmet özbey 
Nadir Yavuzıkan 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Şaban Keskin 
Nurettin Ok 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 
Abdurrahman Güler 
Necmi ökten (B) 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Mehmet Çohanoğlu 
İsmail Ertan 
İbrahim Koeatürk 
Hüdai O rai 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Hilmi Güldoğan 

EDİRNE 
Talât Asal 
Fahir Giritlioğlu 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Naci Güray 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Zeynel Gündoğdu 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Aziz Zeytimoğlu 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Ali İhsan Göğüs 
Mithat San 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Oüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesi/ 
Nizamettin Erfanen 
İbrahim Etem Kı-
lıçoğlu 
Ali Köymen 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Burhan Bozdoğan 

İSPARTA 
Lokmam. Başaran 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Ziya Altınoğlu 
Fuat Arna 
Cihad Baban 
Nurettin Bulak 
Ratip Tahir Burak 
Tahsin Demiray 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 
Hilmi Oben 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
Naci öktem 
Vahyi özarar 
llhami Sancar (B.) 
Selim Sarper 
Hüsamettin Tiyanşan 
Reşit Ülker 
Sajbri Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolaç 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Ali Naili Erdem 

Ragıp Gümüşgala 
İhsan Gürean 
Nihat Kür#at 
Necip Mitfkelâmoğlu 
Şinaai Osm* 
Kadri özek 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüm 
S i m öktem 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Futihi Doğançay 
İhsan Şeref Dura 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 

KAYSERİ 
Turhan Fcyzioğlu (B.) 
Mehmet Göker 
Hüsamettin Gümüş pal a 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Sağlattı 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mahmet Alâeddin Eriş 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilıgifiu 
Nihat Erim 
Hâldan Kısayol 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Selçuk Aytan 
thsan Kabadayı 
Kadircan Kaflı 
Ömer Kart 
Cahit Yılmaz 
Sait Sma Yücesoy 

MALATYA 
Ahmet Fırat 
İsmet İnönü (Başbakan) 
Halît Ziy» Özkan 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Şevket Raşit Hatipoğhı 
(B.) 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Nuaret Köklü 
Hürrean Kubat 
Hilmi Okçu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Hasan Fehmi Evliya 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlıı 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Hilmi Bay dur 
Cevdet Osıkay 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 

NİĞDE 
Asım Eren 
Haydar Özalp 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Yusuf izzettin Ağaoğlu 
Orhan Naim Hazinedar 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğhı 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Fuad Sirmen (Başkan) 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Alican (B.) 
Nuri. Bayar 
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Muslihittin Gürer 
(t. Ü.) 
Hami Tezkaıı 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Nurettin Ceritoğlu 
Bahri Cömert 
Kâmran Evliyaoğlu 
Hânıit Kiper 
Hüseyin Özalp 
Osman Şahinoğlıı 

SttET 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 

SÎNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Mustafa Kaptan 

Cemil Kar ah an 
Haşim Tan 

SÎVAS 
Adil AJtay 
Rahmi ÇelMrii 
Sebati Hastaoğlu 
Ahmet Kangal 
Güner Sansözen 
Reşat Turhan 
Talisin Türkay 
Mahmut Vurai 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramlı 
Hayri Mumcuoğlu 
Orhan öztrak (B.) 

TOKAT 
Mehımet Kazova 

Zeyyat Ko<;amemi 
Bekir Şeyhoğlu 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Selâhattin Güven 
Ahmet Cemil Kara 
Nazmi ökten 
Ali Rıza Uzuner 
Zeki Yağımı rdervli 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 

URPA 
Osman Ağan 
Bekir Sami Karahanh 

UŞAK 
Ahmet Taihtiakıthç 

[Açık üyelikler] 
Hatay 
Manisa 
Muş 

1 
1 
1 

VAN 
Şükrü Kösereiaoğ'lu 

YOZGAT 

ismail Hakkı Akdoğanı 
ismet Kapısız 
Turgut Nizaiüioğlu 
Celâl Sungur 
Voli Uyar 

ZONGULDAK 

Ahmet Fuat Ak 
Nuri Beşer 
Kenan Eeengin 
Fevzi Fırat 
Raimiz Karakaşoğlu 
Suphi Konak 
Sadık Tekin Müftüoğlu 

-

Yekûn 3 



Dönem : 1 
Toplantı: ı M İ L L E T M E C L Î S İ S. Sayısı : 

Erzurum Milletvekili Giyasettin Karaca'nın, 2510 sayılı Kanuna 
ek 105 sayılı Mecburi İskân Kanununun kaldırılması hakkında, 
Mardin Milletvekili Esat Kemal A^bar ve 51 arkadaşının, 2510 
sayılı İskân Kanununa ek 19 . 10 .1960 tarih ve 105 sayılı Kanu
nun yürürlükten kaldırılmasına dair ve Mardin Milletvekili Talât 
Oğuz ve 28 arkadaşının, 105 sayılı Kanunun yürürlükten kaldı
rılmasına dair kanun teklifleri ve İçişleri, İmar ve İskân, Maliye ve 

Bütçe komisyonları raporları (2 /29 , 2 /30 ve 2 /58) 

Erzurum Milletvekili Giyasettin Karaca'nın, 2510 sayılı Kanuna ek 105 sayılı Mecburi tskân 
Kanununun kaldırılması hakkında kanun teklifi (2/29) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

2510 sayılı Kanuna ek 105 sayılı Mecburi iskân Kanununun kaldırılması hakkındaki kanun 
teklifim, esbabı mucibesiyle birlikte sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerinizi saygılarımla rica ederim. 
11 . 12 . 1961 

Erzurum Milletvekili 
Giyasettin Karaca 

Millet Meclisi Başkanlığına 

2510 sayılı Kanuna ek olarak çıkarılan ve meriyette bulunan 105 sayılı Kanun 27 Mayıs 
1960 yılında İhtilâl ve İnkılâbın zaruri icapları olarak tedvin edilmiştir. Keza mezkûr ka
nunun çıkarıldığı zamanki Anayasa Kanunu mer'i Türk Hukuk mevzuatı ve İnsan Hakları 
Beyannamesine aykırı olmasına rağmen, kanunların tedvini zaruret tahtında ihtiyaçları kar-
şılmak üzere vâzu kanuna tanınan bir yetkidir. İhtilâllerin tabiî ve normal karakterleri 
karşısında bu kabil kanunların çıkarılması Türkiye'mizde her hangi bir aksülâmel yaratma
mıştır. Zira bu kanunun tatbikinden mağdur olanlar dahi günün tabiî icapları ve hâdiselerin 
seyri karşısında uygulanışa vatanperverlik ve milliyetseverliğin en asîl örneğini vererek 
Hükümetimize de bu yolda bilhassa müzahir olmuşlardır. 

Kahramanlığı dillere destan olan, yer ile göğün birleştiği kürei arz üzerinde mevcut bi
lûmum dünya devletlerine ve beşeriyete mertlik, dürüstlük ve vatanseverliğin en şahika ör
neğini vererek başladığını zaferle bitirmek suretiyle, Türkiye'de demokrasinin tam mânasiy-
le ve Garp anlamında tahakkuku için bütün müesseseleri hazırlamış ve bunun tabiî neticesi 
olarak 15 Ekim 1961 gününde yapılan eşit ve serbest seçimler sonunda nefsinde topladığı millî 
hâkimiyeti B. M. Meclisine şerefle devretmiştir. Bu sebeple Türkiye'de millî irade yeniden 
Yüksek Meclisin mânevi şahsiyetinde toplanmıştır. Bunun da tabiî ve normal bir sonucu olarak 
yurtta ve cihanda huzur ile sulh ve sükûnu temin eden ve bütün bir güveni haiz devamlı ve 
istikrarlı bir Koalisyon Hükümeti de kurulmuştur. 

içinde bulunduğumuz normal ve güvenilir demokratik rejim karşısında huzur ve sükûn av
det etmiştir. Bu sebepledir ki Üniversite öğretim üyelerinin affı hakkındaki 114 sayılı Kanu-
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nun kaldırılması hakkında gerek Hükümet, ve gerekse milletvekilleri tarafından Yüksek Mec
lise kanun teklifi sunulmuştur. Bu itibarla bir sözlü soru münasebetiyle de Sayın Başbakan 
Yardımcısının Meclisi Âliye arzı cevapta bulunurken 27 Mayıs İhtilâlinin hitam bulduğu ifa
de buyurulmuştur. 

Demokratik rejimin bütün müesseseleriyle müesses bulunduğu modern ve müterakki, lıür-
riyetsever Devletmizin ve Hükümetmizin 9 . 7 . 1961 tarihli ve 334 sayılı Anayasa Kanunu
na, Türk Hukuk mevzuatına, içtimai ve sosyal adalete, üyesi bulunduğumuz Birleşmiş Milletler 
İnsan Haklan Beyannamesinin .12 nci maddesine taban tabana zıt bulunan 105 sayılı Kanu
nun mevcudiyeti memleketimizde demokratik rejimin benimsendiğine ve kabul edildiğine mâni 
görülmektedir. 

Bilâkis mevcut ve mer'i Türk kanunlar külliyatından ayıklanması demokrasi rejimini tamamiy-
le benimsemiş Türk Milletinin ve onun hakiki mümessili bulunan T. B. M. Meclisinin en şe
refli vazifelerinden biri cümlesindendir. Zira 334 sayılı Anayasa Kanununun geçici 4 ncü mad
desinin 3 ncü fıkrasıda bu kabil kanunların kaldırılması hakkını Yüksek Meclise bahsetmiştir. 
Esasen Ceza Kanunumuz cezanın şahsiliği prensibini kabul ettiği halde 105 sayılı Kanun bu
nu aile efradına ve diğer derecelere varıncaya kadar çok uzaklara teşmil etmiştir. 

Yine T. C. Kanunumuzun 44 ncü maddesindeki sarahat ve kanunsuz suç ve ceza olmaz 
hükmünün sarahat ve bedahati hilâfına suç olmaksızın ebedî sürgün cezası hükmü uygulan
mıştır. 

Yine Türk Ceza Kanununun ruh ve asıl gayesi hilâfına asli bir ceza olmaksızın fer'i ceza 
olan sürgün hükmünün tatbik edilmiş bulunduğu aşikârdır. 

Yine şahsi husıimetler yüzünden vâki ihbarları müeyyit her hangi bir suç unsuru olmadı
ğından haklarında takibata mübaşeret edilmemiş, edilenlerin de ademitakip ve beraet kararı 
almak suretiyle masuniyetleri sabit olduğu halde, Anayasa Kanununun 18 nci maddesinin ki
şiye tanıdığı yerleşme hakkı ihlâl edilmiştir. 

Anayasa Kanununun mal emniyetine dair 36, 37 ve 38 nci maddeleriyle. 105 sayılı Kanuna 
tâbi tutulanlar aleyhine halen ihlâl edilmekte, sahiplerinin gıyaplarında değer pahaları 
dahi verilmeksizin gayrimenkuller tasviyeye tâbi tutulmaktadır. Kaldı ki mezkûr kanunun 
devam etmekte bulunması vatandaşlarımızın istikbalini ve Anayasanın tanıdığı hakları teh
likede bırakmaktadır. Kısaca mâruz ve öz gerekçe karşısında 2510 sayılı İskân Kanununa 
ek 105 sayılı Kanunun devamında siyasi ve içtimai bir zaruret kalmadığından Anayasa hu
kukumuzla mutabakatı temin ve memleketlerinden sürgüne tâbi tutulmak suretiyle gadre 
uğramış masum vatandaşlarla, istikbal içinde tatbiki halinde demokrasimizi zedelemeye matuf 
ve antidemokratik vasıflar taşıyan, kişinin yerleşme ve mal emniyeti bakımından tehlike arz 
eden işbu kanunun kaldırılması teklif ve arz olunur. 

ERZURUM MİLLETVEKİLİ KİYASETTİN KARACA'NIN TEKLİFİ 

2510 sayılı Kanuna ek 105 sayılı Mecburi îskân Kanununun kaldırılması hakkında kanun 
teklifi 

MADDE 1. — 2510 sayılı Kanuna ek 105 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 
MADDE 2. — Bu kanunun devamı sırasında satılan menkul malların satışından mütevellit 

Devlet idareleri aleyhine her ne suretle olursa olsun dâva açılamaz. 
MADDE 3. — Gayrimenkul mallar hakkındaki tasfiye muameleleri kanunun meriyete girdiği 

tarihten itibaren durdurulur. Ve sahiplerine eski hukuki durumlariyle birlikte aynen devre
dilir, 

MADDE 4. — Bu kanun neşri tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 
MADDE 5. — Bu kanunu İçişleri ve Maliye Bakanlıkları yürütür. 

M. Meclisi ( S. Sayısı: 146 ) 
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Mardin Milletvekili Esat Kemal Aybar ve 51 arkadaşının, 2510 sayılı iskân Kanununa ek 19.10.1960 

tarih ve 105 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılmasına dair kanun teklifi (2/30) 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

1. Halen yürürlükte bulunan, 2510 sayılı İskân Kanununa ek 19 . 10 . 1960 tarih ve 105 sayılı 
Kanunun meriyetten kaldırılması için tarafımızdan hazırlanan kanun tasarısı mucip sebep lâyiha
sı ile birlikte takdim kılınmıştır. 

2. 105 sayılı Kanuflun bir an evvel yürürlükten kaldırılması icabettiği gerekçede izah edilmiş
tir. Kanunun yürürlükte kalması telâfisi kabil olmıyan mağduriyetlere sebebolmaktadır. Demok
ratik hak ve hürriyetlerle ve Anayasamız ile teminat altına alınmış olan insan hakları ve vatan
daş hürriyetleriyle bağdaşamıyan işbu kanunun ilgasına dair teklifimizin Büyük Millet Meclisi Da
hilî Nizamnamesinin 70 ve mütaakıp maddeleri uyarınca müstaceliyetle müzakeresinin icrasına mü-

u.eıcıııııaı ott^gı ı ıc aıa <: 

Mardin 
Esat Kemal Aybar 

Erzurum 
Turhan Bilgin 

Erzurum 
Ertuğrul Akça 

Hatay 
Sekip înal 

Sivas 
Mahmut Vural 

Tokaıt 
Zeyyat Kocamemi 

Urfa 
Kemal Badtllı 

Mardin 
Seyfi Günestan 

Çanakkale 
Befet Sezgin 

Van 
îhsan Bedirhanoğlu 

Urfa 
Celâl Öncel 

Ordu 
Ata Topaloğlu 

Ağrı Ağrı Diyarbakır 
>,vzat Güngör Kerem özcan Adnan Aral 

Erzincan 
Sadık Perinçek 

Maraş 
Ali Hüdayioğlu 

Konya 
Ahmet Gürkan 

Manisa 
Nusret Köklü 

Erzincan 
Hüsamettin Atabeyli 

Maraş 
Kemal Bağcıoğlu 

Elâzığ 
Naci Güray 

Giresun 
Ali Köymen 

Adıyaman 
Arif Atalay 

Bitlis 
Nafiz Giray 

Hatay 
Ali Muhsin Bereketoğlu 

Van 
Şükrü Kösereisoğhı 

Kars 
Kemal Kaya 

Giresun 
İbrahim Ethem Kıhçolu 

Ağn 
Rıza Polat 

Gaziantep 
Mithat San 

Maraş 
Adnan Karaküçük 

Manisa 
Süleyman Çağlar 

Balıkesir 
Cihat Bilgehan 

4 Aralık 1961 

Adıyaman 
Ali Turanlı 

Bolu 
Fuat Ümit 

« 
Erzurum 

Cevat önder 

Bingöl 
Dr. Halit Ziya Ünal 

Ordu 
Ata Bodur 

Hatay 
Abdullah Çilli 

Erzurum 
Tahsin Telli 

Maraş 
Enver Kaplan 

Ankara 
îhsan Köknel 

Rize 
Erol Yılmaz Akçal 

Adana 
Dr. İbrahim Tekin 
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Konya 
Dr. Faruk Sükan 

Bursa İçel Aydın Afyon Karartı işar 
îsmail Yılmaz Celâl Kılıç Reşat özarda Mehmet Turgut 

İstanbul 
M. Rıza Bertan 

105 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılmasına dair kanun tasarısının mucip sebepleridir. 

Millî Birlik Komitesi tarafından çıkarılan 2510 sayılı İskân Kanununa ek 19.10.1960 ta
rih ve 105 sayılı Kanun, vatandaşların emniyet ve huzur içinde bulunmalarına mâni bir mahi
yet taşımaktadır. 

Şöyle 'ki : 
1. 105 sayılı Kanun, dinî hissiyatı, gelenekleri, yabancı ideolojileri alet ederek veya cebir 

ve şiddet kullanarak, malik ve zilyedi olduğu gayrimenkulun bulunduğu mıntakada yaşıya ti 
halkın tamamı veya bir kısmı üzerinde tesis eyVliği nüfuza dayanarak : 

a) Mmtakası sakinlerini maddeten veya minen tehdidettiği veya huzurunu bozacak hare
kette bulunduğu, 

b) Fertlerin hukukuna tecavüz ettiği veya tahakküm ederek . serbestçe iradelerini izhar 
etmelerine müessir olduğu, 

c) Millî menfaatlere zarar verecek her hangi bir faaliyette bulunduğu idari tahkikat ile 
tesbit edilecek kimselerin mecburi iskâna tâbi tutulabileceklerini âmirdir. 

Kanunun birinci maddesi umumi surette bil Fiil ve vakıa tesbit etmekte ve ayın madde bu 
fiil ve vakıaya mecburi iskân cezası hukuki tabiriyle sürgün cezası vaz'eylemektedir. 

Anayasamızın 7 nci maddesi, yargı yetkisinin Türk Milleti adına ancak müstakil mahkeme
ler tarafından istimal edilebileceği esasını kabul etmekte ve 105 sayılı İskân- Kanunu ise kazai 
mercilerce kullanılması icabeden ceza verme yetkisini idari makamlara tanımakla Anayasamı
zın bahsi geçen' 7 nci maddesine mugayir bulunmaktadır. 

2. Memnu sayılarak cezai müeyyide ile ka-şılanan fiillerin anlamda tereddütlere mahal 
bırakmıyacak bir vuzuh ile tarif edilmesi, ceza hukukumuzun temel prensipleri mııktazasırı-
dandır. Türk Ceza Kanunumuzun 1 nci maddecinde, kanunun sarih olarak sı-;; saymadığı bir 
fiil için kimseye ceza verilemiyeceği hükmü kovımuştur. Bu hüküm suç sayılan fiillerin sarih 
bir surette tavsifi mecburiyetini ifade etmektedir. Buna karşılık 105 sayılı Kanunun tatbikatı
na esas tutulan vakıaların kesin bir tarifi yapılmamış ve mümkün mertebe takdiri geniş tutan 
ibareler tercih edilmiştir. Mezkûr kanunun 1 nm maddesinde suç unsuru olarak kabul ve ta-
dadedilen gelenekler, 'huzuru bozacak hareketi ar, millî menfaatlere zarar verecek fiiller neler
dir? Mânevi tehdidin hududu nedir? Ve nihavet fertlere iras edilecek basit bir hukuki zarar 
bu kanunun tatbikatını gerektirmekte midir? Bu sorulara verilecek cevaplar işbu kanunun 
hazin tatbikatlara çok müsaidolduğunu göstermektedir. 

Nitekim : Bu kanun-evvelâ 55 kişi hakkında tatbik edilmiş ve mecburi iskâna, tâbi tutula
rak bu kimseler gittikleri yerlerde mahkemeye sevk edilmişlerdir. Yapılan muhakemeleri so
nunda bu şahısların cümlesinin beraetlerine karar verilmiş olması bu kanunun ne dereceye ka
dar adaletle bağdaşabileceğini ortaya koymuştur. 

3. 105 sayılı Kanun, tatbikatında vatandaş1 ara müdafaa hakkı da tanımamıştır. Tahkikat 
zabıtaca yapılmakta ve ittihaz edilen mecburi iskân kararları, kanun yoluna müracaat hakkı 
ve neticesi beklenmeksizin infaz edilmektedirler. 
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4. Ceza Kanunumuz, cemiyet için en tehlikeli sayılan, suçlar için âzami üç sene sürgün ce
zası tesbit ettiği halde 105 sayılı Kanuna göre nakillerine karar verilen kimselerin mecburi 
iskânları süre ile de takyidcdilmemiştir. 

5. Bir arada yaşamanın temel şartının mal ve can emniyeti olduğunu kabul eden Anayasa
mız, 14 ncü maddesiyle bunları teminat altına almışken 105 sayılı iskân Kanunu nakillerine 
karar verilen vatandaşların menkul ve gayrimenkul mallarının tasfiyesi hakkında kabul ettiği 
şekil maalesef bu vatandaşların mallarının ve servetlerinin kısmı âzamisi itibariyle müsadere
lerini tazammun etmektedir. 

Netice : Yukarda izah edildiği üzere 105 sayılı Kanun, vatandaşların en tabiî hak ve hür
riyetlerini baltalıyan, Anayasamız ile teminat altına alınmış bulunan mülkiyet, seyahat ve 
hattâ yaşama hürriyetlerini sclbcden bir mahiyet taşıdığı gibi en basit bir adalet ve insaf ölçü
leri içinde dahi mütalâası gayrikabil ve bir keli ıe ile demokratik nizamın ruhuna aykırı bulun
maktadır. Kanunun yürürlükte kalması vatan laşlarm huzur ve emniyetini bozmakta ve daimî 
idari baskı ve tehdit altında bulundurmaktadır. 

105 sayılı Kanunun çıkmasına sebebolan şart 'ar mürtefi olmuş ve demokratik bir hukuk re
jimine girmiş bulunduğumuza, göre milletçe arzuladığımız huzur ve emniyetin tesisi adına 105 
sayılı Kanunun bir an evvel meriyetten kaldırılması âcil bir zaruret olmuştur. 

MAEDİN MİLLETVEKİLİ ESAT KEMAL AYBAR VE 51 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

2510 sayılı îskân Kanununa ek 19 . 10 . 1960 tarih ve 105 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılma
sına dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 2510 sayılı îskân Kanununa ek 19 . 10 . 1960 tarih ve 105 sayılı Kanun bütün 
hukuki ve fiilî neticeleriyle birlikte yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 2. — 105 sayılı Kanuna dayanarak mecburî iskâna tâbi tutulmuş olan vatandaşlar, 
bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren serbest bırakılmışlardır. 

MADDE 3. — Nakillerine karar verilmiş k753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu-
clesi delaletiyle uygulanan İskân • Kanunu ve 4imseler hakkında 105 sayılı Kanunun 3 ncü mad-
nun tatbikatı da durdurulmuştur. -

MADDE 4. — Nakillerine karar verilen kişilerin el konmuş menkul ve gayrimenkul malla
rından satılmamış olanları veya Hazine adına tescili yapılmış gayrimenkuUeri hiçbir harca 
tâbi tutulmaksızın sahiplerine hemen iade edilir. 

MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — İşbu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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Mardin Milletvekili Talât Oğuz ve 26 arkadaşının, 105 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılmasına 
dair kanun teklifi (2/58) 

20 . 12 . 1961 

Millet Meclisi Başkanlığına 

2510 sayılı İskân Kanununa «klenen 105 sayılı Kanunun kaldırılması hakkındaki kanun tasarısı 
ve gerekçesi ekte sunulmuştur. 

Gereğinin ifasını rica ederiz. 

C.K.M.P. 
Mardin 

Talât Oğuz 

C.K.M.P. 
Ağrı 

Nevzat Güngör 

C.K.M.P. 
Yozgat 

İsmet Kapısız 

C.K.M.P. 
Yozgat 

Turgut Nizamoğlu 

C.K.M.P. . 
Yozgat 

Mustafa Kepir 

Ankara 
İsmail Gene* 

C.K.M.P. 
Afyon 

Hasan Dinçer 
C.K.M.P. 
Erzurum 

Tahsin Telli 

C.K.M.P. 
Ağrı 

Veysi Yardımcı 

C.K.M.P. 
Ağrı 

Rıza Polat 

C.K.M.P. 
Çankırı 

Nurettin Ok 

C.K.M.P. 
Konya 

İrfan Baran 

C.K.M.P. 
Ankara 

Nihat Berkkan 

Nevşehir 
Ramazan Demirsoy 

C.K.M.P. 
Yozgat 

Neşet Çetintaş 
C.K.M.P. 
Yozgat 

/. 77. Akdoğan 
C.K.M.P. 

Niğde 
M. Altınsoy 

C.K.M.P. 
Ankara 

Mansur ülusoy 

C.K.M.P. 
Kastamonu 

İsmail Hakkı Yilanlıoğlu 

C.KM.P. 
Erzurum 

Şerafettin Konuray 

C.K.M.P. 
Eskişehir 

Seyfi öztürk 

C.K.M.P. 
Kırşehir 

Halil özmen 

Çankırı 
Rahmi İnceler 

Zonguldak 
Yusuf Ziya Yücelilgin 

C.K.M.P. 
Ankara 

N. AğırnasU 

O.K.M.P. 
Kütahya (Senatör) 

0. C. Er kut 

C.K.M.P. 
Ağrı 

Kerem özcan 

C.K.M.P. 
Afyon 

Veli Başaran 

C.K.M.P. 
Sivas 

Cevad Odyakmaz 

C.K.M.P. 
Elâzığ 

Nurettin Ardıçoğlu 

C.K.M.P. 
Ankara 

Zühtü Pehlivanlı 

Nevşehir 
Ali Baran Numanoğlu 

Memduh Erdemir 

C.K.M.P. 
Ankara 

A. K. Yörük 
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105 Sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılmasına dair kanun teklifi gerekçesi 

27 Mayıs inkılâbının tevlidettiği zaruretler, içtimai ve siyasi mülâhazalar dolayısiyle Doğu ve 
Güney - Doğu Anadolu illerinde tatbik sahasına konulan 2510 sayılı Kanuna ek 105 sayılı Kanu
nun aşağıdaki sebeplerle yürürlükten kaldırılması gerekmektedir. 

Ezcümle : 
1. Anayasanın 10 ncu maddesinin (Devlet, kişinin temel hak ve hürriyetlerini, fert huzuru, sos

yal adalet ve Hukuk Devleti ilkeleriyle bağdaşamıyacak surette sınırlıyan siyasi, iktisadi ve sosyal 
bütün engelleri kaldınr.) hükmünü vaz'eden 2 nci fıkram gereğince 105 sayılı Kanunun yürürlükte 
kalmasına imkân yoktur. 

2. 105 sayılı Kanun, antidemokratik ve Hükümetin mütekeffil ve mütaahhit bulunduğu insan 
Hakları Evrensel Beyannamesine aylarıdır. 

3. 105 sayılı Kanun, suç ve cezaların şahsiliği prensibine de aykırıdır. 
4. 105 sayılı Kanunun, tatbikatta, kanunların umumiliği prensibini ihlâle müncer olacak suret

te tedvin edilmiş bulunması bakımından da yürürlükten kaldırılması muktazidir. Nitekim kanunun, 
içtimai huzuru haleldar edecek tarzda ve sadece bir kısım eşhas hakkında tatbik edilmiş bulunması, 
bu noktai nazarımızı müeyyittir. 

5. 105 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılması içtimai hayatımızda bir boşluk husule getirmi-
yecektir. Zira bu kanunun tatbikini icabettiren fiiller esasen halen yürürlükte bulunan mevzuatı-
mızd'a mevcut cezai müeyyideler ile aşılanmış bulunmaktadır. 

Adı geçen kanun yürürlükten kaldırıldığı takdirde Hükümet programında vait mevzuu olan 
içtimai huzurun tesisine geniş çapta hizmette bulunulmuş olacaktır. 

MARDÎN MtLLETVEKlLt TALÂT OĞUZ'UN TEKLlFl 

105 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılmasına dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 2510 sayılı iskân Kanununa ek 105 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanuna tâbi tutulmuş olanların tasfiye edilmiş gayrimenkul mallarından halen 
Hazine uhdesinde kalanlar aynen ve derhal sahiplerine iade olunur. Ve bu iade muamelesinden do
layı her türlü hare ve masraf alınmaz. 

Üçüncü şahıslar uhdesine intikal etmiş gayrimenkul mallar hakkında 105 sayılı Kanunun neşri 
tarihindeki rayiç bedel üzerinden sahiplerinin, Hazineye karşı umumi hükümler dairesinde dâva hak
ları mahfuzdur, işbu dâvalar dahi her türlü hare ve masraftan muaftır. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

t 

, M. Meclisi (S. Sayısı: İ46) 
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îçigleri Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
İçişleri Komisyonu 

Esas No. 2/29,30,58 
Karar No. 3 

15.2.1962 

Yüksek Başkanlığa 

Erzurum Milletvekili Giyasettin Karaca'nm, 2510 sayılı Kanuna ek. 105 sayılı Mecburi iskân 
Kanununun kaldırılması hakkındaki kanun teklifi ile Mardin Milletvekili Esat Kemal Aybar 
ve 51 arkadaşının ve Mardin Milletvekili Talât Oğuz ve 26 arkadaşının, aynı mahiyetteki ka
nun teklifleri, teklif sahipleri, İçişleri Bakanı ve ilgili diğer Bakanlık temsilcilerinin iştira
kiyle komisyonumuzda görüşüldü : 

105 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılması maksadiyle hazırlanmış 'bulunan ve komisyo
numuza üç teklif halinde intikal eden tekliflerin tevhiden görüşülmesi kararlaştırıldıktan son
ra, mevzuun tümü üzerinde müzakereye geçildi. 

içişleri Bakanının, konu hakkında vermiş olduğu geniş ve etraflı izahat neticesinde : 
105 sayılı Kanunun yalnız bir bölgede tatbik edildiğini, hukuk devletinde idari mercilere 

böyle fevkalâde yetkiler tanınmasının mümkün olmadığını nazarı itibara alan komisyonumuz 
105 sayılı Kanunun; Anayasanın^ herkesin dileliğf yerde yerleşme hürriyetini, fert huzurunu, 
kişinin maddi ve mânevi varlığını geliştirme hakkını ihlâl ve ilga edip, 

Kamu düzeni, millî güvenlik gibi sebeplerle de olsa, insan temel hak ve hürriyetlerinin özü
ne dokunulamıyacağı, kişi hürriyetinin hâkim kararı olmadıkça kayıtlanamıyacağı, olağanüs
tü yargı yetkisine sahip merciler kurulamıyacığı, cezanın şahsi olduğu prensiplerine de aykırı 
düştüğünden, Anayasamızın 10, 11, 14, 18, 31 ve 33 ncü maddeleri muvacehesinde yürürlükten 
kaldırılması, prensi'bolarak ittifakla kabul edi'erek maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

Komisyonumuz, metne vuzuh vermek ve tatbikatta zuhuru muhtemel ihtilâfları önlemek 
için yeni bir metin tanzim etmek suretiyle k a 1 un teklifini, bâzı üyelerin, Hükümet tasarısı
nı beklemek talebine rağmen çoğunlukla kabul etmiştir. 

imar ve iskân Komisyo ıuna tevdi buyurulmak Havalesi gereğince 
lığa sunulur. 

Millet Meclisi 
içişleri Ko. Başkanı 

izmir 
Osman Sabri Adat 

Afyon Karahisar 
Halûk Nur Baki 

Konya 
İhsan Kabadayı 

Başkanvekili 
Vâki itirazım, nazara 

alınmak kaydiyle 
Kırklareli 

Alâeddin Eriş 
Ankara 

iSöz hakkım mahfuzdur 
İbrahim Sıtkı Hatipoglu 

Kütahya 
Sezai Sarpaşar 

Sözcü 
Edirne 

İlhamı Ertem 

üzere Yüksek Başkan-

Kâtip 
Ankara. 

Zühtü Pehlivanlı 

istanbul 
Ziya Alttnoğlu 

Eskişehir 
Söz hakkım mahfuzdur 

Şevket Asbuzoğlu 
Mardin 

Şevki Aysan 
imzada 'bulunamadı 

Van Yozgat 
Şükrü Kösereisoğlu Mustafa Kepir 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 146) 
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îmar ve İskân Komisyonu raporu 

Mîllet Meclisi 
İmar ve İskân Komisyonu 3.3. 1962 
Esas No : 2/29, 2/30, 2/58 

Karar No : 2 

Yüksek Başkanlığa 

Erzurum Milletvekili Giyasettin Karaca'nm, 2510 sayılı Kanuuna ek 105 sayılı Mecburi 
iskân Kanununun kaldırılması hakkındaki kanun teklifi ile Mardin Milletvekili Esat Kemal 
Aybar ve 51 arkadaşının ve Mardin Milletvekili Talât Oğuz ve 26 arkadaşının aynı mahiyet
teki kanun teklifleri, teklif sahipleri ve ilgili diğer bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle komis
yonumuzda görüşüldü. 

105 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılması maksadiyle hazırlanmış bulunan ve komisyonu
muza 3 teklif halinde intikal eden bu teklifle *in tevhiden ve İçişleri Komisyonunun metni
nin görüşmelere, esas alınması kararlaştırıldıktan sonra mevzuun tümü üzerindeki müzakere
ye geçildi. 

Gerek teklif sahiplerinin gerekçelerinde gerekse İçişleri Komisyonu raporunda tafsilen 
serd edilen hususlar komisyonumuzca da yerinde ve uygun mütalâa edilerek maddelerinin mü
zakeresine geçildi : 

Genel olarak İçişleri Komisyonu metni kabul edilmekle beraber sadece geçici 2 nci madde* 
nin 4753 sayılı Kanunun ana ruhunu zedeleme nesi maksadiyle, 105 sayılı Kanun yürürlük
ten kaldınlmasiyle, kendisine bu kanun hükümleri tatbik edilen vatandaşların eski yerlerine 
dönmeleri ve topraklarını kendileri işleyebilecek duruma gelmeleri halinde özel durumun son 
bulması sebebiyle 16 ncı madde yerine genel bir hüküm olan 14 ncü maddenin (C) bendinin 
yani gerçek kişilerle özel hukuk kişilerine ait araziden 5 000 dönümden fazlasının mutlak su
rette kamulaştırılacağı hükmünün uygulanması genellik prensibine uygun olacağı mütalâa 
edilmiştir. 

Türkiye'nin neresinde olursa olsun idarece ıttıla kesbedilmesi veya vatandaşın bildirilme
siyle yapılan tetkikat sonunda kanuni şartları haiz olan arazi h akında bu hüküm tatbik olun
maktadır. 

Esasen 4753 sayılı Kanun hükümlerinin kaldırılması veya değiştirilmesi bahis konusu ol
madığına göre Türkiye'de her şahsa tatbik olunabilecek bir umumi hükümden bir kısım vatan
daşların istisna edilmesi kanunlarda aranan genellik prensibini ihlâl eden mahiyette görülmüş
tür. 

Ayrıca Doğu ve Güney - Doğu illerinde ele alman toplum kalkınması çalışmalarında top
raksız vatandaşın toprak sahibi kılınması başta gelen tedbirler arasında yer almaktadır. Köy
lü vatandaşların yeteri kadar toprağa sahip kılınması ve lüzumlu kredi, canlı, cansız demir
başla donatılması, toprak ve su kaynaklarının müsaidolduğu yerlerde örnek köyler kurulması ve 
buraların birer sosyal ve kültürel meçkez haline getirilmesi bu maksada ayrılacak arazi varlığına 
bağlı bulunmaktadır. 

Bugün Türkiye'de dağıtılabilecek durumda ziraate elverişli Devlet afazisi çok sınırlı bulundu
ğuna göre toprak reformunun tahakkuk ettirilmesi ve 105 sayılı Kanunun tatbikatında îıarcanmış 
olan zamanı israf etmemek ve hem de para ve emek bakımından Devleti ikinci bir külfete sokma
mak için kamulaştırılan toprakların 5 000 dönümden fazlasının geriverilmemesi üjrgun ve yerin
de mütalâa edilerek adı geçen maddenin yeniden tedvin edilmesi çoğunlukla; diğer maddeler ise 
ittifakla aynen kabul edilmiştir, 

M. MeeHsi ( S. Sayısı: 146) 



— 10 — 
Tercihan ve müstacelen görüşülmesi temennisiyle Maliye Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yük

sek Başkanlığa arz olunur. 

îtaar ve iskân Komisyonu Adıyaman 
Başkanı ' Sözcü 4735 S. Kanunun istimlâk bedelleri hakkı n-
Ankara Eskişehir daki hükmü Anayasaya aykırı olduğundan ve 

ibrahim îmirzalıoğlu Celâlettin Üzer kanunun eşit tatbik edilmesi gerektiğinden 
2 nei maddedeki değiştirişe muhalifim 

Arif Atalay 

, Kastamonu Konya Manila 
105 sayılı Kanun Anayasaya aykırı Ibir tasarrusl! Vefa Tanır Nusret Köklü 
olması hasebiyle bütün hudut ve şümulü ile Osal- imzada bul umamadı 
dırılması lâzımdır. Komisyonum' değişiklik tekli

fine iştirak etmiyorum. Mulhalifkn 
Osman Zeki Oktay 

Uşak 
ibrahim Bıdanalp 

Maliye Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Maliye Komisyonu 6.4. 1962 

Esas No. 2/29, 2/30,2/58 
Karar No. 25 

Yüksek Başkanlığa 

Erzurum Milletvekili Giyaseddin Karaca'mn, 2510 sayılı Kanuna ek ,105 sayılı, 19 . 10 . 1960 tarih
li Kanunun yürürlükten kaldırılması hakkındaki kanun teklifi ile, Mardin Milletvekili Esat Kemal 
Aybar ve 51 arkadaşının ve yine Mardin Milletvekili Talât Oğuz ve 26 arkadaşının aynı mahiyette
ki kanun teklifleri bir kısım teklif sahiplerinin ve ilgili Bakanlıklar temsilcilerinin katılmaları sure
tiyle komisyonumuzda görüşüldü. 

içişleri Komisyonu raporunun müzakereye esas olarak alınması ekseriyetle kabul edilip kanunun 
tümü üzerindeki konuşmalardan sonra ittifakla maddelere geçilmesi kararlaştırıldı. 

Teklif sahipleriyle içişleri Komisyonu raporunda taf silen ileri sürülen sebepler komisyonumuzca 
da yerinde görülerek esas itibariyle ilgası istenen 105 sayılı Kanunun 9 Temmuz 1961 de yürürlüğe 
giren Anayasa önünde bir kısım vatandaşların temel haklarını ihlâl eder mahiyette mütalâa olunup 
ilgasının müdafaa olacağı ittifakla karar altına alındı. 

Müzakerelere esas olarak alman içişleri Komisyonunun kabul ettiği kanun metninin geçici 1 nci 
maddesi, . 105 sayılı Kanunun ilgası derpiş ve kabul edilmiş bulunduğuna göre, bir kısım komisyon 
üyeleri tarafından lüzumsuz ve bir haşiv olduğu gerekçesiyle metinden çıkarılması mütalâasını: ile
ri sürmeleri üzerine müzakere sonunda yapılan oylamada ekseriyetle aynen kabul edildi. 

Geçici ikinci maddenin müzakeresinde ise, yine bir kısım komisyon üyeleri bu maddenin 4753 sa
yılı Kanunun ruh ve gayesini zedeler mahiyette olduğunu imar ve iskân Komisyonu raporunun bu 
konudaki mütalâası ile tedvin ettiği madde metninin esas itibariyle kabulü lâzımgeldiğini ileri sür-
müşlerso de aksi mütalâada bulunan üyeler 4753 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin yürürlükte 
bulunan Anayasanın vatandaşın mülkiyet haklariyle ve kamulaştırmada istimlâk edilen malının de

l i Meclisi ( S. Sayısı: 146) 
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ğer piyasanın durumunca ödenmesi gerektiği prensibini ihlâl ettiği cihetle Anayasaya aykırı bulun
duğunu gerçekten kıymet takdirinde 4753 sayılı Kanunun kabul ettiği kıstasların halihazır kıy
metler önünde vatandaşları ziyadesiyle mağdur ettiğini bilhassa haklarmı da 105 sayılı- Kanunun 
emri ile 4753 sayılı Kanun hükümleri dairesinde tatbik edilen kamulaştırma muamelesinin bu va
tandaşları fevkalâde mutazarrır ettiği yolundaki kamulaştırma tatbikatı mer'i Anayasaya göre ya
pılacağına nazaran «ya eşitçe kanun tatbikatında vatandaşların kanun önünde eşidoldukları» pren
sibi ihlâl olunacağını, filhakika 105 sayılı Kanuna tâbi tutulan vatandaşlarla mer'i Anayasaya göre 
malları kamulaştırılacak olan vatandaşların kıymet takdiri ve alacakları istimlâk bedelleri arasında 
büyük farklar olacağı aşikâr bulunmakla 105 sayılı Kanuna uyularak yapılan kamulaştırmada ısrar
la imar ve İskân Komisyonu metninin kabulü halinde «Kanun önünde vatandaşların eşitliği» gibi 
esaslı bir Anayasa hükmünün hayli surette zedeleneceğini dermeyan etmişler ve oylama sonunda 
İçişleri Komisyonu tarafından hazırlanmış olan madde metnine vuzuh vermek gayesiyle «Bu şahıs
lara aidolup» ibaresinin ilâvesi suretiyle değişikliğe tâbi tutularak ekseriyetle kabul olunmuştur. 

İçişleri Komisyonu metninin 3 ve 4 ncü maddeleri aynen ve ittifakla kabul edilmiştir. 
5 nci madde ise harcırah için biç kıstas ihtiva etmemesi, bu durumun tatbikatta birtakım ihti

lâflara yol açabileceği ve 1Ö5 sayılı Kanuna göre mecburi ihkâna tâbi tutulan şahısların yerlerine 
avdeti ısrarla kendileri talebetmekte olup hiçbirisinin harcırah istekleri bulunmadığı nazara 
alınarak lüzumsuz görülmüş ve kanun metninden çıkarılması ittifakla kabul edilmiştir. 

Bu suretle geçici 6 ncı madde 5 nci madde olarak aynen ve ittifakla kabul edilmiştir. 
İçişleri Komisyonunun hazırladığı metnin 2, 3 ve 4 ncü maddeleri komisyonumuzca da ay

nen ve ittifakla kabul edilmiştir. 
Tercihan ve müstacelen görüşülmesi temennisiyle Bütçe Komisyonuna tevdi edilmek üzere 

Yüksek Başkanlığa arz olunur. 
Maliye Komisyonu 

Başkanvekili ~ Sözcü 
Muş Aydın Kâtip Bu Mazbata Sözcüsü 

Sait Mutlu Söz hakkım mahfuz Gümüşane , Çorum 
Nedim Müren Necmeddin Küçüker İhsan Tombu§ 

Erzincan Manisa Zonguldak 
Naci Yıldırım Yakup Yakut Söz hakkım mahfuzdur 

Sadık Tekin Müftüoğlu 

M. Meclisi (S . Sayısı: İ4Ö) 
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Bütçe Komisyonu raporu 

Millet' Meclisi 
Bütçe Komisyonu 

Esas No : 2/29j0£8 
Karar No : 31 

27 . 4 . 1962 

Yüksek Başkanlığa 

Erzurum Milletvekili Giyasettin Karaca ile Mardin Milletvekili Esat Kemal Aybar ve 51 arka
daşının, Martlin Milletvekili Talât Oğuz ve 26 arkadaşının, 2510 sayılı Kanuna ek 105 sayılı Ka
nunun yürürlükten kaldırılması hakkındaki kanun teklifleri komisyonumuza havale edilmiş olmak
la teklif sahipleri, Dahiliye, Maliye ve İmar ve İskân Bakanlıkları temsilcileri hazır oldukları hal
de incelendi ve görüşüldü. 

Aynı mahiyette oldukları cihetle daha evvelki komisyonlarda birleştirilerek müzakere edilen 
kanun teklifleri, Anayasamızın temel hükümlerine aykırı olduğu gerekçesiyle 105 sayılı Kanunun 
yürürlükten kaldırılmasını ve bu kanunun tatbikatı neticesinde mağdur olan vatandaşların hakla
rının iadesini temin gayesiyle sevk edilmiş bulunmaktadır. 

Komisyonumuzda cereyan eden müzakereler ve alınan mütemmim malûmat neticesinde teklifle
rin sevkı yerinde görülmüş, İçişleri Komisyonunun metni müzakereye esas tutularak maddelerin 
müzakeresine geçilmiştir. 

Birinci ve geçici birinci madde aynen kabul edilmiştir. 
Geçici ikinci maddedeki (4753 sayılı Kanuna göre kamulaştırılmış olan gayrimenkullerin sa

hiplerine iade edileceğine dair) hüküm, mezkûr kanunun şimdiye kadar geçmiş bütün tatbikatına 
şâmil bir mâna arz etmektedir. Her hangi bir yanlış anlayışa sebebiyet vermemek için daha sa
rih bir şekilde yazılan Maliye Komisyonunun birinci geçici maddesi aynen* kabul edilmiştir. 

Geçici üçüncü madde aynen kabul edilmiştir. 
Geçici dördüncü madde, ile bu şahıslara verilen gayrimenkul ve sermayenin geri alınacağına 

dair hükümler gayrivazıh görülmüş, bu geriverme şeklinin bir düzene bağlanması ve ödemenin ko
laylaştırılması lüzumu da dikkate alınarak madle buna göre tadil edilmiştir. 

Geçici beşinci madde gereğince yerlerine gönderilecek şahıslara verilecek yol parasının, tatbi
katta doğuracağı zorluklar ve esasen şahsın yalnız kendisine yolluk verilmesi bakımından yeter
sizliği de göz önünde tutulmuş, Maliye Komisyonunun mütalâası da dikkate alınarak maddenin 
metinden çıkarılması kabul edilmiştir. 

Bundan sonraki geçici maddeler numaraları teselsül ettirilmek suretiyle aynen kabul edilmiştir. 
2, 3 ve 4 ncü maddeleri aynen kabul edilen kanun teklifi, öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Başkan Başkan V. Sözcü 
Elâzığ Elâzığ Ankara Adana 

ö. F. Sanaç H. Müftügü t. Seçicin H. Aksay 

Artvin 
S. 0. Avcı 

Erzurum 
0. önâ$r 

Aydın 
/. Sezgin 

Hatay 
Ş. İnal 

Balıkesir 
4753 sayılı Kanunla ka
mulaştırılan gayrimen
kullerin sahiplerine ia
desi hakkındaki İnci 

maddeye muhalifim 
F. Islimyeli 

İstanbul 
A. Oğuz 

imzada bulunamadı 

Diyarbakır 
R. îskenderoglu 

İstanbul 
B. VlUr 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 146 ) 
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Kırşehir 
A. Bilgin 

Maraş 
A. Karaküçük 

Siirt 
A. Yaşa 

îmzad" bulunamadı 

-

Konya 
Muhalifim 

1. Baran 
İmzada bulunamadı 

Muğla 
T. Şahin 

İmzada bulunamadı 

Sinop 
M. Alicanoğlu 

Yozgat 
C. flung'ı 

Konya 
Söz hakkı mahfuz 

olmak üzere 
E. özal 

Ordu 
A. H. Onat 

Trabzon 
Söz hakkı mahfuz 

A. Ş. Ağanoğlu 

ur 

Maras 
E. Kaplan 

Sakarya 
N. Bayar 

Yozgat 
/. H. Akdoğan 
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İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİCİ 

2510 sayılı Kanuna bâzı geçici maddeler ilâve-
vesine ve aynı kanuna ek 105 sayılı Kanunun 

yürürlükten kaldırılmasına dair Kanun 

MADDE 1. — 2510 sayılı Kanuna aşağı
da yapılı geçici maddeler eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — 105 sayılı Kanuna 
göre başka mahallere nakledilenler, bu kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihte serbest bırakı
lırlar. 

GEÇİCİ MADDE 2. — 105 sayılı Kanuna -
uyularak, tasfiye komisyonlarınca elkonulan 
menkul ve gayrimenkul mallarla, 4753 sayılı 
Kanuna göre kamulaştırılmış bulunan gayri-
menkuller, halihazır durumları ile, sahiplerine 
iade edilirler. Bu iadeler hususi kanunlarına 
göre ilerde yapılacak kamulaştırmalara mâni 
teşkil etmez. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Kanun ve tüzük hü
kümleri dairesinde artırma suretiyle tasfiye 
edilmiş bulunan menkul ve gayrimenkul mal
lar iadeye tâbi değildir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Nakledilen şahıslar, 
Devletçe iskân yardımı olarak yapılan masraf
ları (iaşe, ibate ve nakil masrafları hariç) ve 
verilen sermaye ile gayrimenkulleri iadeye 
mecburdurlar. 

Ancak; istiyenler bu kanunun yürürlüğe 
girmesinden itibaren bir ay içinde yazılı mü-
racaatle haklarında 105 sayılı Kanun gereğin
ce yapılan işlemlere muvafakat edebilirler. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Bu kanuna göre eski 
yerlerine dönmek istiyenlerin yol masrafları 
İmar ve İskân Bakanlığınca (Toprak ve İskân 
İşleri Genel Müdürlüğü) ödenir. 

GEÇİCİ MADDE 6. — Bu kanuna göre ya
pılan işlemlerden dolayı hiçbir harç, vergi ve 
resim alınmaz. 

• GEÇİCİ MADDE 7. — Bu kanuna göre Ha- . 
zineye iade edilecek gayrimenkullerin tapu 
kayıtları İmar ve İskân Bakanlığının işarı üze
rine vali ve kaymakamlarca iptal olunur. 

İMAR VE İSKÂN KOMİSYONUNUN 
DEÖİŞTİRİŞİ 

2510 sayılı Kanuna bâza geçici maddeler ilâve-
vesine ve aynı kanuna ek 105 sayılı Kanunun 

yürürlükten kaldırılmasına dair kanun 

MADDE .1. — İçişleri Komisyonunun birin
ci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — İçişleri Komisyonu
nun geçici birinci maddesi aynen kabul edli-
miştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — 105 sayılı Kanuna 
uyularak tasfiye komisyonlarınca elkonu
lan menkul ve gayrimenkul mallarla, 4753 sa
yılı Kanuna göre kamulaştırılmış bulunan gay
rimenkullerin 5 000 dönüme kadar kısmı ha
lihazır durumları ile sahiplerine iade olunur. 

GEÇİCİ MADDE 3. — İçişleri Komisyonu
nun geçici üçüncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — İçişleri Komisyonu
nun geçici dördüncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

GEÇİCİ MADDE 5. — İçişleri Komisyonu
nun geçici beşinci madçlesi aynen kabul edil
miştir. 

GEÇİCİ MADDE 6. — İçişleri Komisyonu
nun geçici altıncı maddesi aynen kabul edil
miştir. 

GEÇİCİ MADDE 7. — İçişleri Komisyonu
nun geçici yedinci maddesi aynen kabul edil
miştir. 
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MALİYE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİCİ 

2510 sayılı Kanuna bâzı geçici maddeler ilâve-
vesine ve aynı kanuna ek 105 sayılı. Kanunun 

yürürlükten kaldırılmasına dair Kanun 

MADDE 1. — 2510 sayılı Kanuna aşağıda 
yazılı geçici maddeler eklenmiştir : 

GEÇİCİ MADDE 1. — 105 sayılı Kanıma 
uyularak, tasfiye komisyonlarınca elkonulan 
menkul ve gayrimenkul inallarla, bu şahıslara 
aidolup 4753 sayılı Kanıma göre kamulaştı
rılmış bulunan gayrimenkuller halihazır du
rumları ile, sahiplerine iade edilirler. Bu iade
ler hususu kanunlarına göre ileride yapılacak 
kamulaştırmalara mâni teşkil etmez. 

GEÇİCİ MADDE 2. — İçişleri Komisyonu
nun geçici üçüncü maddesi geçici ikinci madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — İçişleri Komisyonu
nun geçici dördüncü maddesi geçici üçüncü 
madde olarak kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 4. .— İçişleri Komisyonu
nun geçici altıncı maddesi geçici dördüncü 
madde olarak kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 5. — İçişleri Komisyonu
nun geçici yedinci maddesi geçici beşinci mad
de olarak aynen kabul edilmiştir. 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ 

2510 sayılı Kanuna bâzı geçici maddeler ilâve
sine ve aynı kanuna ek 105 sayılı Kanunun 

yürürlükten kaldırılmasına dair Kanun 

MADDE 1. — İçişleri Komisyonunun 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — İçişleri Komisyonu
nun geçici 1 nci maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Maliye Komisyonu
nun geçici 1 nci maddesi geçici 2 nci madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — İçişleri Komisyonu
nun geçici 3 neü maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Nakledilen şahıslar, 
Devletçe iskân yardımı olarak yapılan mas
rafları (İaşe, ibate ve nakil masrafları hariç) 
ve verilen gayrimenkulleri derhal, sermayeyi 
hüküm almaya hacet kalmaksızın bir yıl için
de müsavi taksitlerle iadeye mecburdurlar. 

Ancak; istiyenler bu kanunun yürürlüğe 
girmesinden itibaren bir ay içinde yazılı mü-
racaatle haklarında 105 sayılı Kanun gere
ğince yapılan işlemlere muvafakat edebilir
ler. 

GEÇİCİ MADDE 5. — İçişleri Komisyonu
nun geçici 6 nci maddesi geçici 5 nci madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 6. — İçişleri Komisyonu
nun geçici 7 nci maddesi geçici 6 nci geçici 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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İçişleri Ko. 

MADDE 2. — 2510 sayılı Kanuna ek 105 
sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yüjürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

imar ye İskân Ko. 

MADDE 2. — İçişleri Komisyonunun ikin
ci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADD*fe 3. — İçişleri Komisyonunun üçün
cü maddesi aynen -kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — İçişleri Komisyonunun dör
düncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Maliye Ko. 

MADDE 2. — 2510 sayılı Kanuna ek 105 
sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. ' 

MADDE 4. — Bu kanun 
kanlar Kurulu yürütür. 

hükümlerini Ba-

B. Ko. 

MADDE 2. — İçişleri Komisyonunun 2 nei 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — içişleri Komisyonunun 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — İçişleri Komisyonunun 4 neü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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