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Sayfa 
126:127 
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127 
tasarı-

sına dair Cumhuriyet Senatosu Başkan
lığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca 
yapılan değişiklikler hakkında Millet Mec
lisi Geçici Komisyon raporu (Millet Mec
lisi 1/560, 2/378, 2/591; Cumhuriyet 
Senatosu 1/551) (Millet Meclisi S. Sayısı: 
527 ye 2 nci ek; Cumhuriyet Senatosu S. 
Sayısı: 649) [Dağıtma tarihi: 5 . 7 . 1965] 127: 

128,147:162 
2. — Silâhlı Kuvvetlerde görevli mu

vazzaf tabip, diş tabibi ve eczacılara taz
minat verilmesi hakkında kanun tasarı
sına dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlı
ğı tezkeresi ve Cumhuriyet Senattosunca 
yapılan değişiklikler hakkında Millet Mec
lisi Geçici Komisyonu raporu (Millet Mec
lisi 1/86.1; Cumhuriyet Senatosu 1/562) 
(Millet Meclsi S. Sayısı: 976 ya 1 nci 

Sayfa 
ek, Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
653) 128:129 

3. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanu
nunun 2 nci maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun tasarısı ve İçişleri Komisyonu 
raporu (1/458) (S. Sayısı: 265) 129:130 

4. — Umumi hayata müessir âfetler 
dolayısiyle alınacak tedbirlere yapılacak 
yardımlara dair Kanunun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı mad
deler eklenmesi hakkında kanun tasarısı 
ve İmar ve İskân, İçişleri ve Plân komis
yonlarından 5 er üyeden kurulu Geçici 
Komisyon raporu (1/706) (S. Sayısı: 
865) 130:144 

5. — Orman Kanununa geçici bir 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı 
ve Geçici Komisyon raporu ile Anayasa 
Komisyon raporu ile Anayasa Komisyo
nunun mütalâa raporu (1/549) (S. Sayı
sı : 978) 144:147,162:181 



Sayfa 
5. — Sorular ve cevaplar 182 

A) Yazılı sorular ve cevaplan 182 

1. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zey-
tinoğlu'nun, Eskişehir ili dâhilinde, Ekim 
1961 tarihinden bugüne kadar, kaç tö
ren, kongre, panayır, sergi ve balo yapıl
dığına dair yazılı soru önergesi ve İçişle
ri Bakanı İsmail Hakkı Akdoğan'm, ya
zılı cevabı (7/602) 182:183 

2. — İzmir Milletvekili Osman Sabri 
Adal'ın, 1962 - 1963 yıllarından tüccarın 
ve Tekelin elinde ne miktar tütün sto
ku kaldığına dair yazılı soru önergesi ve 
Gümrük ve Tekel Bakanı Ahmet Topaloğ-
lu, Ticaret Bakanı Macit Zeren ve Maliye 
Bakanı İhsan Gürsan'm yazılı cevapları 
(7/689) 183:185 

Gümrük tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaş
ması ile ilgili bâzı beyanname, protokol ve tuta
nakların onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısının geri gönderilmesi hak
kında Başbakanlık tezkeresi okundu ve adı-
geçen tasarının geriverileceği bildirildi. 

Halk Bankası ve Halk Sandıkları hakkında
ki Kanunun, 6954 sayılı Kanunla değiştirilen 
1 nci maddesiyle 2 nci maddesinin (A) fıkra
sının değiştirilmesi hakkındaki ve Deniz îş ka
nunu tasarılarının öncelikle görüşülmeleri ve 

Sayın üyelerden bâzılarına Başkanlık tez
keresinde gösterilen sürelerle izin verilmesi ka
bul olundu. 

Türkiye Büyük Milet Meclisi Saymanlığı
nın Haziran, Temmuz, Ağustos; Eylül, Ekim, 
Kasım; Aralık 1964 ve Ocak, Şubat 1965 ayları 
hesabı hakkında Hesapları İnceleme Komisyo
nu raporları okunarak • Genel Kurulun bilgisine 
sunuldu. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaş
kanlığı ve Sayıştay Başkanlığı 1963 yılı Ke-
sinhesabı hakkında Meclis Hesapları İnceleme 
Komisyonu raporunun basılarak dağıtılmış" ol
duğu, bu suretle sayın üyelerin bilgisine sunul-

Sayfa 
3. — Zonguldak Milletvekili Kenan 

Esengin'in, 19 Mayıs 1965 tarihli Adalet 
Gazetesinin yayınları karşısında Hüküme
tin ne düşündüğüne dair yazılı soru öner
gesi ve Başbakan adına Adalet Bakanı 
İrfan Baran'm yazılı cevabı (7/736) 185:186 

4. — İzmir Milletvekili Muftafa üyar'-
m, Osmanlı İmparatorluğundan Düyunu 
İTnıumiye adı altında kaç lira borç kaldığı
na ve nasıl ödendiğine dair yazılı soru 
önergesi ve Maliye Bakanı İhsan Gürsan'-
m yazılı cevabı (7/743) 186:187 

5. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'-
ııı, 1923 yılında şeker fabrikamızın olup olma
dığına ve Türkiye Cumhuriyeti devrin
de yapılan şeker fabrikalarına dair yazılı 
soru önergesi, Sanayi Bakanı Ali Naili Er
demin yazılı cevabı (7/744) 187:189 

-* 

muş bulunduğu, Muhasebei Umumiye Kanu
nunun 127 nci maddesinin son fıkrasına göre 
Hazine Kesinhesabmın aidolduğu maddesine it
hal edilmek üzere Hükümete tevdi edileceği 
bildirildi. 

Millî İstihbarat Teşkilâtı kanunu tasarısının 
Cumhuriyet Senatosunca değiştirilen ve Millet 
Meclisince benimsenmiyen maddeleri hakkında 
Karma Komisyon raporu kabul edilerek tasarı
nın kanunlaştığı bildirildi. 

Siyasi Partiler kanunu tasarısında Cumhu
riyet''Senatosunca yapılan değişiklikler hakkın
da Millet Meclisi Geçici Komisyon raporu 

" üzerinde bir süre görüşüldü. 
7 . 7 . 1965 Çarşamba günü saat 14,30 da 

toplanacak olan Türkiye Büyük Millet Mecli
si Birleşiminden sonra toplanılmak üzere (saat 
20.00) de Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkan vekil i Amasya 
Nurettin Ok Nevzat Şener 

Kâtip 
Malatya 

Nurettin A.hyurt 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
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SORULAR 

Sözlü soru 

O : 1 

1. — Ankara Milletvekili Burhan Apaydm'-
ııı, Sovyet Rusya'ya yapılacak ziyaretin secini 
sonuna bırakılması konusunda ne düşünüldüğü
ne dair sözlü soru önergesi, Başbakanlığa gön
derilmiştir. (G/1081) 

Yazdı soru 
2. — Siirt Milletvekili Hayrettin üzgen'in, 

Siirt, Bitlis, Van ve Hakkâri illeri için, Devlet 
su işlerinde kullanılmak üzere, ne miktar öde
nek ayrıldığına dair yazılı soru önergesi, Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/782) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Tezkere 

1. — Çaycuma ilçesi Geriş köyü hane 14 de 
kayıtlı İsmail oğlu, Emine'den doğma 1.5.1943 
doğumlu Sait Şen ile aynı ilçenin Torlaklar 

köyü nüfusunda hane 54 de kayıtlı Kâzım oğlu 
Nazile'den doğma 25 . 5 . 19ofJ doğumlu Muhar
rem Karahatıl'm ölüm cezasına çarptırılmaları 
hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/1210) 
(Adalet Komisyonuna) 

» > • • • < « 

B Î R Î N C t O T U R U M 
Açılma saati: 14,40 

BAŞKAN ^- BaşkanveMli Nurettin Ok 

KÂTİPLER : Nevzat Şener (Amasya), Nurettin Akyurt (Malatya) 

BAŞKAN — Millet Meclisi birleşimini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Millet Meclisi Birleşimi için 
yoklama yapılacaktır. Sayın üyeler lütfen ışık
lar yandığı andan itibaren düğmelere bassınlar. 
(«Saat 15 te açılacak» sesleri) 

Bninkü Birleşimde burada Birleşimi kapatır
ken yarın saat 15 te diye bir elfazıda bulunma
dım. Türkiyt Büyük Millet Meclisi toplantısını 

takiben dedim. O bakımdan Riyasetin yapmış ol
duğu metot uygundur. Lütfen üyeler beyaz düğ
melere bassınlar. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Millet Meclisi Birleşimi için 

gerekli çoğunluk mevcuttur. Birleşimi açıyo
rum. 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Siyasi Partiler Kanunu tasarısına dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında Millet Meclisi Geçici Komisyon rapo
ru (Millet Meclisi 1/560, 2/378, 2/591; Cumhu 
riyet Senatosu 1/551) (Millet Meclisi S. Sayı

sı: 527 ye 2 nci ek; Cumhuriyet Senatosu S. Sa
yısı: 649) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, dün
kü Birleşimde Siyasi Partiler Kanununun Sena
toda yapılan değişiklik ve onu takiben Gneçici 
Komisyonun hazırlamış olduğu rapor üzerindeki. 
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M. Meclisi B : 141 
müzakereye devam ediyorduk. Şimdi dünkü bı
raktığımız maddeden itibaren devam edeceğiz. 
Lütfen Siyasi Partiler Kanunumun görüşülme
sinde bulunacak Komisyon yerini alsın. 

Komisyon adına beyanda bulunacak yetkili 
'arkadaşımızı rica ediyorum. Yok mu efendim?.. 
(«Yukarda vazifeli.» sesleri) 

Muhterem arkadaşlarını, müsaade ederseniz, 
•ikinci madde üzerindeki görüşmeleri tamamlıya-
l.ım, bunu takiben tekrar, Siyasi Partiler Kanu
nunun müzakeresinde Komisyon adına beyanda 
bulunacak arkadaşımız vaızifeliymiış, salona gel
dikleri anda Siyasi Partiler Kanununun müza
keresine geçeriz. Muvafık mı efendim?..» Muva
fık, sesleri) Bu şeklü oyunuza sunuyorum.. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — Silâhlı Kuvvetlerde görevli muvazzaf 
tabip, diş abibi ve eczacılara tazminat verilme
si hakkında kanun tasarısına dair Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet 
Senatosunca yapılan değişiklikler hakkında 
Millet Meclisi Geçici Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi 1/861; Cumhuriyet Senatosu 1/562) 
(Millet Meclisi S. Sayısı: 976 ya birinci ek, 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı: 653) (1) 

BAŞKAN — Geçici Komisyon raporu üzerin
deki müzakereye geçiyoruz, ilgili Komisyon lüt
fen yerini alsın. 

Raporu okutuyorum. 

(Geçici Komisyon raporu okundu.) 

BAŞKAN —• Rapor üzeninde eöz istiyen .. 
Yok. 

Maddelere geçilmesini oya sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Silâhılı Kuvvetlerde görevli muvazzaf tabip, diş 
tabibi ve eczacılara tazminat verii'nc."i 

hakkında Kanun 

MADDE 1. — Üsteğmen ve daha üst rütbe
lerde bulunan muvaızızaf tabip, diş tabibi ve ec
zacılara albay maaşının yüzdesi itibariyle bu ka 
ııunun esaslarına göre tazminat verilir. 

(1) 976 ya birinci ek Sıra Sayılı basma yazı 
tutanağın sonundadır. 

7 7 . 1965 O : 1 
însan sağlığı ile görevlendirilmiş çeşitli men

şei erden gelen hayati kimya mütehassısları ile 
aynı görevlerde bulunan bakteriyologlar ve Si
lâhlı Kuvvetlerde maaşlı olarak hizmet gören 
«ivil tabip, diş tabibi ve eczacılara da 1 nei fık
ra ıgereğinoe tazminat verilir. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; 1 nci 
madde Senato tarafından şimdi okutulan şekil
de değiştirilmiştir. Geçici Komisyon meseleyi 
incelemiş ve benimsemeyi tasvilbetmistir. Bu be
nimseme hususunu oya sunuyorum; kabul eden
ler... Etmiyenler... Benimseme kabul edilmiş
tir. 

MADDE 2. — Tazminata esas olan albay 
maaşı, üç yılını bitirerek bir üst derecenin maa
şını İ lan albaya 24 . 2 . 1961 tarihli ve 262, 263 
sayılı kanunlarla verilen aylığın brüt tutarıdır. 

Tazminat olarak 1 nci fıkradaki maaşın : 
a) Üsteğmen ve yüzbaşılardan mütehassıs

lara % 50 si, mütehassıs olmıyanlara % 40 ı, 
h) Binbaşı ve daha yükardakilerc mütehas

sıslara % 70 i, mütehassıs olmıyanlara % 60 ı, 
e) Akademik kariyere yükselmiş doçentle

re % 90 ı, profesörlere % 100 verilir. 
Bininci maddenin ikinci fıkrasındaki görev

lilere verilecek tazminatın hesabında, yukardaki 
esaslar dâhilinde rütbe veya maaş karşılıkları 
dikkate alınır. 

Bu kanuna göre tazminat alanlar (Gülhauo 
Askerî Tıp Akademisi tazminatı ile hizmetleri 
tazminatı, generallere verilen tazminat ve tayın 
bedeli hariç.) çeşitli kanunlar gereğince verilen 
tazminatlardan faydalanamazlar. 

BAŞKAN — İkinci maddede Senato tarafın
dan yapılan değişiklik okunmuştur. Geçici Ko
misyon ikinci maddedeki bu değişikliği benimse
miştir. Benimseme hususunu oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Benimseme 
kabul edilmiştir. Madde okunan şekli ile kanun
laşmıştır. 

MADDE 6. — Bu kanuna göre taızminaf. 
alan personel 211 sayılı İçhizmot Kanun ve Yö
netmeliğinde teıslbit edilecek çalışma saatlerinde 
'görevlerinden ayrılamazlar. Hususi hastane vo 
muayenehane açamazlar. Silâhlı Kuvvetler teş
killeri dışında her haıııgi bir görev alamazlar. 
Ancak Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının 
talebi ve Millî Savunma Bakanlığının muvafa
kati ile talebedilen kadroda bir kimsenin bulun-
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maması ve mazereti sebebiyle ayrılmış olması 
halinde, bir ücret almaksızın, Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı hikmetlerinde 45 günü geç
memek üzere görevlendirilebilirler. Ücret mu-
kabilinde veya her hangi bir şekilde menfaat 
sağlıyarak serbest meslek icra edemezler. 

BAŞKAN — Altıncı madde Cumhuriyet Se
natosu tarafından bu şekilde değiştirilmiştir. Ve 
Geçici Komisyon tarafından benimsenmesi tav
siye olunmuştur. Benimsenmesi hususunu oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Bu madde Meclisimiizce benimsenmiş
tir ve bu şekilde madde kanunlaşmıştır. Bundan 
sonraki maddeleri Cumhuriyet Senatosu aynen 
benimsemiştir ve bu şekilde Silâhlı Kuvvetlerde 
görevli muvazzaf tabip, diş tabibi ve eczacılara 
tazminat verilmesi hakkındaki kanun tasarısı 
kanunlaşmış bulunmaktadır. Memlekete, millete 
faydalı olsun. 

ıSaym Kırca teşrif ettiler mi? («Hayır» ses
leri) 

Müsaade ederseniz bunu takibedecek kanunu 
da ele alalım. Muvafık mı efendim? (Muvafık, 
sesleri) 

3. — Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun 
2 nci maddesinin değiştirilmesine d&ir kanun 
tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu (1/458) 
(S. Sayısı: 265) (1) 

BAŞKAN — Rapor üzerindeki müzakerele
re başlıyoruz. Bu kanun tasarısı ile ilgili ko
misyon lütfen yerini alsın. Sayın Ülker, sözcü 
zatıâlinizsiniz, buyurun efendim. 

Birinci madde Komisyon tarafından geri 
alınmış idi, Komisyondan geri geldi mi? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ RE
ŞİT ÜLKER (İstanbul) — Aynen İsrar ediyo
ruz efendim. 

BAŞKAN — Birinci madde daha önce Ko
misyon tarafından geri alınmış olmasına rağmen, 
Komisyon eski metninde İsrar ettiğini beyan et
mektedir. Bu madde üzerinde söz istiyen var mı? 

Birinci maddeyi eski şekliyle okutuyorum. 

Polis vazife ve salâhiyet Kanununun 2 nci mad
desinin değiştirilmesine dair Kanun 

MADDE 1. — 4 . 7 . 1934 tarihli ve 2559 

(1) 265 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

7 • 7 . 1965 O : 1 
sayılı Polis vazife ve salâhiyet Kanununun 2 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 2. — Polisin genel emniyetle ilgili 
görevleri iki kısımdır. 

A) Kanunlara, tüzüklere, yönetmeliklere, 
Hükümet emirlerine ve kamu düzenine uygun 
olmıyan hareketlerin işlenmesinden önce bu ka
nun hükümleri dairesinde önünü almak, 

B) İstenmiş olan bir suç hakkında Ceza 
muhakemeleri usulü Kanunu ile diğer kanun
larda yazılı görevleri yapmak, 

Kamu düzeni ve kamu güvenliğinin sağlan
masından sorumlu olan polis; âmirinden aldığı 
emri, kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine 
aykırı görürse, yerine getirmek ve bu aykırılı
ğı emri verene bildirir. Ancak, âmir emrinde 
ısrar eder ve bu emrini yazılı olarak yenilerse, 
emir yerine getirilir. Bu halde, emri yerine ge
tiren sorumlu olmaz. Konusu suç teşkil eden 
emir hiçbir suretle yerine getirilmez. Yerine ge
tirilen sorumluluktan kurtulamaz. 

Aşağıda yazılı hallerde: 
I - Can, ırz veya mal emniyetini korumak 

için, 
I I - Devletin şahsiyetine karşı işlenen cürüm

lerin faillerini yakalamak veya delillerini tesbit 
etmek için, 

I I I - Devlet kuvvetleri aleyhine, yalnız veya 
toplu olarak taarruz veya mukavemette bulu
nanları yakalamak, veya bunların taarruz veya 
mukavemetlerini def etmek için, 

IV - Hükümete karşı, şiddet kullanan veya 
gösteren veya mukavemet edenlerin yakalanma
sı, taarruz veya mukavemet edenlerin def edil
mesi için, 

V - Zabıtaca muhafaza altına alınan şahısla
ra, bina veya tesislere, meskûn veya gayrimes-
kûn yerlere vâki olacak münferit veya toplu 
tecavüzleri def etmek için, 

VI - Ağır cezalı bir suçun sanığı olarak ya
kalandıktan sonra zabıta kuvvetlerinin elinden 
kaçmakta olan şahısların yakalanması için, 

VII - İşlenmekte olan bir suçun işlenmesine 
veya devamına mâni olmak için, 

VIII - Ceza muhakemeleri usulü Kanunu ile 
diğer kanunlarda, zabıta tarafından suç delille
rinin testbiti veya suç faillerinin yakalanması 
maksadiylp VATYilacak nvamnlnv îc*ir>. 
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IX - Kanunsuz toplantı veya kanunsuz yü

rüyüşleri dağıtmak veya suçlularını yakalamak 
için, 

X - Yangın, su "baskını, yer sarsıntısı gibi 
'âfetlerde olay yerinde görevlileröe alınması ge
reken tedbirler için, 

XI - Umuma açık yerlerde yapılan her tür
lü toplantı veya yürüyüşlerde veya törenlerde 
bozulan düzeni sağlamak iıçin, 

XI I - Yukardaki maddeler dışında diğer 
kanunlarda istisnai olarak zabıtanın sözlü emir
le yapmaya mecbur tutulduğu haller için, 

Yetkili âmir tarafından verilecek sözlü emir
ler derhal yerine getirilir. Bu emirlerin yazılı 
olarak verilmesi istenilemez. Bu hallerde emrin 
yerine getirilmesinden doğabilecek sorumluluk 
emri verene aittir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Komisyon. İs
rar etmektedir. "Ve maddenin bu şekilde çıkarıl-
ımaısmı istemektedir. Söz istiyen?.. Yok. Maddeyi 
ıbu şekliyle oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Madde bu şekliyle kalbul edilmiş
tir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarilhin.de 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN —• 2 n'ci madde üzerinde söz isti
yen?.. Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
lbul edenler... Etmiyenler... Madde bu şekliyle 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerimde söz istiyen?.. Yok. 
Kanunun tümünü oyunuza sunuyorum... Kabul 
edenler... Kabul eıtmiyenler... Kalbul edilmiştir. 
Memleket için hayırlı ve uğurlu olsun. 

Muhterem arkadaşlarım, yine müsaade eder-
ıseniız gündemdeki sırayı takiben. 

4. — Umumi hayata müessir âfetler dolayı
sıyla alınacak tedbirlerle yapılacak yardımlara 
dair Kanunun bâzı maddelerinin değigtirilmesi 
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkın
da kanun tasarısı ve İmar ve İskân, İçişleri ve 
Plân komisyonlarından 5 er üyeden kurulu Ge
çici Komisyon raıporu (1/706) (S. Sayısı: 865) 
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IBAŞKAN — Rapor üzerindeki müzakerelere 

başlıyoruz. Lütfen bu hususla ilgili Komisyon 
yerini alsın. Sayın özal, buyurun yerimizle. 

Muhterem arkadaşlarım, daha önceki birle
şimde bu kanunun müzakeresine başlanmış ve ek 
2 nci maddeye kadar müzakeresi ihtama erdi
rilmişti. Şimdi ek 2 nci maddeden itibaren mü
zakereye bakıyoruz. 

Ek 2 nci maddeyi okutuyorum: 
EK MADDE 2. — Bir yerin genel hayatına 

etkili taibiî âfetler dolayısiyle kurulan yerlere 
içme suyu getirilmesi, meskûn yerleri tehdide-
don dere ve sel yataklarının ıslahı ve diğer hiz
metler imar ve îskân Bakanlığının isteği üze
rine ilgili Bakanlık ve müessıeselerce öncelikle 
yapılır. 

BAŞKAN — Ek 2 nci madde üzerinde söz 
istiyen?.. Yok. Ek 2 nci maddeyi' oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kalbul etmiyenler... Ek 
2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

EK MADDE o. — Âfete uğnyan ve bu ka
nuna göre haksalıibi olan vatandaşların Hazi
neye ve diğer kamu kurumlarına olan borçlan 
geçim durumları göz önüne alınarak İmar ve 
İskân Bakanlığının teklifi üzerine, adı geçen 
kurumlarca ertelenil'. (Vergi Usul Kanunu ile 
Âmme Alacaklarının Tahsil Usulü hakkındaki 
Kanun hükümleri saklıdır). 

BAŞKAN — Ek o ncü madde hakkında söz 
istiyen? 

NAİM TİRALL (Giresun) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Söz mü istiyorsunuz? Önerge

niz var. 
NAİM TÎRATA (Giresun) - - Önergemi izah 

sadedinde söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurunuz. 
NAİM TÎRALI (Giresun) — Muhterem ar

kadaşlar, bu ek 'i ncü madde hazineye ve. kamu 
kurumlarına, tabiî afetlere uğnyan bölge 
halkından borçlu bulunanların borçlarının er
telenmesini öneriyor. Kanunun tümü hakkında 
burada konuşurken, malî bakımdan kaynakları 
zengin olmadıkça, bu ve buna benzer kanunla
rın ne kadar iyi niyetlerle hazırlanırsa hazır
lansınlar, vatandaşları tatmin etmekten uzak 
kaldıklarını, uygulamada vatandaş üzerinde 
ümitsizlik yarattıklarını belirtmiştim. Burada, 
bu ek maddeyi ben yetersiz buluyorum ve bu
na- sadece borçların ertelenmesi değil, ayrıca 
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felâkete ıığrıyan bölgelerde, hayatın tabiî akı
sının yeniden başlıyabilmesi için afete ıığrıyan 
çiftçiye, küçük esnafa ve tüccara yeniden kre
di sağlanmasını imkân dâhiline sokmak için 
bu maddede bu hususun belirtilmesini teklii' 
ediyorum. 
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nm büyük gayret ve himmetleriyle temin edi
len binalardan da, felfıketzedelcrin istifade ede
medikleri acı bir vakıa olarak önümüzdedir. 

Bu cümleden olarak, Çankırı'da vukubulan 
büyük bir sel felâketini mütaakıp kırk evin in
şasına karar verilmiş, inşalar tamamlanmış, 
aradan beş - altı sene geçmiş olmasına rağ
men, çok pahalıya mal edilen ve ödeme müd
detinin kısa olması gibi sebepler dolayısiyle 
bu kırk evin içerisine ancak 5 - 6 kişi girebil
miş ve o tarihten bu yana, bu evler metruk 
halde bırakılmıştır. Bu acı hakikati, Meclisin 
açıldığı günden bu yana, bütün bakanlara, ve 
ilgili dairelere defaatle rica ettik. Geç olmasına 
rağmen getirmiş olduklarından dolayı kendile
rine teşekkür ederim. Bu suretle yalnız Çan
kırı değil, diğer vilâyetlerimizde de bu şekil
de metruk bırakılan, meselâ 15 bin liraya 
çıkması iktiza eden bir evin, belediyelerin 
kısır bütçek'ri yüzünden, fahiş fiyatlarla bu 
felâketzedelere ağır yükler tahmil edişi, in-
şatm kontrolsüzlüğü, evlerin küçük olması do
layısiyle, inşaat müteahhitlerinin binanın üs
tünden fazla menfa t sağhyamamaları gibi en
dişeler dolayısiyle, toprağın altına gömdükleri 
o geniş temeller, Azami 10 - 15 bin lira arasında 
çıkacak olan bu minyatür meskenleri, Çankırı'
da o.') 000 liraya çıkarmış bulunuyor. İşte bu 
kanunun, içimizdeki acıyı, ve Devletin bir çok 
vilâyetlere serpiştirdiği bu nevi paraları yeni
den ihya edecek ve bu binalar mesken olarak 
kullanılacak ve beş altı sene sonra, yaraları 
sarılan felâketzedeler de kısmen ısdıraplarını 
dindireceklerdir. 

Bunu şu şekilde sayın Bakanlık tasarıda 
mütalâa etmiş ve bu günahının vebalini şu şe
kilde ödemiştir: Maliyet fiyatının % de 50 sini 
tenzil, yirmi senelik ödeme süresin otuz seneye 
iblağ gibi, çok yerinde olarak ve yaptığı hak
sızlığın âdeta kefaretini öder gibi, bir davra
nışı içinde bulunmasını da şükranla kaybede
rim. Bu bakımdan teklif çok yerindedir. Hattâ 
kıymetli arkadaşlarımın bâzı ikmâl ve itmam 
sadedinde yaptıkları teklife de katılmakla be
raber bu haliyle çıksa dahi, büyük bir ıztırabı 
ve ihmali önlemiş olması dolaysiylc de şük
rana şayandı i'. Hürmetlerimle. 

Arkadaşlar, kanun bütünüyle kurmak is
tediği bir fon için, bâzı malî imkânları madde
lerde getirmiş idi. Fakat müzakeresi sırasında 
İktisadi Devlet teşebbüslerinden sağlanacak 
olan ve tamamını olmasa bile, bu kanunla ileri 
sürülen geniş hizmetlerin, hiç değilse bir kısmı
nı karşılıyabilecek malî imkânlar İktisadi Dev
let teşebbüslerinden temin edilmek yolu da ka
nunda bir çare olarak bulunmuş idi. Müzake
reler sırasında bu maddeler reddedildi. Ve 
zaten bütün ihtiyacı karşıbyacak derecede 
geniş olmıyan fon, yine son derece küçük bir 
hadde indi, yani demek oluyor ki bu kanun 
teknik bakımdan bütün mükemmelliğine, iyi ni
yetle hazırlanmış olmasına ve felâkete, âfete 
ıığrıyan vatandaşa Devlet hizmetini götür
meyi amaç, tutmuş olmasına rağmen, sadece bir 
haftalık eski âcil yardım müddetini iki haftaya 
çıkarmış oluyor, iki haftadan sonra felâkete 
ıığrıyan \atandaş kendi kaderi ile haşhaşa ka
lıyor. Daha ileriye ait mesken derdini hallet
mek, ya'hut âfete ıığrıyan bölgeye su getirmek 
ve saire gibi büyük hizmetler bir plân mesele
sidir, bir zaman meselesidir. Felâkete ıığrıyan 
bölgede günlük hayatın yeniden başlıyabilmesi 
için her şeyden önce felâkete ıığrıyan çiftçiye, 
esnafa, tüeeara derhal bankaların belki de ayı
racakları bir âfet fonundan yeni krediler veril
mesine bağlıdır. Buna temin zımnında Başkan
lığa bir önerge sundum. Sanırım, bu kanun ta
sarısının ruhuna uygun olan, getirdiği hizmet 
anlayışını imkân dâhiline sokacak olan bu 
önergem sayın Komisyon tarafından da be
nimsenecektir, benimsenmesini temenni ediyo
rum. Bu önergeme iltifat göstermenizi rica ede
rim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Arar, 
KÂZIM ARAK (Çankırı) — Muhterem ar

kadaşlar, senelerdenberi yurdun muhtelif yer
leri tabiî âfetlere mâruz kaldığı halde dert
lerine kısmen deva bulunmuş, kısmen de ele 
alınamamış bir yığın mesele arasında, deva bu
lunmuş olanların dahi İmar ve İskân Bakanlığı-
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BAŞKAN — Sayın Okumuş, buyurunuz. 
Yalnız arkadaşlarım, konuşmalarımızı 3 neü 

madde üzerine inhisar ettirelim. Görüştüğümüz 
madde ek 3 ncü maddedir. 

MÜŞTAK; OKUMUŞ (Bitlis) — Muhterem 
arkadaşlarım, tabiî âfetler, kelimenin tam mâ-
nasiyle insan gücünün karşısına duramıyacağı, 
tabiî kuvvetlerin biranda, insanlara yaptığı za
rarlar demektir. Bu madde ile vatandaşlarımı
zın onda, o acı içinde uğradığı zararlarının hiç 
olmazsa bir kısmını telâfi etmek maksidiyle 
bu mevcut kanunları ve getirilmiş maddeyi ka
bul etmek bizim için iyi bir yol olacaktır. 

Bu' vesileyle şunu da arz etmek isterim ki, 
İmar ve İskân Bakanlığı tabiî âfetler bölümü, 
hakikaten bu gün, memlekette mevcudolan 
tabiî âfetleri cevaplandıracak durumda de
ğildir, kifayetsizdir. Bütçesi bakımından da bu
na imkân verilmesi gerekir. 

1962 senesinde .Bitlis'in bir sel felâketi 
dolayısiylc zarar görmüş 78 evin sahibi 78 
aileye bugüne kadar bir yardım yapılamamış
tır. Bütün evrakları tekemmül ettirildiği halde 
bu umum müdürlük imkânsızlıklar için de kıv
ranıyor, yapamıyor. Bunu beklediğimiz bu 
umum müdürlüğe de tereddüt etmeden gerekli 
imkânları vermeliyiz. 

Hakeza;, .Âdilcevaz ilçemiz de dört senedir 
aynı durumda beklemektedir. Altı - yedi se
nedir, Bitlis'in Mutki kazasında bir köy kayı
yor, bir türlü iskân etme imkânımız yoktur. 
Lütfedin, bunlara imkânlar tanıyalım ve o an
da yardım yapılabilmesi için bu daireye de bir 
şeyler verelim. 

Benim istirhamım budur, yerindedir, bunun 
kabul edilmesini arz ederim, Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bir 
noktayı gözden ırak tutuyoruz. Kanunun tümü 
üzerinde müzakere yapmıyoruz. Kanunun tümü 
üzerinde yapılan müzakereler sona ermiş, mad
delere geçilmiş ve ek 3 ncü madde üzerinde 
müzakereler cereyan ediyor. Çok rica ederim; 
konuşmalarımızı ek 3 ncü madde ile ilgili ola
rak yapalım ve ek 3 ncü maddeye bir daha 
.dikkat edelim: «.... borçların, geçim durumları 
göz önüne alınarak, İmar ve İskân Bakanlığı
nın teklifi üzerine, adı geçen kurumlarca erte
lenir..» Bahis konusu olan mevzu budur. Bu 
bakımdan rica edeceğim. 
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Buyurun Sayın özoğul. 
NAZMİ ÖZOĞUL (Edirne) — Muhterem ar

kadaşlar; geçici üçüncü madde, âfetler dolayısiy-
le olan borçların ertelenmesi hakkında aynı âfet
leri geçiren bir vilâyetin çocuğu olarak mâruzâtta 
bulunacağım: 

. Edirne vilâyetinin merkez kazasında, Uzun
köprü ve İpsala'da aynı âfetler dolayısiylc yapı
lan binalar mevcuttur. Şimdi bu maddeye göre, 
borçların ertelenmesi ifade edilmektedir. Çok acı
dır ki, bunu üç senedir bütçe müzakereleri dola
yısiylc zabıtlara geçirmiş, fakat neticesini alama
mış durumdayız. Maalesef oradaki binaların borç
ları halen tesbit edilememiştir ve tapuları da va
tandaşlara verilememiştir. Senelerdir bu binala
rın kaça yapıldığı borçlulara bildirilmcdiği için 
tapuları verilememiştir. Biz de burada borçları 
ertelemek için kanuna ek bir madde getiriyoruz. 
İstirham ediyorum, İmar ve İskân Bakanlığından, 
bir an evvel bu binaların sahiplerinin borçları ne
lerdir, bunları kıymetlendirsinler ve bu kıymet
lendirmeden sonra erteleme bakımından bil âhara 
ikinci safha tatbik edilsin. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Giritlioğlu, buyurunuz. 
FAHİR GİRİTLİOĞLU (Edirne) — Pek 

muhterem arkadaşlarımdan, mahallî bir husus 
hakkında konuşacağımdan dolayı, evvelemirde 
özür dilerim. Kabul etmemiz gerekir ki, Âfetler 
Kanunu, filhakika bütün Türkiye'ye şâmil gibi 
görülmekte ise de, âfete uğrayan muayyen bölge
lere tatbik edilmiş olan ahkâmı yenileştiren bir 
mevzuat olması itibariyle, mahallî dertleri cevap
landıran bir kanun hüviyetindedir. Bu itibarla 
sayın arkadaşım Nazmi özoğul un bahsettiği mev
zua ben de ayrı bir açıdan temas etmek lüzumu
nu duyduğum için huzurunuza çıkmış bulunmak
tayım. 

Muhterem arkadaşlarım; hususi kanununa is
tinaden, Edirne İnerkez kazasında, Uzunköprü il
çesinde ve İpsala ilçesinde selden, yağıştan za
rar gören vatandaşlarımız için, 1955 tarihinden 
sonra binalar yapılmıştır. Ek üçüncü maddenin 
getirdiği ahkâmın bu bölgede yapılmış bulunan 
yüzlerce binanın durumunu tashih etmiyeceğini 
düşünerek, hiç değilse Edirne'yi cevaplandıracak 
kanuni bir hükmün getirilmesi amaciyle ve eğer 
Edirne'ye mümasil başka yerlerde de aynı pozis
yonda durumlar varsa, bunlara da §âmil olacak 
bir kanuni hükmün getirilmesi amaciyle komisyo
nun da, Hükümetin de dikkatini çekmek isterim. 

— 132 — 
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Şöyle ki: İpsala'da 1955 yılında Meriç nehri 

taştığı için bâzı evler yıkılmıştır. Şimdi huzuru
nuzda realiteleri konuşturayım. 

Meriç nehrinin taşmasından dolayı yıkılan ev 
sayısı beş tanedir. Ankara'ya yazılan raporda 
durum, yüzlerce ev yıkılmış şeklinde gösterilmiş
tir. Bundaki gaye, bu fırsattan faydalanarak ya
ni özel kanunların yapılmasından faydalanarak 
İpsala gibi geri kalmış bir kasabaya birkaç yüz 
bina kazandırmaktır Hükümet el koymuştur, 
rapora istinadetmiştir. Yıkılan beş ev kabul edil
memiştir resmen, yüzlerce ev kabul edilmiştir res
men, binnetice İpsala'da 23ü İane ev yapılmıştır. 
Bu evler yapılırken, şehrin bulunduğu yerden ay
rı bir yere gidilmiştir, denmiştir ki, ileride şehir 
inkişaf edecektir, halihazır bulunduğu yer mak
bul değildir, tepeye çıkalım, denmiştir. Bu 230 
ev halihazır şehrin bulunduğu yerin dışına bir 
yere, bir tepenin üzerine yapılmıştır. Yapılmış
tır ama, şehirle irtibatı olmıyan bu mahallede o 
evler o vaziyette kalmıştır, rağbet görmemiştir. 

Şimdi muhterem, arkadaşlarım, bu konu ida
reyi ilgilendiren bir konudur; bu konu Kızıl-
ayı ilgilendiren bir konudur, milletvekilleri
ni, evvelâ mahallin milletvekillerini ilgilendi
ren bir konudur. 1955 yılında yapılmış olan 
evler rağbet görmemektedir. Evvelâ evler pa
halıdır, İ7 bin liraya çıkmıştır. Hu evler ihti
yaca uygun değildir, ufak ufak yapılmış, koca
man arsalar üzerinde kurulmuş gayet dar bina
lardır. Çiftçinin ihtiyaçları katiyen karşılanma
dığı gibi, büyük şehir halkının dahi ihtiyacını 
cevaplandıracak gibi değildir. Odunluğu yok-
tui'j kömürlüğü yoktur, hulâsa pek çok nok
sanlığı olan binalardır. Bu evlere rağbet yok
tur. 17 bin lira takdir edilmiştir, kanaatim odur 
ki, 5 bin liraya dahi rağbet yoktur. Bu vaziyet 
karşısında bu evler yıkılmaktadır, pencereleri, 
camları sökülmektedir, fuzuli olarak bekçi tu
tulmaktadır.' Aradan on sene geçmiştir, evler 
meskûn değildir . Şimdi bunun formülünü bul
mak zorundayız. Müstahakkııu arıyalım. Fa
kat ortada müstahakkı yok. Çünkü, hakikaten 
selden evi yıkılan beş kişidir. Yapılan ev 230 
dur. Müstahak yoktur, ortada. İmar ve İskân 
Bakanlığı bir problemle karşıkar§ıyadır. Müs-
tahakkı olmadığı için bu evrer ne,yapılacaktır'? 
Bu evleri, kanaatimce İmar ve İskân Bakanlığı 
ya satmak zorundadır. Ya bağış yapmak zorun-
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dadır, kanununu yapıyoruz. Şimdi ek üçüncü 
madde ile bunun cevabını bulabiliriz. Bendeniz 
bir önerge veriyorum. Ek üçüncü maddede ge
tirilen formül güzel. Müstahakları için kolay
lık sağlıyan bir formüldür,, güzel. Bu formüle 
istinaden, müstahaklarına, gereken kolaylığı 
bulalım. Ya müstahakları yoksa, veyahut müs-
tahakı var da, pahalı geldiği için eve talip de
ğilse... Bunun da misalini yine Edirne'den ve
rebilirim, Edirne merkez kazasında müstahak
ları vardır. Yani, zarar gören vatandaşın ade
dine göre ev yapılmıştır. Fakat evler makbul 
tipte olmadığı için ve pahalı olduğu için rağbet 
görmemiştir, taleplisi yoktur veya taleplisi çok 
azdır. Şimdi, ya müstahak yoksa, yahut müs
tahakkı olup da talepte bulunmazsa ne yapaca
ğız? Bunun için bir önerge veriyorum. Öner
gemde ek maddeye bir fıkranın eklenmesini ta--
lebediyorum ve diyorum ki, kanunun neşrinden 
itibaren 6 ay içerisinde müstahakları 3 ncü ek 
madde gereğince yapılan kolaylıkları kabul et
mez, reddederse ve bu evlere talip çıkmazsa 
mezkûr binalar o memleketin belediyesine, 
İmar ve İskân Bakanlığı kanak ile devredilir; 
bıı. suretle belediyelere mal edilen, hem o bina
lar carcur olmasın, hem de belediyelere bir ge
lir olur ve hem de mesken sıkıntısı çeken va
tandaşlar, bu binaları belediyeler kanalı ile al
sınlar, kullansınlar. 

Muhterem arkadaşlarım, bu çok enteresan 
misali belki Türkiye'nin başka yerinde bulmak 
mümkün.'olmadığı için, kasden İpsala'dan misal 
verdim. Yine ifade ediyorum, İpsala'da sel fe
lâketi olmuştur, ama yıkılan evlerin adedi 5 ta
nedir, Müstahakkı beş tanedir. Yapılan ev 230 
t .i nedir. Ortada 225 münhal ev vardır. Ev
velemirde İm kanunun tatbikine girmiyecek 225 
münhal ev vardır. Lütfen, şahadetime, meşhu-
datıma istinaden söylediğim bu sözlere itibar 
buyursun komisyon, tahmin ederim, İpsala'da-
ki evlerin durumu bir problem halinde İmar ve 
İskân Bakanlığını on seneden beri işgal etmek
tedir. Tepenin üstünde duran bu evler yıkıl
maktadır. Bu vaziyet karşısında sosyal devlet 
anlayışına da en uygun hareket etmek zorunda
yız. Mecburuz bunu bir müesseseye vermeye 
veya satmaya. Satmak imkânımız olmadığına 
göre aklıma en uygun olarak, Kızılay geliyor, 
belediye geliyor. Fakat Ki zil ayın mevzu ile pek 
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ilgisini bulamadığım için ben önergemi beledi
yeye göre tanzim ettim. Bu sın etle belediyeler 
ek 3 nen. madde gereğince müstahakları tara
fından alînınıyan. evlerin sahibi olsunlar ve 
belediyeler bu evleri ya -satsınlar, ya şehri ora
ya göre imar etsinler. Her halükârda yapılmış 
bir hatayı tashih için formül bulmak zorunda
yız. önergemin iltifat görmesini bilhassa muh
terem heyetten istirham ederim. 

BAŞKAN — Havın İmar ve iskân Bakanı, 
buyurun. 

İMAR VE İSKÂN BAKANİ RUCAİ İS-
KENDEROĞLU (Diyarbakır) — ti fendim, Sa
yın özoğul ve Sayın Giritfioğlü'nun, bizi cid
den Bakanlığımızın hizmet konularında aydın
latan ve bize yardımcı olan kıymetli konuşma
larını zevkle dinledik. Ancak, temas buyur
dukları konu, görüşülmekte olan 3 ncü maddenin 
kapsamına girmemektedir ve zaten asıl 
4 ncü maddeye girmektedir. Ve bundan 
evvel Yüksek Heyetinizde kabul etmiş, ge
çirmiş olduğunu?; maddelerin içinde mevcuttur. 
Zaten bizi bu konuyu şevke zorlayan sebepler, 
kendilerinin ifade buyurdukları gibi, yapılmış 
olup pahalı olduğundan dolayı vatandaşlar tara
fından bcnimsennjüyen, alınınıyan binaların ma
liyetini, Bakanlar Kurulu kararınca, - ki bu 4 ncü 
maddede zikredilmektedir - yarı fiyata indirilme
si suretiyle vatandaşlara devretmek, intikal ettir
mektir. Ancak, sözün sırası gelmişken bir noktaya 
bilhassa temas etmek istiyorum, sayın Fahir Gi-
ritlioğlu ifadelerinde dediler ki, 1955 senesinde 
su baskınına uğramış olan İpsala'da yapılmış olan 
230 evi vatandaşlar almamaktadırlar. Bu yalnız 
İpsala'da değildir, bugün Türkiye'nin tabiî âfete 
mâruz kalmış olan birçok bölgelerinde, İmar ve 
İskân Bakanlığınca hasar tesbiti yapılıp, tabiî 
âfete uğramış olan vatandaşlarla temas edilip ev
lerin, inşaatı bittikten sonra kendilerine devredil
diği zaman, maliyeti kendilerine ifade edilmiş 
olan vatandaşlar tarafından kabul edilmiş olan 
bu binaların inşaatı süresi içinde, maalesef politik 

mülâhazalarla yani daha çıplak ifadesiyle, reyini 
bana verirsen, bizim parti veya biz milletvekilleri 
bu binaları size bedava vereceğiz diye vatandaşa 
yapmış oldukları olumsuz vaitler sonunda, vatan
daşlara İmar ve İskân Bakanlığı vasıtasiyle ikmal 
edilmiş olan bu konutlar intikal ettirilmeye gelin
diğinde vatandaş diyor ki, ben almıyorum... Yani 
bugün, 1958 senesinden beri kurulmuş olan İmar 
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ve İskân Bakanlığı vasıtası ile vatandaşın emri
ne amade, hazır hale gelmiş olan bu konutların 
İmar ve İskân Bakanlığının elinde kalışının baş se
bebi budur ve bunun tipik Örnekleri vardır. Eski
şehir'de vardır, Edirne'de vardır, Balıkesir'de 

"vardır, Bursa'da vardır. Bu İmar ve İskân Ba
kanlığının bir sorumluluğunun neticesi değil, ma
alesef vatandaşı aksi istikamete sevk eden bâzı so
rumsuz kişilerin beyanlarının neticesidir, saygıla
rımla. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ RÜŞTÜ 
ÖZ AL (Konya) — Müsaade edermisiniz? 

BAŞKAN — Komisyon olarak mı, buyurun 
efendim.... 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ RÜŞTÜ 
ÖZAL (Konya) — Efendim esas kanunun birçok 
maddelerinin bu arada, 28 maddesinin tadil edil
miş olması ve müzakerelerin muhtelif zamanlar
da cereyan edebilmiş olması dolayısiylc, çok de
ğerli ve hakikaten ince, derin tetkikler yapan ar
kadaşlarımın, bâzı maddeler arasındaki bağlantı
ları tanı mânası ile kuramamış oldukları görül
mektedir. Sayın Bakanımızın izahına rağmen, 
meselâ Fahir Giritlioğlu arkadaşımızın hak sa
hiplerine verileni iyen evler hakkındaki endişesini 
tamamen bertaraf eden bütün alternatifleri, bü
tün varyantları ihata eden bir 31 nci madde mev
cuttur. Bu 31 nci maddeye göre, hak sahipleri ta
rafından işgal cdilmiyen, hak sahiplerine her ne 
sebeple olursa olsun tahsis edileni iyen binaların 
bir sıra dâhilinde yapılacak muamelesi mazbut 
olarak öngörülmüştür. Bütün ihtimaller vardır. 
Arkadaşımızla görüşmemizde bu mutabakat da te
min edilmiştir. 31 nci maddede, İmar ve İskân 
Bakanlığınca aşağıdaki sıraya göre işleme tabi 
tutulur, deniyor; tahsis edilemiyeıı binalar için. 
Hakikaten Bakanlığın, hattâ Bakanlığın dışında 
meselâ Ziraat Bankası Genel Müdürlüğünün ken
di kanununa göre yaptırdığı - ve tâbiri bilhassa 
söylüyorum - fahiş fiyatlara mal edilmiş olan bir
çok binaların sahipsiz kaldığı vakıası karşısında, 
hakikaten komisyonumuz, Bakanlığın hazırlıkla
rını da kıymetlendirmek, değerlendirmek suretiy
le formüller bulmuştur. Bu formül sırasiyle aşa
ğıda ifade edilebilir: Bu tahsis edilemiyeıı bina
lar, evvelâ «a) Bu binaların yaptırılmasını ge
rektiren âfetten sonra meydana gelmiş yeni bir 
âfetten zarar görenlere veya zarar görmesi muhte
mel olanlara verilir. 
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b) Evvelce âfetten zarar görüp bu âfetle ilgili 

kanunlardan türlü sebeplerle faydalanamamış 
bulunan o yerdeki konutsuz ailelere tahsis edilir. 

c) Genel bütçeye dâhil dairelerden âcil ihti
yacı bulunanlara tahsis edilmek üzere Maliye Ba
kanlığına tahsis edilir. 

Bu da olmadığı takdirde, 
d) Turistik amaçlara, kamu hizmetlerine, me

murlara, halka kiraya verilme üzere mahallî be
lediyelere veya köy tüzel kişilerine tahsis edilir...» 
diyerek 31 nci madde devam etmektedir. 

Bu vaziyete göre arkadaşımızın endişesi ka
bul buyurduğunuz madde ile metinle tamamiyle 
öngörülmüş bulunmaktadır, arz ederim. 

BAŞKAN — 3 neü geçici madde üzerinde 
verilmiş Jbulunan önerge vardır, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Umumi hayata müessir âfetler dolayısiyle 

alınacak tedbirlerle yapılacak yardımlara dair 
Kanun 3 ek maddesine aşağıdaki fıkranın ek
lenmesini öneriyoruz. Gereğinin yapılmasını 
saygı 1 arımla di 1 eriv.. 

Adana Giresun 
Kemal Sarıibrahimoğlu Naim Tirali 

«Kendilerine, işlerini yeniden kurabilmeleri 
için, Tarım ve Ticaret Bakanlıklarının tâyin ve 
teklif edecekleri nisbette, kamu kredi kurumla
rında kredi sağlanır». 

BAŞKAN — Sayın Giritlioğlu.. 
FAHİR GİRİTLÎOfl LU (Edirne) — Efen

dini hataya düşmüşüm, komisyon beni ikaz et
ti. Israr ettiğimden dolayı özür dilerim. 

RÜŞTÜ ÖZAL (Konya) — Takrir üzerinde 
müsaade ederseniz maruzatta bulunacağım. 

BAŞKAN — Buyurun. 
RÜŞTÜ ÖZAL (Konya) — Çok değerli ar

kadaşlarım ; 
Bu kanunun müzakeresi sırasında ve fırsat 

düştükçe başka zamanlarda arz etmeye ca-
lışmışımdır ki, âfetin vukuundan sonra ya
pılan her türlü yardım, âfetin bütün zararla
rını bertaraf:' etmeye ve eski haline iadesini 
sağlamaya maalesef matuf bulunamamaktadır. 
Tabiî âfete mâruzu olanlara, muhatabı olan
lara, böyle bir âfete mâruz kalanlara, sadece 
yardımda bulunabilmekten öteye, maalesef 
daha fazla bir imkân bulunmamaktadır. 

Çok üzülerek arz edeyim ki, . bu tasarının 
yeniden Hükümete vermiş olduğu birtakım 

7 7 . 1965 O : 1 
ağır mükellefiyetlere rağmen ve âfetlerin vu
kuundan evvel de bâzı tedbirlerin alınabilmesi 
gibi, açıkta kalanların biran evvel ve muvak
katen de olsa barındırılması gibi âcil yar
dım müddetinin uzatılması gibi, bir çok fay
dalı, ama Hükümete yeniden mükellefiyet ve
ren değişikliklere rağmen, gelirler kısmında 
bunları karşılıyacak olan fazlalığı, bir arka
daşımızın takririni kabul buyurulmak suretiy
le Yüksek Heyetiniz reddetmişti. Hükümete bu 
âfetler konusunda bir çok yeni külfetlere mu
kabil, bu külfetlerin karşılığı olan gelirin sağ
lanmasını Yüksek Heyetiniz kabul buyurma
nı işti. 

Şimdi, durum şudur; Sayın Naim Tirali ar
kadaşımızın, hakikaten, endişesini anlamamak 
mümkün değildir. Bir âfet vuku bulmuştur; 
işinden, hattâ sermayesinin tamamından 
mahrum bir vatandaş vardır. Bunun biz geçici 
üçüncü madde ile sadece borçlarını erteleyebi
liyoruz ve yeniden iş tutmasına, bu borçlarını 
ödemesine yeni bir imkân, yeni bir kredi işine 
yeniden sahibolması için bir hüküm getirmiyo
ruz. Bu, hakikaten arzumuzun dışında, isteme
diğimiz bir davranış telâkki edilebilir. An
cak, durumu şu şekilde mütalâa ettiğimiz za
man, gerçeklere yaklaşmış oluruz. 

Değerli arkadaşlarım; âfetler Kanunu me
selâ; kiracı sıfatı ile, ticaret yapmakta olan 
bir vatandaşın zararlarını da doğrudan doğruya 
karşılayamamaktadır. Ancak, yuvası kaybol
muş olanlara veya bu değişiklik ile bilhassa 
açıklık getirmiş bulunuyoruz; Ticaret işini, iş 
yerini kaybetmiş olanlara bir imkân sağlıyo
ruz. Ama, bunun içerisinde kiracı olduğu halde 
bütün sermayesini kaybetmiş olan bir vatanda
şa, ayrıca bu işini ihya edebilmesi için bir im
kân getiremiyoruz. Bunun bir izahını belki ça
resizlik, diye telâkki etmek mümkündür. Belki 
de biraz hafifletici bir sebebolarak, sigorta mü
esseseleri gibi, güvenlik müesseseleri, gibi, bâzı 
kurumların da göz önünde tutulması lüzumu
nu anlıyabilmek ve o şekilde davranabilmek 
diye izah edilebilir. Tasavvur ediniz, bütün malî 
gücünü kullanmak suretiylo bir vatandaş bir 
kredi sağlamıştır. Bu kredi ile işini çevirmekte
dir. Şimdi bu elinden kaybolan imkâna muka
bil, biz kanunda kredi müessesesini zoriıyarak, 
diyebilir miyiz ki, yeniden bir kredi daha vere
ceksiniz. Banka, karşılığını almadan, kendisini 
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sağlama bağlamadan yeni bn- kredi vermez. 
Bankanın kredi verebilmesi için evvelâ sağlam 
kargılık istemesi lâzımdır. Eğer bu sağlam kar
şılığı varsa esasen krediyi alır. Onun için hü
küm getirmeye lüzum yoktur. 

Muhterem arkadaşlarım, bu bankaları her 
türlü ticaret yapmakla, ticaret müesseselerini 
bir kanunla mutlaka filân halde bulunan kim
selere kredi vereceksiniz demek zannederim ki, 
uygulanabilmesi mümkün olmıyan bir hüküm
dür. Bankaya karşılığını, göstermeden bir kredi 
sağiıyabilmesini hükme bağlamanın ben doğru 
olduğu kanısında değilim. 

Fazla olarak şunu da arz etmek isterini; 
bir ticari müessese eğer bir zarara uğramış bu
nun telâfi edilebilmesi yeni bir itibara, yeni bir 
krediye zaruret gösteriyorsa cihetteki bu kre
diyi vermiş olan müessese yeni krediyi verme
nin çarelerini arıyacaktı'r. Çünkü1; müşterisini 
tekrar iş sahibi haline getirmek, kendi alacağını 
tahsil bakımından, ticaret veren müessesenin, 
esas maksadını teşkil eder. Bunu zaten, ticaret 
müessesesi, banka sağlar. Ama, biz kanunim 
içerisinde Tarım Bakanlığının teklifi veya Ti
caret Bakanlığının teklifi ile karşılığı olmadan 
her hangi bir kimseye, bir şahsa kredi verecek
sin demenin komisyon olarak yerinde olmadığı 
kanısındayız. Takdir Yüksek Heyetindir. 

Teşekkür ederim. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Sual sora
cağım. 

BAŞKAN — Sual ile ilgili tarafı yok. Zatı-
âlitıiz daha evvel! beyan ettiniz, komisyon katıl
madığını beyan etti. 

Sayın Tirali'niıı önergesini tekrar okutaca
ğım. Hafızaların tazelenmesi bakımından. 

(Naim Tirali'niıı önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Değişiklik önergesine komis

yon katılmıyor, önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiycnlcr... Önerge ka
bul edilmemiştir. 

Başka değişiklik önergesi yoktur, ek. o ncü 
maddeyi tekrar okutuyorum. 

(Ek 3 ncü madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Ek o ncü maddeyi okunan şek

liyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

EK MADDE 4. — Gerek bu kanuna veya 
âfetle ilgili hüküm taşıyan diğer kanunlara gö

re yapılan veya yaptırılan binalardan, gerekse 
geçici G neı madde hükmünden faydalananla
rın. borçlandırma bedelleri, ilgililerin geçim du
rumları göz önünde bulundurularak, zaruret 
halinde, İmar ve İskân Bakanlığının teklifi 
üzerine, Bakanlar Kurulu karariyle maliyet be
delinin yarısına kadar indirilebilir. 

Bu hükümden kimlerin, ne mabetlerde fay
dalanacağı Maliye Bakanlığı ile İmar ve İskân 
Bakanlığınca birlikte hazırlanacak, bir yönet
melikle tesb.it olunur. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Diler. 
NİHAT DİLER (Urzurum) — Muhterem 

arkadaşlarım, 4 ncü ek madde bu kanunun da
ha evvel tadil edilmiş kanunun hükümlerine ve 
diğer kanunların hükümlerine göre yapılmış 
binaların maliyeti fazla olduğu takdirde, fazla 
maliyeti göz önüne getirilerek, vatandaşlara bu 
binaları satmalmaları için bir kolaylık getirmiş 
bulmımaktadır. Bu bakımdan pratik bir ihti
yaca cevap vermektedir. Ancak, tasarıyı oku
duğumuz zaman, «ilgililerin geçim durumlarını 
göz önünde bulundurarak'» şeklinde bir ibate 
kullanılmıştır. Geçim durumlarından kasdedi-
len mâna nedir? Geçim durumlarını kim takdir 
edecektir? Bu bir basma kalıp vaziyetindedir. 
Her gelen kimse kendi kanaatine göre bunu 
tefsir edecektir.. Sübjektif birtakım, tefsirlere 
vesile olacaktır. Tatbikatçıların bâzılarına göre 
geçimi iyi olan vatandaşların geçimi kötü ola
rak: gösterilebilecektir. Yine tatbikatçıların bâ
zıları geçimi kötü olan vatandaşları dahi, iyi. 
görmek suretiyle bu kanunun dördüncü madde
sini tatbik etmek imkânından mahrum bıraka
caktır. "Daha kötü tarafı siyasi bir spekülâsyon 
vasıtası olarak kullanılabilccektir. 

Sayın Komisyon Sözcüsünün bundan ne 
kasdedildiği hususunu açıklamasını rica ederim. 
Yoksa, kanun haddizatında iyi kaleme almmış-
mıştır. Ben şahsan Erzurum'dan misal getirebile
ceğim. 159 tane zelzeleden hasar görmüş vatan
daşa ev yapılmıştır, bunların maliyet bedelleri 
çok yükselttir. İhtiyaca cevap verecek şekilde de
ğildir. Vatandaşlar, bunu alamıyacaklardır. Çün
kü maliyet bedelleri yüksektir. Bu evler sahip
siz kalacaktır. İşte bu sahipsizliği önlemek için, 
gerek tasarıdaki 31 nci madde, gerekse 4 ncü ek 
madde pratik bir hal çaresi göstermiştir. Ancak 
arz ettiğim gibi bu ibareden ne kastedildiği acık-
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lanırsa daha vazıh ve sarih vaziyete gelecektir, 
komisyon sözcüsünden bunu açıklamasını rica 
ediyorum. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Uzuner. 
ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — Muhte

rem arkadaşlar, bu kanun tasarısı Yüksek Mecli
sin kabul buyurduğu birçok maddeleriyle gerçek
ten memleketimizin realitelerine uygun hüküm
ler getirmiş bulunmaktadır. Ancak, bâzı ahvalde 
afetzedelerin bilhassa sel felâketzedelerinin ıstıra
bını tahfif edecek ve kısmen giderecek ek dördün
cü maddede bir noksanlık gördüğümü bilhassa 
belirtmek isterim. 

Konuyu, biraz müşahhas bir şekle sokmak ba
kımından, yüksek müsaadenizle, Karadeniz böl
gesinde bu madde ile ilgili bir hususa değinece
ğim. Karadeniz bölgesinde, dağlık mmtakada, 
toprak ve tabiat muvazenesi arasındaki denge bo
zulduğu için, birçok köy sel felâketzedesi olarak 
tescil edilmiş, iskânları için binalarının bir başka 
yerde yapılması için, kararnameleri çıkmış bulun
maktadır. 

Meselâ Trabzon'da 15 kadar köyün meveudol-
duğunu tahmin etmekteyim. Bu köyler, müsait 
bulunan bir araziye naklediliyor. Orada binaları 
yapılıyor ve toprak normu esas alınmak suretiyle, 
civarda mevcut arazilerden faydalanmaları ön
görülüyor. Halen tatbikat bu istikamettedir. Me
selâ; Trabzon'un Çaykara'sından 408 hane Kırık
han'a, evleri yıkılmış, arazileri akıp gitmiş oldu
ğu için, iskân edilmişlerdir. Binaları bitmiştir. 
Toprak tevzii hususunda da çalışmalar yapılmak
tadır. Yalnız bu felâketzedelerin ekonomik du
rumlarını, güçlerini nazarı itibara alarak tatbi
katın, istikballeri bakımından pek ferahlatıcı ol
madığına da değinmek isterim. Meselâ, arazi te
cavüze mâruz kalmıştır. O bölgede toprak nor
mu aile başına 20 dönüm kabul edilmiş ve fakat 
tesbit neticesinde 20 dönüm arazi bulunamamış
tır, bu şahıslara mükemmel evler yapılmıştır 
- İmar ve İskân Bakanlığına burada şükranlarımı 
arz etmek isterim, - fakat bunların maliyeti 40 -
50 bin lira civarındadır, arkadaşlar. 

Düşününüz ki, çok dar bir arazisi var, tama
men arazisini ve evini kaybetmiş, göç etmenin 
ıstırabını çekmiş aileler, o dar sahada, toprağın 
kifayetsiz olduğu bölgede nasıl ekonomik bakım
dan güçlenecekler ve 40 - 50 bin lira civarında
ki bina bedellerini ödiyecekler? 
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Şimdi, ek dördüncü madde hakikaten ıstırap

ları tahfif edici bir hüküm getirmiş, ilgililerin ge
çim durumlarını göz önünde bulundurularak, za
ruret halinde, İmar ve İskân Bakanlığının tekli
fi üzerine, Bakanlar Kurulu kararı ile, maliyet 
bedelinin yarısına kadar indirilebilir; güzel. Fa
kat düşününüz ki borçlanmak suretiyle gitmiş
tir. Evin maliyeti 50 000 liradır. Nihayet 25 000 
liraya kadar ancak bunu indirme imkânı bu ka
nun ile, geçen durumları tatbik edip tesbit edil
dikten sonra, mümkün olabilecektir. 

Fakat bu insanların - buna benzer bâzı tat
bikat vardır, yüksek huzurunuzu fazla işgal et
memek için ona temas etmek istemiyorum - 25 
veya !>0 bin lirayı ödeme gücünde maalesef, ola-
mıyaeakları kanaatini taşıyorum. Bu bakım
dan. madem ki, gerçeklerimize uygun kanun 
tedvin ediyoruz ve burada büyük Vur anlayış
la, bedelin yarısına kadar indirilmesi hükmü 
vardır, Bakanlar Kurulu karan ile icabı halde, 
bu bedellerin bâzı ahvalde, tamamen- kaldırıl
ması hükmünün de buraya ilâvesini de faydalı 
ve zaruri görmekteyim. Aksi takdirde, yapılan 
tatbikat yeni bir felâket kaynağı doğurmaktan 
ileri gitmiyecektir. Sel felâketzedesi olmuştur, 
memleket şartları değişmiş, başka bölgeye hic
ret etmiştir, orada kendisine yeteri kadar top
rak vermediniz ve fakat sırtına çok ağır bir 
yük yükledhıiz, borçlandırdınız, bunu ne ile 
karşılıyacaktır ? 

Bu bakımdan esasen, Bakanlar Kuruluna 
verilmiş ve muhakkak ki, tatbikatta hassasi
yetle yürütülecek bir konudur, muhakkak -ge
çim durumları tespit edilip, borçlarını katiyen 
ödeyeni ivecek takatte bulunan bâzı köylülerin, 
bu maddeden faydalanmak suretiyle «veya kal
dırılabilir» hükmü eklemek suretiyle yaşaya
bilir bir ortama kavuşmalarını sağlamamızda 
fayda görürüm. Bu bakımdan bir önergeyi 
Yüksek Başkanlığa sunmuş bulunmaktayım, 
kabulünü istirham ederim, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Baydur. 
HİLMİ BAYDUR (Muğla) — Muhterem ar

kadaşlarım, Hükümetin ve Komisyonun tekli
fi olan bu ek tasarının dördüncü maddesi tam 
yerinde ve tam gerçeklerin ifadesidir. Gördüğüm 
üç. zelzele mıiıtakasmda yaptırılan evlerin maliyet 
fiyatı çok yüksektir.. Yakından, kendilerini dinle
diğim köylü ve kasabalı halk bu paraları nasıl 
ödiyecckleri konusunda büyük endişe içinde-
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dirler. Meselâ; Muğla ilinin Yatağan ilçesinde 
Eskihisar köyünde yaptırılan köy evleri yirmi, 
otuz bin liranın üstündedir. Bakanlığın çok 
iyi bildiği veçhile, muhtelif sebeblerle inşaatta 
israf olmuştur. Pahalıya mal olmuştur. Bu köy
lünün mühim bir kısmı geliriyle zor geçinir, 
vaziyettedir. Yirmi, otuz bini, kırk bini ödeye
cek durumda değildir. Kasabalarda da meselâ 
Marmaris ve Fethiye de yaptırılan evler, öğ
rendiğine göre, altmış ile doksan bin arasın
dadır. Burada da inşaatta israflar, yanlışlıklar 
vardır. Bunları da geliri mahdudolaıı bu iki 
kasaba halkının ödemesi imkânı yoktur. Du
rum aynıdır. Bu sebeple maliyetin % .50 sinin 
indirilmesi tam yerindedir ve isabetlidir. Belki, 
ilerideki meclisler, zaruret dol ayı siyi e indirim 
nispetini, sosyal duygularla yükseltmek lütuf 
ve atıfetinde bulunacaklardır. 

tmar ve İskân ve Maliye Bakanlıklarının 
müştereken lıazırlıyacakları yönetmeliğin isa
betle, dikkatle ve âdilâne bir şekilde tatbikini 
çok temenni ederim; Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Zeytinoğlu. 
AZİZ ZRYTINOÖ'LU (Eskişehir) — Muh

terem arkadaşlarım, biraz evvel konuşan Edir
ne Milletvekilleri Sayın Özoğul ve Sayın Girit-
lioğlu arkadaşlarınım kouşmalavına felâket 
mıntıkası olan Eskişehirli olarak hakikaten 
gıpta ettim. Çünkü onlar az zarar görenlere 
karşı çok ev yapıldığından bahsettiler. Bizde 
ise aksine. Eskişehir her sene selden 200 mil
yon lira zarar etmekte, ayrıca zelzele felâketle
ri görmekte, buna mukabil zarar görenlerin 
hepsine değil, bir kısmına dahi evler yapıl
mamış bulunmaktadır, yardım yapılmamış bu
lunmaktadır. Onun için kendilerini tebrik ede
rim. 

Arkadaşlarını, bu kanunun, biraz evvel bir 
arkadaşımızın da bahsettiği gibi, hakikaten şu
radaki şu cümlesi fazla ve bâzı karışıklıklara 
mahal verecek şekildedir : «İlgililerin' geçim 
durumları göz önünde bulundurularak» cümle
si. Esasen bundan sonra gelen kısımda, «bu hü
kümden kimlerin ne nisbette faydalanacakları 
Maliye Bakanlığı ile İmar ve İskân Bakanlık
larınca birlikte hazırlanan bir yönetmelikle 
tesbit olunur» dediğine göre, artık burada bu 
tesbitte esasen geçim durumu ve saire nazarı 
dikkate alınacağına ve buna göre tesbit yapıla

cağına göre, artık «İlgililerin geçim durumları 
göz önünde bulundurulur» cümlesinin buradan 
çıkarılması lâzım geldiği kanaatindeyim. Bunun 
için" ayrıca bir önerge takdim ediyorum. 

Ve ayrıca arkadaşlarını, bu % 50 ye kadar 
indirme teklifi vardır. Bundan evvelki Sayın 
İmar ve İskân Bakanı tarafından, bu hususta 
bir Vekiller Heyeti kararı hazırlanmıştı, ama 
netice bulmadı, tamamlanamadı, ayrı.. c/c 50 in
dirir bir karar ve o meyanda Eskişehir'e de "teş
rif etmişlerdi, bu felâket bgölgeleri beraber ge-
zilnıiştir, fakat, oradaki köylü vatandaşlarııınz 
% 50 ile dahi almak istememişlerdi ve bugün 
de almıyorlar. Yapılan bu evlerin bugün teme
li kazınacak hale gelmiştir. Seneler ve seneler 
geçmiş. Binaenaleyh % 50 de çoktur. (Jiinkii 
bunların bâzılarına faizler, masraflar binmiştir. 
Binmese dahi, maliyet o kadar yüksektir ki, 
Bugün bir köy evi 20 bin liraya mal olmuştur. 
% 50 indiriniz hiçbir faiz masrafı olmamalıdır. 
10 bin lira. 10 bin liraya, bu evi kimse almıyor. 
Bugün o ev 5 bin liraya da yapılabilir. 

Binaenaleyh, köy üye bu uzun vâde ile, faiz
siz dahi verilse bu yüzde 50 yi veremez, yine 
millî servet heba olur.s Hattâ bendeniz bedelsiz 
dahi verilmesi taraftarıyım. Çünkü bunlar heba 
olmaktadır ve aksine vatandaşlarımız bu evleri 
alamadıkları için, felâket nnntakalarrndan, fe
lâket gördükleri köylerde, zelzeleye uğramış, 
çatlamış evlerde bugün oturmaktadır. Yani her 
an felâkete mâruz olarak oturmaktadırlar. 
Çünkü çareleri yok, yeni evleri alama makta, 
yeni mıntakaya geçememektedirler. 

Hem vatandaşlarımızı felâketli mmtakahır
dan. kurtarmak, hem de onları birer mesken sa
hibi yapmak için ve bugünün rayicine göre, ben 
şunu teklif edebilirim arkadaşlarım, bugün 
yüzde 50 değil, bugünkü rayiçle versinler, gö
receksiniz yüzde 75 in dahi altı'na düşecektir, 
bugünkü maliyet, bugünkü rayiç. Binaenaleyh 
% 50 çoktur ve yine verilemiyecektir. Ve yine 
bu evler perişan olacak, yine vatandaşlarımız 
tehlikeli mıntakalarmda oturmalarına devam 
edeceklerdir. 

Onun için bendeniz bir arkadaşımla birlik
te bir önerge verdim. Bu nisbetin % 50 değil, 
% 75 e kadar indirilmesi, yine Vekiller He
yeti kararı ile, Vekiller Heyetinin hangi nis
bette ve bunlardan kimlerin faydalanacağını 
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gösteren bir yönetmeliğe istinaden, % 75 e ka
dar tenzilât yapılmasına ' salâhiyet vermeliyiz. 
Aksi takdirde, yine bu •kanunumuz muvaffak 
olmıyacaktır. Çünkü tecrübe edilmiştir, c/( fi() 
il o teklif edildiği halde köylüler almamışlardır. 
Binaenaleyh, bu kanunun bir kıymeti kalmıyor 
arkadaşlar. 

İşte bendeniz bu iki ciheti, bilhassa şu lü
zumsuz olan cümlenin çıkarılmasını, bir de 
r/c 50 nin % 7f> e indirilmesi hususunu arz ve 
teklif ediyorum. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN' — Sayın üskay, buyurun. 
CEVDET OSKAY (Muğla) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri; yüzde 50 tenzil, Ba
kanlığın yapacağı bir nizamname ile fakir zen
gin diye tefrik edilerek yapılacaktır. Bu ada
lete uygun değildir. Felâket tüm olarak gelir. 

NTe için seyyanen r/c 50 tenzil istiyorum? 
Bir misal vereceğim. Bütün felâket gören va
tandaşlara ev bedelleri, çok az gösterilmiş, bi
zini. Marmaris, Eskihisar ve Fethiye'de en pa
halı 35 bin lira, en ucuz ev de 15 bin lira de
mişlerdi. 

Bizim inşaat : 
1. Kereste kendi kazamızda varken hariç 

vilâyetlerden, 
2. Çimento .İzmir'den gelmesi lâzımken baş

ka vilâyetlerden. 

3. Fethiye felâketzedelere Amerikan Hü
kümeti 500 000 dolar bağış vermiştir. Biz bu 
para ile Almanya'dan dolar 280 kuruşken inşaat 
de'miri, boya, lavabo, menteşe, kilit, su borusu 
ve daha birçok eşya ithal etük. Bizim Alman
ya'dan getirdiğimiz demirin kilosu 90 kuruştan 
mütaahhide verildi. Mütaahhide lavabo 40 lira
dan verildi. Mütaahhitten 400 liradan ev bedel
lerine intikal etti. Çok ucuza mal ettiğimiz mal
zemeleri üç dört misli fiyatlarla. Çok yüksek fi
yata evlere mal oldu. Hal böyle olduğu halde. 
büyük fark alan mütaahhit iflâs etmiş. Orada 
çalışan işçilere 600 bin lira borçlu kalmıştır. 

Bu sebeple, 35 bin liralık evler 90 bin lira
ya, 15 bin liralık evler de 40 bin liraya mal ol
maktadır. Âfet üzerine âfet yüklememek için 
esasen, ödiyemiyecekleri bıı bedellerin seyyanen 
()'( 50 indirilmesini arz ve rica ederim. Takririm 
de var. Müspet rey veri iseniz memnun olu mm. 
Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Arar. 
KÂZIM ARAR (Çankırı) — Muhterem ar

kadaşlar; büyük felâketler, tabiî âfetler mem
leketi olan Türkiye'de, böyle bir kanunun, di
ğer kanunlara faikiyeti aşikârdır. Bu derece 
önemli ve yılların, biriktirdiği sayısız âfetler, 
zararlar yanında, her yıl, birkaç defa Türkiye'
nin muhtelif yerlerini yine tarayan bu tabiî 
âfetler karşısında, İmar ve İskân Bakanlığının 
görevlerinin ne derece önemli bir mahiyet arz 
ettiğini kabul etmek lâzımdır. Bununla beraber, 
bütçe tümü ile tetkik edildiği zaman, ne yazık
tır ki, bu bakanlık bütçeden en az nasibini al
mış, yoksun ve âdeta bir idame bütçesi halin
de, yıllarını bu suretle geçirmiş, emeklemiş ve 
en. çok hayatiyet verilmesi iktiza eden bir ba
kanlık, G senedir mefluç halde bırakılmıştır. 

'BAŞKAN — Sayın Arar, 4 ncü maddeyle 
ilgili beyanda bulununuz, lütfen. 

KÂZIM ARAR (Devamla) — İşte bu se
bepledir ki, Türkiye'nin yıkılan, sel âfetine uğ-
rıyan, yanan, daha ziyade tabiî âfetlerle ilgili 
sayısız konuları yüzünden inşa ettirilen veya 
inşa haline getirilen birçok meseleleri hem mev
cut, hem de halli çoktan gecikmiş olmasına rağ
men, biraz evvel ferahlıkla ve sükûnla ifade 
ettiğim bu tasarının 4 ncü maddesindeki bir 
kelimeden duyduğum üzüntüyü Sayın Bakan
lık camiasına ve Sayın Komisyonun dikkatine 
arz etmek isterim. 

Şairin, «Yandık diyoruz, boğmaya kan gön
deriyoruz» sözüne ne kadar uygun bu! Biz di
yoruz ki, altı sene evvel, belediyelerin de kısır 
bütçelerini biraz kabartmak mülâhazasiyle, kı
sır görüşleriyle arsaların üzerinde de bir felâ
ket yaratan belediyelerin yanında bir de müta
ahhit kontrolsüzlüğü yüzünden çok büyük fi
yatlara yükselen arsaları indiriniz derken, bu 
felâketzedelere elini uzatır gibi görünen ve uza
tılan elle ikinci elini koparıp çekmek istiyen bir 
eda taşır bir kelime var, burada. Nedir o? «İlgi
lilerin geçim durumları göz önünde bulunduru
larak zaruret halinde..» Ne kadar çok manalı 
kelimeler? Bakınız şimdi tahlil edelim. Evvelâ 
geçim durumunu kontrol ediyor. Geçim durumu 
bir insanın nihayet 300 liralık, 500 liralık bir 
Devlet, memurunun geçim durumu yerindedir, 
fakat açtır. Bu geçim durumu onun sel felâketi
ne uğrıyan evini alıp götürmesi halini ortadan 
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kaldıracak ve ona yardım elini Hükümet uzat-
mıyacak mı? Uzatacak elbette. Hemen arkasın
dan, «Zaruret halinde» diyor. Bu zarureti de, 
yine İmar ve İskân Bakanlığı tâyin edecek. Ne
dense hâlâ bir inisiyatifi elden bırakmamak zih
niyetinin, kökleşen bir zihniyetin, bir türlü iyi
lik yaparken dahi, elden bırakmıyan bir atmos
fer içinde yüzdüğünü görüyoruz. İşin garip olan 
tarafı, evvel; İmar ve İskân Bakanlığı bu zaru
retleri tesbit etmiş,, vatandaşların listelerini al
mış, evleri inşa ettirmiş ve tahsis etmiş, bu ev 
senindir demiş, tescil etmiş. Biraz evvel, arz et
tiğim sebeplerle, talibi bulunmadığı için, uzun 
müddet metruk, kalmış olması dolayısiyle, bu de
fa onlara diyor ki, siz bu evleri alınız, ben size 
bir kolaylık daha göstereceğim, yüzde elli nis-
betinde bir tenzilât ve ödeme süresini de 30 se
neye crteliyeceğim. Hemen onun akabinde, dün
kü muamelesini yani tahsis ve tescil ettiği mua
meleyi unutarak, bu defa, bürokratik bir zihni
yetle, sayısız müşkülât arz eden, güçlükler ya
ratmaya ve bu işi altı yıldır ertelediği kâfi de
ğilmiş gibi, yeniden bir yığın meseleleri ortaya 
koyup, Vatandaşları daha bir altı ay bekletmeye 
matuf, hiç de hoşa, gitmiyen bir davranışın için
de olduğunu esefle kaydetmek isterim. 

Muhterem, arkadaşlarım, İmar ve İskân Ba
kanlığının faydaları hakkında uzun konuşmaya 
lüzum yok. Yalnız bu Bakanlığın mesaisinin çok 
ağır yürüdüğünü ifade için birkaç noktaya da
ha temas etmek isterim : 

1050 senesinde, bir sözlü soruyla Meclise gel
miştim. Hükümet iltifat etti sözlü soruma, Çan
kırı'nın Kurşunlu ilçesine bağlı Ağrılı köyüyle, 
merkez ilçesine bağlı Bayrakseki ve İlgaz ilçe
mize bağlı Dengi köylerimizin heyelan dolayı
siyle yerlerinden naklini ele aldı ve başladı. Se
ne 1950. 

1965 senesinde Kâzını Arar, yine kürsüden, 
bu üç köyümüzün nakil işinin tamamlanmadığı
nı beyan ederse, bunun nasıl bir tempo ile yü
rüdüğünü, zaten bütçeleri olmaması itibariyle de 
meselelerinin, çok mahmul olmıyan mesailerinin, 
bu işleri, hiç, olmazsa çok gecikmiş olan işleri ele 
almaları iktiza, ederken, bunlar da yapılmamak
tadır. 

Şimdi endişem şudur arkadaşlarım : Altı se
neden beri, bendeniz Çankırı'yı biraz daha net 
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konuşabiliyorum. Diğer arkadaşlarımın dertleri, 
onların hususiyetleri ve özellikleri elbette ayrı
dır ve elbette onlar dile getirirler. Altı seneden 
beri yapılmış kutu gibi evler, yani kimsenin be
ğenmediği ve çok fahiş fiyatlarla elde edilen bu 
hatanın, bu günahın vebalini ödemek için gelen 
Sayın Bakanlık bu nevi maddelerle yeni bir 6 
seneyi bize göstermek istiyorlarsa, bunu tervic-
etmemize imkân olmadığı gibi kendisinden, âti 
için çok büyük hizmetler beklediğimiz İmar ve 
İskân Bakanlığının mesaisinden endişeye, düş
mek icabeder. Bunu yapmasınlar, istirham edi
yorum, bir takrir verdim. Anlayış göstersinler, 
bu ıstırabı dindirsinler. 

Takririm şudur; «Ek 4 ncü maddenin için
den ilgililerin geçim durumları göz önünde bu
lundurularak zaruret halinde» virgül dâhil, kal
dırıyorum, diğer maddenin esasını olduğu gibi 
kabul ediyorum. 

Bununla da yetinmiyerek, yüzde 75 nisbetin-
de, tenzilât yapılmasını istihdaf eden ve bir sey
yal iyet teklif eden Sayın Aziz Zeytinoğlu arka
daşımın teklifini de, bâzı vilâyetlerin hususiyet
lerine göre, önemli bulurum. Sebep; bu takdir
de dahi yüzde elli tenzilât ve ertelenme hali da
hi, bu enkazı ortadan kaldıracak mahiyette de
ğilse, yine Sayın Bakanlık bâzı tekliflerle, bu 
defa beliren yeni ihtiyaçlara göre 2 nci bir ka
nun teklifiyle gelerek bir zaman kaybını muci-
bolmaktansa, bu seyyal iyeti kanunda vermek su
retiyle, yani yetkiyi alarak, gerektiği takdirde 
kullanmak kaydiyle kabul ederlerse, hakikaten 
isabetli bir hareket yaparlar. 

Bendeniz, hem komisyonun, hem de Hükü
metin dile getirdiğim şu gerçekler muvacehe
sinde, olumlu karşı!ıyacaklarma ve bu derde 
bugün şu anda kaleme alacakları bir madde ile 
bir hal çaresi bulacaklarına emin olarak, ken
dilerini hürmetle, bu işe davet ediyor ve biraz 
da sözlerimi uzattığım için, özür dileyerek hu
zurunuzdan ayrılıyorum. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmenin 

yeterliğine dair önerge gelmiştir. Önergeyi oku
tuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Durum tavazzuh " etmiştir. Müzakerelerin ki

fayetini arz ve teklif ederim. 
Kastamonu 

Sabri Keskin 
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BAŞKAN — Yeterlik önergesini oyunuza 

sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde üzerinde verilmiş bulunan değişiklik 
önergelerini aykırılıkları itibariyle okutuyorum. 

Sayın Zeytinoğlu, sizin % 75 e indirilmesini 
istihdaf eden bir önergeniz yoktur. 

AZIZ ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Var 
efendim, Sayın Şevket Asbuzoğlu ile birlikte im
za edip göndermiştik. 

BAŞKAN — Peki efendim. Önergeyi oku
tuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Ek madde 4. — (Bakanlar Kurulu karariy-

le maliyet bedelinin yarısına kadar indirilebi
lir) ibaresinin, (Bakanlar Kurulu karariyle 
yüzde yetmişbeşe kadar indirilir) şekline çevril
mesini arz ve teklif ederiz. 

Eskişehir Eskişehir 
Şevket Asbuzoğlu Aziz Zeytinoğlu 

Millet Meclisi Başkanlığına 
7269 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin de

ğiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısının ek 
madde 4 ün 1 nci fıkrası sonuna «veya kaldı
rılabilir» ibaresinin ilâvesini arz ve teklif ede
rim. 

Trabzon 
Ali Rıza Uzuner 

Yüksek Başkanlığa 
Ek madde 4. — «Borçlandırma bedelleri 

seyyanen % 50 indirilir» olarak tashihini arz ve 
teklif ederim. 

Muğla 
Cevdet Oskay 

Sayın Başkanlığa 
Ek madde 4. — Bu maddedeki (ilgililerin 

geçim durumları göz önünde bulundurularak) 
ibaresinin çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Eskişehir 
Aziz Zeytinoğlu 

Başkanlığa 
Umumi hayata müessir âfetler Kanununun 

bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki Ka
nuna ek 4 ncü maddesinin aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini teklif ederini. 

Çankırı 
Kâzım Arar 
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Ek Madde 4 : 
«Gerek bu kanuna veya âfetle ilgili hüküm 

taşıyan diğer kanunlara göre yapılan veya yap
tırılan binalardan, gerekse geçici 6 ncı madde 
hükmünden faydalananların borçlandırma be
delleri İmar ve İskân Bakanlığının teklifi üze
rine yarısına kadar indirilir.» 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Ek madde 4 ün birinci fıkrasının 3 ncü satı

rındaki «binalardan» kelimesinin, «binaların» 
olarak tashihini arz ve teklif ederim. 

Trabzon 
Ali Rıza Uzuner 

Yüksek Başkanlığa 
Ek 4 ncü maddenin 1 nci satırındaki «ge

reken kanuna» deyimi ile, 7269 sayılı Kanun 
kastedilmiştir. İltibasa meydan vermemek üzere 
satırın, «Gerek 7269 sayılı Kanuna» şeklinde 
düzeltilmesini; aynı maddenin 3 ncü satırında
ki «yaptırılan binalardan» deyimi, «yaptırılan 
binaların» şeklinde düzeltilmesini arz ederim. 

Komisyon Sözcüsü 
Konya 

Rüştü Özal 
Sayın Başkanlığa 

Ek madde 4 için tadil teklifim : 
(Gerek bu kanuna veya âfetle ilgili hüküm 

taşıyan diğer kanunlara göre yapılan veya yap
tırılan binalardan, gerekse geçici 6 ncı madde 
hükmünden faydalananların borçlandırma be
delleri zaruret halinde İmar ve İskân Bakanlı
ğının teklifi üzerine, Bakanlar Kurulu karariy
le maliyet bedelinin en az yarısına kadar indi
rilebilir. Bu hükümden kimlerin ve ne nisbet-
lerde faydalanacağı Maliye Bakanlığı ile İmar 
ve İskân Bakanlığınca birlikte hazırlanacak bir 
yönetmelikle tesbit olunur.) 

Arz ve teklif ederim. 
İstanbul 

Muhiddin Güven 
BAŞKAN — Teker teker önergeleri okutup 

oylarınıza sunacağım. 
(Eskişehir milletvekilleri Şevket Asbuzoğlu 

ve Aziz Zeytinoğlu'nun imzalarını taşıyan öner
ge yeniden okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu! 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ RÜŞTÜ 

ÖZAL (Konya) — 33 ncü maddede, bu tasarı
nın öngörmüş olduğu gelirleri Yüksek Heyet 
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kabul etmediği cihetle bir kere komisyon bu tek
lifin lehinde değildir, katılanıamaktadır. 

Saniyen, konuşmak imkânı olmadığı için arz 
edemediğimiz bir husus var. Bu felâket görenle
re yapılmakta olan yardımlar meyanmda hiç 
maliyete dâhil odilmiyen bir teknik yardım var
dır. Bundan Imşka, Yüksek Heyetin kabul bu
yurmuş olduğu şekliyle, daha mütekâmil ve 
daha geniş bir hale getirilmiş olan kereste yar
dımı vardır ki, bu da yapılan fiilî masraf be
deli üzerinden kereste tahsis edilebilmektedir. 

BAŞKAN — Lütfen katılıp katılmadığınızı 
bildiriniz. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ KÜSTÜ ÖZAL (De
vamla) — Katılmadığımızın birkaç kelime ile 
esbabı mucibesini arz ediyorum. 

Bunun karşılığı 80 -100 lira almaktadır. Bu 
şekilde, her meskene 3 000 - 3 500 lira civarın
da Hükümetçe İm şekilde de bir yardım yapıl
makta ve maliyete dâhil edilmemektedir. Bu 
sebeple biz ancak % 50 ııisbetindeki yardımın 
mümkün olabileceğine ve bunun dışındaki tek
liflere katılmadığımızı tekrar arz ederim. 

ŞEVKET ASBUZO&LU (Eskişehir) — Ko
misyondan bir sualim var. 

BAŞKAN — Şu anda Komisyondan sual 
sormaya yetkiniz yoktur. Komisyon katılmadığı
nı ifade etmiş ve Meclis dinlemiştir. 

Değişiklik önergesini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Önerge kabul edil
miştir. Önerge dikkat nazarına alınmak kaydiyle 
kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ RÜŞTÜ 
ÖZAL (Konya) — Komisyon f ithal iştirak ha
linde değildir. 

BAŞKAN — Diğer önergeleri okutayım da 
ona göre muameleyi tanzim ederiz. 

(Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuııer'in 
önergesi yeniden okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ RÜŞTÜ 

ÖZAL (Konya) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmamaktadır. 

Önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

(Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun 
önergesi yeniden okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
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GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ RÜŞTÜ 

ÖZAL (Konya) — Efendim, burada bir kriter 
lâzımdır. Meselâ bunun siyasi bir zaruret ol
madığının ifadesi, bu şekilde tesbit olunmak ik
tiza etmiştir. Hükümetten gelen tasarıda sadece 
zaruret vardır. Biz bn zaruretin geçim durumu 
ile ilgili olduğunu ifade etmekte kesin zaruret 
gördük. Teklife katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Değişik
lik önergesini oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Değişiklik önergesi kabul 
edilmemiştir. 

(Muğla Milletvekili Cevdet Oskay'm önerge
si yeniden okundu.) 

BAŞ KAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ RÜŞTÜ 

ÖZAL (Konya) — Şimdiye kadar münferiden 
çıkarılmış olan hiçbir kanunda dahi bu türlü bir 
hale tanınmamıştır. Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Değişik
lik önergesini oyunuza sunuyorum. Kabul eden-
der... Etmiyenler... Önerge reddedilmiştir. 

(Çankırı Milletvekili Kâzım Arar'm önerge
si tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ RÜŞTÜ 

ÖZAL (Konya) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Takrire Komisyon katılmıyor. 

Değişiklik önergesini oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Değişiklik önergesi 
kabul edilmemiştir. 

(Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuııer'in 
önergesi yeniden okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ RÜŞTÜ 

ÖZAL (Konya) — Komisyon da aynı maksatla 
bir önerge vermiştir, katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor. Değişiklik 
önergesini oyunuza sunuyorum. Önergeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Önerge kabul edilmiştir. 
Dikkat nazara alınmak kaydiyle. 

(İstanbul Milletvekili Muhiddiıı Güven'in 
önergesi yeniden okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ RÜŞTÜ 

ÖZAL (Konya) — Efendim, esası bundan evvel 
kabul edilmiycn bir önergenin aynıdır, kata
mıyoruz. 
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BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Değişik

lik önergesini oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenlcr... Kabul edilmemiştir. 

Yüksek Başkanlığa 
Ek 4 ncü maddenin birinci satırındaki : «ge

rek bu kanıma» deyimi ile, 7269 sayılı Kanun 
kasdedilmiştir. İltibasa meydan vcmemek üzere 
satırın: «Gerek 7269 sayılı Kanuna» şeklinde dü
zeltilmesini, aynı maddenin 3 ncü satırındaki 
«yapılan binalardan» deyiminin, «yaptırılan bi
nalardan» şeklinde düzeltilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
Konya 

Rüştü Özal 

BAŞKAN — Komisyonun kendi önergesidir. 
Önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenlcr... Kabul edilmiştir. 

Şimdi kabul edilmiş bulunan her üç önerge 
de dikkat nazarına alınmak kaydiyle kabul edil
miştir. Lütfen çok kısa zamanda maddeyi re-
dakte ediniz. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ RÜŞTÜ 
ÖZAL (Konya) — Komisyon Sözcüsü yetkili 
olduğu miktar dâhilinde hareketle kendisini mü
kellef saymaktadır. Komisyon görüşünü alıp 
Yüksek Başkanlığa arz edecektir. İştirak halinde 
değiliz, önergeleri geri alıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeyi geri mi istiyorsunuz? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ RÜŞTÜ 

ÖZAL (Konya) — Evet efendim. İştirak ha
linde olmuyoruz. Onun için önergeleri geri isti
yoruz. («Maddeyi geri alsınlar» sesleri.) 

BAŞKAN — Maddenin geri alınması ancak 
Meclis karariyle mümkündür. Komisyon re'sen 
karar veremez. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ RÜŞTÜ 
ÖZAL (Konya) — Takrirleri geri istedik efen
dim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, ek 
4 ncü maddeden sonra 3 ncü madde ve diğer 
4 ncü madde yürürlük maddeleridir. Bu bakım
dan, ek 4 ncü madde üzerinde Komisyon, mad
deyi kabul edilmiş bulunan değişiklik önerge
leri muvacehesinde yeni baştan tanzim edince
ye kadar, bu iki maddeye, yürürlük maddele
rini görüşmek mümkün değildir. 
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Şimdi ek 5 nci madde ve ek 6 ncı madde di

ye iki madde ilâvesini mutazammm önergeler 
mevcuttur, bu önergeleri okutacağım. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Tasarıya aşağıda yazılı maddenin ek 5 nci 

madde olarak ilâvesini arz ederim. 
Edirne 

Fahir Giritlioğlu 
Ek Madde 5 : 
Âfetler sebebiyle çeşitli kanunlara dayanıla

rak yapılan kamulaştırmalarda, kamulaştırma 
bedeline karşı dâva yoluna gitmemiş olan mülk 
sahipleri, bu kanunun yayınından itibaren 6 ay 
içerisinde istimlâk bedelinin artırılması için dâ
va açabilirler ve mülkünün, istimlâk tarihinde
ki hakiki değeri üzerinden, bedelini istiyebilir. 

BAŞKAN -— Sayın Giritlioğlu, buyurunuz. 

FAHİT GİRİTLİOĞLU (Edirne) — Muhte
rem arkadaşlarım, bir ek madde getirmek sure
tiyle, kanaatimce mevzuatımızdaki bir boşluğu 
cevaplandırmak gibi, bir gaye gütmüş oluyo
rum. Şöyle ki : Dağınık olan eski İstimlâk Mev
zuatımız ve eski Âfetler Kanununa muadil mev
zuatımız, bâzı vatandaşlarımızın mağduriyetleri
ne sebebiyet vermiştir. Âfetler münasebetiyle za
rar gören kimseler için bina yapılmak durumun
da kalınıldığı vakit istimlâk kanunlarına isti
naden, arsalar istimlâk edildiği gibi, özel ka
nunlara istinaden de mülk sahiplerinin elindeki 
arsalar istimlâk edilmiştir. Evvelce yapılan bu 
istimlâklerde vergi kaydına göre bedel ödeni
yordu. Vergi kaydında ne yazılı ise, onun şu 
kadar katı nisbetinde bedel ödeniyor ve mahke
me kapısı kapalı bulunuyordu. Buna imkân ve
ren kanunlarımız maalesef tatbikat sahası bul
muştur. Ama, bugünkü Anayasa karşısında, bu 
kanunları açıkça antidemokratik kabul etmemiz 
lâzımgelir. Bundan sonra böyle bir şey bahis 
mevzuu olmıyacaktır. Fakat şimdiye kadar Âfet
ler Kanunu münasebetiyle malları istimlâk edi
len nice vatandaşlarımızın mahkemeye gitme im
kânları kalmamıştır, kendilerine verilen bedel 
düşük bedeldir. Vergi kaydında yazılan bedelin 
şu kadar katı nisbetindedir. Anayasanın, istim
lâkle ilgili olan hükümlcriyse, mutlaka değer be
delini vermek kaydiyle, bir kimsenin mülkünün 
alınabileceği prensibini kabul etmiştir. Ben, ver
miş olduğum önergemde bu boşluğu dolduruyo-
rum. Şöyle ki; şimdiye kadar istimlâk edilmiş 
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bulunan gayrimenkullerin bedelleri, §ayet değer 
bedeli üzerinden takdir edilmeyip de, vergi ve-
sair gibi, donmuş kıymetler . üzerinden tediye 
edilmişse, kanunun neşri tarihinden itibaren al
tı ay iyinde, bu vatandaşların mahkemelere mü
racaat ederek istimlâk tarihindeki bedeli üze
rinden paralarını almaları için dâva açmaları 
haklarının tanınmasını talebediyorum. 

Şayet böyle bir ek madde ile bu hak verile
cek olursa, hakikaten, çeşitli yerlerdeki bütün 
şikâyetleri karşılıyacağımız kanısındayım. Bu 
hususta noktai nazarım karşısında bilhassa Hü
kümetin fikrini de öğrenmek isterim. Mâruzâ
tım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Ek 5 nci madde teklifi üzerin
de başka söz istiyen'L Yok. Bu ek beşinci mad
de teklifine Komisyon katılıyor mu?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ RÜŞTÜ 
ÖZ AL (Konya) — Efendim, yepyeni bir mev
zu. Komisyonun bu hususta fikri yok. Nasıl ol
sa bir maddeyi geri aldık, tetkiki gerekecektir. 
Onu da lütfederseniz Komisyon tezekkür etsin. 

BAŞKAN — Ek 5 nci madde üzerinde veri
len önerge Komisyona havale edilmiştir, talep 
üzerine. Sayın Giritlioğlu, 6 nci madde diye bir 
önergeniz var mı?.. 

FAHİR GİRİTLİOĞLU (Edirne) — Bir 
yanlışlık olmuştur efendim. Yok. 

BAŞKAN — Başka bir metin yoktur veya 
başka önerge bahis mevzuu değildir, peki efen
dim. 

Muhterem arkadaşlarım, Komisyon tarafın
dan gerek ek 4 ncü madde ve gerekse ek 5 nci 
madde üzerinde, havale talebedildiği için, öner
geler mecburi olarak Komisyona havale edilmiş
tir. Bu sebeple, kanunun diğer yürürlük mad
delerinin müzakeresine şu haliyle devam etme
miz mümkün değildir. Yarın Komisyondan bu 
ek 4 ve 5 nci maddeler redakte edilip yeni baş
tan düzenlenip geldiği takdirde tekrar müzake
resine devam ederiz. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ RÜŞTÜ 
ÖZ AL (Konya) — Efendim, 40 ve 23 ncü mad
deler arasındaki bir farkın giderilmesi husu
sunda da zannediyorum, bu hususta da arkadaş
larımız bir takrir vermiştir. Eğer usule aykırı
lık yoksa, müzakerenin tekriri suretiyle, bu ka
bul edilen 23 ve 40 nci maddelerin çelişmezli-
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ğini bertaraf etmek hususundaki takrire iltifat 
edilmesini rica ediyoruz. 

BAŞKAN — Gerek Meclis İçtüzüğümüz, ge
rekse Anayasamız, Meclis dâhilinde tekriri mü
zakereye mesağ vermemiştir. Bu sebeple tekriri 
müzakeresini mutazammm bir talebin tervicine 
imkân yoktur. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ RÜŞTÜ 
ÖZAL (Konya) — Bir maddi hata şeklinde arz 
edilmiştir. Bizim tarafımızdan verilmiş değildir. 
Başkanlığa arz ettim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, gün
demin diğer maddesine geçiyoruz. 

5. — Orman Kanununa geçici bir madde ek
lenmesine dair kanun tasarısı ve Geçici Komis
yon raporu ile Anayasa Komisyonunun mütalâa 
raporu. (1/549) (S. Sayısı : 978) (1) 

BAŞKAN — Tasarının müzakeresine geçi
yoruz. Lütfen bu hususla ilgili komisyon yerini 
alsın. 

Madde i e bağlı geçici 6 nci maddeyi görüş
müştük. Bu maddenin komisyona gitmesi dik
kat nazarına alınmış, Yüce Meclisçe komisyona 
gönderilmişti. Komisyon bunun üzerinde gerekli 
değişikliği yapmış, göndermiş midir? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SABİT 
OSMAN AVCİ (Artvin) — Sayın Başkanım, 
4 gün evvel gönderdik. 

BAŞKAN — Komisyon tarafından düzen
lenmiş bulunan maddeyi okutuyorum. 

Orman Kanununa geçici bir madde eklenmesine 
dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 6831 sayılı Orman Kanununa 
aşağıda yazılı geçici 6 nci madde eklenmiştir: 

GEÇİCİ MADDE 6. — 15 . 10 . 1961 tarihin
den önce fiilen, ilmen ve tamamen orman olmak
tan çıkmış, orman bütünlüğünü bozmıyan ve boz-
mıyacak olan iklim, su ve toprak rejimine zarar 
vermiyeceği anlaşılan ve toprak sınıfı ve kullan
ma kabiliyeti bakımından daha verimli İdil tür 
arazisine kalbi uygun bulunan yerlerle (Orman 
içi mera, yaylak ve cayırlar hariç) şehir, kasaba 
ve köy iskân topluluğu içinde kalan yerler (dağı-

(1) 978 S. Sayılı basmayazı 1.7. 1965 ta
rihli 138 nci Birleşimin sonundadır. 
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nık evler ve her çeşit yapı ve tesisler hariç ol
mak üzere) Tarım Bakanlığının teklifi üzerine, 
Bakanlar Kurulu kararnamesiyle orman rejimi 
dışına çıkarılabilir. 

Yukarıdaki fırkada yazılı esaslara göre orman 
rejimi dışına çıkarılmak iş ve işlemleri Tarım Ba
kanlığınca görevlendirilecek bir orman yüksek 
mühendisinin başkanlığında, bir orman yüksek 
mühendisi veya mühendis muavini veya orman 
teknikeri ile bir ziraat yüksek mühendisi veya 
ziraat teknisyeni ve Topraksu Genel Müdürlüğü 
mensubu bir teknik eleman ile mahallî ziraat 
odalarınca kendi üyeleri arasında seçecekleri bir 
üyenin iştirakiyle kurulacak heyetler tarafından 
yapılır. 

Bu heyetler emrine ayrıca yeteri kadar yar
dımcı teknik ve idari eleman ile lüzumu kadar ta
şıt verilir. 

Yukarıdaki fıkrada kayıtlı heyetlerde çalışa
cak memur ve hizmetlilere fiilen arazide çalıştık
ları günler için aylık ve ücretlerine ilâveten 6245 
sayılı Kanunun 50 nci maddesinin bir ve iki nu
maralı fıkralarına göre tazminat verilir. 

Ziraat Odalarınca seçilecek üyeye Orman Ge
nel Müdürlüğünce 35 - 50 lira yevmiye verilir. 

Tesbit işleri, Tarım Bakanlığınca lüzum görü
len yerlerde ve bir defaya mahsus olmak üzere, 
ilçe bütünlüğü esas alınmak suretiyle yapılır. 

Bu maddeye göre yapılacak her çeşit işler ter-
cihan hava fotoğrafları alınmış yerlerde yapılır. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin şekil ve 
esaslar Tarım Bakanlığınca düzenlenecek ve Ba
kanlar Kurulunca onaylanacak bir yönetmelikte 
belirtilir. 

Bu madde gereğince yapılacak işler en geç 5 
yıl içinde bitirilir. Bu sürenin sonunda bu mad
de hükümleri kendiliğinden yürürlükten kalkar. 

Anayasanın meriyete girdiği tarihe kadar or
man ve kültür arazisi ihtilâfından doğan ve ma
hallî mahkemelere intikal etmiş bulunan dâva
ların takip ve intacı Bakanlıkça bu kanun hüküm
lerine uygun olarak yürütülür. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SABİT OS
MAN AVCI (Artvin) — Efendim komisyon ola
rak yapılan değişikliği kısaca arz etmek istiyo
rum. 

BAŞKAN — Komisyon takdimen söz alacak
tır. Daha önce Yüce Meclisçe dikkat nazarına 
alınmak kaydı ile kabul edilmiş bulunan öner-
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genin ışığı altında madde düzenlenmiştir değil mi 
efendim? Buyurun. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SABİT OS
MAN AVCI (Artvin) — Sayın Başkan, muhte
rem arkadaşlarım, Orman Kanununa geçici bir 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı, Meclisi
mizce görüşülürken 16 aded değişiklik önergesi 
verilmiş, bunlardan üç tanesi Umumi Heyetiniz
ce kabul edilmiştir. Kabul edilen üç önergeden 
ikisine Geçici Komisyonunuz olarak filhal iştirak 
edilmiş, birisinin Anayasa ile çelişir durumu ve 
tedvin şekli üzerinde komisyon yeniden redakte 
edilmek üzere maddeyi geri almış bulunuyordu. 
Şimdi, bu üç önergeden «Bakanlar Kurulu kara-
riyle» tâbiri «kararnamesi ile» şeklinde değişti
rilmiş ve yeni metin de bu haliyle tedvin edilmiş
tir. 

İkinci değişildik 4 kişilik heyete Ziraat Odala
rından seçilecek bir üyenin de iltihak etmesiyle 
beş kişilik heyet haline getirilmişti. Bu da ay
nen yeni metinde tedvin edilmiş ve yerine yer
leştirilmiştir. Ancak, 5 nci üye memur olmadığı 
için 6245 sayılı Kanun 50 nci maddesi gereğince 
verilecek tazminatlardan bu üye istifade edemiye-
eeğinden, bu üyeye de kim tarafından ne miktar
da yevmiye verileceği hususunda bir fıkra da ilâ
ve edilmek suretiyle, muhterem Heyetinizce ka
bul edilen 5 nci üyenin yevmiyesinin kim tarafın
dan ve ne suretle ve ne miktarda verileceği de ta
mamlanmış oldu. 

Bundan sonra, komisyonumuzun filhal iştirak 
edemediği bir fıkra eklenmesine mütedair bir 
önergenin Yüksek Heyetinizce kabulü üzerine, 
komisyonumuzca mesele yeniden müzakere edil
miş ve Anayasanın 7 nci, 131 ve 132 nci madde
leriyle, şimdi kısaca arz edeceğim sebeplerden do
layı, çelişir durumda olduğu kanaatine varılmış 
ve bu sebeple de yeni fıkra hem Anayasa nizamı 
içinde, Anayasa ile çelişir durumdan kurta
rılma suretiyle tedvin edilmiş ve hem de, ve
rilen; kabul edilmiş önerge ile, arzu edilen hu
sus, yani bu kanun maddesinin tatbik edildi
ği müdetçe tesbit işlemleri bitirilinceye kadar, 
bu dâvaların tatbiki ve intacı müstakil mahke
melerin yargı yetkisine müdahale mahiyetinde 
olan önergenin dışında, müstakil mahkemele
rin yargı yetkisine müdahale etmeden ve Ana
yasa ile çelişir duruma sokmadan ibareye bu 
vazife emredici bir hüküm olarak yerleştiril
miştir. Bu suretle, yapılan değişiklikler, ko-
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misyonumuzun ittifakiyle, Hükümetin iştira
kiyle ve takrir sahiplerinden, Sayın Sabri Kes-
ki'nin de huzuruyla ve mutabakatiylc yapıl
mıştır. Bu bakımdan maddenin aynen kabu
lünü istirham eder, hürmetlerimi sunarım. 

BAŞKAN — Buyurunuz, Sayın Yılmaz. 
İSMAİL YILMAZ (Bursa) — Muhterem 

arkadaşlar, orman içi ve orman kenarında ya-
şıyan 10 milyon vatandaşı ilgilendiren, G831 
sayılı Orman Kanununda değişiklik yapılması, 
bundan evvelki üç koalisyon Hükümeti tara
fından vatandaşa vadedilmiş dördüncü Koalis
yon Hükümetinin programında da çıkarılacağı 
öngörülmüştür. 

Bir taraftan topraksız köylüyü toprak sa
hibi yapacağız diyen Hükümetlerin, diğer ta
raftan köylünün ecdadından intikâl eden ta
pulu veya vergi kayıtlı tarla, bağ bahçe ve 
meyveliklerinin nasıl elinden alındığını nazar
larınıza arz ediyorum. 

Muhterem arkadaşlar, Orman içinde yaşı-
yan vatandaşların, yukarıda arz ettiğim arazi
leri ekip biçmeleri, o köyün kuruluş tarihine 
bağlanmaktadır. Ancak ellerindeki tapular %5 
civarındadır. Bunun dışında kalan araziler 
ise, 1936 senesinde yapılan arazi tahririnde 
üzerlerine yazılmış ve o tarihten beri vergisini 
veregelmektedir. 

Arazi kadastro heyetleri köylüye tapu ver
me amacı ile köylerde, kesif çalışma neticesi 
bu yerleri çaplıyarak vatandaş üzerine tapuya 
tescil için bir aylık süre ilânında alâkalı or
man işletme veya bölge şeflikleri, bu yerlerin 
büyük bir kısmına «oranından açılmıştır» diye 
itiraz etmişler ve iş mahkemelere intikâl et
miştir. Halen mahkem elerde bu ve buna ben
zer orman dâvası dosyası 130 bin civarındadır. 

Şimdi Komisyondan öğrenmek istiyorum. 
Bu mahkemeler deki dosyalara yeni kanun ne 
getirmiştir? BugV orman avukatları dosya 
başına vatandaştan 150 lira vekâlet ücreti al
maktadır. 150 lirayı ödiyemiyen vatandaşın 
ise binek veya koşum hayvanı sattırılarak tah
sil edilmektedir. 

Yeni Kanunun bu aksaklıkları hangisini 
önlemiştir? Öğrenmek istiyorum? 

Hâkimler de vicdanları sızlıyarak bu kanu
nu uygulamaktadır. Bu huzursuzluğu önliyecek 
yeni kanun ne getirmiştir 1 

7 • 7 . 1965 O : 1 
Mahkemeler bu minval üzere devam edecek 

vatandaş yaşadığı Yurdunda bizar edilecek 
midir1? Öğrenmek istiyorum. 

G831 sayılı Orman Kanunun geçici birinci 
maddesine göre bir yerin orman sayılıp sayıl-
ımyacağı şeklini Tarım Bakanlığına bırakmış
tır. Anayasanın hâkimlerin hüküm verme ser
bestisine aykırı olan bu madde ile hâkimler 
kanaat ve karar vermekten mahrum bırakılmış
tır. 

Kanun karşısında hâkim bir yerin orman 
olup olmadığını Tarım Bakanlığına sormakta, 
esasen ilgili işletmenin veya bölge şefliğinin 
ormandan açılmıştır, kanaatine uyularak 
mahkemelere ormandan açılmıştır diyerek tez
kere göndererek, vatandaşın dedesinden intikal 
eden İm yerler elinden alınmakta vatandaş or
man ile düşman hale getirilmektedir. 

Şimdi ise, yeni getirilen geçici altıncı mad
de, vatandaşın yıllardır, beklediği köylü - or
man münasebetlerini daha çıkmaz bir duruma 
sokarak, bu salâhiyetleri 2 si orman mühen
disi 2 si ziraat mühendisi olmak üzere bir he
yete bı rakın aktadır. 

Getirilen 6 ncı maddeyi arkadaşlarında iyi
ce tetkik ettik. Bir yenilik getirmediğini gö
rünce, vatandaş ve orman münasebetlerine bir 
hal çaresi olmak üzere Sayın İhsan Kabadayı, 
Sabri Keskin ve benim imzamı taşıyan bir tak
rir vardı. Takririmizde : 

15 Ekim 19G1 tarihinden önce mahkemelere 
intikal etmiş dosyaların, yalnız hukukla ilgili 
olanlarının yani tarla, bağ, bahçe ve meyva-
lı ki arının yeni komisyonun bu yerleri tetkikine 
kadar mahkemelerde hıfzını istedik. 

Yüksek Meclisiniz takririmizi kabul etti. 
Komisyon önergeyi geri istedi. Komisyon, yük
sek Meclisinizin de kabul etmiş olduğu Önerge
mizi esasa almadan tamamen değişik bir usul 
getirmiş bulunm aktadır. 

Muhterem arkadaşlar, biz orman kesenin, 
yakanın, kaçakçılık yapanın dosyasının hıfzım 
asla düşünmedik. Takririmizde ecdat yadigârı, 
tapulu veya vergi kayıtlı kültür arazilerinin 
dosyalarının hıfzını istedik. Maksat, vatandaşa 
toprak vermek ve orman köylü münasebetlerini 
iyi sağlamak ise, yıllar yılı üzerinde ziraat et
tiği araziyi elinden almak ormanları koruma 
yerine tahribe yol açacağı kanaatindeyim. 
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Bu kanunun aleyhindeymı. Çünkü geçici ko

misyonda meslekten bir arkadaş getirilerek 
tamamen inisiyatif bu arkadaşımıza bırakılmak 
suretiyle bu komisyonun getirdiği kanun metni 
objektif görüşlerden uzak bir kısım hislere 
da yanmıştı i*. 

Bu günkü kanun, mevzuat ve talimatname
lerle Orman köylü münasebetleri zorlanarak or
manların tahribine yol açmaktadır. 

Kanaatim odur ki, köylünün pazar ihtiyacı, 
yapacak ve yakacak ihtiyacı zamanında yete
ri kadar verilmedikçe ve orman içi yaşıyan 
köyleri başka yerlere nakletmedikçe veya bu 
yerlerde yaşıyan vatandaşlara, halıcılık, ta
vukçuluk, iyi cins damızlık hayvan yetiştiril
mesi temin edilmedikçe ormanlar bu haliyle 
tahribe devam edilecektir. Vatandaşa, iş temin 
edip, iaşe ve ibatesini temin etmedikçe bu çe
lişmeler böylece devam edecektir. 

Kanunun orman - köylü münasebetlerine bir 
yakınlık, bir uzlaşma getirmediği için aleyhin-
deyim. Oyumu aleyhinde kullanacağım. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Sa
yın Zcytinoğiu, Saym Küreli bu mevzuda söz 
istemişlerdir. Ancak, Sayın Kırca salona gir
mişlerdir. Bu bakımdan Siyasi Partiler Kanunu 
üzerindeki müzakerelere başlanacaktır. Bu
yurunuz. Bu kanunun görüşülmesi daha sonra 
olacaktır. Buyurunuz efendim. 

SABRI KESKİN (Kastamonu) — Efen
dim, bu kanunun görüşülmesine devam edelim. 
Komisyon isterse İm kanunun müzakeresine de
vam edilir. 

BAŞKAN — Efendim, bu kanunun görü
şülmesini arızî olarak, sayın Komisyon Söz
cüsünün Meclise geleceği ana kadar ve. Mecli
sin tasvibiyle idareten almıştık, («Devam ede
lim» sesleri) 

1. — Siyasi partiler kanunu tasarısına dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında Millet Meclisi Geçici Komisyon rapo
ru (Millet Meclisi J/560, 2/378, 2/591; Cumhu
riyet Senatosu 1/551) (Millet Meclisi S. Sayı
sı : 527 ye 2 nci ek; Cumhuriyet Senatosu S. 
Sayısı : 649) (Devam) 

7 7 . 1965 0 : 1 
BAŞKAN — Sayın Kırca buyurunuz, yerini

ze oturunuz. 
Siyasi Partiler Kanununun 97 nci maddesi 

üzerindeki müzakerelere başlıyoruz. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (İstanbul) — Galiba Millet Meclisinin 
kabul ettiği metnin 97 nci maddesinde kalmış
tık; Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Evet Millet Meclisinin kabul 
ettiği metnin 97 nci maddesini teşkil eden, 
Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği metinde 
95 nci madde olarak görünen ve Atatürk dev
rimlerinin korunması başlığını taşıyan madde 
üzerindeki Geçici Komisyon raporu üzerinde 
müzakereye başlıyoruz. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KİRCA (İstanbul) — Muhteva olarak Sena
to metnine katılmaktayız, numaraya katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — Şimdi muhterem arkadaşla
rım; Atatürk devrimlerinin korunması baş
lığını taşıyan maddede, Senato değişiklik icra 
etmiştir. Bu değişiklik Geçici Komisyon tara
fından benimsenmiş bulunmaktadır. Muhteva
nın benimsenmesi hususunu oyunuza sunuyo
rum. Benimsemeyi kabul edenler... Kabul et
in iy enler... Benimseme kabul edilmiş ve bu 
şekilde muhteva kesinleşmiş bulunmaktadır, 
Numarataj sırası Karma Komisyonca daha önce 
aldığınız bir karar gereğince düzenlenecektir. 

• Millet Meclisinin kabul ettiği metinde 98, 
Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği metinde 
96 nci maddeyi teşkil eden Diyanet İşleri Baş
kanlığının yerinin korunması başlığını taşıyan 
maddede bir değişiklik bahis konusu değildir. 
Bu bakımdan madde muhteva itibariyle kesin
leşmiştir. Numarası Karma Komisyonca düzen
lenecektir. 

Millet Meclisinin kabul ettiği metinde, 
99 ncu maddeyi teşkil eden, Cumhuriyet Sena
tosunun kabul ettiği metinde 97 nci maddeyi 
teşkil eden ve (Cumhuriyetin Büyük koruyu
cusuna saygı), başlığını taşıyan maddede bir 
değişiklik bahis konusu olmamıştır. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KİRCA (istanbul) — Sayın Başkanım, sadece 
Senato metninde bir matbaa hatası var; tetkik 
etti. «Türk Cumhuriyeti» ibaresi var. «Türkiye 
Cumhuriyeti» olması lâzımdır, zaten muhteva 
itibariyle Millet Meclisi metninin aynıdır. Her-
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hangi bii' iltibasa mahal vermemek üzere za
bıtlara geçirtiyorum. 

BAŞKAN — Evet, «Türk Cumhuriyeti» 
ibaresinin «Türkiye Cumhuriyeti» olması gere
kir. 

Madde bu şekliyle kesinleşmiş bulunmakta
dır. Madde numarası Karma Komisyonca ayrı
ca, konulacaktır. 

4 ncü bölümde : Millet Meclisinin 100 ncü 
maddesini teşkil eden ve «Demokratik düze
nin korunması» baslığını taşıyan, Senatonun 
98 nci madde olarak telâkki ettiği maddede bir 
değişiklik Komisyonca yapılmamıştır. Bu se
beple madde muhteva itibariyle kesinleşmiştir. 
Numarası Karma Komisyon tarafından kona
caktır. 

Millet Meclisince kabul edilen metinde 
101 nci madde olarak görünen ve Senato met
ninde 99 ncu madde olarak görünen ve «Te
mel hak ve ödevlerin korunması» başlığını 
taşıyan madde de Geçici Komisyon bir değişik
lik yapmamıştır. Senato da aynı düzeni kabul 
etmiştir. Bu bakımdan madde muhteva itiba
riyle kesinleşmiştir. Madde numarası Karma 
Komisyonca konulacaktır. 

Millet Meclisinin kabul ettiği metinde 102, 
Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği metinde. 
100 ncü madde olarak görülen ve (Anayasa
nın meşruluk temelinin korunması) başlığını 
taşıyan maddede bir değişiklik yapılmamıştır. 
Bu sebeple madde muhteva itibariyle kesinleş
miştir. Numarası ayrıca düzenlenecektir. 

Millet Meclisinin kabul ettiği metinde 
103 ncü madde, Cumhuriyet Senatosunun kabul 
ettiği metinde 101 nci madde olarak görülen 
ve (27 Mayıs 1960 devriminin anlamının ko
runması) başlığını taşıyan maddede bir deği
şiklik yapılmamıştır. Bu sebeple madde muh
teva itibariyle kesinleşmiştir. Numarası Karma 
Komisyonca konulacaktır. 

Millet Meclisinin kabul ettiği metinde 104, 
Senatonun kabul ettiği metinde 102 nci madde 
olarak kabul edilen ve (27 Mayıs 1960 dan 
İT) Ekim 1901 e kadar yargı organlarınca ka
patılmış siyasi partilerin devamı olma istidadı
nın yasak edilmesi) başlığını taşıyan maddede 
bir değişildik yoktur. Bu sebeple muhteva iti
bariyle kesinleşmiştir. Numarası Karma Komis
yonca düzenlenecektir. 
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5 nci bölümde, Millet Meclisinin kabul etti

ği metinde 105 nci maddeyi teşkil eden, Cum
huriyet Senatosunun kabul ettiği metinde 
103 ncü madde olan ve ahlâk ve (âdabın ko
runması) başlığını taşıyan maddede bir de
ğişiklik yoktur. Madde muhteva itibariyle ke
sinleşmiştir. Numarası Karma Komisyonca dü
zenlenecektir. 

Millet Meclisi metninde 100 nci madde, 
Cumhuriyet Senatosu metninde 104 ncü mad
deyi teşkil eden ve (kullanılması yasak parti 
adları) başlığını taşıyan maddede bir değişik
lik yapılmamıştır. Değil mi efendim1? Lütfen 
teyit buyurunuz efendim, ifademi. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Bu sebeple muhteva itiba
riyle madde kesinleşmiş ve numarası Karma 
Komisyonca konacaktır. 

Millet Meclisi metninin 107 nci maddesi 
olan ve Senato metninin 105 nci maddesine te
kabül eden «Askerî nitelikteki partilerin kuru
lamaması» başlığını taşıyan maddede bir de
ğişiklik yapılmamıştır. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) —Yoktur efendim. 

BAŞKAN — Yoktur. Bu sebeple madde 
muhtevası kesinleşmiş Âe numarası Karma Ko
misyonca düzenlenecektir. 

5 nci kısım : «Siyasi partilerin kapatılması» 
başlığını taşır. 

Millet Meclisi metninde 108 nci madde olan 
ve Senato metninde 100 nci maddeyi teşkil 
eden ve «Görevli savcılık ve yetkili mahkeme» 
başlığını taşıyan maddede değişiklik yoktur. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) —Yoktur, efendim. 

B AŞK AN — Bu sebeple madde muhteva iti
bariyle kesinleşmiştir. Madde numarası Karma 
Komisyonca verilecektir*. 

Millet Meclisinin metninde 109 ncu maddeyi 
teşkil eden, Senato metninde 107 nci madde 
olarak görülen ve (parti yasakları inceleme 
kurulu), başlığını taşıyan maddede bir de
ğişiklik yoktur. Bu sebeple madde muhteva 
itibariyle kesinleşmiştir. Madde numarası Kar
ma Komisyon tarafında düzenlenecektir. 

Millet Meclisinin kabul ettiği metinde 
110 ncu madde olarak görülen, Senato metninin 
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108 nci maddesini teşkil eden ve (dördüncü kıs
ma aykırılık halinde dâva açılması) başlığı
nı taşıyan maddede değişiklik yoktur. Bu se
beple muhteva itibariyle kesinleşmiştir. Madde 
numarası Karma Komisyonca düzenlenecektir. 

Millet Meclisinin kabul ettiği metinde 
111 nci maddeyi teşkil eden, Cumhuriyet Sena
tosunun kabul ettiği metinde 109 ncu maddeyi 
teşkil eden ve (4 ncü kışımın hükümlerine 
aykırılık dolayısiyle kapatma) başlığını taşı
yan maddede Senatoca bir değişiklik yapılma
mıştır. Madde muhteva itibariyle kesinleşmiş
tir. Numarası Karma komisyonca düzenlene
cektir. 

Millet Meclisinin kabul ettiği metinde 
112 nci maddeyi teşkil eden, Senato metninde 
110 ncu- madde ojan ve (Kanunsuz siyasi faali
yetlere mihrak olma sebebiyle kapatma) başlı
ğını taşıyan maddede bir değişiklik var mı? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KİRCA (İstanbul) — Muhteva itibariyle deği
şiklik yoktur, Sayn Başkanım. Yalnız Senato
nun maddeleri değiştiği için, madde içinde yer 
alan atıf maddelerinde değişiklik vardır. 
Aynı maddelere atıf yaptığı için muhtevası ay
nıdır. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, muh
teva ve beyan itibariyle bir değişiklik yoktur. 
Ancak, bâzı maddelerin numara sırası değişe
ceği veçhile bu değişiklik hangi maddelere 
atıf yapmak suretiyle vuku bulmuşsa ona 
göre numaraîanacaktır. Zaten numara husu
sunda şimdiye kadar ki, tatbikat, daha ziya
de, numerotaj şeklinde cereyan etmiştir. Di
ğerleri de ona göre kıyaslanacaktır. 

Millet Meclisi metninde 113 olan, Cumhu
riyet Senatosu metninde 111 nci maddeyi teş
kil eden ve «diğer sebeplerle dâva açılması» 
başlığını taşıyan maddede bir değişiklik yok
tur. Bu sebeple muhteva itibariyle kesinleş
miştir. Numarası Karma Komisyonca kona
caktır. 

Millet Meclisinin kabul ettiği metinde 114, 
Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği metinde 
112 nci maddeyi teşkil eden ve (İdari merci
lerin savcıların ve mahkemelerin görevi) baş
lığını taşıyan maddede, muhteva itibariyle 
bir değişiklik yoktur. 

7 7 . 1965 O : 1 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KİRCA (İstanbul) — Numara ve atıf madde
lerinin numaralarında değişiklik vardır. 

BAŞKAN — Madde ve atıf maddelerinin 
numaralarında değişiklik vardır. Muhteva iti
bariyle kesinleşmiştir. Numarası bilâhara Kar
ma Komisyon tarafından tertip olunacaktır. 
Atıf madde numaraları da o şekilde düzenle
necektir. 

Millet Meclisince kabul edilen metinde 115 nci 
madde, Senatoca kabul edilen metinde 113 ncü 
madde olarak görünen (kapatılan partinin malla
rı) Başlığını taşıyan maddede bir değişiklik yok
tur. Bu bakımdan madde muhteva itibariyle ke
sinleşmiştir. Ancak madde numarası Karma Ko
misyonca konacaktır. 

6 nci kısma geçiyoruz; (Siyasi partilerin ka
panması) paragrafını taşıyan, Millet Meclisinin 
metninde 116 ve Senatonun metninde 114 ncü 
maddeyi teşkil eden ve (kapanma kararı) başlı
ğını taşıyan maddede bir değişiklik yoktur. Muh
teva bakımından madde kesinleşmiştir. Numarası 
Karma Komisyonca düzenlenecektir. 

Millet Meclisinin kabul ettiği metinde 117 ve 
Senatonun metninde 115 nci maddeyi teşkil eden 
ve (kapanan siyasi partinin malları) başlığını ta
şıyan maddede bir değişiklik yok. Bu bakım
dan muhteva itibariyle madde kesinleşmiştir. Nu
marası Karma Komisyonca düzenlenecektir. 

7 nci kısma geçiyoruz: «Ceza hükümleri» 

Millet Meclisi metninin 118, Cumhuriyet Se
natosu metninin 116 nci maddesini teşkil eden ve 
(Anayasa Mahkemesince tutulacak sicil için iste
nen bilgilerin verilmemesine ilişkin ceza müeyyi
desi) başlığını taşıyan maddede' bir değişiklik 
yapılmamıştır. Bu sebeple madde muhteva iti
bariyle kesinleşmiştir. Numarası Karma Komis
yonca verilecektir. 

Millet Meclisi metninde 119, Cumhuriyet Se
natosu metninde 117 nci madde olarak görünen 
ve (Oylamada gayrimeşru fiiller) başlığını taşı
yan maddede bir değişiklik yapılmamıştır. Bu se
beple madde muhteva itibariyle kesinleşmiştir. 
Madde numarası Karma Komisyonca verilecek
tir. 

Millet Meclisinin kabul ettiği metinde 120, 
Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği metinde 
118 nci madde olan ve (Parti defter ve kayıtla-
riyle ilgili ceza müeyyidesi) başlığını taşıyan 
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maddede muhteva itibariyle bir değişiklik yok
tur. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — Atıf maddelerinde değişik
lik vardır. 

BAŞKAN — Madde muhteva itibariyle kesin
leşmiştir, atıl' maddeleri Karma Komisyonca dü
zenlenecek nümerotaj esasına göre tâyin edile
cektir. 

Millet Meclisinin kabul ettiği metinde .121, 
Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği metinde 
119 ncu madde olan ve (Organlarda görev alan
ların resmî makamlara bildirilmesine ilişkin ce
za müeyyidesi) başlığını taşıyan maddede muhte
va itibariyle bir değişiklik yoktur. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — Sadece atıf maddelerinde 
değişiklik vardır. 

BAŞKAN — Yalnız atı 1: maddelerinde deği
şiklik vardır. Muhteva itibariyle kesinleşmiştir, 
madde numarası Karma Komisyon tarafından dü
zenlenecek ııumarataj esasına göre yapılacaktır. 

Millet Meclisinin kabul ettiği metinde 122; 
Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği metinde 
120 nci madde olan (önseçimlerde propaganda 
suçu) başlığını taşıyan maddede itibariyle bir de
ğişiklik yoktur. Madde numarası Karma Komis
yon tarafından yeniden tcrtiboluııacaktır. 

Millet Meclisi metninde 123 ncü, Senato met
ninde 121 nci madde olan ve ((layrimeşrıı bağış 
ve krediler) başlığını taşıyan maddede muhteva 
itibariyle bir değişiklik yoktur. Ancak, atıf mad
deleri Karma Komisyonca düzenlenecektir. Bu 
bakımdan madde muhteva itibariyle kesinleşmiş-, 
tir. 

Millet Meclisi metninde 124, Cumhuriyet Se
natosu metninde 122 nci madde olan ve (malî ba
kımdan bilgilerin verilmemesi) başlığını taşıyan 
maddede de muhteva itibariyle bir değişiklik yok
tur. Bu sebeple madde kesinleşmiştir. Ancak, atıf 
maddeleri ve esas madde numarası Karma Ko
misyonca düzenlenecektir. 

Millet Meclisi metninde 125; Senato metnin
de 123 ncü madde olan ve (Malî incelemede bil
gilerin verilmemesi) başlığını taşıyan madde de 
muhteva itibariyle bir değişiklik olmadığı için 
muhtevası kesinleşmiş, esas ve atıf maddeleri 
Karma Komisyonca düzenlenecektir. 

Millet Meclisi metninde 126; Cumhuriyet Se
natosu metninde 124 ncü madde olan ve «Askerî 
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nitelikte partilerle ilgili ceza müeyyidesi» başlı
ğını taşıyan maddede muhteva itibariyle değişik
lik yapılmamıştır. Bu sebeple muhteva kesinleş
miş, atıf maddeleri Karma Komisyonca tertibolu-
nacak sıraya göre tanzim edilecektir. 

Millet Meclisi metninin 127, Cumhuriyet Se
natosu metninin 125 nci maddesi olan ve «Genel 
ceza müeyyideleri» başlığını taşıyan maddede 
muhteva itibariyle bir değişiklik olmamıştır. Bu 
sebeple muhteva itibariyle madde kesinleşmiştir. 
Madde numarası Karma Komisyonca düzenlene
cektir. 

Sekizinci kısım, (Değiştirilen, uygulanmıyan 
ve kaldırılan hükümler,) 

Millet Meclisinin kabul ettiği metinde 128, 
Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği metinde 
126 nci madde olan ve (Siyasi Partilerin aday
larını tesbit etmeleri) başlığını taşıyan maddede,. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KİRCA (İstanbul) — Bu madde Cumhuriyet Se
natosu tarafından değiştirilmiştir, komisyonumuz 
bu değişikliğin benimsenin em esini teklif etmekte
dir. 

BAŞKAN — Geçici Komisyon meseleyi ince
lemiş ve Senato tarafından yapılmış olan bu de
ğişikliğin Millet Meclisi tarafından benimsenme
mesini tavsiye etmiştir. Maddeyi okutuyorum. 

SABAHATTİN SAVACI (Gümüşane) — 
Millet Meclisi metni de hatalı yazılmıştır, Sayın 
Başkanını. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Savacı, mad
deyi okutayım, ondan sonra söz alabilirsiniz. 

SEKİZİNCİ KISIM 

Değiştirilen uygulanmıyan ve kaldırılan hükümler 
Siyasi partilerin adaylarını tesbit etmeleri 
MADDE 126. — 25 Mayıs 1961 tarihli ve 306 

sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 15 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Siyasi partilerin adaylarını tesbit etmeleri 
Madde 15. — Siyasi partiler aday listelerini 

ve adaylarının listedeki sıralarını, Siyasi Pa.rti-
ler Kanunu ve kendi tüzükleri hükümleri daire
sinde yapılacak önseçimlerle oy verme gününden 
önceki kırkikinci gün tesbit ederler. 

Siyasi partilerin yetkili organ veya kurul ve
ya mercilerince aday gösterilmesi ve adayların 
sırasının tesbit edilmesi konusunda Siyasi Parti
ler Kanunu ile parti tüzüklerinde ve yönetmelik
lerinde yer alan hükümler saklıdır. 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Savacı. 
Muhterem arkadaşlar; Sayın Savacı henüz 

konuşmaya başlamadan evvel bir noktayı hatırla
tayım: Saat 17,00 ye gelmiştir. Saat 17,00 den 
itibaren Yüce Meclisin almış olduğu karar gere
ğince, sözlü sorulara geçmemiz gerekmektedir. 
(«Bir takrir var» sesleri.) Bir takrir var, okutu
yorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Siyasi Partiler kanun tasarısının görüşülme

sine imkân sağlamak üzere sözlü soruların görü
şülmesinin yarma bırakılmasını arz ve teklif ede
rim. 

Kars 
Necmeddin Akan 

BAŞKAN — Önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Önerge ka
bul edilmiştir. 

Sözlü sorular yarın görüşülecektir. Buyurun 
efendim. 

SABAHATTİN SAVACI (Gümüşane) — 
Muhterem arkadaşlarım, şimdi iki metin, Mil
let Meclisi ile Cumhuriyet Senatosu metninin, 
ikisinden birisini kabul etmek durumundayız. 
Fakat, şimdi Millet Meclisi metnini benimseyip 
Cumhuriyet Senatosu metnini reddettiğimiz tak
dirde, Millet Meclisi metni, I tir maddi hata ola
rak, burada bizim irademizin hilâfına yazılmış 
bulunmaktadır. Oy verme gününden önce 40 ncı 
gün tesbit ederler, diyor. Halbuki 56 gün ola
rak Yüce Heyetinizden çıkmıştır. Bunun, tah
min ederim ki, bir maddi hata olarak, Millet 
Meclisi metni olarak buraya geçmiştir. Bunun 
tashihi ile, mevzuun oylanmasını ve müzake
reye esas olmasını arz ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kırca. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (İstanbul) — Muhterem arkadaşlarım, 
şu anda yaptığımız şey, Cumhuriyet Senatosun
ca kabul edilen metnin benimsenip benimsen-
memesinden ibaret kalacaktır. Cumhuriyet Se
natosunun metni benimsenirse o metin kanun
laşacaktır. Benimsenmezse, Sayın Savacı'nm 
söylediğinin hilâfına,, Millet Meclisi metni ka
nunlaşacak değildir. Nitekim Geçici Komisyo
nunuz ne Senato metninin, ne de Millet Mecli
si metninin hiç değilse şu antla, kamınlaşma-
nıası gerektiği kanaatindedir. Seçim Kanunun
da bu metin buradan geçtikten sonrıı çıkmış ve 
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orada 56 gün olarak tesbit edilmiştir.'Ve Se
çim Kanununu da Senato, şu anda 42 gün ola
rak değiştirmiş bulunmaktadır. Daha önce Par
tiler Kanunu da bu -müddeti 42 gün olarak de
ğiştirmiştir. 

Komisyonumuz evvelâ bu hususun, daha -
esaslı bir şekilde tetkikten geçirilmesinin temi
ni için ve neticenin nihai kararın birleşik top
lantıda verilebilmesini temin için, bu kısımda 
Senato metninin benimsenmemişi gerektiği ka
naatindedir, bu bir. 

İkincisi, Senato metninde ve Millet Meclisi 
metninde olsun (Siyasi partiler Kanunu) tâbi
ri geçiyor. Daha önce bütün partilerle ilgili hü
kümleri Siyasi partiler Kanununda topladığı
mız için bunun bir mahzuru yoktu. Fakat se
çim kanunlarında son yapılan tadiller siyasi 
partilerle ilgili bâzı hükümleri, Seçim Kanunu
nun tedvini tekniği bakımından, seçim kanun
larında yer almasını gerektirmiştir. Bu itibarla 
umumi bir ibare olarak burada Siyasi partiler 
Kanunu yerine, kanun ibaresinin geçmesi de 
ayrıca daha uygun olacaktır. Bütün bu husus
ların tashihi ve 56 gün mü olsun, 42 gün mü 
olsun - her halde Meclis metninde de 40 gün 
değil, pazara raslatmak için ya 42 gün, ya 56 
gün olacak - binaenaleyh, bu hususun daha de
rinden derine tetkiki gerekmektedir. Gerek 
Meclis içinde, gerek partilerimizin idare kad
rolarında, daha esaslı suretle tetkiki gerekmek
tedir. Binaenaleyh, Senato metninin bu bakım
dan benimsenmemesini tavsiye ediyoruz. Karma 
Komisyonda, bu metne nihai şekli verilir ve 
Yüce Meclis birleşik toplantı halinde gereken 
kararı verir. Yoksa burada şu anda, Senato 
metnini Denimsemeyince Millet Meclisi metni 
kendiliğinden kanunlaşmamaktadır; mesele 
Karma. Komisyona gidecektir. Karma Komisyo
na gitmesi, biraz evvel arz ettiğim mülâhaza ile 
zaruridir. Bu sebepten dolayı benimsenmemesi
ni istirham ederim. 

BAŞKAN — Evet, muhterem arkadaşlarım, 
Millet Meclisinin kabul ettiği metinde 128, 
Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği metinde 
126 ncı madde olan ve Senatoca Millet Mecli
sinin metnini değiştiren değişikliğe Geçici Ko
misyonumuz katılmamakta ve benimsenmemesini 
tavsiye etmektedir. Benimsenmeme hususunu 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
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ler... Kabul edilmiştir. Bu madde Karma Ko
misyona gidecek ve yeni baştan düzenlenecek
tir. 

Millet Meclisinin kabul ettiği metinde 129, 
Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği metinde 
127 nci madde olan ve (Anayasa Mahkemesi ile 
ilgili hükümler) başlığını taşıyan maddede muh
teva itibariyle bir değişiklik yoktur. Bu se
beple muhteva itibariyle madde kesinleşmiştir. 
Madde numarası, Karma Komisyonca yapıla
cak sıraya göre tertibolunacaktır. 

Millet Meclisi metninde 130, Senato metnin
de 128 nci maddeyi teşkil eden ve Cemiyetler 
Kanununun 28 nci maddesinin uygulanmıyacağı 
başlığını taşıyan maddede bir değişiklik yok
tur. Bu bakımdan muhteva itibariyle madde 
kesinleşmiştir, madde numarası Karma Komis
yonca verilecektir. 

Millet Meclisi metninde 131, Senato metnin
de 129 ncu maddeyi teşkil eden ve (Vicdan ve 
toplanma hürriyetinin korunması hakkındaki 
Kanunun uygulanmayacak hükümleri) başlığı
nı taşıyan madde de aynen kabul edilmiştir. 
Muhtevada bir değişiklik olmadığı için madde 
kesinleşmiştir. Madde numarası Karma Komis
yonca verilecektir. 

Millet Meclisi metninde 132, Senato metnin- I 
de 130 ncu maddeyi teşkil eden ve (Kaldırılan 
kanunun hükümleri) başlığını taşıyan maddede 
de bir değişiklik yoktur. Bu sebeple madde ay
nen. kesinleşmiştir. Numarası Karma Komisyon
ca verilecektir. 

Millet Meclisi metninin 133, Cumhuriyet Se
natosu metninin 131 nci maddesi olan ve (Ce
miyetler Kanununa ek Kanunun kaldırılması) 
başlığını taşıyan maddede bir değişiklik bahis 
konusu değildir. Bu sebeple madde kesinleşmiş
tir, numarası Karma Komisyonca verilecektir. 

Millet Meclisi metninde 134 ncü madde ola
rak görünen ve Cumhuriyet Senatosu İçtüzü
ğünde (Kaldırılacak hüküm) başlığını taşıyan 
madde, Cumhuriyet Senatosu tarafından kaldı
rılmış bulunmaktadır, tayyedilmiştir. 

Komisyon? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KİRCA (İstanbul) — Komisyon bu tay keyfi
yetinin benimseninemesini tavsiye ediyor. | 
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BAŞKAN — Komisyon bu tay teklifinin, hu 

maddenin kaldırılması tekli anin benimsenme-
mesini tavsiye etmektedir Meclise. 

H. ALİ DİZMAN (Tokat) — Söz İstiyo
rum. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Dizman. 
ALİ DİZMAN (Tokat) — Muhterem arka

daşlarım, Millet Meclisi metninin 13 ncü mad
desi, Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 10 nci 
maddesini yürürlükten kaldırmaktadır. İşte 
Senato da kendi İçtüzüğünün 10 nci maddesi
nin yürürlükte kalmasını âmir bulunan bu 
maddeyi metninden çıkarmıştır. Sayın Komis
yon, Senatonun metinden çıkarma keyfiyetine 
2 noktada itiraz etmektedir. Birincisi demekte
dir ki, «Bu kanunun 20 nci maddesiyle bu kal
dırılma keyfiyeti hemahenk değildir. Zaten 20 
nci madde ile kaldırılma kendiliğinden vuku-
bulmuştur. Bu itibarla kaldırümamalı, metinde 
kalmalıdır.» Nihayet 2 ncisi, «Cumhuriyet Se
natosu İçtüzüğünün 10 nci maddesi aslında ken
disine mevdu olmıyan bir konuyu düzenlemek 
istemektedir, hududunu taşmıştır. Bu itibarla 
da, bu İçtüzüğün bu maddesinin kaldırılması 
gerekmektedir. Çünkü o maddenin düzenlediği 
hususlar, Anayasanın 57 nci maddesi gereğin
ce, bir İçtüzük konusu değil, kanun konusu
dur. Bu itibarla, bu kanuna aykırı olan İçtü
zük hükmü kaldırılmalıdır» der. 

Komisyonun birinci fikrine iltihak etmeye 
imkân yoktur. Cumhuriyet Senatosunun İçtü
züğünün 10 nci maddesi, evvelâ şu ciheti be
yan etmektedir, arz edeyim. Diyor ki, «müşte
rek gruplar, Cumhuriyet Senatosunda görüşü
lecek kanun tasarısı veya teklifleri üzerinde 
bir karara vardıktan sonra, onların kararı Se
natodaki senatörlerini bağlıyamaz.» 

Hakikaten garip bir hüküm. Bir içtüzükte 
böyle bir hükmün derpiş edilmesi lâzım mıdır, 
değil midir? Kabili münakaşadır ve hattâ ya
pılmaması lâzımdır. Fakat, netice şudur ki, 
20 nci maddemiz İçtüzüğün 10 neı maddesini 
kaldırmış değildir. Nihayet 20 nci maddeye 
Nihayet 20 nci maddeye göre, grup genel kuru
lundan bahsedilmektedir. Bunun nasıl kurula
cağından bahsetmektedir. Ama, grup genel ku
rullarının hak ve vazifeleri itelerdir, bağlayı
cı kararlar alabilecekler mi? Aldık bu bağlayı
cı kararlar sadece Türkiye Büyük Millet Mec-
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lisinde mi hüküm ifade eder, yoksa Millet Mec
lisi ve Cumhuriyet Senatosuda da ayrı ayrı 
hüküm ifade eder mi"? 

Böyle bir konuyu düzenlememiş olduğuna 
göre, Millet Meclisinin 20 nci maddesiyle Cum
huriyet Senatosu İçtüzüğünün 16 ncı maddesi
nin mülga olduğu keyfiyeti doğru değildir. 

Ancak, Komisyona ikinci noktada hak ver
mek gerekmektedir. Gerçekten, Anayasamızın 
57 iıci maddesine göre bu gibi konuları dü
zenlemek içtüzüklerin konusu değil, kanunların 
konusudur. Gerçekten İçtüzük bir müşterek 
grupun nasıl bağlayıcı karar alıp alamıyacağmı 
tâyin etmeye salahiyetli olmasa gerektir. 

Ancak, bir İçtüzük maddesinin bir kanunla 
iptali keyfiyeti, bana kalırsa ve Komisyon 
sözcüsü Sayın Coşkun Kırca arkadaşımızın 
bundan evvel beyan etmiş olduğu fikirler dik
kat nazara alınırsa, pek de Anayasaya uygun 
bir fikir olmasa gerektir. Daha evvel Seçim 
Kanununda bir madde geldi. Bu maddeye gö
re, seçim işlerinin âcil olarak yürümesi gerek
tiği için, seçim işleriyle ilgili ödeneklerin, bir 
maddede toplanması teklif edilmekte idi. Bu
na karşılık, Sayın Coşkun Kırca «Seçim ka
nunlarının görüşülme usulü başkadır, diğer 
kanunların görüşülme usulü başkadır. Bu iti
barla, diğer kanunlar da Seçim Kanununda deği
şiklik yapan bir hüküm getirilemez.» demişti. 
Bugün de durum aynıdır. İçtüzüklerin görüşülme 
usulü ayrıdır. Bir Meclis kendi İçtüzüğünü ken
disi yapar. "Diğer bir M'eclise gitmez Bu itibar
la Cumhuriyet Senatosu kendi İçtüzüğünü ken
disi yapmıştır. Millet Meclisine gelmemiştir. 
Halbuki kanunların görüşülmesi başkadır. Ev
velâ Millet Meclisinde görüşülür, sonra Sena
toda görüşülür. Ve nihayet sonra yine Mecli
se gelir. Daha mülıimmi Meclisin dediği ne ise 
o olur, bir defa daha Senatoya gitmez. Biz bu 
yolu aldığımız takdirde Senatonun beğenmedi
ğimiz maddelerini kanunlar yapmak suretiyle 
değiştirmek ve kaldırmak gibi bir yola girmiş 
oluruz. Kanun yapılır, eğer kanundaki hüküm
lere İçtüzük uymuyorsa, zaten kanun daha ev
vel tatbik edilme durumunda olduğu içindir 
ki, İçtüzüğün o maddesi kendiliğinden yürür
lükten kalkmış olur. Ama bir kanunla bir iç
tüzük kaldırılmıştır veya İçtüzüğe şöyle bir 
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hüküm eklenmiştir demek, caiz olmasa gerek
tir. Görüşme usulleri değişiktir. Bundan önce 
Sayın Kırca'nm beyan ettiği fikirlere de bu de
fa raporunda zikrettiği fikirler intibak halinde 
değildir. Bu itibara Senatonun İçtüzüğüne mü
dahale teşkil eden 134 ncü maddenin kaldırıl
ması yolundaki kararı doğrudur. Benimsenmeli
dir. Bu yolda oy kullanmanızı istirham ediyo
rum. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Kırca. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (İstanbul) — Pek Muhterem arkadaş
larım, bugüne kadar İçtüzük nedir, ne değil
dir, hukuk kaynakları hiyerarşisi içerisinde ki, 
yeri nedir? Kanunla tadil edilir mi, edilmez mi, 
konularında bendeniz bu kürsüden çok konuş
muş bir arkadaşınızım. Fakat, şu anda kendime 
emniyetin bir aşırı ifadesi olarak değil ama 
zannediyorum ki, daha evvelki konuşmalarımla 
rapora dercettiklerim ve şimdi konuşacaklarım 
biribiriyle tenakuz halinde olsun. Bilâkis Sa
yın Dizman'm hareket ettiği aynı esastan ha
reket ederek, kaldırılması istenen Cumhuriyet 
Senatosunun İçtüzüğünün bu maddesinin üs
telik kanunla kaldırılması gerektiğine, hakika
ten bendeniz ve Komisyon kaani bulunmaktadır. 
Bu hususları izah edeceğim. 

Şimdi bir kere şunu belirtmek isterim ki; 
bir siyasi parti grupu denince, «siyasi parti 
grupları, disiplin kararları alırlar mı, almazlar 
mı, bunu bu kanun meskût geçmiştir.» diye bir 
şey mevzuubahis değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, kanunları yapar
ken, Anayasayı yaparken olduğu gibi birta
kım terimler kullanılır. Bu terimlere biz ba
tı demokrasilerinin verdiği mânânın dışında 
bir mâna vermiyoruz. Zaten, siyasi parti grupu 
denince bu terimin tarifi içinde, aynı siyasi 
partiye mensubolan yasama Meclisleri üyeleri
ni bir demokratik disiplin dairesinde alacak
ları bağlayıcı kararlarla idare eden bir toplu
luk kasdedilir. Binaenaleyh siyasi parti grupu 
terimi içinde dahi bağlayıcı disiplin kararları 
alınabileceği esası mündemiç bulunmaktadır. 
Bunu ayrıca burada tasrih etmeye dahi lüzum 
yoktur. Çünkü kullandığımız terimlerin mâna
sı içinde bu vardır. Batı demokrasileri tarihi 
içinde Siyasi parti grupu nasıl gelişmiştir, bu-

— 153 — 



M. Meclisi B : 141 7 7 . 1965 O : 1 
nım bilinmesi ve tarifi siyasi parti grupu terimi 
içinde mânanın mundemieolduğumı anlamaya 
kifayet eder. 

Şimdi, Cumhuriyet Senatosunun İçtüzüğü
nün 16 ncı maddesi bakınız aynen ne diyor, ar
kadaşlarım : 

«Prensip kararlarında üyelerin bağımsızlı
ğı :» 

MADDE 16. — Cumhuriyet Senatosunda 
görüşülecek kanun tasarı veya teklifleri için 
siyasi partilerin Cumhuriyet Senatosu ve Millet 
Meclisi müşterek gruplarında alınan prensip 
kararları, o siyasi partinin, Cumhuriyet Sena
tosu grupu üyelerini bağlıyamaz.» 

Şimdi Muhterem arkadaşlarım, bu hüküm bir 
kere fevkalâde garip bir hükümdür. Açıkça 
ifade etmek icabeder ki; siyasi ahlâk diyemiye-
ceğim ama, siyasi tesanüdün icaplarına aykırı
dır. Bugün bütün partilerimizde senatörlerin 
ve milletvekillerinin her iki Mecliste görüşü
len ve her iki Meclisi alil kadar eden konularda aynı 
partinin insanlarının, bir Mecliste başka türlü 
öbür Mecliste başka türlü rey kullanmalarını 
önlemek üzere bir tedbir alınmış ve bütün par
tilerde istisnasız müşterek gruplar kurulmuştur. 

Şimdi muhterem senatörlerimiz, hangi parti
ye mensubolurlarsa olsunlar, o partinin müşte
rek grupuna iştirak edecekler, konuşacaklar, oy 
kullanacaklar, bağlayıcı bir kararın alınmasını 
bağlıyacaklar, ona tesir edecekler, sonra Sena
toya gidecekler, İçtüzüğün şu hükmüne istina
den diyecekler ki : «Hayır biz kendi iştirak et
tiğimiz grupun oyları ile katıldığımız kararma 
kendimizi bağlayıcı addetmiyoruz.» Bunu parti 
içi tesanüdün icaplarına dahi bağdaştırmaya 
imkân yoktur. Bu bizi ilgilendirmez denilebilir. 
Yalnız burada bizi ilgilendiren çok önemli bir 
hüküm vardır. 

Hemen belirteyim ki arkadaşlarıma, bu hü
küm mahiyeti itibariyle bir kanun hükmüdür, 
bir İçtüzük hükmü değildir. Senato İçtüzüğün
de 16 ncı maddesini sevk etmekle, «Detourne-
meııt du pouvoir» diye âmme hukukunda tanı
nan ve çok güzel Türkçe bir tâbir ile yeni hu
kuk dilinde «yetki saptırması» olarak tanımla
nan, tarif edilen olayın tipik bir misali verilmiş
tir. Nasıl ki dilekçeler hakkında alınacak bir karara 
karar demekle bir kanun sevk etmek, kanun de
ğiştirmek mümkün değilse, değiştirildiği iddia 

olunursa, onun adı karar olsa dahi mahiyeti ica
bı kanun olduğundan onun Anayasa Mahkeme
since iptali gerekirse, burada da bir içtüzük çı
karacaksınız, ama mahiyeti icabı bir kanun hük
mü sevk edeceksiniz. İşte bu bir yetki saptırma
sı olacaktır, mahiyeti icabı bir yetki saptı rnıa-
sıdır. Biraz evvel Sayın Dizman'ın da temas et
tiği usul bakımından bir yetki saptırmağıdır. 
Neden? Anayasamızın 85 nci maddesi, (Türki
ye Büyük Millet Meclisi ve meclisler çalışmala
rını kendi yaptıkları içtüzükler hükümlerine gö
re yürütürler.) der. İçtüzük ne demektir? İç
tüzük şu demektir : Bir teşriî heyetin Anayasa 
ve kanunlarla kendisine verilmiş olan yetkileri 
kullanırken takibedeceği usul ve merasimi tesbit 
eden ve sadece o yasama heyetinin çalışmaları
na katılanları bağlayan, diğer üçüncü şahısları 
bağlamıyaıı ve yalnız o yasama meclisi tarafın
dan yapılan hukuk kaidelerinin heyeti mecmu-
sı demektir. İçtüzük bu demektir. İçtüzük nasıl 
yapılır? Kanun olarak yapılmaz. İçtüzük, ka
nunların yapılışına mütaallik Anayasanın 92 nci 
maddesinde tertiplenen usule uyularak yapıl
maz. Her meclis bunu kendisi yapar ve karar
laştırır. Bu niçin böyledir? Bu şunun için böy
ledir : O Meclis bunu yaparken sadece Anaya
sa ve kanunların kendilerine verdiği yetkileri 
kullanmakla takibedeceği usul ve merasimi tes
hil eder ve tesbit ettiği bu kaidelerle sadece ken
di çalışmalarına katılanları bağlar. Senatonun 
İçtüzüğü senatörleri bağlar, Karma Bütçe Ko
misyonunun faraza milletvekili olabilecek söz
cüsü orada konuşurken onu bağlar, orada çalış
tıkları sırada bakanları ve Hükümet temsilci
lerini bağlar, ama onun dışında Millet Mecli
sinde hiç kimseyi bağlamaz. 

Şu halde evleviyetle, velev Senatör olsun, bir 
Parlâmento üyesinin kendi partisinin hükmi 
şahsiyetinin iradesini Parlâmento çalışmaları 
alanında izhar ile görevli, yetkili organı ve o 
organ vasıtasiyle parti hükmi şahsiyeti ile mü
nasebetlerini İçtüzükle tanzim etin iye imkân 
yoktur. Çünkü bu Senatonun veyahut Meclisin 
iç çalışmasını ilgilendiren bir husus değildir. 
Bu nasıl bir husustur? Bu partili parlömante-
rin milletvekili veya senatör (/Isım, kendi par
ti;! veya kendi partisinin bir organiyle olan 
münasebetlerini ilgilendiren bir husustur. Bu, 
İçtüzük mevzuu değildir. Avrıca bunun İctii-
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zük mevzuu olamıyacağı Anayasamızın bir baş
ka hükmünden çok daha sarih bir şekilde an
laşılmaktadır. Anayasamızın bu hükmü de 
57 ne i maddesinin üçüncü fıkrasında yer al
maktadır. «Partilerin iç. çalışmaları ve faali
yetleri, Anayasa Mahkemesine ne suretle he
sap verecekleri ve bu mahkemece malî dene
timlerinin nasıl yapılacağı demokrasi esasla
rına uygun olarak kanunla yapılır» diyor. 

Partilerin iç, çalışmaları; bir partinin bir. 
parlâmento üyesinin ne şekilde kurulmuş hangi 
grup genel kurulu karariyle ittıba etmek mec
buriyetinde olup olamıyacağı hususu Anayasa
ya ve kanuna uygun olduğu müddetçe, tüzükle 
tanzim edilebilecek bir husustur. Tüzükler, bu 
bakımdan ancak, kanunun getireceği tanzim 
şartına uymakla mükelleftir, başka bir şeye 
değil. Bir partili üyenin partisiyle ilişkisi, bir 
partili Parlâmento üyesinin partisinin organla-
riyle ve bu araçla partisinin organlarından bi
risi olan gruplar ile ve bu arada müşterek 
gruplarla olan münasebetlerini tanzim Ana
yasanın 57 nci maddesinin o ncü fıkrası mu
vacehesinde, kanunla yapılabilecek hususlar
dır. İçtüzükler buna müdahale edemez. Esa
sen Anayasanın 57 ııci maddesinin !> ncü fıkra
sı mevcudolmasaydı dahi, Anayasanın 85 nci 
maddesinde yer alan «İçtüzük» kelimesinin bü
tün batı demokrasileriiKİeki anlamını ve ayrı
ca yine Anayasanın 85 nci maddesinde «yasa
ma Meclisinin çalışmasını tanzim eder» ibare
si içtüzüklerle partili parlâmento üyelerinin 
parti hükmü şahsiyetiyle ve o hükmü şahsiye
tin parlâmento çalışmaları alanında temsil 
eden o parti organlariyle münasebetlerinin iç
tüzükle düzeni enemiyeceğini gösterir. Düzen
lenince ne olur? Düzenlenince ne olur arkadaş
larım : Adı içtüzüktür, fakat ortada bir kanun 
hükmü vardır. Madem ki, mahiyeti icabı kanun 
sevk edilmiştir; bunu bir kanunla kaldırmak 
mümkündür. Ayrıca bu Senatoya karşı neza
ket icaplarına da aykırı değildir. Çünkü siyasi 
partilerle ilgili kanunlar, Yüksek Heyetin ma
lûmudur ki, Karma Komisyondan çıkan metin 
tekrar Millet Meclisine gelmez. Birleşik top
lantıya gelir. Binaenaleyh, Karma Komisyon 
bunu şu veya bu şekilde kabul ettiğinde metin 
birleşik toplantıya gelecek Senatörlerin de işti
rakiyle bu konu görüşülecektir. Bir noktayı 
daha söyliyeyim : 
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Denilebilir ki, daha, evvel muhteva itibariy

le kesinleşen 20 nci maddede esasen müşterek 
grup esası kabul edilmiştir. Bu durumda, za
ten Kanun İçtüzükten üstün bir hukuk kaidesi 
olduğundan, Senato İçtüzüğünün 16 nci mad
desi de kendiliğinden, yürürlükten kalkmış ka
bul edilmelidir. Bu doğru bir görüştür. Bu hü
küm tayyedil.se bile komisyon adına ifade edi
yorum ki, 20 nci maddenin ikinci fıkrası icabı 
Senato İçtüzüğünün Ki nci maddesi yürürlük
ten kalkmış olacaktı i'. Ancak, Senato bu tasa
rının Millet Meclisi metninde 20 nci maddesini 
kabul ettikten sonra bu l.'H ncü maddenin kal
dırılmasını müzakere ederken ileri sürülen 
mülâhazalar birbirleriyle tamamen çelişik bir 
haldedir ve bu durumda büyük yetki hatala
rının doğması ihtimali vardır. 

Muhterem arkadaşlarım, eğer Senato yarın 
bu Millet Meclisinin kabul ettiği Kanun mad
desi yürürlüğe girdikten sonra dâhi 16 ııcı 
maddesinin yürürlükte1 olduğu iddiasını ileri 
sürecek olursa, siyasi partilerin Millet Meclisi ve 
Cumhuriyet Senatosundaki gruplarının arala
rındaki işbirliği ve ahengi temin etmek külliyen 
imkânsız hale gelecektir. Bu da, parti mefhu
muyla kabili telif olan bir husus değildir. 

Bir noktayı daha sözlerime ilâve etmek iste
rim : 

Bir fikir vardır ki, külliyen yanlıştır. O hal
de Senatonun istiklâli nasıl sağlanacak? Senato
nun istiklâli, Senatonun Millet Meclisinden 
muhtariyeti aynı partiye mensubolan senatörle
rin sırf Senato, Millet Meclisinden ayrı bir te
şekküldür diye, Millet Meclisinde o partinin gö
rüşlerine isnatla aykırı fikirler savunmaları de
mek değildir. Cumhuriyet Senatosunun kararla
rının değişik olması ihtimali ve binaenaleyh, Se
natonun muhtariyetinin dayandığı esas, iki se
bepten ileri gelir : Senatonun seçim usulündeki 
farklılık, yani iki senede bir değişme farklılığı
dır, bir; ikincisi, Senatonun kompozisyonundaki 
farklılık. İşte bu sebepler d ol ay isiyle, Senato 
esasen muhtar bir durumdadır. Aynı partili 
milletvekilleri Millet Meclisinde, aynı partinin 
senatörleri Senatoda bir disiplin kararma bağlı 
olarak aynı görüşü müdafaa etseler bile, Sena
todan çıkacak karar behemehal Millet Meclisin
den çıkacak karara uygun olmıyabilir. İşte bu 
ihtimal de mündemiçtir, Senatonun muhtariyeti. 
Yoksa parti denilen mefhumu yıkmak esasına 
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Senatonun muhtariyeti dayandırılmış değildir. I 
Binaenaleyh, görülüyor ki Senato, İçtüzüğünün 
16 ncı maddesi ile mahiyeti itibariyle kanun 
olan bir hüküm sevk etmiştir. Ve bir yetki sap
tırması yapmıştır. İçtüzüğün yaptırılmasına 
mütaallik hususi bir usule başvurulmak suretiy
le parti üyelerinin partileriyle olan ilişkilerini 
tanzime gitmiştir. Bu bakımdan mahiyeti itiba
riyle kanun olan bu hükmün sarahaten kaldırıl
masında da, yarın değişik tefsirleri önlemek ba
kımından, kesin zaruret görmektedir, Komisyo
nunuz. Daha evvel, bu madde metni buraya 
partilerarası bir anlaşma neticesi esasen girmiş 
ve Komisyon buna iltihak etmiş bulunuyordu. 
Şimdi de aynı kanaatle bu tay keyfiyetinin be-
nimsenmemcsini, arz ettiğim mülâhazalar neti
cesinde istirham ederim. 

BAŞKAN — Sayın Dizman. 
ALİ DİZMAN (Tokat) — Muhterem arka

daşlarım, Sayın Kırca Senato İçtüzüğünün 
1.6 ncı maddesini yermekle iktifa etti. Ben o 
madde üzerinde bir müzakereye girişmenin ye
rinin burası olmadığı kanaatindeyim. Evvelâ 
belki onların da haklı oldukları taraflar vardır. 
Senato, Meclisten farklılaşmak ister. Gerçekten 
bugün nüfus esasına göre seçim, aynı seçim usu
lüne göre, yani nisbî temsile göre seçim olunca 
Senato ile Meclis arasında bir ayniyet oluyor. 
Bu ikisi arasındaki muvazeneden beklenen, kar
şılıklı fikirlerin çalışmasından beklenilen fayda
ların elde edilip edilmediği de gerçekten müna
kaşa konusudur. Nihayet her memlekette Sena
to ile Meclisin muayyen farklılıkları vardır. Nü
fus esasına göre seçim, toprak esasına göre seçim, 
Lordlar, Avam gibi ayrılıklar vardır. Türkiye'
de bu ayrılıklar yoktur. Senato, belki Anayasa
yı zorlıyarak, belki kanunları zorlıyarak bir 
farklılık yaratmak yolundadır. Bu tuttuğu yol 
doğru mudur, eğri midir? İlk bakışta eğri gö
rülmekle beraber yine de kabili münakaşadır. 
Ama esas üzerinde durduğumuz nokta, bir İçtü
zük vardır. Eğer biz bu İçtüzüğün elimizdeki 
kanunla o maddesinin halen tatbik edileceğine 
ve bundan bâzı aksaklıklar doğacağına, siyasi 
partilerin bundan mutazarrır olacağına kaani 
isek, Siyasi partiler Kanununa sarih hüküm ge
tiririz, yoksa Senatonun İçtüzüğünün bir mad
desini kanunla değiştirme yoluna gitmeyiz. İç
tüzüğün görüşme usulü değişiktir. Kanunların 
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görüşme usulü değişiktir. Değişik usullerle yapı
lan metinlerin birinin diğerine tecavüz etmesi, 
daha evvel Seçim Kanununda... Bütçe ile kanun 
görüşme usullerinin değişikliği dolayısiyle Sa
yın Kırca'nm beyan ettiği Anayasaya aykırılık 
iddiasını ben burada tekrar etmek isterim; de
rim ki, Senatonun İçtüzüğüne karışmıyalım. 
Ama siyasi partilerin üzerinde İçtüzüğe göre bir 
aykırılık olacağı kanaatinde isek bunu onun İç
tüzüğüne müdahale yolu ile değil, İçtüzüğü o 
yola icbar etmek yolu ile veya kanunlara sarih 
hükümler getirmek yolu ile yapalım. Yoksa baş
ka bir Meclisin yaptığı İçtüzüğü değiştirmek yo
luna gitmiyelim. Bu hüküm Anayasaya da uy
gun bir gidiş değildir; normal nezaket kaidele
rine de uygun değildir. Yoksa 16 ncı maddenin 
«Uygun mudur, değil midir?» münakaşası yapı
labilir ve ilk görüşte ben. de zaten bu 16 ncı 
maddenin uygun olmadığı kanısındayım. Bir iç
tüzük bir grupun vazifesine müdahale edemez. 
Ancak kendi çalışmasını düzenliyebilir. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Savacı. 

SABAHATTİN SAVACI (Gümüşane) — 
Muhterem arkadaşlar, Yüce Senatonun durumu
nu Anayasamız bütün hususiyetleriyle tesbit et
miş bulunmaktadır. Kendi tçtüzüğüyle bu Ana
yasanın dışında, Anayasanın tealbit etmiş olduğu 
salahiyetlerim ötesinde, kendisine hususiyetler 
vermesi, Anayasa anlayışıyla da (kabili telif de
ğildir kanaatindeyim. Bu madde dolayısiyle şöy
le bir durum ortaya çıkıyor: Bir partinin müş
terek grupu var. Bu müşterek grupu, her han
gi bir mevzuu görüşüyor, öyle bir durumdası
nız ki, muhterem arkadaşlarım, bu partinin se
natörlerini ve milletvekillerini bir arada toplı-
yan o müşterek grupta, her hangi bir milletve
kili arkadaşımız farklı noktai nazara sahiptir. 
Fakat, o farklı noktai nazarına rağmen müessir 
olarak orada, senatörler müessir oluyorlar, bir 
karar çıkıyor. Partinin müşterek grupunda, bir 
karar çıkıyor, fakat, bir milletvekili, o karara 
müşterek grupta muhalif olduğu halde, bilâJhara 
grupundaın sonra, müşterek grupun kararına, 
grup disiplinine uymak mecburiyetindedir. Mil
letvekili için bu mecburiyet olduğu halde, Seam-
to İçtüzüğünün 16 ncı maddesi, senatörleri bun
dan muaf kılmaktadır. Yani, oradaki milletvekili 
noktainazarının hilâfına o grup kararma uy-
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maya mecbur olduğu halde - ki bu kararın alın
masına senatörler de müessir olmuşlardır - sena
törler bundan muaftırlar. 

Muhterem arkadaşlarım, Anayasamızın Yüce 
Senatoya böyle bir hususiyet izafe ettiğini ve bu 
tarz senatörlere salâhiyet tanıdığını kabul etme
mize imkân yoktur. Sonra, Anayasamızın 57 nci 
maddesi grupların, partilerin iç çalışmaların bir 
kanunla tesibite bizi mecbur ettiğine göre, esasen 
kanun her iki Meclisin eseri olacaktır. Halbuki 
buradaki 16 ncı maddeyi ihtiva eden Senato tü
züğü, yalnız Senatonun eseridir. Anayasanın tes-
îbit etmiş olduğu hususa, açıkça bir aykırılık arz 
'etmektedir. Halbuki Anayasa bir kanunla dü
zenlenmeyi şart koşmuştur. Kanunla düzenlenin-
ce, muhterem Dizman arkadaşım, bir garip du
rum ortaya sürüyor, diyor ki, biz nasıl olur da 
Senatonun tüzükle ihdas ettiği bir maddeyi ka
nunla bertaraf ederiz? Biz bertaraf etmiyoruz, 
arkadaşlar. Kanun, yalnız Millet Meclisinin, 
eseri değildir ki. Kanun hem Millet Meclisinin, 
hem Senatonun eseridir ve Anayasanın tesibit 
etmiş olduğu prosedür dahilinde, bir mesele ka
nunlaşır. 

Vaziyet böyle olunca Senatonun, bu 16 ncı 
maddesini, bir kanunla bertaraf etmek meöburi-
yetinde olduğumuzu kabul etmek durumunda
yız. 

Aksi takdirde, demin arz ettiğim garip du
rum, garip müşterek grup çalışmaları meydana 
çıkacak ve parti disiplinini müşterek grup zavi
yesinden esasında ihlâl edecektir. 

Sonra, muhterem arkadaşlarım, yine bu ka
nunun daha evvel görüşülmüş olan 20 nci mad
desinde senatör olsun, milletvekili olsun, bir par
tinin Parlâmento üyesini, Büyük Millet Meclisi 
üyesini o grupun üyesi kabul ediyor. O grupun 
üyesi kabul ettiğine göre, esasen 20 nci maddeyi 
Senato aynen kabul etmiştir. 20 nci maddeyi 
ıgrupun üyesi kabul ediyor, ama öyle bir üye ka-, 
Ibul ediyor ki, bu üye haklarına sahip bir üye, 
ama mükellefiyetler gelince, mükellefiyetlerden 
muaf, âzâde. Böyle bir durumu da kabul edile-
ımez. Bu açıkça bir kanuni çelişme olur. Bir 
madde ile ihdas ve kabul edilen bir durum, 
öbür maddesinde başka bir vesile ile saptırıl
maktadır. Millet Meclisinin tesbit etmiş olduğu 
metin .isabetlidir, o istikamette rey kullanmanı
zı hassasiyetle istirham ederim. Saygılarımla. 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Kırca. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (İstanbul) — Muhterem arkadaşlarını, 
evvelâ Sayın Savacı arkadaşıma teşekkür ede
rim, sonra da Sayın Dizman arkadaşıma teşek
kür ederim. Çünkü, ikinci konuşmalarında esas 
itibariyle, geniş ölçüde bendenize iltihak buyur
dular, tam mânası ile değilse bile. 

Şunu belirtmek isterim ki, kendilerinin Mec-
lislerarası nezaket esaslarına aykırı gördükleri 
hususu, Karma Komisyonda tashih etmek imkânı 
vardır. Taibiî bilmiyorum ne getireceğini ama, 
eğer Karma Komisyon şöyle bir madde getirir
se; «Yasama Meclisleri içtüzüklerine müşterek 
gruplarının bağlayıcı kararlarının her bix yasa
ma Meclisinde üye bulunan aynı partinin üye
lerini bağlamıyacağı yolunda hükümler kona
maz.» şeklinde umumi bir hüküm getirirse, o za
man zannediyorum, bu meclislerarası nezaket esa
sına da uygun hareket edilmiş olur. Karma Ko
misyona böyle bir tashihi getirmek imkânı ver
mek için dahi, Senatoca kararlaştırılan mad
denin tayyı keyfiyetinin, Meclisimizce benimsem-
memesi gerekir. Tekrar Meclisçe bu tay keyfiye
tinin benimsenmemesini istirham ediyorum. 

ALİ DİZMAN (Tokat) — Sayın Coşkun 
Kırca'mn şimdi beyan ettiği husus, kanun 
yapma tekniğine uygundur. Anayasa, kanunla
rın ne yolda hükümler getireceğini beyan eder, 
kanunlar da içtüzükler ne yolda hükümler geti
receğini beyan eder. Bu şekildeki bir formül ile 
sadece nezaket kaidelerine değil, kanun yapma 
kaidelerine ve Anayasaya uygunluk bakımından 
da, muvafık bir hareket yoluna gidilmiş olur. 
Böyle bir fikre iltihak etmiş oldukları, içindir 
ki, benimsememe keyfiyetini iltifatta o zaman 
fayda vardır. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Bilgin... 
AHMET BİLGİN (Kırşehir) — Vazgeçtim 

efendim. 
BAŞKAN — Vazgeçtiniz... 
Muhterem arkadaşlarım, Millet Meclisinin 

metninde 134 ncü maddeyi teşkil eden ve Cum
huriyet Senatosu İçtüzüğünde «Kaldırılacak hü
küm» başlığını taşıyan madde Cumhuriyet Se
natosu tarafından tayyedilmiş, kaldırılmış bu
lunmaktadır. Geçici Komisyon bu kaldırma şek
linin Meclisimizce benimsenmemesini tavsiye et
mektedir. Benimsenmeme hususunu oylarınıza 
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sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Be
nimsenmeme kabul edilmiştir. 

Bu değişiklik Meclisimizce benimsenmemiş
tir. Bu sebeple Karma Komisyona gidecektir. 

Millet Meclisi metninin 135 nci maddesini 
teşkil eden, Senato metninin 138 nci maddesi 
olan ve (Diğer kanunların uygulanacak hüküm
leri) başlığını taşıyan madde... 

GEÇtCl KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — Senato matlabım da de
ğiştirmiştir. Benini sönmemesini rica ediyorum, 
efendim. 

BAŞKAN — Madde başlığında değişildik 
vardır. Millet Meclisinin 135 nci maddesi «Ge
nel hükümler» başlığını taşımaktadır. Buna te
kabül etmesi, gereken 132 nci madde ise «Diğer 
kanunların uygulanacak hükümleri» başlığını 
taşımaktadır. Bu şekilde Senato başlık değişik
liği yapmıştır. Geçici Komisyon başlık değişik
liğinin benimsenmemesini tavsiye etmektedir. 

ALÎ DİZMAN (Tokat) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Yani bu Geçici Komisyonun 

benimsenmemesi tavsiyesinin aleyhinde mi Sa
yın Dizman? Buyurunuz. 

ALI DİZMAN (Tokat) — Muhterem arka
daşlar, kanunlara genel hükümler, başlangıçta 
konulur. Muhtelif konular düzenlenecektir ve 
bu konular arasındaki müşterek düzenlenecek 
hususlar, evvelâ genel hükümler başlığı altında 
düzen]enir. Ondan sonra, ayrı ayrı hükümlere 
geçilir. Hususi vaziyetlerde orada düzenlenir. 
Meselâ. Medeni Kanunda, genel hükümler de
nir, evvelâ üç, beş madde yazdır, ondan sonra, 
hususi hükümler konulur, yahut bir bölüme 
geçtiği zaman, o bölümde düzenlenecek durum, 
bir genel hükümle düzenlenir, bunun dışında 
kalan kısımlar da ayrı ayrı düzenlenir. Halbuki 
burada dokuzuncu kısmıdır, son hükümlerdir. 
Son hükümler, sadece yürürlük maddelerini ih
tiva eder veya daha evvel, genel hükümler veya 
genel hükümler dışındaki hükümlerle düzenlen
memiş olan bir iki istisnalar düzenlenir. Bu iti
barla, son hükümler içinde, yeni baştan bir ge
nel hüküm bulunması mümkün değildir. Zaten, 
mümkün olmayışı 135 nci maddenin muhteva
sından da anlaşılmaktadır. Buraya göre bir ge
nel durum düzenlenmcmcktedir. Sadece, bu ka
nunun temas etmediği kısımlarda, genel hüküm 
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taşıyan diğer kanunların temas edeceği beyan 
edilmektedir. Hal böyle olunca başlığın genel 
hükümler şeklinde olmaması belki genel hü
kümlere tabiiyet yahut bu Partiler Kanununa 
da şümul gibi bir başlık yapmak lâzımgclirdi. 

Yani demek istiyorum ki, normal olarak 
«genel hükümler» başlığı o kısmında, o mevzuu 
düzenliyecek birçok kısımları içine alan genel 
hükümlerin konmasını beyan etmekte kullanı
lır. Yoksa, diğer kanunların genel hükümleri
nin bu kanunda derpiş edilmiyen hususlara da 
şâmil olacağı yolundaki hükmü koyduğumuz 
zaman «genel hükümler» başlığını koyamazsı
nız. Bu sebeple Millet Meclisinin son hükümler 
kısmında «genel hükümler1» başlığının bu mad
deye koyması doğru değildir. 135 nci madde ile 
Medeni Kanun ile Cemiyetler Kanununun ve 
dernekler hakkında uygulanan diğer kanunla
rın, bu kanuna aykırı olmıyan diğer hükümle
rinin siyasi partiler hakkında uygulanacağını 
beyan etmektedir. Bu itibarla, Senatonun, «Di
ğer kanunların uygulanacak hükümleri» başlığı 
Millet Mcclisindckinden çok daha uygundur. 
Eğer, uyulmaması keyfiyeti, benimsenmeme 
keyfiyeti, Millet Meclisininki değil de, daha iyi 
bir başlık bulmak yolundaki arzunun neticesi 
ise, uyulmam asında fayda olabilir. Ama, illâ 
Millet Meclisininkini devam ettirmek şeklinde 
ise Meclisin başlığı doğru değildir. Bu itibarla 
uyulmaması, o zaman daha doğru olur. Saygı
larımla. 

BAŞKAN — Sayın Kırca. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (istanbul) — Muhterem arkadaşlarım, 
burada Millet Meclisi metninde, «genel hüküm
ler1» tâbirinin geçmesindeki sebep şudur : Siya
si partiler de genel anlamında dernektirler. Ve 
Anayasanın 29 ncu maddesine bu bakımdan ta
bidirler. Binaenaleyh, cemiyetler için, dernek
ler için uygulanan Medeni Kanun ve Cemiyet
ler Kanunu ve sair kanunların siyasi partiler 
hakkında ayrıca sevk edilmiş özel hükümlere 
aykırı olmıyan hükümleri elbette ki, onlar için 
da uygulanır. 

Yalnız Sayın Ali Dizman arkadaşımın hak
kı var; Senatoca konulan (diğer kanunların 
uygulanacak hükümleri) terimi de iyi değil, 
Meclisçe daha evvel kabul edilmiş olan «genel 
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hükümler» de iyi değil. Daha ziyade kendisinin 
dediği gibi (genel olarak uygulanacak diğer 
kanunlar hükümleri) tarzında bir matlap daha 
uygun olur. Kendisine bu bakımdan iltihak 
ediyorum. Fakat, Karma Komisyonun bu yolda 
bir hüküm sevk etmesini temin için dahi, Se
nato metninin reddedilmesi lâzımdır. Bu itibar
la komisyonun benimsememe tavsiyesine iştirak 
edilmesini rica ederim. 

BAŞKAN — Millet Meclisi metninde 135, 
Senato metninde 132 nei madde olan ve başlığı 
Senatoca değiştirilmiş bulunan maddede, Senato 
tarafından yapılan değişikliğin benimseıımeme-
si tavsiyesi ile Geçici Komisyondan gelmiştir. 
Benimsememe tavsiyesini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etnıiyeııler... Benimsenmeme 
tavsiyesi kabul edilmiştir. 

Maddedeki değişiklik Meclisimizce benim
senmemiştir. Bu sebeple, konu Karma Komis
yona gidecektir. 

Millet Meclisi metninde 136, Senato metnin
de 133 ncü madde olan ve (eski aidat borçla
rı) başlığını taşıyan maddede bir değişiklik 
var mı? 

GEÇÎCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (istanbul) — Muhteva itibariyle deği
şiklik yoktur, atıfları -itibariyle vardır. 

BAŞKAN — Muhteva itibariyle değişiklik 
yoktur. Bu sebeple muhtevası kesinleşmiştir. 
Atıf madde numaraları Karma Komisyona bı
raktığımız gerekli numerotajı salâhiyetine göre 
düzenliyecektir. 

Millet Meclisi metninde 136 ncı maddeden 
sonra 137 nci madde gelmektedir. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — Kısaca yerimden izah 
etmeme müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — 137 nci madde, (ilk önseçimler 
için tedbirler) başlığını taşımaktadır. Senatoca 
madde tayyedilmiştir. Geçici Komisyonumuz, 
Senatonun bu tay teklifine uymuştur ve uygun 
mütalâa etmiştir. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (istanbul) — Efendim, tay keyfiyetini 
benimseyişinin sebebi, Geçici Komisyonumuzun, 
bunun ve buna benzer maddelerin Senatoca ge
çici maddeler halinde tanzim edilmiş olmasıdır. 
Nitekim bu husustaki hüküm muhteva itiba
riyle, haklı olarak, fakat -esas itibariyle Sena-

7 7 . 1965 O : 1 
tonun yeni eklediği üçüncü geçici maddede yer-
almıştır. Bu geçici maddeler sistemine komis
yonumuz iltihak ettiği cihetle, bu maddenin 
tayymı benimsemiştir efendim. Benimsemeyi bu 
kayıtla arz ediyorum. 

Geçici 2 nci madde mimara itibariyle benim
senmemiştir. Muhteva itibariyle benimsenmiştir, 
sadece numarası ve atıf numaraları itibariyle 
benimsenmiyor. 

BAŞKAN — Numarası ne olacak? 

GEÇlCl KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (istanbul) — Galiba geçici 1 nci mad
de olacak. 

BAŞKAN — Geçici 2 nci maddeyi gerek nu
mara, gerekse atıf maddeleri itibariyle komis
yon benimsememektedir. Millet Meclisine de 
bunu tavsiye etmektedir. Benimsememeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Sadece 
muhteva itibariyle benimsenmiştir. 

Senato tarafından düzenlenen geçici 3 ncü 
madde «ilk önseçimler için tedbirler» düzenle
neceğini düşünerek tay teklifine katılmıştır, be
nimsemiştir. Bu benimsenmenin Meclise tavsi
yesini oyunuza sunuyorum : Benimsemeyi ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Benimseme 
kabul edilmiştir. 137 nci numarayı teşkil eden 
madde numarası itibariyle kaldırılmış, tayyedil
miştir. Bu maddeyi geçici madde olarak ilerde 
göreceğiz. 

Millet Meclisi metninde 138 nci maddeyi 
teşkil eden ve «partilerin kanuna uyma süresi» 
başlığını taşıyan madde de, aynı mahiyette bir 
geçici madde olarak ilâvesi zorunluğu görüldü
ğü için Senato tarafından tayyedilmiştir. Ge
çici Komisyon bu değişikliği benimsemiştir. 
Benimsemeyi Meclise tavsiye etmektedir. Be
nimsemeyi oyunuza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. Mad
de tayyedilmiştir. 

Şimdi Cumhuriyet Senatosu geçici maddeler 
ilâvesini zorunlu görmüştür. Ezcümle bu arada, 
geçici birinci madde, (geçici hükümler) başlı
ğı altında düzenlenmiştir. Geçici hükümler baş
lığı altında düzenlenen bu geçici birinci madde 
komisyonca benimsenmemiştir. Bu benimseme
me tavsiyesini oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bu madde benimsenmemiştir. Dolayısiyle Kar
ma Komisyona gidecektir. 

Senatoca ilâve edilmiş bulunan ikinci geçici 
madde, «ilk devlet yardımı» başlığını taşımak
tadır. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, 137 nci 
madde, Millet Meclisinde bir madde numarası 
olarak tahakkuk ettirilmiş ve «ilk önseçimler için 
tedbirler» başlığı altında düzenlenmiştir. Senato 
bu maddenin muhtevasında bâzı değişiklikler 
yapmakla beraber tamamiyle tayyctmemiş, ancak 
madde numaraları arasında mülâka etmektense 
bunu müstakil geçici madde olarak tedvini uygun 
mütalâa etmiştir. Geçici Komisyon bu esbabı 
mucibe tahtında Millet Meclisince düzenlenmiş 
bulunan 137 nci maddenin daha ileride geçici 
madde olarak başlığını taşımaktadır. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) -— Bunun da muhtevasını be
nimsiyoruz, sadece numara ve atıf numaralarını 
benimsemiyoruz. 

BAŞKAN — Buyurunuz, Ali Dizman. Komis
yon muhtevayı benimsiyor; zatıâliniz aksi fikir
de misiniz efendim? 

ALİ DİZMAN (Tokat) — Muhtevanın da ya
zılış bakımından benimsenmemesini... 

BAŞKAN — Peki efendim. 

ALİ DİZMAN (Tokat) — Muhterem arka
daşlarım, bu vesile ile Sayın Komisyon Sözcüsü 
Coşkun Kırca da bahsetmişti. Bu maddenin yazı
lışı pek düzgün bir ifade şekli göstermemektedir. 
Meselâ; bu kanunun 28 nci maddesi ile 30 ilâ 
48 nci maddelerinin, «Bu maddelerin yürürlüğe 
girmesini takibedecek ilk Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyeliği seçimleriyle ilgili olarak yapıla
cak seçimlerde uygulanmasını sağlamak için, ge
rekli tedbirler, i^bu maddelerde yer alan temel 
kurallar ve bu temel kuralların ruhuna uygun 
olarak» diyor. «Temel kurallar ve bu temel ku
ralların ruhuna uygun olarak» ibaresinde yazılış
ta hata vardır. Ya temel kurallara veya temel ku
rallar ruhuna demek suretiyle ikisini de datif de-
miyordu galiba, o hale getirilmesi, lâzımgeliyor. 
Temel kurallar ve temel kuralların ruhuna dendi
ği zaman cümle burada düşük olmaktadır, bir. 

İkincisi, «Tedbirler Yüksek Seçim Kurulunca 
tesbit edilir,» diyor, «Yüksek Seçim Kurulu bu 
amaçla işbu maddelerde yer alan süreleri gerekli 
gördüğü tarzda düzenlemek yetkisine sahiptir.» 
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Son cümle öyle bir intiba veriyor ki; Yüksek Se
çim Kurulunun bu tedbirlerde yapacağı iş, sade
ce süreleri tesbittir, bunun ötesinde, alacağı baş
ka bir tedbire cevaz yoktur, gibi bir hüküm kon
duğu zehabı uyanmaktadır. Buna da meydan 
vermemek için hiç değilse «işbu maddelerde yer 
alan süreleri dahi gerekli gördüğü tarzda düzen
lemek yetkisine sahiptir.» şeklinde düzeltilir ise 
Yüksek Seçim Kuruluna hem süreleri değiştirmek 
ve hem de sair tedbirleri almak yolunda iki türlü 
salâhiyeti vermiş olduğumuzu daha sarih olarak 
göstermiş oluruz. Bu itibarla bu cümle düşüklü
ğünü gidermek ve bu anlayışı vuzuha kavuştur
mak yolunda muhtevası itibariyle de benimsen-
mediği takdirde yeni ve daha güzel yazılışa ka
vuşmak imkânı olacaktır. Bu itibarla ek geçici 
3 ncü maddenin benimsenmemesini istirham edi
yorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (İstanbul) — Sayın Dizman arkadaşımız 
haklıdırlar, muhteva itibariyle de benimsenme-
mesi yolundaki ikazlarına iştirak ediyoruz ve ge
rek numarası ve gerekse izahlarında tuttukları 
ışık muvacehesinde lâfız bakımından muhtevası 
itibariyle de benimsenmemesi keyfiyetine katılı
yoruz. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Senato 
tarafından yeni ilâve edilen geçici 3 ncü madde 
muhteva itibariyle de benimsenmesin, numara 
itibariyle de benimsenmesin mahiyetinde yapı
lan değişiklik teklifi Komisyonca varit görül
müştür. Bu maddenin benimsenmemesi hususu
nu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Madde Meclisimizce benimsenmiştir. 
Durum, ihtilâfı hallecek Karma Komisyona gi
decek ve orada madde yeniden düzenlenecek. 

BAŞKAN — Geçici 4 ncü madde «Partile
rin kanuna uyma süresi» başlığını taşımakta
dır. Geçici 4 ncü madde muhteva itibariyle 
benimsenmiş ve fakat numarası itibariyle be
nimsenmemiştir. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Şayet Yüce Meclisimiz muh
teva itibariyle benimserse numara itibariyle 
Karma Komisyonda yeni baştan numara ala
caktır. Benimsenmesi hususunu oyunuza sunu
yorum. Geçici 4 ncü maddenin muhtevası Ko
misyon tarafından kabule şayan görülmüştür 
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ve benimsenmiştir. Bu hususu oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenlcr... 
Muhtevası kabul edilmiş ve kesinleşmiştir. 
Madde numarası değişecektir. 

Millet Meclisi metninde 139 ncu madde, Se
nato metninde 134 ncü madde olarak ve «yü
rürlüğe giriş» maddesi başlığını taşıyan mad
de Senatoca yapılan tadillerin, madde numa
raları bakımından benimsenmemesi tavsiye edil
mektedir. Sayın Kırca; metinde de mi bir de
ğişiklik var? Bu «yürürlüğe giriş» maddesi 
başlığını taşıyan maddede bir değişiklik olsa 
gerek. 

GEÇÎCt KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — Evet efendim, Senato
ca ikinci fıkranın çıkarılmasına iltihak ediyo
ruz efendim ve aslında yapılan atıflar tama
men aynı muhtevadaki hükümleredir. Bu iti
barla benimsemeyişimiz sadece madde numara
ları ile içerisindeki atıf numaralarına mütaal-
liktir. Yoksa, atıfların yapıldığı yerler aynı
dır. Senatoca, Millet Meclisinin ikinci fıkra
sının kaldırılmasını muhteva olarak benimsiyo
ruz. 1 nci fıkrada yer alan atıf maddeler de 
Millet Meclisi maddesinde zikredilen maddele
rin atıf yaptığı hükümlerle muhtevası itiba
riyle aynıdır. Fakat numaralarının değişmesi 
iktiza eder. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım bu 
madde sayın Komisyon sözcüsünün beyan et
miş olduğu hususlar dâhilinde, muhteva komis
yonca benimsenmiştir. Ancak, atıf yapılan mad
delerde, tabiatiyle daha evvel alman karar ge
reğince, Karma Komisyon kendisine göre nu
marataj yapacaktır. O numarataja uymamakta
dır. Bu sebeple bu kısmın benimsenmemesi, fa
kat diğer muhtevanın esasının benimsenmesi 
tavsiye olunmaktadır. Bu noktayı oyunuza su
nuyorum. Atıf numaralarında vücut bulan 
değişikliğin benimsenmemesini oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. Muhteva itibariyle bir deği
şiklik icra edilmiyecektir. 

Millet Meclisi metninde 140, Senato metnin
de 135 nci madde olan ve «Yürütme» başlığı
nı taşıyan maddede bir değişiklik bahis mev
zuu olmadığından bu, aynen kesinleşmiş, iş 
yalnız numarası Karma Komisyon tarafından 
vuku bulacak numarataj sistemine göre de
ğişecektir. 
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Muhterem arkadaşlarım, bu şekilde Siyasi 

partiler Kanun tasarısının geçici komisyonca 
düzenlenmiş raporuna göre maddelerinin be
nimsenip benimsenmemesi hususlarını bitirmiş 
bulunmaktayız. Bu arada, zabıtlara geçmesi 
ve bir yanlışlığa mahal bırakmamak bakımın
dan, daha önce beyanda belki eksiklik yapmış 
olduğumuz bâzı hususları intikal ettireceğim. 

Muhterem arkadaşlarım; Millet Meclisinin 
20; Cumhuriyet Senatosunun 19, Millet Mecli
sinin 20, Cumhuriyet Senatosunun 20, Millet 
Meclisinin 21, Cumhuriyet Senatosunun 20; 
Millet Meclisinin 23, Cumhuriyet Senatosunun 
21; Millet Meclisinin 24, Cumhuriyet Senato
sunun 22; Millet Meclisinin 25* Cumhuriyet Se
natosunun 23; Millet Meclisinin 27, Cumhuri
yet Senatosunun 24; Millet Meclisinin 28, Cum
huriyet Senatosunun 25; Millet Meclisinin 29, 
Cumhuriyet Senatosunun 26; Millet Meclisinin 
30, Cumhuriyet Senatosunun 27, Millet Mecli
sinin 31, Cumhuriyet Senatosunun 29; Millet 
Meclisinin 32, Cumhuriyet Senatosunun 30 ncu 
maddelerinin metinleri kesinleşmiş olarak ka
bul etmiştik. Yalnız madde numaraları için 
Karma Komisyona gitmesi tavsiye edilmişti ve 
bu tavsiye kabul olunmuş idi. Ve bu tavsiye 
kabul edilmişti. Şimdi okuduğum bu madde
ler muhtevası itibariyle Meclisin iradesine arz 
edilmiştir. Kabul edilmiştir. Yalnız madde nu
maraları Karma Komisyonca, numarataj esa
sına tabi olacaktır. Bu hususu aydınlatmakta 
fayda vardır. Siyasi partiler Kanununun diğer 
maddeleri, Karma Komisyona intikal etmiştir. 
Maddeler şimdi teşekkül edecek Karma Komis
yonca incelenecek ve T.B.M. Meclisi birleşik 
toplantısına gelecektir. Bu Karma Komisyonun 
düzenliyeccği madde, Cumhuriyet Senatosunun 
değiştirdiği madde ve Millet Meclisinin daha 
önce kabul etmiş olduğu madde ve T.B.M. Mec
lisi birleşik toplantısında ayrı ayrı oya sunula
cak ve hangisi kabul edilecekse, kanunun mad
desi olarak o telâkki edilecektir. 

Bununla ilgili olarak bir Karma Komisyon 
kurulması hakkında bir önerge gelmiştir. 
Önergeyi okutuyorum. 

AHMET BİLGİN (Kırşehir) — Bir mâru
zâtta bulunacağım. 

BAŞKAN — Ne hakkında efendim? 
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AHMET BİLGİN (Kırşehir) — Geçici 

ikinci madde hakkında. 
BAŞKAN — Geçici 2 nci maddeyi bitirdik, 

Sayın Bilgin. 
AHMET BİLGİN (Kırşehir) — Bitirdik 

ama, sarahat keshetmedi, onun için... 
BAŞKAN -— Efendim, geçici 2 nci madde 

Karma Komisyona gidecek. Karma Komis
yonda lâyık olduğu sarahati alacaktır. 

AHMET BİLGİN (Kırşehir) — Sarahat 
meselesi yok. Esasen Komisyon iltihak etmiş
tir, kabul etmiştir. Yalnız numarataj gibi bir-
şey var. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KİRCA (İstanbul) — Zaten öyle... 

BAŞKAN — Zaten öyle kabul ettik, efen
dim. 

Geçici 2 nci madde kabul edilmiş olduğu 
için ki, bunlar zabıtta mevcut. Muhteva itiba
riyle kabul edildi. Numarası Karma Komis
yonca düzenlenecek sıraya göre tertibedilecek, 
dedim. 

AHMET BİLGİN (Kırşehir) — Teşekkür 
ederim, efendim. 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Siyasi partiler kanunu tasarısının Millet 

Meclisi ile Cumhuriyet Senatosu arasındaki 
ihtilaflı maddeleri görüşmek üzere, Anayasanın 
92 nci maddesinin son fıkrası gereğince kuru
lacak T.B.M.M. Karma Komisyonunun, her 
iki Mecliste raporu görüşmelere esas olmuş 
bulunan komisyonlarca kendi üyeleri arasından 
seçiİGcek beşer kişiden kurulmasını arz ve tek
lif ederim. 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
İstanbul 

Coşkun Kırca 

BAŞKAN — Önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler.,. Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu şekliyle Millet 
Meclisi geçici komisyonu olarak bu kanun ta
sarısını inceliyen komisyondan beş arkadaşımız 
seçilecektir. Ayrıca Senatonun Siyasi partiler 
Kanununu, Millet Meclisinin metnine göre, 
esas alarak, görüşmüş bulunan komisyonun
dan da beş üye gelecektir. Bu 10 üye, Karma 
Komisyon halinde ihtilâfa konu olan maddeleri 
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ayrı ayrı görüşecek ve ona göre tedvin ede
cektir. Bu tedvin, biraz evvel söylemiş oldu
ğum gibi, tekrar Türkiye Büyük Millet Meclisi 
birleşik oturumuna gelecektir1. Orada, ya Kar
ma Komisyonun kabul ettiği metin, ya Cumhu
riyet Senatosunun değiştirisi ve yahut da Mil
let Meclisinin asıl kabul etmiş olduğu madde
lerden birisini birleşik toplantıda kabul etmek 
mecburiyetinde kalacağız. Bu şekli ile kanunun 
Millet Meclisince müzakeresini bitirmiş bulun
maktayız. 

5. — Orman Kanununa geçici bir madde 
eklenmesine dair kanun tasarısı ve Geçici Ko
misyon raporu ile Anayasa Komisyonunun mü
talâa raporu (1/549) (8. Sayısı : 978) (Devam) 

BAŞKAN •— Orman Kanununa geçici bir 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
Geçici Komisyon raporu ile Anayasa komis
yonu mütalâa raporu üzerindeki müzakereyi bi
raz evvel katetmiştik. Şimdi devam ediyoruz. 

Sayın Komisyon sözcüsü? Yerinde. 
Buyurun, Sayın Zeytinoğlu. 

AZİZ ZEYTtNOfîLU (Eskişehir) — Muh
terem. arkadaşlarım, memleketimizin en fakir 
ve en büyük kütlesini teşkil eden orman köy
lerimizin dâvalarını halledecek olan bu 1 nci 
maddenin, Geçici Komisyonda aldığı son şekil 
de, bizleri tatmin etmemiştir. Bilhassa şu cihet
leri arz etmek isterim arkadaşlarım: «tesbit 
işleri Tarım Bakanlığınca lüzum görülen yer
lerde yapılacak» demektedir. Tarım Bakan
lığınca lüzum görülmüyecek yerlerde de yapıl
mayacak mânasını da taşıyabilir. Binaenaleyh, 
kanun sarih olmak lâzım. Bütün bu orman dâ
valarının bulunduğu yani tahdit görmüş olan 
bu yerlerin, orman köylülerinin, orman içi ih
tilaflı yerlerinin hepsinin halli lâzımdır. Ta
rım Bakanlığınca lüzum görülen yerleri değil, 
bu yerlerin tamamı tekrar bu kanuna tabi ol
maktadır. 1 nci husus bu. 

2 nci husus, yine 5 sene. Arkadaşlarım bel
ki diyeceksiniz ki 5 sene fazla değildir. Ama 
ısdırap çeken köylerimiz, köylülerimiz hepi
mizin mâlümu. Mademki bir kanun yapıyoruz, 
bu kanunu yönetecek olan idare, biraz feda
kârlık yaparak, seneler senesi ıztırap çeken 
bu 10 milyon köylünün derdine deva olmak 
için, bunu beş senede değil, 2 senede halletmc-
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lidir. Bu esasen, tahdit değil, tahditteki ihti
laflı noktaların hallidir. Binaenaleyh, tahdit 
gibi güç olmaz. Beş sene fazladır. Beş sene tek
rar bu vatandaşlarımızın ıztırap çekmesine göz 
yumamayız. 

Bu bakımdan arkadaşlarım, bu beş senenin 
iki seneye indirilmesi çok muvafık olacağı ka
naatindeyim. Ben işte, bilhassa bu cihetleri bu 
şekilde arz ettikten sonra bir d,e mahkemeler 
için, yine katî bir hüküm olmadığını ifad£ et
mek isterim. Gelen, tadil edilen maddede açıl
mış dâvalar için yine bir hüküm yok. En ni
hayet idarenin reyine kalmış bir husus oluyor. 
Bu idarenin reyine kalmamalı. Bu Anayasaya 
aykırı olmaz, niçin Anayasaya aykırı olsun? 
Biz bugün hakikaten suçlu olarak tesbit edil
miş olanların cezalarının kaldırılmasını istemi
yoruz, ama mahkemeye verilmiş bugün belki 
200 bin dosya var. Bu 200 bin dosya içerisinde 
mağdur olanlar da var, hakikaten ceza görecek 
olanlar da var. Binaenaleyh ancak İm kanunun 
1 nci madde hükmünün tatbikinden sonra, kim 
suçludur, kim değildir, meydana çıkacaktır. 
Biz bu suçlar geri kalsın, demiyoruz. Ama bu 
dâvalar tesbiti neticesine kadar durdurulsun, 
diyoruz. Bunu durdurmak da bir kanunla ola
bilir, yoksa bir idarenin, bir orman idaresinin, 
kendi emriyle hiç olamaz. Binaenaleyh, hakika
ten bir orman idaresiyle mahkeme arasında, 
ilerde hâkimlerimizi müşkül durumlardan kur
tarmak için, kanunun bu maddesinin sarih ol
ması lâzımdır. Böyle bir kanun olursa, ga
yet tabiî hâkimlerimiz bu dosyaları durdura
bilir, aksi takdirde durduramazlar. Binaena
leyh, bugünkü için açılmış dâvaların da bu 
tesbitin sonuna kadar durdurulması hususunun 
sarih olması lâzımgelir. Bu cihetin bilhassa ko
misyonumuzca aynı zamanda nazarı itibara 
alınmasını arz ve istirham ederim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Küreli. 

FARUK 'KÜRELİ (Çorum) — Pek muhte
rem arkadaşlarım, Sayın Sarıgöz ve Sayın Zey-
tinoğlu, tasarının aleyhinde bulunmasalardı, 
konuşmak niyetinde değildim. 1937 yılında 
3116 sayılı Orman Kanununun çıkmasiyle 
Devlet ormanlarına sahibolmaya başlamış, o 
günden bu yana, orman dâvası diye hulâsa etti
ğimiz şikâyetler, ıztıraplar devam edegelmiş, 
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bugüne kadar da katî bir hal çaresine bağla
namamıştır. 

Şimdi bu tasarı böyle muazzam bir dâvayı, 
40 senelik bir dâvayı iki maddesiyle halletmek 
iddiasında değildir. Zaten, bu açıdan ele alı
nırsa müzakeresi dahi caiz olmaz. İki maddede 
40 yıllık dâva, bütün yönleriyle; sosyal yön
leriyle, ekonomik yönleriyle, iskân politikasiyle 
nüfusun 1/3 ini alâkadar etmesi yönünden, bu 
muazzam dâvayı bu iki madde halletmez. 
Binaenaleyh, bu tasarıyı orman dâvasının bir 
kısmını, bir kesimini, bir realiteyi, fiilî bir du
rumu halledeceği noktasından ele almak ve ona 
göre değerlendirmek lâzımdır. 

Bu tasarı şunları getiriyor, hüküm olarak: 
ki, «Anayasamız meriyete girdiği tarihde, 
15 Ekim 1961 de, fiilen, ilmen ve tamamen or
man olmaktan çıkmış, orman bütünlüğünü boz-
mıyacak, su rejimine zarar vermiyecek ve o 
tarihte yine, verimli bir kültür nevine tahsis 
edilmiş yerler, orman rejimi dışına çıkarılır» 
diyor. Vaktiyle hakkında ormandır, diye * dâva 
açılmış bütün yerler değil. Şu arz ettiğim şart
ları ihtiva eden, verimli bir kültür nevine tah
sis edilmiş olan iklim - su rejimine zararı ol-
mıyan, orman bütünlüğünü bozmıyan fiilen ve 
ilmen orman olmaktan çıkmış olan yerler. De
mek ki, bugün orman dâvası dediğimiz zaman, 
cezadaki, orman dâvaları, hukukdaki orman 
dâvaları, icradaki takipler, bunların hepsini 
kaldırmak iddia ve gücünde değildir bu ka
nun. Şu arz ettiğimiz şartları haiz ise... Yani 
15 Ekim 1961 de farz edelim ki, ormandır di
ye hakkında dâva açılmış ve derdesti rüyet dâ
valar bulunması da şart değil. Çay bahçesi 
haline gelmiş, narenciyelik olmuş, fındıklık ol
muş, meskûn mahal haline gelmiş yerler, or
man rejimi dışına çıkarılacaktır. Zaten bu ka
nunun halletmek istediği de bunlardır. 

Bir kaç misâl arz etmek lâzımgelirse, vak
tiyle orman hududu içine alınmış ve orman ola
rak tahdidi yapılmış Karabük'te bir mahalle, 
demiryolu istasyonu bugün o zamanki orman 
haritaları, hudut tahditleri içinde orman ola
rak görünüyor. Buraya yerleşilmiş. Hem Dev
let yerleşmiş, istasyon yapmış, mahalle kurul
muş. Şimdi, Karabük Orman İşletmesinin elin
de buralara vâki müdahalenin men'i hakkın
da ilâmlar var. Bu ilâmları var. Bu ilâmları 
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gelin infaz edebilirseniz edin. istasyon binası
nı yıkın, mahalleyi kaldırın; mümkün değil
dir. Devlet gecekonduyu da prensibolarak ka
bul etmez ama, fiilî bir durumdur, emrivaki
dir, ıslah etmek, tashih etmek çaresini aramış 
çeşitli kanunlarla. Bu da bir tasfiye kanunu
dur. Yine Cenupda Erdemli, vaktiyle orman-
mış, tahribedilmiş yerine yerleşilmiş, narenciye-
lik haline gelmiştir. Rize mıntakasmda da 
çaylıklar var, bu şekilde. Akçakoca mıntakasm
da fındıklıklar, vardır. Keza Batı Anadoluda 
zeytinlik haline gelmiş araziler var. Buradan 
bu halkı çıkarmak demek, imâr ihya edilmiş 
zeytinlikleri, çaylıkları, narenciyelikleri tekrar 
eski haline terk etmek, burası ormandır, deyip 
bıraktırmak o halkın ne ile geçineceğini de dü
şünmemek demektir. 

Demek ki bu kanun, arz ettiğim mmtakalar-
da olduğu gibi, birtakım fiilî durumları tas
fiye etmek maksadına mâtufdur. Karabük İs
tasyonu, bu Kanun meriyete girerse, orman 
işletmeleri, Orman Umum Müdürlüğü, işte di
ğer maddede sayılan komisyonlarını kuracak, 
hududu değiştirecek, «buraları orman rejimi 
dışına çıkartılmıştır.» diyecek, fındıklıkları, 
çaylıkları terk edecek, millî ekonomi bakımın
dan da bir kayıp olmıyacak. Nihayet orman 
işletmeciliği de iktisadi bir faaliyettir. Bunun 
yeri, diğer bir kültür nev'i tahsis edilmiştir. 

Orman dâvasının uzun vadeli, daha doğrusu 
temelden, kökten halli, zaman itibariyle, uzun 
seneler ister, bir; Devlet imkânı ister, iki; bir
takım şartların vücut bulmasını gerektirir, üç. 
Orman dâvasında, daha doğrusu orman tahriba
tında, bugün biz yol ve halk. münasebeti, okul-
ve halk münesebeti demiyoruz, fakat orman ve 
halk münasebeti diyoruz. Ormanı tahribeden un
sur insan unsurudur. Ve daha doğrusu tah-
ribetmeye mecbur olan unsur insandır. Köyde 
ekonomi bilineceği üzere tarım ve hayvancılı
ğa dayanır. Artan nüfus yaşamak için yeni 
tarla açmaya mecburdur. Hayvanını ormaria 
salmaya mecburdur. Bu her iki haliyle de or
manı tahribetmek demektir. Ormanı tahribe 
mecburdur. Bunun için işyeri açılması, orman 
köylüleri için bâzı menfaatlerin tercihi, köye 
el sanatları temini gibi çeşitli şekilde hal yol
ları vardır. Ama bunlar uzun vadeli bir meşe-
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ledir, böyle bir kanunla halli mümkün değil
dir. 

Arkadaşlarımızın bu kanunda topyekûn or
man dâvasını hemencecik halletmek imkânını 
aramaları ve bu yönden tenkid etmelerini, isa
betsiz bulmaları, kanaatimce doğru değildir. 
Sayın Zeytinoğlu, «Bu Kanunda; deniyor ki, 
buyurdular; Tarım Bakanlığının istediği yer
lerde bu komisyonlar çalışır.» Bu pek tabiî. 
Yukarıdaki şartları haiz olan yerleri zaten Or
man , Umum Müdürlüğü kendisi tesbit edecek. 
Ama, şu hatıra gelebilir: Orman Umum Mü
dürlüğü yukarıdaki şartları haiz bir yere ko
misyon gönderip de orman rejimi dışına çıkar
mazsa ne olacak. Her kanunun tatbikatında 
olduğu gibi, vatandaşın bir dilekçe ile müra
caatına karşı Orman Umum Müdürlüğü mua
mele yapmadığı takdirde, her idari tasarruf 
gibi, Şûrayı Devlete gidecek, dâva konusu ola
caktır. Asgari orada bir muamele yapıp, o dilek
çeye bir cevap vermeye Orman Umum Müdür
lüğü mecburdur. Zaten buraya Tarım Bakanlı
ğının Orman Umum Müdürlüğü yukarıdaki 
şartları haiz değilse orman rejimi dışına çı
karır deseniz de yine tesbit edecektir. Bunu 
söylemeseniz de, söyleseniz de değişmiyecektir. 

Özet olarak, şunu arz etmek istiyorum 
muhterem arkadaşlarım; kanun arz ettiğim öl
çüler içinde ele alınırsa, cidden fiilî birtakım 
durumlar vardır, tasfiye edilmeye mecburdur, 
memur mesul durumdadır.. İlâmları infaz ede
memektedirler. Halk elindeki tarlaya ne hu-
kukan sahiptir, ne de Orman idaresi hukukan 
oraya el koyabiliyor. Bu durum tasfiye edile
cektir. Bendenizin kanâatine göre, ,büyük fay
daları vardır. Eesasen bu tasarı üzerinde ik
tidar, muhalefet birleşmiş durumdadırlar. Kabul 
edilmesinde memleket faydası vardır. Tasvip 
buyurmanızı saygılarımla istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Özoğul. 

NAZMI ÖZOĞUL (Edirne) — Muhterem ar
kadaşlar; sözlerimin yanlış anlaşılmaması için, 
ormanın millî gelir olduğunu ve ormanların 
korunmasını Anayasadaki şekilde, ben de arzu
layan bir arkadaşınızım. Ancak, bu kanun, ge
reği kadar noksanlığımızı tamamlamamaktadır. 
Seçim mmtakamda öyle hâdiseler gördüm ki, 
tapuları olduğu halde 90 sene evvel muhacir 
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olarak gelmişler, bu araziyi almışlar. Fakat, or- I 
man hududu içinde olduğu için ve doksan sene
dir de babası, dedesi bu araziyi Meriç kazasın
da ve Enez kazasında işlemektedirler. Fakat or
man hududu içinde olduğu için, orman memur
larının ihbariyle bunlar mahkemeye verilmiştir. 
Ankara'ya, Orman Genel Müdürlüğüne sorul
muştur. Hâkim orasının orman olmadığını bili
yor. Meric'in o muhtelif köylerinde tek bir ağaç 
dahi yoktur. Ben kendim daima oradan gelip 
geçerim, onun için biliyorum, bir tek dahi ağaç 
yoktur. 50 sene evvel, 100 sene evvel ormanmış... 
Fakat arazi orman hududu içine alındığı için 
bu vatandaşlar, mahkemeye sevk edilmektedir
ler. Orman Genel Müdürlüğü, orman hududu 
dediği takdirde mahkemede bu vatandaşlar mah
kemelerde sürünmekte, hattâ bir kısmı mahkûm 
olmakta, tapuları olduğu halde, tapularının ip
tali yoluna doğru adım atılmaktadır. Şimdi bu 
kanunda 5 kişilik heyet içine bir muhterem ko
misyona Ziraat Odasından bir kişi daha ilâve 
edilmiştir. Ancak 15 . 10 . 1961 tarihinden son
raki Anayasa kabul edildikten sonra, o arazisi
nin orman olmadığı tesbit edilen mmtakada, 
haklarında kanuni takibat yapılan arazi sahip
lerinin bir kısmı bugün mahkûm olmaktadır, 
hapiste yatmaktadır veyahut da bir kısmının dâ
vaları da, mahkemelerde devam etmektedir. Ka
naatime göre ,bu tasarı, kanunun ruhuna, yani 
1961 senesinden sonra orman olmayıp da arazisi 
ekime müsaidolan ve ormanla hiçbir alâkası ol-
mıyan bu arazideki şahısların, mağduriyetini 
tamamen ortadan kaldırıcı durumu yoktur. Bi
naenaleyh, muhterem Komisyonun, bu durumu 
nazarı dikkate alarak, bir êk madde getirmesi 
mutlaka şarttır. Aksi halde, kendi mmtakamda 
ekilmekte olan yüzbinlerce dönümün sahipleri, 
bugün mahkemelerdedir, yalnız orman hududu 
gösterildiğinden mahkemelerdedir ve bunlar 
mağdur olmuştur. Bu mağduriyetin düzeltilme
sini istirham ederim.. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Arar. 
KÂZIM ARAR (Çankırı) — Muhterem ar

kadaşlar, elimizde bulunan bir maddelik Orman 
Kanunu, memleketimizin yüzyıllardan beri çek
tiği büyük ıstırabın bir noktasını, yani çok kü
çük bir kısmını ele alan ve bu aldığı hususta 
memleketin orman bölgesi içinde yaşıyan vatan
daşlarımızın büyük ıstırabına deva bulmak | 
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maksadiyle alınmış bir konu olması itibariyle, 
cidden iyi karşılanacak niteliktedir. Fakat, ne
dense, kanunlarımız tatbikatçılara ışık tutacak 
mahiyette olmamakta ve sadece ıstırapları, şikâ
yetleri dile getirerek bunların giderilmesini is
tihdaf eder mahiyette olması, çıkan kanunları
mızın çok kısa bir süre sonra ele alınmasını in-
tacetmekte ve bu suretle hem meclisler işgal 
edilmekte, hem de vatandaşın ıstırabına deva 
bulunamamaktadır. 

Kanunun tümü üzerinde tahdidedilen 5 da
kikada maksadımı ifade etme ve memleketin 
bilhassa içinde bulunduğu bu konu üzerinde, 
her milletvekilinin intihap bölgesinde dinlediği 
uzun ve geniş şikâyetleri dile getirmeye imkân 
bulamamıştık. Şimdi müsaade buyurulursa, bu 
konunun herkesçe malûm olan ehemmiyetini, 
malûmu ilâm nevinden değil, bir realite olarak, 
Türk köylüsünün, orman mıntakasmda yaşıyan 
dokuz milyon civarındaki Türk vatandaşının, 
çektiği, saymakla tükenmez ıstırapları üzerinde 
bir nebze tevakkuf etmek ve orman idaresinin 
bugüne kadar yaptığı tatbikatla, yani mevcut 
mevzuatı uygulaması ile, bugün çıkacak olan ve 
ehemmiyetine işaret ettiğim bir maddelik kanu
nun uygulanmasında, büyük güçlüklere mâruz 
kalacağımız ve yine, «Sadece bir Orman Kanu
nunda tadilât yapıldı, inşallah iyi olacaktır» sö
züyle çok geçici bir fe'rahlık yaratacak bu mad
deyi tahlil etmeme müsaade buyurunuz. 

Muhterem arkadaşlarım, eski bir ormancı ve 
bugün hukukçu olan kıymetli arkadaşım Küre
li, bâzı misaller vererek, meslekî bir vukufla, 
kültür ziraati, kültüre tabi arazi üzerinde, bâzı 
noktalara temas ettiler ve unuttular ki, esasen 
bizim bu nevi arazi üzerinde ihtilâfımız yok. 

BAŞKAN — Sayın Arar, lütfen madde üze
rinde beyanda bulununuz. 

KÂZIM ARAR (Devamla) — Madde üze
rinde, madde üzerinde. 

BAŞKAN — Komisyon tarafından getiril
miş bulunan madde üzerinde. Bir değişiklik tek
lifi yapacaksanız, onun üzerinde. 

KÂZIM ARAR (Devamla) — Zaten bu ka
nun bir madde, bunun dışına çıkamazsınız. İçin
deyim. 

BAŞKAN — Beyefendi bir dakika müsaade 
eder misiniz? Bu madde üzerinde daha önce 
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müzakere cereyan etmiş.. Bir usulî noktayı ha
tırlatmama müsaade buyurun. Bu madde üze
rinde verilmiş bulunan değişiklik önergeleri, 
Meclisin ıttılaına arz edilmiş, Meclis tarafından 
bâzı önergeler nazarı dikkate alınmak suretiyle 
kabul edilmiş ve bu önergeler komisyona gitmiş
tir. Komisyon yeni bir madde olarak tedvin et
miş, getirmiştir. Şimdi nev'ama yeni baştan mü
zakere açarsak işin içinden çıkamayız diye söy
lüyorum. Şimdi komisyon değişiklik önergeleri
nin ışığı altında, maddeyi getirmiş, bu değişik
lik önergelerine komisyon tarafından uyulmuş 
mu, uyulmamış mı? Madde kifayetli mi gelmiş, 
kifayetsiz mi gelmiş diye konuşmanız lâzımdır. 

KÂZIM ARAR (Devamla) — Sayın Baş
kandan ben bir hususu öğrenmek isterim. Bu 
hususu müzakereye açarken, işte komisyona 
gitmiş ve gelmiş olması itibariyle müzakereye 
konu teşkil ettiklerini söylemekle yetinmiş ve 
komisyona giden madde ile, komisyondan dönüş 
halini ifade eden raporu okutmadan gözü ka
palı bizi kürsüye çıkaran Sayın Divana, böyle 
bir tarizi veyahut da sözü kesip, haksız bir mü
dahaleyi yapmasına lüzum olmamak lâzımgelir-
di. Komisyona nasıl gelmiş, onu okutunuz da 
ona göre konuşalım, söz istiyclim. Fakat biz şu 
zaviyeden işi ele aldık ve dedik ki, bu bir mad
dedir, zaten. 

BAŞKAN — Beyefendi, komisyondan getiri
len maddeyi okuttuk. Bu madde komisyon ta
rafından daha önce kabul edilmiş, değişiklik 
önergelerinin ışığı altında yeni baştan düzenlen
miş ve getirilmiştir. 

KÂZIM ARAR (Devamla) — Ben madde
nin içindeyim. Başkanla benim aramda bir an
layış farkı olabilir. Eğer müsaade ederlerse, ko
nuşmam devam ederken, madde içinde olduğu
mu kendileri anlıyacaklardır. Özür dilerim. 

Şu halde mevzu kültür arazisini kapsıyan, 
kültür ziraatini kapsıyan arazi içinde değil, sa
yısı onbinleri aşan ve mahkemelerimizi lüzum
suz yere işgal eden, tarifsiz, orman ne demek
tir, sualinin cevabını bünyesinde dahi izahı 
mümkün olmıyan ve çeşitli tariflere yol açan 
bir konuda, bu kanunun getirdiği hükümle yi
ne tarif eksik bırakılmış ve «Toprak rejimine 
zarar vermiyeceği anlaşılan ve toprak sınıfı, kul
lanma kabiliyeti bakımından daha verimli kül
tür arazisine kalbi uygun bulunan yerler» gibi, 
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kitabî ve ilmî bir tarifin içinde, basit bir izahla 
yetinilmiş ve mahkemelerimize yine ışık tutul
mamıştır. Tarifi yapılmayan bir yerin, orman 
tarifinin veyahut da şu niteliktedir, tesbit işinin 
yapılmayan bir tarifi karşısında dahi, en kuv
vetli bir hukukçunun, bir karara nasıl varacağı 
keyfiyeti cidden zordur. Mühim olan ve bu 
maddenin ihmal ettiği hususlardan bir tanesi 
de, bu maddenin uygulanması sırasında devam 
edecek olan bu ıstırapların, tesbit işinin sonu
na kadar ne yapılacağı hususunun ele alınma
mış olmasıdır. Bu soru cevapsız kalıyor. 

Yine ihmal edilen hususlardan bir tanesi de, 
bir taraftan uygularken, diğer taraftan bugüne 
kadar olduğu gibi, yeni yeni konuların ihdas 
edilmiş, yine mahkemeye intikal edilmiş olma
ları halinde, yani beş yıl süre içinde bu işin so
nunu almak da muhal olacaktır. 

Tesbit işi yapılırken, mahkemelerin bünyesin
de yer alan bu onbinlcrce dâva ne olacaktır? 
Buna dur mu denecektir? Hukukta bir tehiri 
icra olduğu gibi, tehiri mahkeme, mi düşünül
müştür? Muallâkta. Gayet iptidai şekilde, «Evet 
bunları tesbit edeceğiz» diyoruz, fakat yeni ye
ni, her gün yüzlerce hâdise mahkemelere sevk 
edilecek ve bu işin tesbit edilenleri bitmiş, fa*-
kat biraz evvel arz ettiğim şekilde, bitmemiş 
olarak mahkemelere intikal etmek suretiyle eski 
halini do arattıracak, daha büyük problemleri 
önümüze çıkaracaktır. Şahsi kanaatime göre, Sa
yın Komisyon bu işi ele almış; fakat, tatmin 
eder mahiyette getirmemiştir. Tekrar alsınlar, bu 
açıkları kapatsınlar. Mahkemeler ne yapacaktır 
bu durum karşısında, beş senelik müddetin inkı-
zasma kadar? Bu müddet içinde yeni hadis ola
cak meseleleri kapsıyan yeni bir metinle Yüce 
Meclisin huzuruna gelsinler. Aksi takdirde, bu 
haliyle çıkacak olan bir orman kanununun, bu 
bir maddenin, ne köylüye, ne bu Devlete, ne de 
Türk Milletine, en küçük bir fayda sağlıyaca-
ğma inanmıyorum. Vuzuh olmıyan ve akla ge
len her türlü istifhamları çözemiyen bir kanun 
veya bir komisyon sözcüsünün, zapta geçiriyo
rum mülâhazasiyle hallettiği kanaatine varmış 
olmasını da, sakıncalı bulurum. Çünkü kanunlar 
yalnız maddeleri itibariyle tabedilir ve hiçbir 
hâkimimizin huzurunda, elinde bu zabıtların, 
Meclis müzakerelerinin ve aydınlanmak husu
sunda tevcih edilen suallere komisyon sözcüleri-
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nin verdiği cevaplar dercedilmediği içindir ki, 
birçok kanunlarımız tatbikatını yanlış istikamet
lere götürmekte ve memleketimizde de, bir yığın 
hukuk meseleleri doğmaktadır. 

Bu itibarla, hulasaten maruzatımı bitirirken, 
Sayın Komisyonun bunu geri alarak, arz etti
ğim ve diğer arkadaşlarımın temas ettiği önem
li konuları bir kere daha gözden geçirerek, açık 
kapıları kapatmak ve tereddütleri izale etmek 
suretiyle getirirlerse, hem kendileri büyük bir 
hizmet yapmış olurlar ve biz de kullandığımız 
reylerin mahalline masruf olduğu inşirahı için
de huzurunuzdan ayrılırız. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, bundan 
sonra cereyan edecek müzakerelere ışık tutar 
ümidiyle usuli bir noktayı hatırlatmayı faydalı 
mülâhaza ediyorum. 

Bahis konusu kanun tasarısı daha önce Yüce 
Mecliste görüşülmüş, bütün arkadaşlar, tümü 
üzerinde, bir maddeden ibarettir ama, işte o 
maddenin tümü üzerinde, lâyık olan fikirleri ita 
buyurmuşlar ve onun üzerine müzakerelerin ki
fayeti Meclisçe kabul edilmiş ve bâzı değişiklik 
önergeleri Meclisçe dikkat nazarına alınması 
kaydiyle, Komisyona havale edilmişti. Şimdi mü
zakeresini yapmış olduğumuz madde, bu kabul 
edilen değişiklik önergelerine Komisyonca uyul
muş mu, uyulmamış mı? Hangileri meskût ge
çilmiştir, hangileri kaale alınmıştır, bu bakım
dan olacak. 

Biz usuli bir noktayı hatırlatmayı şu bakım
dan faydalı telâkki ediyorum : Bu ikinci müza
kere mahiyetinde değil. O bakımdan arkadaşları
mın buna riayet etmesini rica edeceğim. 

Komisyon âdına Sayın Avcı, buyurun. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA SABİT OS
MAN AVCI (Artvin) — Muhterem arkadaşla
rım, Sayın Başkan usuli meseleyi hatırlatmamış 
olsalardı, bendeniz bu hususları tekrar etmek 
mecburiyetinde olacaktım. Birçok muhterem ar
kadaşlarımız, geçen defaki müzakeresi sırasında 
kanunun tümü üzerinde, maddelere geçildikten 
sonra dahi, maddesinin üzerinde yapılan müza
kereler sırasında, verilen önergelerden Yüce 
Heyetinizce reddedilmiş olanların dahi, yeniden 
bu kürsüden talebinde bulunmaktadırlar. Bu 
önergeler üzerinde görüşmeler yapıldı, oylandı, 
reddedildi; iki adedi kabul edildi, Komisyonu- | 
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nuz filhâl iştirak etti. Bir tane önerge daha ka
bul edildi, bunun tedvini için, redaktesi için 
Komisyon, maddeyi önergelerle birlikte almış 
bulunuyor. 

Şimdi bu kanun ne getiriyor? Sayın Başkan 
ve Muhterem Heyetiniz müsaade ederse, Sayın 
Küreli'nin ifade ettiği gibi, kısaca arz edeyim. 

Bu kanun, Türkiye'nin orman dâvasını kö
künden, temelinden, tamamiyle halledecek bir 
kanun maddesi değildir. Bu kanun maddesi, 
1937 den beri Türkiye'de tatbik edilen çeşitli 
orman kanunlarının biriktirdiği, yığmış bulun
duğu ihtilâfları tasfiye edecek, tasfiye hüküm
leri getirmektedir. Bu hükümleri öylesine getir
meye uğraşmıştır ki, bir taraftan yeni Anayasa 
Türk ormanlarının korunmasını teminat altına 
alırken, • bir taraftan da, Anayasanın meriyete 
girdiği tarihte, yani Anayasanın korumak üze
re teminat altına almak istediği ormanlardan 
fiilen, ilmen ve tamamen orman olmıyanları, or
man rejiminin dışına çıkarmak gibi, Anayasa
nın bir mânada da ihlâlinin hududuna dahi bu 
geçici madde gelmektedir. Binaenaleyh bu kanun 
ne getiriyor, derken; bu kanun ihtilaflı konu
ları halletmek ve fakat Anayasanın ihlâli veya 
Anayasa ile çelişir bir hali yaratmamak için, 
daima temas noktaları üzerinde durmuş ve ince
likle hazırlanmış bir tasfiye hükmü getiriyor. 
Nedir bu tasfiye hükmü? Birçok arkadaşlarımı
zın ifade buyurdukları gibi, Türkiye'mizde ha
len görülmekte olan 130 bin ihtilaflı dosya var
dır. Bu ihtilaflı dosyalar, Orman idaresi ile şa
hıslar arasında, o yerin orman olup olmadığı 
noktasından ihtilaflıdır. Bir kısmı mülkiyet ba
kımından, mülkiyet belgeleri ile şahıslara aittir. 
Bir kısmı, geçen müzakereler sırasında da açık
ça arz ve beyan ettiğim veçhile, mülkiyet mese
lesi mahlûl olmadığı halde, orman olup olmadı
ğı mevzuunda ve noktasında ihtilaflıdır. 

Şimdi, bu kanun, bu 130 bin ihtilaflı dosya 
ile birlikte, bunlar gibi, ihtilâfa mevzu olabi
lecek olan yerlerin, 15 Ekim 1961, yani yeni 
Anayasamızın meriyete girmiş olduğu tarihte, 
kanunun metninde yazılı hususları yerine getir
mek şartiyle, orman olmıyan yerleri orman re
jiminin dışına çıkmak suretiyle, bu ihtilâfları 
halle medar olacaktır. Ayrıca, bu kanunun, bu 
kanundan önce, pek çok muhterem üyelerin ge
tirmiş oldukları tadil tekliflerinin komisyonlar-
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da müzakereleri sırasında ve Hükümetçe hazır
lanan bu kanun tasarısının, komisyonlarda nor
mal müzakerelerine devam olunduğu müddetçe, 
bir hususu burada sarahatle arz etmek isterim 
ki, 7G »bin aded mahkemelerce kesin hükme bağ
lanmış, ilâmları alınmış, icraya verilmesi için 
bekliycn ve hattâ verilmemesi memurları mesu
liyet durumuna getirebilecek olan, 76 bin aded 
dosya, bu kanun Mecliste görüşülüyor diye Ta
rım Bakanlığınca infaz ve icra edilmek üzere 
icraya verilmemiştir; bunlar da bekliyor. Bu ka
nun bunları da tasfiye edecektir. Nasıl tasfiye 
edecektir? Meselenin bu noktasına gelelim. Na
sıl tasfiye edecektir? 

Anayasanın meriyete girdiği tarihte, fiilen, 
ilmen ve tamamen orman olmıyan, ben tekrar 
tekrar kanun maddesi okumuyorum, kanun mad
desinde yazılı hususları, unsurları muhtevi olan 
yere, Yüksek Heyetin kabulü ile 5 kişiye çıka
rılmış olan bu heyetler gidecektir. Bu unsur
lar ve bu unsurlar muvacehesinde hazırlanacak 
olan yönetmeliğe göre bu yeni orman rejimi dı
şına çıkarılıp çıkarılmıyacağı hususunu mahal
linde tetkik edecek, Bakanlar Kurulu kararı ile 
de orman rejiminin dışına çıkarılabilecektir. 

Bu tesbit işlemleri, en geç beş yıl içinde ne
ticelendirilecektir. Bu beş yıl içinde açılmış olan 
dâvalarla, açılması muhtemel olan dâvalar, ha
kikaten vatandaşlarımızı mutazarrır eder. Arka
daşlarımın bu husustaki hassasiyetini, elbette ki 
takdirle karşılıyoruz. Ama, vatandaşın hakkını, 
hukukunu korurken, bu hukuku Anayasa niza
mı içinde korumanın çabası içindeyiz. Bir taraf
tan vatandaşı mahkeme kapılarında süründür
memek ve bunu kanun yolu ile sağlamayı düşü
nürken, bir taraftan, - sarahatle ifade etmiştim, 
bir kere daha kısaca tekrar edeyim - Anayasa
mızın 7 nci, 131 ve 132 nci ve 37 nci maddele
rine çelişir duruma gelmek istemedik. Yeni Ana
yasa kuvvetler ayrılığı sistemi üzerine kurul
muştur. Anayasanın beş, altı, yedinci maddeleri 
de; teşriî, icrai ve yargı yetkilerinin kimlere 
aidolduğunu tâyin ve tesbit etmiştir. Anayasa
nın 7 nci maddesi : «Yargı yetkisi, Türk Mil
leti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır.» 
elemektedir. Binaenaleyh, biz bu kanunun so
nuna, Yüksek Meclisin kabul ettiği takririn de 
ışığında, bir fıkra ekledik ve Anayasanın 7 nci 
maddesine göre, mahkemelere teşriî organın bir 
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müdahalesi şeklinde telâkki edilecek ve öyle ol
duğuna komisyon olarak kaani bulunduğumuz, 
mahkemelerin yargı yetkisine müdahale etmemek 
için, idareye emredici bir hüküm getirdik. Ne 
dedik «Bu kanunun tatbikatında, Anayasanın 
meriyete girdiği tarihten evvelki arazi ihtilâfla
rı, orman olup olmadığı ihtilâflarına ait dosya
ların, dâvaların takip ve imtacmda, bu kanun 
hükümleri tatbik olunur.» Nasıl tatbik oluna
cak? Muhterem arkadaşlarım, Orman Kanunu
nun geçici 1 nci maddesi meriyettedir. Hukuk 
Muhakemeleri Usulü Kanununda müracaat mü
essesesi mevcuttur. Biraz önce misalini arz et
tim. 76 bin kesin hükme bağlanmış ilamlı dos
yanın, bu kanunun müzakeresi sırasında bekle
tildiği bir idare anlayışı vardır. Şimdi Orman 
Kanununun geçici 1 nci maddesi bir yerin or
man olup olmadığının takdirini, yetkisini Ta
rım Bakanlığına vermiştir. Dâva konusu olan 
ihtilaflı yerlere ait, bu yerin orman olup olma
dığı mahkemelerce, Tarım Bakanlığına sorula-. 
çaktır. Çünkü o geçici birinci madde meriyette
dir. Mahkemelerce Tarım. Bakanlığına soruldu
ğu zaman, şimdiye kadar tatbikatta o yerin böl
ge şefi, komşu bölge şefi ve bir ziraat teknisye
ninden ibaret, idarece kurulmuş olan heyetler 
marifetiyle, matbu raporlar tanzim edilerek, o 
yerin orman olup olmadığı hakkında tanzim 
edilecek rapor, Tarım Bakanlığına gelecek, Ta
rım Bakanlığı bu rapora göre, ormandır veya 
değildir şeklinde işiiyen mekanizma şimdi ka
nuni heyetlere intikal edecektir. Ne yapacaktır, 
Tarım Bakanlığı? Yeni çıkarılmış olan geçici 
6 nci maddeye göre tesbit heyetleri, bu yerde 
faaliyetlerini ikmal etmemiş olduğundan faali
yetlerinin sonuna kadar, orman olup olmadığı 
yolunda beyanda bulunmıy a çaktır. Binnetice, 
mahkemeler talik edilecektir ve binnetice, arka
daşlarımızın arzuladığı husus tahakkuk edecek
tir. Ama nasıl tahakkuk edecektir? Anayasa ni
zamı içinde, hukuk nizamı içinde ve müstakil 
mahkemelerin yargı yetkisine müdahale etme
den, tahakkuk ettirilecektir. Ayrıca bundan ev
velki senelerde tatbikatta olmuştur, eğer Tarım 
Bakanlığı bir yerin orman olup olmadığı mev
zuunda kesin kanaate sahip değilse, bu heyetleri 
do henüz orada tavzif etmemiş ise, Hukuk Mu
hakemeleri Usulü Kanununun bir maddesi uya
rınca meseleyi, müracaata bırakması için, idaro-
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ye emirler verir ve idari emirlerle de dâvanın 
sübutundan önce 6 aylık müracaatlara bırakılır 
ve bu suretle de bundan önce bâzılarında tat
bik edilmiştir, bundan sonra da olacağına, Ko
misyonumuzca kanaat getirilmiştir. Daha önce
ki beyanımızda bu maddenin bu şekilde tedvi
ninde, Komisyon üyelerinin ittifak halinde ol
duğunu, Hükümet üyelerinin, Hükümet temsil
cilerinin tam ittifak halinde olduğunu, Hükümet 
temsilcilerinin de tam ittifak halinde olduğunu 
ve önerge sahiplerinden bir arkadaşımızın da 
bu sebeplerden dolayı mutabık bulunduğunu ifa-

, de etmiştim. 

Bir muhterem arkadaşımız, Sayın Kâzım 
Arar, «Beş yılın sonunda tesbit işi muhal ola
caktır,» dediler. Tesbit işi muhal olmıyacaktır, 
müsterih olsunlar. Beş yıl âzami müddettir. Beş 
yıldan önce bitirmeyi, esasen bu ihtilâflarla faz
laca meşbu halde olan idare de, elbette ki ar-
zulayacaktır. Komisyon Sözcüsünün zabıtlara 
geçen beyanlarına temas edildi. Biz burada za
bıtlara bâzı meselelerin intikal ettirilmesini bu 
kanunun içinde, bu kanunun tatbikatının bir 
yönetmelikle yürütüleceğine dair hüküm olduğu
na göre, bu yönetmeliğin hazırlanması sırasın
da, bu komisyon zabıtlarının dikkatle tetkik edi
leceğini ve ona göre yönetmelik hazırlanmasın
da, bu zabıtların kendilerine ışık tutacağı ka
naatini taşıdığımız içindir ki, sadece burada söy
lenen sözlerin, sadece zabıtlara geçmesi için de
ğil ve fakat yönetmelik hazırlanmasında da yar
dımcı olacağını ümidettiğimiz içindir. 

Bir sayın arkadaşımın, şahsıma ve Komis
yonumuza, kanaatimce ithama kadar varan bir 
beyanına da, kısaca cevabı mâruzâtta bulun
duktan sonra huzurunuzdan ayrılacağım. Mec
lisimiz, Millet Meclisi mesleklerin temsil edildi
ği temsilciler meclisi olmadığına göre, biz bura
da milletvekili sıfatiyle vazife görüyoruz, bir 
meslek temsilcisi olarak değil. Bu vazifeyi gö
rürken Komisyonun, son celsede hazır bulunan 
muhterem sekiz üyesi, ne kimseyi tesiri altında 
bulundurmuş ve ne bu üyelerden her hangi bi
risi bir başkasının tesiri altında bulunmuştur, 
bahis konusu da olamaz, arz ederim. Hürmetler 
sunarım. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Grup adı
na söz istiyorum. 
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BAŞKAN — Grup adına size söz verebil

mem mümkün değil. Ne grup başkanısınız, ne 
grup başkanvekilisiniz. Yetki kâğıdınız da yok. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Grup ida
re meclisi üyesiyim, şu anda temsil ediyorum. 

BAŞKAN — Şu anda grup başkanı değilsi
niz. Grup başkanı olmıyanlara grup adına söz 
vermeye imkân yoktur. 

COŞKUN KIRCA (istanbul) — Allah, Al
lah... Öyle ise şahsım adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Tamam şahsınız adına söz ister
siniz veririm. Buyurun sorun Sayın Dizman, Su
al var. 

ALİ DİZMAN (Tokat) — Sayın komisyon 
sözcüsü Anayasanın yürürlüğe girdiği tarihten 
önce orman olup olmadığı ihtilâf teriminde bu
lundu. Bu ihtilâftan maksat ihtilâfın doğuşu ta
rihi mi, yoksa arazi durumu mudur? Meselâ, bu
gün arazi kadastrosu heyeti gittiği anda bu ih
tilâfın durumu ne olacaktır? Ve şahsan bir tarla
nın kenarından bir ağaç kestim, dedi. Eğer bu 
tarlanın orman olup olmadığı sorulduğu zaman 
bu hâdise bugün geçtiği halde hâdise geçmişteki 
bir yere aidolduğu için durum ne olacaktır? 

İkincisi, idare cevap verineeye kadar dâvalar 
bekliyecektir. Bu husus, bir kısım hakların as
kıda kalmasını intacedecektir. Meselâ, istimlâk
lerde o yerin orman olup olmadığı sorulduğu tak
dirde, idarenin bunu halledinceye akdar cevap 
vermemesi ihtimali vardır. Bu sebeple bunun 
tatbikatında sarahaten, orman olmıyan yerler 
hakkında idare cevap verecektir. Yalnız orman 
rejiminin dışında bırakılıp, bırakılmadığı husu
su mevzuubahsolan hallerde durum yine gecike
cek midir? 

BAŞKAN — Buyurun. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SABİT OS
MAN AVCI (Devamla) — Elendim, bahis mev
zuu tarih, ihtilâfın vukubulduğu tarih değil, ara
zinin Anayasanın meriyete girdiği tarihteki or
man olup olmadığı durumudur. Kanun bunu ted
vin etmiştir. 

İkinci husus/esas itibariyle bir yerin orman 
rejimi dışına çıkıp çıkamaması veya bu mevzuda-
ki ihtilâflardan doğan meseledir. Tamamiyle, eğer 
orman rejiminin dışında ise ve böyle bir ihtilâf 
yok ise, zaten gelen kanunun mevzuu ile ilgili 
değildir. Çünkü, bir ihtilâf konusu yoktur. 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Akkan. 
ŞÜKRÜ AKKAN (İzmir) — Sayın sözcü de

diler ki, hukuk dâvaları müracaata bırakılabilir. 
Bunun izahları muvacehesinde, büyük bir kıyme
ti vardır. Anayasada kazaî salâhiyetlerine taarruz 
etmiyelim, bunun için ek maddeyi koyuyoruz, di
yorsunuz. Fakat tamamen özel hukukun içinde 
olan, hukuk dâvalarının bu kanunun tatbikatı bi
tinceye kadar yerinde bırakmanın ne gibi bir 
mahzur mütalâa ediliyor. Meselâ, buraya böyle 
bir ek madde koyduğumuz zaman, bence mesele 
halledileceketir. Bu dâvaların devam ettiği, me-
riyeten önce köylü mahkeme kapılarına gelecek, 
ormanla uğraşanlar mahkeme kapılarında, mah
kemeleri işgal edecektir. Ayrıca köylü zamanını 
kaybedecek, günlerini kaybedecektir. Madem bâ
zı yerleri Anayasanın meriyete girdiği tarihe ka
dar orman rejimi dışında tutulması için bir ka
nun tasarısı hazırlamış bulunuyoruz, bütün ihti
lâfları hukuk dâvaları olarak durdurabiliriz. Onun 
için, komisyon tekrar mütalâa etsin, ek bir mad
de koymak suretiyle idareye bırakmamak şartı ile 
kandan doğan bir mecburiyet haline getirmek su
retiyle, bu heyetler geçinceye kadar, o yerlerdeki 
hukuk dâvaları, özel dâvalar müracaata bırakıl
masın. 6 ayda da, takibetmek mecburiyeti yok
tur. 6 ay yalnız süre verme bakımındandır. Mü
ruru zaman dâvaları on senedir. 

Binaenaleyh bu sorduğum sualler muvacehe
sinde ek bir madde yapılması mümkündür. Bu 
kaza salâhiyete tearruz mânasını asla taşımaz. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SABİT OS
MAN AVCI (Devamla) — Komisyonunuz, bu 
şekildeki bir hükmün kanuna konulmasını açıkça 
Anayasa anlayışiyle müstakil mahkemelerin yar
gı yetkisine müdahale telâkki etmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Kırca, Cumhuriyet Halk 
Partisi Cfrupu adına buyurunuz. Yetki kâğıdınız 
gelmiştir, şimdi tamamlandı. Yalnız Riyasete 
karşı o şekilde hareket etmeyiniz, bundan sonra 
rica ederim. 

C. H. P. GRUPU ADINA COŞKUN KIRCA 
(istanbul) — Hayatımda Riyasete hiçbir zaman, 
Sayın Başkanım, nezaket kaidelerine aykırı ola
rak her hangi bir söz sarf etmiş olduğumu ha
tırlamıyorum.. Biraz evvelce de böyle bir sözü 
sarf etmemiştim. Böyle bir yerinde tebliğ Riya
setçe yapılmadığı için, Grup Yönetim Kurulun
da üye bulunmam sıfatiyle yerimden grupum 
adına söz alma hakkını kendimde görmüştüm. 
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Burada oturan C. H. P. liler de bu hususta her 
hangi bir itiraz serd etmemişler. Bu itibarla, çok 
özür dilerim, yalnız tekrar edeyim, Riyaset hak
kında her hangi bir zaman nezakete aykırı bir 
söz sarf etmedim. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, C. H. P. Gru-
pu olarak, hakikaten, köylümüzün pek çok ıstı
raplarıma tercüman olacak ve esasen, ikinci înö-, 
nü Hükümeti zamanında sevk edilmiş olan bu 
tasarıya tamamen iltihak ediyoruz. Yalnız çıka
cak olan tasarının, şayanı tatbik olabilmesi, de
vamlı surette tatibik edilebilmesi, Anayasaya ay
kırı hükümler ihtiva etmemesiyle mümkündür. 
önümüzdeki tasarı, sık sik, kaza mercilerinin 
tatbik edeceği hükümler getirmektedir. Anayasa 
mi'z, muhtelif teşekküllere muhtelif mercilere, 
Anayasa Mahkemesine iptal dâvası açma hakkı 
tanımıştır. Bu arada, mahkemelerde huzurları
na gelen dâvalarda işlerde, tatlbik edecekleri hü
kümlerin Anayasaya aykırı olup olmadığı husu
sunda Anayasa Mahkemesine müracaat edebilir
ler. Böyle müracaatlar yapıldığı ve Anayasa, 
Mahkemesi eline geçecek olan kanunu muhtelif 
yerlerden iptal ettiği zaman, hiç değilse, Ana
yasa Mahkemesinin hükmünü mahkemeler, üç ay 
beklemek durumunda olduklarından, eğer haki
katen önümüzdeki metinlerde, Anayasaya aykırı 
hükümler yer alırsa, beklemekten fayda temin 
edilmez. Kanun zamanında ve derhal tatbik edil
mez ve bundan köylümüz ıstırap duyar. Binaen
aleyh, esası itibariyle grupumun tamamen mu
tabık bulunduğu ve zaten vaktiyle grupumun 
reyleri ile ve grupumun başkanının Başbakan
lığında kurulmuş olan bir Hükümetin pek yerim
de, olarak sevk ettiği bir tasarıda hiç bir su
rette Anayasaya aykırı hükümler bulunmaması, 
hepimizin dikkat etmesi gereken bir husustur. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, Anayasa Ko
misyonu bir mütalâa raıporu verdi. Bendeniz bu
nun sözcüsü sıfatiyle imzalamışım ve ittifakla 
alınmış bir karardır. Burada, Hükümet tasarısı
nın Anayasaya uydurulması bakımımdan, iki mü
talâa sevk edilmiştir. Birisi, Hükümet teklifin
de, « 8 . 9 . 1956 tarihinden önce» deniyor, bu 
15 . 10 . 1961 tarihinden önce, yani Anayasa
nın 131 lici maddesinin meriyete girdiği tarih
ten önce. Bunu Geçici Komisyon kabul etmiş. 
Yalnız, Geçici Komisyon pek önemli bir hükmü 
kabul etmemiş ve bu hükme Anayasa Komisyo
nunda, bu konu görüşülürken, zamanın Tarım 

— 170 — 



M Meclisi B : 141 
Bakanı Turan Şahin, zannediyorum Tarım Ba
kanlığının hazır bulunan memurları hatırlıyacak-
lardır, Hükümet adına iştirak etmişti. Bu ba
kımdan grupum Hükümetin bu konudaki görü
şünü de öğrenmek istemektedir. O da şudur: 

Bakınız Anayasa Komisyonunun raporunun 
2 nci paragrafı ne diyor: Ancak, aynı hükümde, 
«Daha verimli kültür arazisine kalbi uygun bu
lunan» ibaresi yer almaktadır. Böyle bir hüküm 
idareye fiilen ve ilmen orman vasfını taşıdığı 
halde, bâzı arazinin daha verimli kültür arazi
sine kaybedilmesi için, karar verme hukukunda 
bir takdir yetkisi vermek gibi bir anlam taşıya 
bilir. Oysa ki, bu maddenin sevk gerekçesi mev
cut durumun muhafaza edilmesi olduğuna göre. 
aynı hüküm için de çelişik sonuçlar doğurabile
cek böyle bir ibare, ormanlara zarar verebilecek 
faaliyet ve eylemlere yol açabilir. Bu bakımdan 
Anayasanın 131 nci maddesinin 3 ncıü fıkrası
na aykırıdır. 

Bu itibarla, «Daha verimli kültür arazisine 
kaibedilmiş bulunan», tarzında değiştirilmesi ge
rekir. Böyle bir metnin, Anayasanın 37 nci mad
desinin son fıkrası ve 131 nci maddesi hüküm
lerine aykırı oimıyaeağı anlaşılır. 

Zaten maksat nedir arkadaşlar Maksat aşi
kârdır. 15 . 10 . 1961 tarihinden önce fiilen, il
men ve tamamen orman olmaktan çıkmış. Orman 
bütünlüğünü bozmıyan ve bozmıyacak olan; ik
lim, su ve toprak rejimine zarar vermiyeceği an
laşılan, toprak sınıfı ve kullanma kabiliyeti bakı
mından.. ne? Daha verimli kültür arazisine kal
bi uygun bulunan değil, zaten kalbedilmiş, za 
ten bu şekilde, köylü tarafından tasarruf edil 
mette bulunan arazi bahis konusudur. Yoksa, 
idarenin ayrıca, bu vasıfta olabileceği cihetle, 
açmalara izin vermesi bahis konusu olabileceği 
bir tefsir tarzını gösterebilecek gibi bir şey ba
his konusu olamaz. Nedir balbis konusu olan şey: 
Şimdi, bugün köylünün bu vasıfta olmak üzere, 
İhalen işlemekte bulunduğu ve daha verimli kül
tür arazisine fiilen ve ilmen kalbetmiş bulun
duğu arazi bahis konusudur. Bu takdirde, ıstı
raplar önlenecektir. Mevcut ıstıraplar bu kanun
da tamamen karşılanacaktır. Ama idareye. 
«kalbi uygun bulunan1» demek suretiyle, yeni 
açmalara götürebilecek bir yetkinin verilmesi 
bahis konusu olmamalıdır. 

Şimdi, Geçici Komisyon raporunda, Anayasa 
Komisyonunun bu mütalâasının niçin kaalo alm-
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madiği hususunda, hiçbir kayıt mevcut değil
dir. Kaldı ki, metni gerekçeye de uydurmak 
bakımından, «daha verimli kültür arazisine in-
kılâbetmiş bulunan» dediğimiz zaman dahi, 
eğer maksat itibariyle Hükümet olarak, Geçici 
Komisyon olarak mutabık isek, maksat olarak 
dahi mutabık isek, her hangi bir iltibasa ma
hal vermemek ve yarın kanunun tatbikini in
kıtaa uğratacak birtakım müracaatların ve ka
rarları önlemek için buraya, «inkılâbetmiş bu
lunan» tarzında: bunu: değiştirmek daha uy
gun olur. O takdirde de, kanun maksada tama
men uygun olarak çıkacaktır ve kanun hakika
ten köylümüzü, Devletle: karşı karşıya getiren 
birtakım durumları en geniş ölçüde ortadan 
kaldıracaktır. Aynı zamanda Anayasaya tama-
miyle uygun bulunacak ve Anayasa Mahkeme
sine şu veya bu yolda yapılacak müracaatlar 
yolu ile, kanunun tatbikinin inkıtaa uğraması 
önlenmiş olacaktır. Bu da, köylü lehine bir hu
sustur. 

İkinci bir noktayı daha belirtmek isterim. 
Daha evvel dikkat nazarına alınmış olmak ve 
komisyonun fiilen katılmış olmasına rağmen, 
bu önümüzde müzakere edilen yeni bir madde 
metni vardır. Bu madde metninde, Anayasaya 
aykırı bir husus daha mevcut. O da ikinci fık
rada, kurulan komisyonlara, ziraat odaları tem
silcilerinin iştiraki... (A. P. si sıralarından ma
hiyeti anlaşılmıyan konuşmalar) Biz, kanaati
mizi söyliyelim de.... Biz kanaatimizi söyleyişi
mizin sebebi, kanunun kolaylıkla yürütülmesi
ni temin içindir. Yarm bu noktaya itiraz edil
diğinde bu kanunun yürümemesi mesuliyeti bi
ze aidolmamalıdır. «Devlet ormanları kanun
lara göre Devletçe yönetilir ve işletilir1» Dev
letin mamelekine dâhildir bunlar. Devlet 
yönetir ve işletir. Devletin yönettiği ve 
işleteceği orman bahis konusu oldukça bu 
yönetmeliği işletme bakımından bâzı işlem
lerde bulunacak komisyonlarda Devletin dı
şında birtakım teşekküllerin mümessilleri
nin bulunması yarın türlü itirazlara yol 
açar. Bu komisyonların kararları üzerinde iti
razlara yol açar ve köylünün yararına olduğu
na inandığımız bu kanun işlemez hale gelebi
lir arkadaşlar. Bundan kaçınmak bizimdir. 

Her hal ve kârda Geçici Komisyonun, kaza 
yetkisinin talikma mütaallik hükümlere karşı 
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durmasında kendisiyle tamamen beraberiz. Ana
yasamızın 7 nci maddesi, kaza yetkisinin doğru
dan doğruya milletten alman ve millet adına 
kullanılan ilkel bir yetki olmasını âmirdir. Ya
sama Meclisleri çıkaracakları kanunlarla kaza 
yetkisinin kullanılmasını önliyemezler. inkıtaa 
ve talika da uğratamaızlar. Bu bakımdan da ge
çici Komisyonun görüşünü tamamen yerinde 
bulduğumuzu arz etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, bu hususlar tasrih 
edildiği takdirde, köylümüzü, bugün Devletle 
nahak yere karşı karşıya getiren birtakım ihti
lâflar ortadan kalkacak, tamamen köylünün le
hine hükümler sevk edilecek, fakat bu hüküm
lerin Anayasaya, şu veya bu noktadan aykırılığı 
dolayısiyle ortadan kaldırılması veya inkıtaa 
uğratılması gibi, yarın yine köylünün zararına 
neticelere yol açacak hususlarda gerçekleşmi-
yecektir. Bu bakımdan, bu hususların kabulü
nü arz ve istirham ederiz. 

BAŞKAN — Şimdiye kadar madde üzerinde 
altı arkadaşımız konuşmuştur. Yeterlik önergesi 
gelmiştir. Yeterlik önergesini oya koymadan 
evvel komisyona söz vereceğim. Daha sonra sı
rada olan bir milletvekiline söz vereceğim. Bu
yurunuz efendim. Komisyon adına söz veriyo
rum. 

GEÇÎCI KOMİSYON SÖZCÜSÜ SABİT OS
MAN AVCI (Artvin) — Muhterem arkadaşla
rım, Sayın Kırca ve daha evvel, Sayın Reşit 
Ülker, bu kanunun mükerreren İkinci İnönü 
Hükümeti tarafından hazırlanmış bir kanun 
tasarısı olduğunu beyan buyurdular. Biz komis
yonda bu kanunu nasıl ele aldığımız hususuna 
da kısaca temas ettikten sonra, Anayasa ile il
gili hususlara komisyon olarak cevabi mâru-
Katta bulunacağım. 

9 ayrı kanun teklifiyle, bu kanunla getiril
mek istenilen hususlar, türlü çeşit şekillerle 
milletvekili ve sayın senatörlerin teklifleri ola
rak komisyona gelmiş ve Hükümet Orman Ka
nununda bir değişiklik yapmaya zorlanmış ve 
bu suretle de Hükümet bu kanun tekliflerinin 
görüşülmesi için, komisyonda üç aylık bir me
hil olarak tevhiden ve daha derli toplu bir ka
nun getirmeyi vâdetmiş ve bu şekilde getir
miştir. Komisyonumuz, bu kanun teklifi ve ta-
R< rısmı bu haliyle devralmıştır. 

tkinci husus, Anayasa Komisyonunda ifade 
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buyurulduğu gibi Anayasanın meriyete girdiği 
tarih ile, ilk gelen tasarıda, 6831 sayılı Orman 
Kanununun meriyete girdiği tarih olan, 8.9.1956 
tarihi, Anayasa Komisyonunun yazılı mütalâası
na da uyularak komisyonumuzca değiştirilmiş ve 
mütaaddit kereler bu kürsüden ifade ettiğim veç
hile, kanunun mebde tarihi, Anayasanın meriye
te girdiği tarih olan 15 Ekim 1961 olarak alın
mıştır. Esbabını mütaaddit kereler ifade ettim. 
Anayasa Komisyonunun yazılı mütalâasında, 
«kalbi uygun bulunan» tâbirinin değiştirilerek, 
daha kesin, «daha verimli ziraat arazisine kalbe-
dilmiş bulunan» şekilde değiştirilmesinin Anaya
saya daha uygun olduğu yolunda mütalâada bu
lunmuştur. Ve bu hususa Sayın Kırca'nın ifade 
buyurdukları şekliyle, o zamanki Hükümet Tem
silcisi Tarım Bakam Sayın Turan Şahin Anayasa 
Komisyonuna katılmıştır. Bu mesele, Geçici Ko
misyonumuzda görüşülürken şimdiki Tarım Ba
kanı Sayın Turhan Kapanlı ve Hükümet temsil
cileri de Geçici Komisyonumuzda, Anayasa Ko
misyonunun mütalâasına katıldıklarını beyan et
mişlerdir. Buna rağmen, Komisyonumuzda «kal
bi uygun bulunan» ve «kalbedilmiş» kelimeleri 
üzerinde çok uzun tartışmalar yapmıştır. 

Netice olarak, Komisyonumuz «kalbi uygun 
bulunan» şekli üzerinde reyleriyle neticeye var
mış, mutabık kalmış ve Komisyon Sözcüsü olarak, 
Komisyonun bu kararını huzurunuzda şimdi mü
dafaa ediyorum. 

Komisyon şu sebeple bu karara varmıştır: 
Muhterem arkadaşlarım, bir yer orman rejiminin 
dışına çıkacak mı, çıkmıyacak mı? Bu kanunun 
metninde yazılı birçok unsurlara bağlıdır. Eğer 
sadece, kalbedilmiş bulunan veya uygun bulunan 
kelimesini dikkat nazarına alırsak, ilk nazarda, 
kalbi uygun bulunan ile bir kısım daha ormanlık 
sahaların, orman rejiminin dışına çıkarılacağı gi
bi bu zehap ve bir mâna uyandırabilir böyle bir 
mâna taşıyabilir. Ama meseleyi, maddeyi, fıkra
yı küllolarak mütalâa etmemiz icabetmektedir. 
Ne diyor, madde: 15 . 1 . 1961 tarihinden önceki 
Anayasanın ormanların korunmasını teminat al
tına aldığı meriyet tarihinden önce olacak, diyor. 
Hâdisenin vukua gelişi bu tarihten önce olacak, 
fiilen orman olmaktan çıkmış olacak, ilmen or
man olmaktan çıkmış olacaktır. Parça parça değil 
tamamen orman olmaktan çıkmış olacaktır. Ve 
nihayet ormanın bütünlüğünü bozmıyacak, iklim, 
su düzeninim bozmıyacak, bütün bu unsurları ih-
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tiva ettikten sonra, «daha verimli bir ziraat ara
zisi nevine kalbi uygun bulunan», «kalbedilmiş 
bulunan»... Buraya kadar Sayın Kırca ile muta
bıkız. Burada yolumuz ayrılıyor. Kendileri der
ler ki, «kalbi uygun bulunan» derseniz birçok 
orman sahalarının orman rejimi dışına çıkarıl
masına yol açmış olursunuz. Biz komisyon olarak 
dedik ki, hayır, yukarıdaki şartları ve usulleri 
birlikte mütalâa ederek, buraya kadar geldiğimiz
de, bu şartlardan sonra eğer kalbedilmiş bulunan 
dersek ne olur? Şimdi oraya geliyorum. 

Bir yer, Anayasanın meriyete girdiği tarihte 
fiilen, ilmen tamamen orman olmaktan çıkmıştır. 
İklim ve su düzenini bozmıyacaktır, daha verimli 
bir ziraat arazisine kalbi uygun bulunan veya 
kalbedilmiş bulunan... Buraya kadar geldik... 
Böyle bir yer narenciye bahçesi yapılmış, çay bah
çesi olmuş, bir yıldan fazla bir ziraat nevine tah
sis edilmiştir, kalbedilmiştir. Daha verimli ziraat 
nevi çay, narenciye veya muz bahçesi olmuştur. 
Bunları o kalbedilmiş şekli ile kanun metni ka
bul edecek olursak, bütün unsurlardan müşterek 
olduğumuz, oraya kadar geldiğimiz halde, bir yıl
dan fazla vadeli ömürlü ziraat ürünlerine tahsis 
edilmiş olan araziler, orman rejiminin dışına bı
rakılacak. Ama tarla bitkileri ile bir yıllık zira
at yapılan veyahut nadasa terk edilmiş bulunan, 
veyahut heyetin geldiği anda bütün unsurları 
nefsinde topladığı halde, daha verimli bir ziraat 
arazisine kalbedilmemiş olan - neden? Mahkeme
de ihtilaflıdır, icra yolu ile durdurulmuştur, meni 
müdahale yolu ile durdurulmuştur. Ama bu ke
limenin önünde ifade edilen bütün unsurları si
nesinde taşıyor - o zaman haksızlık ve adaletsiz
lik olur. 

Bu bakımdan bu mütalâa ile komisyonunuz 
«kalbi uygun bulunan» kelimesini «kalbedilmiş 
bulunan» kelimesine nazaran hakkaniyet kaide
lerine daha uygun düşeceği mütalâası ile, kabul 
etmiştir. 

Arz ederim. Hürmetlerimle. 
COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Grup adına. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Kırca. Son 

söz milletvekilinin hükmüne göre söz veriyorum. 
C. H. P. GRUPU ADINA COŞKUN KTRCA 

(İstanbul) — Muhterem arkadaşlar, kanun ta
sarısının gerekçesinde de belirtildiği gibi, bu 
kanunla, Anayasanın 131 nci maddesi muvace
hesinde, fiilen, ilmen ve tamamen orman ol
maktan çıkmış olan araziyi tesbit meeburiyeti-
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ni yerine getiriyoruz. Ancak, yeni haklar 
bahşetmeye müncer olabileceğini bu hükmün, 
şimdi arkadaşımızın konuşmasından gayet iyi 
anladım. Bu kanunun metninde, hiçbir suretle 
bir yıl ve saire gibi bir müddetler yok, bunları 
Komisyon Sözcüsü söylüyor ve zapta geçiriyor. 
O yalnız, mühim olan husus şudur : Eski Hü
kümetin Tarım Bakanı da, bugünkü Hüküme
tin Tarım Bakanı da, şimdi C. II. P. Grupu 
adına benim müdafaasını ettiğim metnin, Ana
yasa bakımından uygun olduğunu ifade etmiş
lerdir, meseleyi tetkik hudutları içerisinde mü
talâa etmiyorum. Ancak, bütün teknik heyet
le ri çalıştırmak durumunda olan bu iki ayrı 
Hükümetin iki ayrı bakanının, Sayın Turan Şa
hin. ile, Sayın Turhan Kapanlı'nm Anayasa Ko
misyonunuzun raporuna iltihak etmeleri, her 
hal ve kârda bu raporda ileriye sürülen hususun 
hem teknik hususa, hem de Anayasaya uygun 
olduğunu gösterir. Gösterilen teknik hususat 
bu Anayasaya aykırı birtakım eylem, işlem ve 
fiillere yol açacak şeylerin bahanesi olmamak 
iktiza eder. Kaldı ki arkadaşlar, bu gibi eylem 
ve işlemlere yol açıldığı takdirde, doğrudan 
doğruya zarar görecek olan yine köylüdür. Çün
kü bu kanun ile şu veya bu şekilde itiraz yolu 
ile tatbikatında bir inkıta olursa bundan doğ
rudan doğruya zarar görecek olan köylü ola
caktır. Bu itibarla, her iki Tarım Bakanının da, 
gerek eski Hükümet adına, gerek bugünkü Hü
kümet adma beyan ettikleri hususa Yüce Mec
lisin uymasını rica ediyorum ki, bu. kanun ni-
zasîz, inkıtasız tatbik edilsin. 

Nihayet «fiilen, ilmen, tamamen» dendiği 
zaman, ortada takdire kalan pek çok şeylerin 
olduğu da kimsenin gözünden kaçmıyacaktır. 
Fiilen böyle midir, değil midir, tamamen böyle 
olmuş mudur, olmamış mıdır? Bu memlekette 
ormanlar konusunda neler cereyan ettiğini bi
lenler, Anayasanın 131 nci maddesini ortaya 
koydular. Bu itibarla, bu hususta kıskanç dav
ranmakta haklıyız. Köylünün menfaatlerini ko
rumakta, köylü ile Devleti karşı karşıya getir
memekte ne kadar kıskanç olacaksak, yine köy
lünün lehine sevk edilen hükümlerin Anayasa 
ile tearuz etmemesini temin etmekte ve böyle 
bir tearuz ihtimali dahi ortaya çıktıkta, köylü
nün lehine hükümlerin işlemesi engelleneceğin
den bu hususta da dikkatli olmaya mecburuz. 

— 173 — 



M. Meclisi B : 141 
Köylünün lehine hükümler inkıtasız ve çabuk 
bii' şekilde işlenmesini istiyorsak, birtakım iti
raz âmillerini ortadan kaldırmamız iktiza eder. 
Bu bakımdan, Sayın Komisyon Sözcüsünün be
yanları bendenizi tatmin, etmemiştir. 

Tekrar ediyorum, bugünkü Hükümeti komis
yonda temsil eden ve Sayın Tarım Bakanının 
görüşüne uygun olarak bu cümlenin Anayasa 
Komisyonunun raporuna uygun, bir şekilde de
ğiştirilmesini teklif ediyorum. 

BAŞKAN -— Müzakerenin, yeterliğine dair 
bir takrir gelmiştir, okutuyorum. 

Yüksek Başkanhğa 
Müzakeresini yapmakta bulunduğumuz konu 

üzerinde pek çok arkadaşımız evvelce görüş
lerini belirtmişler ve komisyon da Meclisimizce 
kabul edilen önergelerin ışığı altında maddeyi 
tanzim ederek getirmiş ve konu tamamen ay
dınlanmıştır. Müzakerelerin kifayetini arz ve 
teklif ederim. 

Kastamonu 
Osman Zeki Oktay 

Yüksek Başkanlığa 
Bu madde üzerinde bundan evvel de uzun-

boyhı konuşulmuş ve konu aydınlanmış oldu
ğundan müzakerelerin kifayetini arz ve teklif 
ederim. 

Aydın 
Reşat özarda 

Yüksek Başkanlığa 
Konu aydınlanmıştır. Kifayetin oylanmasını 

arz ederini. 
Kıı'şehir 

Ahmet Bilgin 

BAŞKAN — Yeterlik aleyhinde Sayın Şük
rü Akkan, 

ŞÜKRÜ AKKAN (îzmir) — Muhterem mil
letvekilleri, burada konuşan Sayın Komisyon 
Sözcüsü, «Memlekette 6831 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesinin tatbikatından doğan, sayıları 100 
binleri bulan dâvalar vardır,» dedi. «Bu 6831 
sayılı Kanunun geçici birinci maddesi gereğin
ce, bir yerin orman olup olmadığım belirtmek, 
Tarım Bakanlığına aittir ve fakat Tarım Ba
kanlığı bu kanunu beklediği için, bunları be-
lirtmemektedir. Bu suretle, bu kanunla gelen 
ve Anayasanın meriyete girdiği tarihten önce, 
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ilmen, fiilen ve tamamen orman rejini dışında 
kalan yerlerin orman dışı bırakılmasını sağla
yacak bu kanunun, beş sene içinde tatbikatı 
da mecburidir» dedi. «Biz geçen celsede, Mec
lisin temayülüne uyarak, bu dâvaların müra
caata bırakılması hususunu veyahut mahkeme
lerce görülmesinin bir sebebi müstehire teşkil 
ederek, âtiye, beş sene sonraya kanunun tatbik 
gününe kadar talik edilmesi hususunu madde 
olarak almadık, maddeye hüküm olarak getir
medik. Çünkü, bu, Anayasanın 131 nci madde
sine göre, bağımsız bulunduğuna kanaat getir
diğimiz, bağımsız bulunması icabedeıı mahke
melerin vazifelerine ve salâhiyetlerine müdaha
le addettik» dedi. Bir sualim oldu, bu sebeple 
mesele anlaşılmamıştır. Hukuk dâvalarının 
% 70 - 80 ini âmme dâvaları yerine özel hu
kuk dâvaları teşkil etmektedir. 

Malûmu âliniz, hukuk dâvalarının takibi 
tarafların isteğine bağlıdır. Orman İdaresi, bu 
kanunu tatbik edeceğine ve bu kanundan bu 
dâvaların % 80 - 90 vatandaş lehine halledil
mesi de kuvvetle muhtemel ve hattâ meydanda 
bulunduğuna göre, pekâlâ buraya, hukuk dâva
ları bu maddenin tatbiki sonuna kadar müra
caata bırakılır, diye bir hüküm konulabilir. Bu
nu idareye bırakırsanız, bir işletmenin anlaş
ması başkadır, bir işletme müdürü meseleyi 
şöyle telâkki eder dâvayı takibeder. Bir işlet
me müdürü müracaata bırakır, 6 ay sonra tek
rar yeniler. Ne olacak, 100 binlerce dâva ile, 
Türk mahkemeleri işgal edilecek ve fuzulen iş
gal edilecektir. 6831 sayılı Kanunun geçici 1 nci 
maddesinin tatbikatı, bu kanun çıkıncaya ka
dar durdurulacaktır. Tarım Bakanlığı, «burası 
ormandır veya değildir» diye bir mütalâa yü-
rütmiyeeektir. Ama mahkemeler birer ay, iki
şer ay münavebe ile talik edilecek ve köylü 
köyünden kalkacak ve kışın, yazın, her türlü 
nâmüsait iklim şartları altında kazaya gelecek, 
mahkemeye gidecek, hem gününden kaybedecek, 
hem mahkemeyi işgal edecektir. Binaenaleyh, 
bu kanun çıkıncaya kadar, hukuk dâvaları ge
riye talik edilebilir. Bu noktai nazarımı izah 
etmek için ve Meclisin bundan evvelki tema
yülüne mütemayil bir fıkra hükmü ilâve etmek 
suretiyle, köylüyü bu ıstıraptan kurtarmak 
için, kifayet aleyhinde söz vermenizi istirham 
eder, huzurlarınızdan ayrılırım. 
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BAŞKAN — Yeterlik önergesini oyunuza 

sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmiyenler... Yeterlik öner

gesi kabul edilmiştir. 
Muhterem arkadaşlar, Riyasete verilmiş bu

lunan değişiklik önergelerini okutacağını. 

Yüksek Başkanlığa 
Komisyon metnindeki «kalbi uygun bulu

nan'» ibaresinin «inkılâbetmiş bulunan» tarzın
da tadilini arz ve teklif ederim. 

İstanbul 
Coşkun Kırca 

' Yüksek Başkanlığa 
Komisyon metninde yer alan ve ziraat oda

ları temsilcilerinin 2 nci fıkrasındaki komis
yonlarda yer alması, Anayasanın 131 nci mad
desine aykırıdır. Bu hükümlerin çıkarılmasını 
arz ve teklif ederim. 

istanbul 
Coşkun Kırca 

Sayın Başkanlığa 
Geçici 6 nci maddeye aşağıdaki fıkranın ek

lenmesini- arz ederim. 
Edirne 

Nazmi özoğul 

]5 . 10 . 1961 tarihinden önce, ilmen ve ta
mamen orman olmaktan çıkmış, tarıma elve
rişli arazi tesbit edilinceye kadar, bu tarihten 
sonra açılan dâvalar durdurulur. 

Sayın Başkanlığa 
Madde 1. — 5 senelik müddetin iki sene ola

rak değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Eskişehir 

Aziz Zeytin oğlu 

Sayın Başkanlığa 
Madde 1. — Açılmış bulunan dâvaların bu 

tesbit sonuna kadar durdurulur, şeklinde bir 
fıkranın ilâvesini arz ve teklif ederim. 

Eskişehir 
Aziz Zeytinoğlu 

BAŞKAN — Önergeleri ayrı ayrı okutup oy
larınıza sunacağım. 

SABRÎ KESKİN (Kastamonu) —- Sayın 
Başkanım, Sayın Kırca'nm ikinci takriri oy-
lanamaz. Çünkü, daha evvel Meclisçe kabul 
edilmiş ve komisyonun filhal katılmış olduğu 
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bir hususun tayymı istemektedir. Tekriri mü
zakere olmadan bu takrir oylanamaz. 

(Coşkun Kırca'nm birinci önergesi tekrar 
okundu.) 

BAŞKAN —• Komisyon katılıyor mu? 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ SABİT OSMAN 

AVCI (Artvin) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önerge

yi oyunuza sunuyorum, kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... önerge reddedilmiştir. 

Diğer önerge hakkında, daha önce Meclisçe 
bir karar alınmıştı ve siz filhal katılmış mıy
dınız, Sayın Komisyon? 

GEÇlCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SABİT OS
MAN AVCI (Artvin) — Meclisçe karar alın
mış, komisyonca filhal katılmmıştı. 

BAŞKAN —- Sayın Kırca; ziraat odaları 
temsilcisinin bulunmamasına mütedair vermiş 
olduğunuz önerge, daha önce bir önerge ile, 
ziraat odalarından mümessil bulunacağına dair 
verilmiş önerge, Meclisçe dikkat nazara alın
mak' kaydı ile kabul edilmiş, komisyon da buna 
filhal katılmış- bulunmaktadır, diye ifade edi
liyor. Bu sebeple âdeta bir tekriri müzakere 
mahiyetini arz etmemesi için, müsaade buyurur
sanız bu önergenizi oya koymıyayım. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Takdirinize 
bağlı. 

BAŞKAN — Eğer bu şekilde cereyan etmiş
se, arkadaşımızın işhadı ile, komisyonun beyanı 
ile, bu şekilde cereyan etmişse, usul bakımın
dan muameleye koymam mümkün değil. Ama, 
bu şekilde cereyan etmemişse o zaman muame
leye koymaya mecburuz. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SABlT OS
MAN AVCI (Artvin) — Komisyon filhal o cel
sede katıldık, efendim. 

BAŞKAN — Nazmi özoğul'un önergesini 
tekrar okutuyorum. 

(Edirne 'Milletvekili Nazmi özoğul'un öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SABtT OS

MAN AVCI (Artvin) — Etraflıca arz ettiğim 
veçhile Anayasaya aykırılığından dolayı komis
yon katılamıyor. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önerge
yi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... önerge reddedilmiştir, 

- 175-^ 



M. Meclisi B : 141 
(Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nıın 

«beş senelik müddetin 2 seneye indirilmesi» ne 
dair önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SABİT OS

MAN AVCI (Artvin) — Böyle bir takrir ge
çen celsede verildi ve reddedildi. Komisyon ka
tılmıyor. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Önergeyi 
oylarınıza sunuyorum. («Bu önerge oylanamaz» 
sesleri) Evet oylanamaz. Geçen celse reddedilen 
bir önergenin bu celse ihya edilmek istenmesi 
usule ve mantığa uygun değildir. 

(Aziz Zeytinoğlu'nıın ikinci önergesi tekrar 
okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SABİT OS

MAN AVCI (Artvin) — Getirdiği maddenin 
son fıkrasiyle idareye bu hususta emredici hü
küm getirmiştir. Takrire katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önerge
yi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Değişiklik önergesi reddedilmiş
tir. 

Şu hali ile bugün komisyonca yeni getirilen 
metin üzerine verilen değiştirici mahiyette hiç
bir önerge kabul edilmemiştir. Komisyonun ye
ni metnini tekrar okutuyorum. 

(Komisyonun yeni metni tekrar okundu.) 
BAŞKAN —• Birinci maddeyi okunan bu 

şekli ile oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etraiycnler... Birinci madde okunan bu 
şekli ile kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanım yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Söz ist iyenl. Yok. ikinci mad
deyi oyunuza, sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiy enler... ikinci madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerim Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Üçüncü madde üzerinde söz 
istiyenlerL Yok. Üçüncü maddeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul ctmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde lehte, aleyhte oyu
nu ihsas sadedinde Sayın Gündoğdu. Ancak, 
benim Başkanlığım sırasında, kendimce en ön
ce Sayın Zeynel Gündoğdu'nun söz istediğine 
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şahidoldum. (O istemedi, sesleri) Arkadaşlar, 
bir yanlışlık varsa düzeltiriz. Şu kürsüye çıktı
ğım andan itibaren, Saym Zeynel Gündoğdu'
nun bir yazı ile son sözün ona aidolduğunu zan
nediyordum. Ama şimdi, buradaki memur ar
kadaşımız, daha önce kanunun tümü üzerinde, 
lehte aleyhte oy izhar sadedinde söz istiyenle-
rin isimlerini tesbit etmiş. Burada birinci sıra
da Sabri Keskin var. Bu bakımdan Saym Gün
doğdu, sizden özür dilerim. 

ZEYNEL GÜNDOĞDU (Erzincan) — Ben 
daha önce söz istemiştim, efendim. 

BAŞKAN — Sizinki şu anda geldi. O daha 
önceki birleşimde istemiş. 

ZEYNEL GÜNDOĞDU (Erzincan) — Ama 
ben geçen celsede istemiştim. 

BAŞKAN — Oradaki sırada üçüncüsünüz. 
Saym Sabri Keskin, lütfen, kısa veciz ve 

oyunuzu izhar sadedinde. 

SABRI KESKİN (Kastamonu) — Saym 
Başkan, muhterem arkadaşlarım, bir hayli uzun 
münakaşalardan sonra, hakikaten bugün tak
riben 10 milyon Türk köylüsü için hayati ehem
miyette konulardan biri olan orman dâvasında, 
kısmen de olsa, bu muztarip halka bir imkân 
bahşedecek olan kanunun müzakeresini bitir
miş bulunmaktayız. Filhakika muhtelif arka
daşlarımız tarafından yapılan tekliflerin, bilâ-
hara Hükümet tasalısı haline inkılâbından 
sonra bir merhale daha katedilerek, komisyon, 
tasarıya nazaran, oldukça mühim değişiklikle, 
metni Yüksek Meclise sevk etmiş bulunmakta 
idi. Şayanı şükrandır ki, Yüce Meclis, büyük 
bir anlayış göstererek, köylünün lehine komis
yonun getirmiş bulunduğu metin üzerinde bâzı 
önemli tadiller ve ilâveler yapmış bulunmakta 
ve bu suretle kanun daha ziyade köylünün le
hine işler hale getirilmiştir. Bilhassa, Meclisi
mizin üzerinde yapmış olduğu en mühim deği
şiklik, komisyonun teşkil tarzına taallûk et
mektedir. Filhakika komisyonun getirdiği me
tin şeklinde, bu orman dışına çıkarılacak arazi 
parçalarını kültüre tahsis edilecek arazi parça
larını tesbit edecek komisyonlar kabul edilmiş 
olsaydı, hakikaten ekseriyeti orman mühendis
lerinin teşkil edeceği bir komisyondan halkın 
lehine, daha ziyade müspet bir netice beklemek 
mümkün olmıyacaktı. Burada halkın temsilci-
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sine gereken ehemmiyet verilmiş, ziraat odala
rından bir üyenin komisyona ilâvesiyle komis
yon normal ve beş kişilik bir hale getirilmiş 
bulunmaktadır. 

îkinci önemli nokta, bu beş yıllık tatbikat 
içinde, kanunun maksadı olan ihtilaflı yüzbin-
leri mütecaviz dosyanın ortadan kaldırılmasma 
kadar geçecek zaman içinde, tatbikatın bütün 
Türkiye'ye yaygın bir hale getirebilmek için de 
maddenin sonuna ilâve ettiğimiz fıkra, hakika
ten hüsnüniyetle - biz buna emin bulunmakta
yız - Hükümet tarafından, orman idaresi tara
fından hüsnüniyetle tatbik edildiği takdirde, 
memleket sathında büyük ölçüde bir ferahlık 
getirecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, bugün Türkiye'
mizde, orman sınırı içinde gözüken binlerce dö
nüm vatandaş arazisi, binlerce dönüm meskûn 
köy bulunmakta ve bu vatandaşlarımız, her gün 
idarenin haklarında tanzim ettiği zabıt varaka-
lariyle, açtıkları men'i müdahale dâvalariylc 
mahkemelere yaz-kış gelip gitmekte ve haki
katen büyük ölçüde zarara mâruz bulunmakta 
idiler. 

BAŞKAN — Sayın Keskin, lütfen niçin le
hinde olduğunuzu belirtin, kısaca. 

SABRI KESKİN (Devamla) — Bitiriyorum, 
Reis Beyefendi. 

Bu kanun, Anayasanın yürürlüğe girdiği ta
rihte mutlak surette kültür arazisi vasfına 
gelmiş, meskûn köy haline gelmiş ve fakat, bir 
türlü orman rejiminden kurtulamamış arazi 
parçalarını sahiplerine iade etme imkânını 
bahşettiği için, kısmen de olsa, köylümüzün le
hine olduğu için, bu kanunun lehinde bulundu
ğumu hürmetlerimle arz ediyorum, efendim. 

ZEYNEL GÜNDOĞDU (Erzincan) — Sa
yın Başkan ben al'eyhindeyim. 

BAŞKAN —• Peki efendim, buyurunuz. (Or
ta sıralardan «vazgeçti» sesleri) 

ZEYNEL GÜNDOĞDU (Erzincan) — Peki, 
vazgeçiyorum. 

BAŞKAN — Kanunun tümünü oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kanun tüm itibariyle kabul edilmiştir. Memle
ket ve vatan için faydalı, hayırlı, uğurlu olsun. 

HİLMİ İNCESULU (Çorum) — iyi uygu
lanmasını temenni ederiz. 
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4. — Umumi hayata müessir âfetler dolayı-

siyle alınacak tedbirlerle yapılacak yardımlara 
dair Kanunun bâzı maddelerinin deği§tirilmesi 
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkın
da kanun tasarısı ve İmar ve İskân, İçişleri ve 
Plân komisyonlarından 5 er üyeden kurulu Ge* 
cici Komisyon raporu (1/706) (S. Sayısı: 865) 
(Devam) 

BAŞKAN -=• Şimdi Âfetler Kanununun bi
raz önce komisyona değişiklik önergeleri ha
linde havale edilen kısmı komisyon tarafından 
müzakere edilmiş ve getirilmiştir. Lütfen komis
yon yerini alsm. 

Muhterem arkadaşlarım, biraz önce müza
keresini yapmış/ olduğumuz Umumi hayata mü
essir âfetler Kanununun ek dördüncü ve yeni 
ek beşinci maddeleri üzerinde komisyon lâzım-
gelen müzakereyi icra etmiş bulunmaktadır. Bu
nun vermiş olduğu raporu okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
7269 sayılı Âfetler Kanununda değişiklik 

yapılmasına dair tasarının geçici dördüncü 
maddesi, verilen değiştirge önergesinin ve Yük
sek Mecliste cereyan eden görüşmelerin ışığı 
altında, ilgili bakanlıklar temsilcileri huzuriyle 
komisyonumuzda yenide görüşüldü. 

Komisyonumuz üyesi olan önerge sahibi Muğ
la Milletvekili Sayın Cevdet Oskay'm da katıl-
masiyle maddenin komisyonda kabul olunan 
ilk şekliyle mevcudun oy birliğiyle kabulüne 
ve tasarının tümü ile birlikte görüşülmek üzere 
Başkanlığa sunulmasına karar verildi. 

Geçici Komisyon 
Başkan Sözcü 
Ankara Konya 

İbrahim îmirzalıoğlıı Rüştü özal 

Üye Üye 
Artvin Balıkesir 

Sabit Osman Avcı Mehmet Tiritoğlu 

Üye Üye 
Erzurum Muğla 

Adnan Şenyurt Cevdet Oskay 

Üye 
Niğde 

Oğuzdemir Tüzün 
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BAŞKAN — Yalnız Sayın özal, bir iki öner

gesi hatırımda kaldığına göre komisyon takab-
bül etmişti. Onları da şimdi kabul etmez halde
siniz. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ RÜŞTÜ ÖZAL 
(Konya) —• Metin ifade ediyor efendim. Bu 
değişiklikleri şüphesiz kabul ediyoruz, efendim. 

BAŞKAN — Yani daha önce komisyonun 
katılmış olduğu değişiklik önergesine katılıyor
sunuz da, yalnızca bedelinin % 50 yerine % 75 e 
indirilmesine ait kısma iştirak etmiyorsunuz 
öyle mi? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ RÜŞTÜ 
ÖZAL (Konya) — Evet Sayın Başkanım, ifade 
buyurduğunuz gibidir. 

BAŞKAN —• Şimdi, o halde maddeyi iki tür
lü mütalâa etmek lâzım. Birincisi madde sizin. 
tarafınızdan redakte edildiği şekli ile okumak 
lâzım. Bir diğeri de, bu değişiklik önergesi mu 
vaeeflıesAnde, % 75 olarak kabul etmek' lâzımı. 
OEÇM KOMISYON SÖZCÜSÜ RÜŞTÜ 

ÖZAL (Konya) — Sayın Başkanım; müsaade 
buyurursanız, evvelce kaibul edilmiş olan deği
şiklik, bu kanun metni yerine 7269 demek sure
tiyle bir vuzuh vermekti. Bir de tabı hatasın
dan dolayı, «binalardan» kelimesinin, «binalar
da!» şeklinde tashihinden ibaretti. Bu değişiklik
ler maddi hata olarak da kabule şayandır tahmin 
ediyorum. Esas olan % 75 in Komisyonca eskisi 
gilbi % 50 alarak kalması şeklindedir. 

BAŞKAN — Şimdi, Zeytinıoğlu tarafından 
verilmiş bulunan önergeyi tekrar okutacağım. 
Bu nevama, bir önergenin ikinci defa oylanması 
mahiyetinde oluyor. Şayet Meclis bunu tekrar 
kaibul ederse, kanun metnine % 75 şeklinde inti
kal edecektir. Şayet Meclis kaibul etmezse o za
man SİKİM maddenizi okutacağım ve onu oylaya
cağım. 

.Sayın Zeytinoğlu, âfetten zarar gören evle
rin yapım bedellerinin % 50 sinin değil, % 75 
inin tenzil edilmesi hususunda bir önerge ver
mişti, Biraz önce Meclisimizce bu takrir oylan
mış ve dikkat nazarına alınması kaibul buyurul-
muşıtu. Komisyon buna filhal katılmadı, önerge
yi istedi. Tekrar önerge üzerinde müzakere et
miş ve eski metin üzerinde durmuştur. Meclis 
tarafından dikkat nazarına alınan bu önergeye 
katılmamıştır. Bu sebeple önergeyi tekrar oku
tuyorum. 
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(Aziz Zeytinoğlu'nun önergesi tekrar okun

du.) 
BAŞKAN —• Komisyon bu fikre, biraz Önce 

Meclis katılmış olmasına rağmen dayatıyor, fil 
hal katılmıyor, Komisyonun kanaati bu yolda 
değildir, diyor, önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kaibul edenler... Etmiyenler... önerge reddedil
miştir. 

Şimdi maddeyi Komisyonun getirmiş olduğu 
yeni şekli ile okutuyorum. 

EK MADDE 4. — Gerek 7269 sayılı Kanu
na veya âfetle ilgili hüküm taşıyan diğer ka
nunlara göre yapılan veya yaptırılan binaların, 
gerekse geçici § ncı madde hükmünden faydala
nanların borçlandırma bedelleri, ilgililerin ge-
çim durumları göz önünde bulundurularak, za
ruret halinde, imar ve İskân Bakanlığının teklifi 
üzerine, Bakanlar Kurulu karariyle maliyet be
delinin yarısına kadar indirilebilir. 

Bu hükümden kimlerin, ne nisbetlerde fay
dalanacağı Maliye Bakanlığı ile îmar ve iskân 
Bakanlığınca birlikte hazırlanacak bir yönetme
likle tesbit olunur. 

BAŞKAN — 4 ncü maddeyi okunan ve yazı
lan şekliyle oyunuza sunuyorum.- Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... 4 ncü madde bu şek
liyle kaibul edilmiştir. 

ıSayın Giritlioğlu'nun önergesini tekrar oku
tuyorum. 

(Edirne Millet vekili Fahir Giritlioğlu'nun 
5 nci ek madde ilâvesine dair önergesi tekrar 
okundu.)' 

Yüksek Başkanlığa 
Âfetler sebebiyle çeşitli kanunlara dayanıla

rak yapılmış olan kamulaştırmalarda bedele iti
raz hakkını ihyaya matuf olarak kanuna bir 5 nci 
ek madde ilâvesine dair olan Fahir Gdritlioğlu'-
na ait teklifin bu kanun içinde mütalâası uygun 
görülmemiştir. Yüksek Heyetin tasviplerine arz 
dununak üzere sunulur. Saygılarımla. 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
Konya 

Rüştü öaal 

BAŞKAN — Ek 5 nci maddenin bu kanun 
teklifi içinde mütalâası ve bu kanun maddeleri
ne ilâvesi Komisyon tarafından uygun mütalâa 
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edilmemiştir. BimaemiaiLeyfh, tekrar bu ek 5 nci 
maddeyi okutup oyunuza sunacağım. Şayet Yü
ce Meclisçe kafbulü hakkımda karar verilirse ar
tık Komisyon filhai katılmaya ve madde halin
de bunu almaya mecburdur. 

(Ek 5 nci madde teklifi tekrar okunidu.) 
BAŞKAN — Bu ek 5 nci maddeyi oyunuza 

sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
KÂZIM ARAR (Çankırı) — Usul hakkında 

Başkanlık Divanından söz istiyorum. 
BAŞKAN — Oylama sırasında söz istenç 

m'ez. 
Ek 5 nci maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

KÂZIM ARAR (Çankırı) — Divanın tutu
mu hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Divanın tutumu hakkında söz 
alınır, diye içtüzükte bir hüküm yoktur. Lütfen 
oturun yerinize. 

İkinci maddeyi okuyoruz. 
MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihimde 

yürürlüğe ıgirer. 
BAŞKAN — ikinci madde üzerinde söz isti-

yenler? Yok. 
K^ZIM ARAR (Çankırı) — Söz istiyorum, 

görmüyorsunuz? 
ıBAŞKAN — Tatlbik maddesidir, söz istiyor

sanız (buyurun. 
KÂZIM ARAR (Devamla) — Muhterem ar

kadaşlar; Meclisler karşılıklı saygıya dayaman 
bir davranışın içinde olmadıkları müddetçe üzün
tü verici hâdiselerin vukuuna sebebiyet verir
ler. 

BAŞKAN — Sayın Arar, birinci sadede da
vet ihtarını veriyorum. Çok rica ederim, yürür
lük maddesi üzerimde söz aldınız, mumhaisıran bu 
kanunun yürürlük maddesi üzerinde konuşunuz, 
rica ederim. 

KÂZIM ARAR (Devamla) — Bugün Baş
kanlık Divanı, Meclisi mütenakıs iki karar ver
meye... 

BAŞKAN — Sayın Arar, içtüzüğün maddei 
mahsusuna göre, ikinci sadede davet ihtarı veri
yorum. Çok rica ederim, münhasıran yürürlük 
maddesi üzerinde konuşunuz. 

KÂZIM ARAR (Devamla) — Sizin verece
ğiniz ihtarlar, birer süs olarak taşınacak mahi
yet arz eder. 
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BAŞKAN — Riyasete saygısızlık yapıyor

sunuz, Sayın Arar, sizi Riyasete saygıya davet 
ediyorum. Rica ederim. 

KÂZIM ARAR (Devamla) — Usul hakkım
da söz istediğim halde görmemiştir. 

BAŞKAN — Usul hakkında söz istememin de 
kendine mahsus bir usulü vardır. Sözünüzü ke
siyorum. Lütfen yerinize oturunuz, rica ede
rim. Yürürlük maddesi hakkında söz istediniz, 
onun hakkında konuşunuz ve Riyasete saygılı 
olunuz. Bu kürsü milletin kürsüsüdür, oturu
muz. 

3 ncü maddeyi oyumuza sunuyorum; kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... 3 ncü madde ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kuru
lu yürütür. 

BAŞKAN — 4 ncü madde üzerinde söz isti-
yenler?... Yok. 4 ncü maddeyi oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... 4 ncü mad
de aymen kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, kanun tümü itiba
riyle açık oylamaya taibidir. Oy kupalarını gez
dirmek suretiyle açık oy muamelesi icra edile
cektir. Kupaları gezdiriniz. Kırmızı oy pusla-
ları ret, beyaz oy kabul, yeşil oy çekimser ola
rak kullanılacaktır. 

MUHIDDİN GÜVEN (İstanbul) — Söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Kanunun tümü üzerimde mi 
efendim, lehte mi, aleyhte mi? Oyunuzu izah sa
dedimde buyurun. 

MUHIDDİN GÜVEN (istanbul) — Esasen 
lehinde konuşacaktım. Fakat vermiş olduğum 
/bir takrir vardı, söz istemiştim. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde mi konuşmak 
istiyorsunuz, buyurun. Oylamayı durdurun. 

MUHIDDİN GÜVEN (İstanbul) — Değerli-
arkadaşlarım, mümkün olduğu kadar kısa konuş
maya çalışacağım. Fakat, çok mühim telâkki etti
ğim bu kanunun, huzurunuza getirilmesinden 
duyduğum memnuniyeti de ifade etmek isterim. 
Her şeyden evvel meseleyi bir kere daha kısaca 
gözden geçirmek faydalı olacaktır. 

Âfetler dediğimiz zaman, bir, karşılıyamadığı-
mız tabiî âfetler vardır, bir de, karşılanması 
mümkün olan âfetler vardır. Binaenaleyh, kanu
nun müzakeresi sırasında, gelecekte tatbikatı da
ha iyi bir hale getirebilmek için meselenin biraz 
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daha geniş bir zaviyeden mütalâası icabedeeek-
tir. 

Biz diyoruz ki; meselâ kasırga, tayfun, fırtına 
ve zelzele gibi âfetler- elbette ki, önlenmesi müm
kün olmıyan, âfetlerdir. Bunun karşılığında... 
(«Kısa olsun» sesi.) Arzuyu umumiye riayet et
mek elbette ki, vazifemiz olacak. Meselelerimiz 
müzakere edeceğimiz meselelerimiz geniş... Kısa 
konuşmamı isterler. 

Ben şunu demek isterim ki kıymetli arkadaşla
rım, eğer âfetler memlekette zuhur ediyorsa, bu
nun da elbette ki, sebepleri vardır, jeolojik sebep
leri vardır. Yer üstü yağış rejimi ile, toprak altı 
su rejiminin birbirleriyle olan muvazenesinin bo
zulmasından dolayı memleketimiz arka arkaya ta
biî âfetlere mâruz kalmaktadır. Demek oluyor 
ki, evvelâ, bunu önliyebilmek için tedbir almak 
meselesi önplânda olacaktır. O zaman İmar ve İs
kân Bakanlığının, âfetler mevzuunu mütalâasın
da; yalnız başına kendi, zaviyesinde ve çerçeve
sinde değil, Bayındırlık Bakanlığı, Tarım Bakan
lığı, meteorolojik çalışmalar ve Devlet Su İşleri, 
Toprak Su işleri ile beraber meseleleri daha evvel
den mütalâa edip önlenmesi imkânı olan âfetle
rin daha evvelden tedbirlerinin ele alınması ve 
çarelerinin araştırılması elbette ki, zaruri bulu
nacaktır. Değerli arkadaşlarım, sözlerimi daha 
fazla uzatmak istemiyorum. Vaktimiz olsaydı 
eğer, başka bilgiler arz etmeye çalışacak ve bâzı 
düşüncelerimi de, zabıtlara tesbit etmek istiyecek-
tim. 

Fakat şu hususu bilhassa tebarüz ettirmek is
terim. Şimdiye kadar âfetler dolayisiyle yapılmış 
olan yatırımların yekûnu yarım milyara yakın
dır. Bu yarım milyarın karşılığında, kendi evini 
yapana yardım mevzuunda, takriben 6 bin küsur 
ev yapılmıştır. Emaneten veyahut da taahhüt su
retiyle de yapılanlar da bir bu kadar tutuyor. Ya
rım milyarla 12 bin küsur ünitenin yapılmış ol
duğunu görüyoruz. Demek oluyor ki, yatırım ya
pılırken, maliyet unsurları çok ağır olarak, âfete 
uğramış olan vatandaşlarımızın üzerine bir ikinci 
âfet olarak eklenmiştir. Kanunun maddeleriyle 
tahfif çarelerini araştırıp neticeye vardırmak, el
bette ki, bir gaye telâkki edilecektir. Ama, asıl 
mesele bundan sonraki hareketlerimizde bizim, 
icraatımızı ve âfetlere uğrıyan mmtakalardaki 
meskenlerin inşasında, İmar ve İskân Bakanlığı
nın bizatihi meşgul olduğu mahallî yapı malze-
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meşinin değerlendirilmesi ve inşaat sistemlerinin 
araştırılarak oraya uygun ve çabuk inşaatın ya
pılabilmesi, ayrıca yapılan inşaların ihtiyacın 
karşılığında temin edilmesi de göz önünde bulun
durulmalıdır. 

BAŞKAN — Sayın Güven, lütfen oyunuzu 
izhar buyurunuz. Lehinde olduğunuzu tebarüz et
tiriniz. 

MUHİDDİN GÜVEN (Devamla) — Ben kısa 
bir zaman içinde deruhte ettiğim bu çok değerli 
vekâletin çalışmalarını takibederken ağır bir yük 
altında bulunan, âfetler mevzuunda bir tasfiye 
kanununu getirmeyi de düşünmüştüm. Önümüz
deki kanun bu tasfiye kanununu aşan bâzı hü
kümler ihtiva ederek elbette ki, gelecekte faydalı 
neticeler verecektir. Buna inanıyorum; dolayi
siyle bu kanuna müspet rey vereceğimi huzuru
nuzda ifade ediyorum. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Arar buyurunuz, kanu
nun aleyhinde. 

KÂZIM ARAR (Çankırı) — Muhterem arka
daşlarım, birkaç cümle ile maksadımı ifade ede
ceğim. 

Ben bu kanunun esas itibariyle lehindeyim. 
Ancak, şu komisyona iade edilip de dönen madde
nin oylanmasında, Yüce Meclisin iki noktada âde
ta tenakuz halinde ve birbirine mutezat kararlar 
veren bir Meclis haline getiren bir tutumun yan
lışlığı üzerinde durmak istiyorum. 

Bir saat evvel, Yüce Meclisten çok hayırlı bir 
karar almıyor. Filhal katılmıyan Komisyon, ısrar 
ediyor. Yine Yüce Meclisten bu defa tamamen ak
sine bir karar alınmış olması, eğer bir usulse, tü
züğün büyük aksaklıklarından birisidir. Usul 
değil de, Başkanlık Divanının bir tatbikat ha
tası ise, cidden büyük bir sakatlık arz eder ve 
Yüce Meclise karşı böyle bir usul hatasını Yü-
se Meclisin üyelerinin bir saat zarfında karar 
değiştiren bir teşriî organ olarak zabıtlara ge
çilmesini ve efkârı umumiyeyc intikal ettiril
mesi üzücü bir hadisedir. 

Mâruzâtım bu kadar, kanunun lehinde oyu
mu kullanacağını. Usul i bakımdan, muhalefe
timi belirttim. 

BAŞKAN — Bizzat burada usulsüzlüğü 
kendiniz işlediniz. Çünkü kanunun aleyhinde 
söz istediniz1, geldiniz lehinde oy izhar ede
ceğinizi söylediniz. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, Meclisimiz 
bir celsede birbirine mütezât görünen iki ka-
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rar vermiş gibi görünmektedir. Ancak bu, ta-
mamiyle İçtüzüğe uygun ve Anayasaya uygun 
bir tatbikatın sonucudur. Zira bir süzgeç va
zifesi görmesi bakımından, komisyonlara Mec
lisimizin İçtüzüğü muayyen bir halde tanı
mıştır. Bir değişiklik önergesi dikkat nazarına 
alınmak kaydiyle Yüce Meclisin tasvibine maz-
har olursa Komisyon sözcüsü veya başkanı 
bu değişiklik önergesini ister, tetkik etmek 
için ister, filhâl katılırsa, bunu madde içine 
sindirir, redaktesini ona göre yapar. Ama, 
filhâl katılmazsa, değişiklik önergesini dikkat 
nazara alınmak kaydiyle Meclisimiz kabul et
miş olmasına rağmen, tekrar gelir, «Her ne ka
dar Meclis bu değişiklik önergesini kabul et
mişse de, Komisyonumuz toplanmıştır, komis
yonumuz bunu şu şu esbabı mucibe ile, madde j 
içerisine koyma imkânını bulamamıştır» der 
ve yine Yüce Meclisin hakemliği ile mesele hal
ledilir. Burada da aynı şekilde olmuştur. Bu 
sebeple, komisyon, daha önce önerge Meclisçe 
kabul edilmiş olmasına rağmen, meseleyi ince
lemiş ve filhâl katılmamış; bu önergeye katıl
madığını raporu ile Meclis huzurunda arz et- | 
miş. Biraz önce bunu kabul eden Meclis, din
lemiş ve tekrar reyini izhar etmiş, Komisyonu 
haklı bulmuş. Demokrasinin tabiî icabı da bu 
değil midir1? Bir hata gördüğünde bundan ica
bın da Meclis dahi dönebilir. Yeter ki, onu 

....>... 
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dikkatle dinliydim. Reylerimizi verirken onun 
icaplarını yerine getirecek bir haleti ruhiye 
içinde bulunalım. Bu sebeple hiç bir usulü ha
ta cereyan etmemiştir. Bilâkis bütün meseleler 
usûl yönünden en ufak detayına varıncaya ka
dar tesbit edilmiş ve ona göre âzami titizlik 
gösterilmiştir. 

Kanunun tümü açık oya tabidir. Ancak da
ha önce Meclisten almış olduğu karar vardır; 
saat 20 ye gelmiştir. Birleşimi... 

AHMET BİLGİN (Kırşehir) — Önergem 
var Sayın Başkan. 

BAŞKAN — önergenizi, daha önce Meclisin 
almış olduğu karar Riyaset Divanı tarafından 
mütalâa edilmiş olduğu için, Meclisin şu halin
de oya koyamıyacağım. Meclis çalışma saatle
rinin takyit veya devamı hususunda Riyaset 
Divanının kararı ile yine Meclis karar verir. 
Bendeniz bu takriri oylama imkânından mah
rumum. («Açık ,oy ne olacak?» sesleri) Açık 
oylama yarın olacaktır. 

Saat 20 ye gelmiştir. Bu bakımdan birle
şimi yarın, 8 Temmuz 19G5 Perşembe günü sa
at 14.30 da toplanacak olan Türkiye Büyük 
Milet Meclisi Birleşik toplantısını takiben top
lanmak üzere kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 20,01 -

....... 

> 
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5. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

L. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'-
nun, Eskişehir ili dâhilinde, Ekim 1961 tarihin
den bugüne kadar, kaç tören, kongre, panayır, 
sergi ve balo yapıldığına dair yazılı soru önerge
si ve İçişleri Bakanı İsmail Hakkı Akdoğan \n 
yazılı cevabı (7/602) 

Sayın Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki hususun lütfen Sayın İçişleri Ba

kanımız tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasını arz ve rica ederim. 

Aziz Zeytinoğlu 
Eskşehir Milletvekili 

1. Ekim 1961 tarihinden bugüne kadar Es
kişehir Vilâyeti dâhilinde gerek vilâyet gerek
se kaza, nahiyeler gerekse kendisine bağlı resmî 
daireler veya vilâyet, kaza, nahiyelerden sorul
mak veya aracılığı suretiyle, resmî, hususi ce
miyetler veya dernekler veya köy muhtarları 
tarafından kaç açılış töreni, temel atma mera
simi, kongreler, panayırlar, sergiler, balolar, 
resmî tören ve merasimler, İl Genel Meclisi se
nelik çalışma törenleri yapılmıştır? Bunların 
ismen liste olarak bildirilmesini, 

2. Protokol icabı veya anane olarak bir 
milletvekiline hangi hususlarda davetiye, ha
berdar etme evrak veya ilânı gönderme mecbu
riyeti vardır? 

3. Bu gibi hususlardan, Ekim 1961 tarihin
den bugüne kadar bendenize Eskişehir Vilâyeti 
tarafından, hangisi için davetiye gönderilmiş
tir? Hangisi için gönderilmemiştir? Sebepleri 
nelerdir ? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 28 . 6 . 1965 

İller İd. Gn. Md. 
Şb. Md. : 3. 23364/24 -196 

Konu : Eskişehir Milletve
kili Aziz Zeytinoğlu'nun 
yazılı soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 17 . 12 . 1964 tarih ve Genel Sekre

terliği Kanunlar Müdürlüğü 7 - 602/10088 -
57976 sayılı buyruklarınız. 

Eskişehir ili dâhilinde Ekim. 1961 tarihin
den bugüne kadar kaç tören, kongre, panayır, 

sergi ve balo yapıldığına dair Eskişehir Millet
vekili Aziz Zeytinoğlu tarafından Başkanlığını
za sunulup ilgide belirtilen yazınızla Bakanlığı
mıza intikâl ettirilen yazılı soru önergesi üze
rine keyfiyet ilgili Eskişehir Valiliğinden so
rulmuş ve mezkûr Valilikten bu hususta alman 
13 . 1 . 1965 tarih ve Yazı İşleri Kalemi 31 - 6 
sayılı cevabî yazıdan; 

Valiliğin sadece Millî bayramlarla kurtu
luş günleri ve önemli bulduğu bâzı tesislerin 
temel atma ve açılışlariyle sergilerin panayır
ların tanziminde doğrudan doğruya ilgilenmek
te olduğu, benzeri diğer faaliyetlerin alâkalı 
dernek, kurum, meslekî teşekküllerle diğer ilgili 
daireler tarafından düzenlendiği ve Vilâyet 
Makamınca doğrudan doğruya veya malûmatı 
ve direktifi altında yapılan tertiplerden gayri 
hemen her gün müşahade edilen toplantılar, 
balolar, meslekî teşekkül seminer ve kongreleri, 
okullar sosyal faaliyetleri, dernekler çalışmala
rı ve işlerinin açılması gibi tören ve toplantı
lara Vilâyet makamının da diğer davetliler 
gibi çağrıldığı, bu bakımdan 1961. Ekim ayın
dan bu yana il çevresinde Vilâyet, ilçeler, 
Bucaklar ve bunlara bağlı resmî daireler veya 
bunların muvafakati ve aracılığı ile yapılmış 
bulunan açılış, töreni, temel atma merasimi, 
kongreler, panayırlar, sergiler, balolar, resmî 
törenler, Genel Meclis senelik çalışma açılış

larının tam listesinin verilmesine imkân görül
mediği; Ancak. 

25 Temmuz 1964 Cumartesi günü Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanının da huzurlariyJc Dev
let İTastahanesi inşaatı temel atma töreni ya
pıldığı ve yine Valilikçe 1961 yılında : 

5 Kasım 1961 de Mahmudiye'de at sergisi, 
9 Kasını 1961 de Beylikahır'da sığır ve meri
nos, tiftik keçi sergisi, 9 Kasım 1962 de Beylik
ahır'da sığır ve merinos, 14 Kasım 1962 de Siv
rihisar'da merinos, 22 Kasım 1963 de İnönü 
Bucağı Eren köyünde merinos, 27 Kasını 1963 
de Sivrihisar'da merinos, 6 Aralık 1963 de Bey
likahır'da sığır ve merinos, 12 Aralık 1963 de 
İnönü Bucak Merkezinde sığır ve merinos, 
16 Ekim 1964 de Beylikahır'da sığır ve meri-
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nos, 25 Ekim 1964 de İnönü Bucağı Eren kö
yünde merinos, 31 Ekim 1964 de Sivrihisar'da 
Merinos, 10 Aralık 1964 de İnönü Merkezinde 
sığır sergileri düzenlenmiştir. 

Ayrıca 2 Eylül 1963 de Eskişehir düşman 
işgalinden kurtuluş yıl dönümü akşamı şehrin 
kurtarıcı Türk Silâhlı Kuvvetlerine şükran 
ifadesi olarak Garnizon Yüksek Rütbeli Su
baylarına Vali ve Beeldiye Başkanlığınca bir 
kokteyl verildiği ve bunların hepsine Milletve
kili ve Senatörlerin tamamının davet edildiği 
Millî bayramlar kutlama programları «aynı 
zamanda davetiye makamında» kaydı konul
mak suretiyle Senatör ve Milletvekillerinin Es
kişehir'de ki ve Ankara'daki adreslerine gön
derildiği, 

Ayrıca Valilik dışında ilgililerce düzenle
nen ve yönetilen bu gibi günlerde Valiliğin ön
ceden malûmatı olmuşsa Senatör ve Milletvekil
lerinin mutlaka davet edilmelerinin tertibe-
denlere hatırlatıldığı, 

Bunlardan başka, herhangi bir köy veya te
şekkülün kendi imkaidariyle meydana getir
dikleri yol, köprü gibi eserlerin açılış tören
lerine protokole dâhil zevatın davet edilmedik
lerine dair bir hadise geçmediği gibi, eğer böy
le bir hal vaki olmuş ise bunun sebepleri hak
kında • Valiliğe intikal etmiş bir bilgi ve işlem 
kaydı mevcudolmadığı, anlaşılmıştır. 

Durum saygiyle arz olunur. 
1. Hakkı Akdoğan 

İçişleri Bakanı 

'2. — İzmir Milletvekili Osman Sabri AdaV-
m, 1962 - 1963 yıllarında tüccarın ve tekelin 
elinde ne miktar tütün stoku kaldığına dair ya
zılı soru önergesi ve Gümrük ve. Tekel Bakanı 
Ahmet Topaloğlu, Ticaret Bakanı Macit Zeren 
ve Maliye Bakam İhsan Gürsan'ın yazılı ce
vapları (7/689) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Gümrük ve Tekel, Ticaret 

ve Maliye Bakanlarınca yazılı olarak cevaplan
dırılmasına delâletlerinizi arz ederim. 16.3.1965 

İzmir Milletvekili 
Osman Sabri Adal 

1. — 1962 - 1963 Yıllarında tüccarın elin
de bulunan ihracedilmemiş tütün stoku nedir? 

7 7 . 1065 O : İ 
Tekel elinde mevcudolan stok miktarı nedir? 
Ve bu stokların eritilmesi için ne tedbir dü^ 
şünülmektedir ? 

2. — Tüccarın elinde bulunan tütünler
den bir kısmının Hükümetçe mubayaa edilme
si düşünülmekte midir? Böyle bir şey düşünü
lüyorsa bunun finansmanı ne suretle karşıla
nacaktır? Ne miktar tütün mubayaa edilmesi 
düşünülmekte ve bunun bedeli ne tutmakta
dır? 

3. — 1964 tütünlerinin Tekelce yapılacak 
ihtiyaç ve destekleme mubayaası için ne mik
tar finansman sağlanmış ve bunun kaynakları 
nelerdir ? 

4. — Tütünden başka tüccar elinde mev
cut fındık, kuru üzüm, kuru incir ve sair mah
sullerden de Hükümetçe mubayaa düşünülmek
te midir? 

5. — Bu gibi mubayaalar düşünülüyorsa se
bepleri nelerdir? 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı 25 . 6 . 1965 
Tetkik ve Murakabe Heyeti 

Reisliği 1773 
Konur İzmir Milletvekili Os
man Sabri Adal'm yazılı so
ru önergesi 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: Genel Sekreterlik (Kanunlar Müdür

lüğü) 18 . 3 . 1965 ' tarih ve 7 - 689/10809 -
62095 sayılı yazıları. 

1962 - 1963 yıllarından tüccar ve Tekel'in 
elinde ne miktar tütün kaldığına ve bu stok
ların eritilmesi için ne gibi tedbirler düşünül
mekte olduğuna, dair İzmir Milletvekili Osman 
Sabri Adal tarafından verilen 16 . 3 . 1965 ta
rihli yazılı soru önergesinin Bakanlığımızı il
gilendiren kısmına ait cevap ilişikte sunulmuş
tur. 

Arz ederim. 
Gümrük ve Tekel Bakanı 

Ahmet Topaloğlu 

İzmir Milletvekili Osman Sabri AdaFın 
16 . 3 . 1965 tarihli yazılı soru Önergesinin 

Bakanlığımızı ilgilendiren kısmının cevabıdır. 

Soru 1. — 1962 - 1963 yıllarında Tekel 
elinde mevcut tütün stok miktarı nedir. Ve bu 
stokların eritilmesi için ne tedbir düşünülmek
tedir? 
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Cevap 1. — Tekel İdaresi elinde mevcut 

Destekleme malı işlemiş tütün miktarı, mah
sul yılı itibariyle aşağıya yazılmıştır. 

Ürün yılı Ton 

1962 7 663 
1963 8 951 

Toplam 16 614 
Bahse konu tütünlerin ihracı suretiyle el

den çıkarılmasına çalışılmaktadır. Ancak 1962 
yılı mahsulü tütünlerin tamamen ve 1963 mah
sulü tütünlerin ise kısmen satışına imkân bulu-
namıyacağı tahmin edilmekte ve satışları te
min edilemediği takdirde son çare olarak bun
ların ilgili kararnamelerine göre, yerlerine 
1964 yılı mahsulünden konulmak suretiyle ida
re stokuna transfer edilerek iç istihlâkte kul
lanılmaları mecburiyetini kalınacaktır. 

Soru 2. — Tüccarın elinde bulunan tütün
lerden bir kısmının Hükümetçe mubayaa edil
mesi düşünülmekte midir. Böyle bir şey düşü
nülüyorsa bunun finansmanı ne suretle karşı
lanacaktır. Ne miktar tütün mubayaa edilmesi 
düşünülmekte ve bunun bedeli ne tutmakta
dır? 

Cevap 2. — 1962 mahsulünden Marmara ve 
Karadeniz bölgelerinde tüccar tarafından sa-
tmalmıp, elden çıkarılmıyan 3 - 3,5 milyon 
kilo civarında tahmin edilen tütünlerin mali
yet fiatı üzerinde Tekelce satmalmması husu
su: gerek malî portesinin 50 - 60 milyon civa
rında olması dolayısiyle finansmanının güçlü
ğü, gerekse aynı sene mahsulünden 7 663 ton 
tütünün satılamıyârak Tekel elinde kalmış ol
ması muvacehesinde, bu idareye yeni bir külfet 
yüklenmesi bakımından uygun görülmemekte ve 
nitekim «İktisadi Kurulda» da bu tütünlerin Te
kel tarafından satmalmması dışında başka im
kân aranmasını telkin etmiş bulunmaktadır. 

Arz ederim. 
Ticaret Bakanlığı Dış-

ticaret Dairesi 10 . 4 . 1965 
5/07533 

Şube remzi ve No. 322.420.20 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 18 . 3 . 1965 tarihli 7- 689/10809 -

62095 sayılı yazıları: 
Tütün ve kuru meyvalarla ilgili olarak İz

mir Milletvekili Osman Sabri Adal tarafından 
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verilen yazılı soru önergesinin Bakanlığımıza 
ait cevapları ilişik notta sunulmuştur. 

Saygı ile arz ederim. 
Macit Zcrcn 

Ticaret Bakanı 
Not: 
1. 1962 ve 1963 yılları mahsulünden tüccar 

ve Tekel elinde mevcut, henüz satılmamış tütün 
stoku şöyledir : 

Tüccar 
Mahsul elinde Tekelde Yekûn 
yılları Ton Ton Ton 

1962 3 976 7 076 11 052 
1963 10 495 7 400 17 895 

14 471 14 476 28 947 

İçinde bulunduğumuz 1964/65 ihracat devre
sinin bitmesine henüz üç aylık bir zaman vardır. 
Bu müddet zarfında stoklarımızdan bir miktarı
nın daha satışının sağlanabilmesi için, gerek ikili 
anlaşmalı memleketler, gerek APA sahası müşte
ri memleketler tütün mubayaa organlariyle ge
rekli temaslar yapılmaktadır. 

Bununla beraber, mezkûr stoktan gelecek 
mevsime 1 5 - 2 0 bin ton kadarının devredeceği 
tahmin edilmektedir. 

2. Tüccar elinde bulunan tütünlerden bir 
kısmının Hükümetçe mubayaası düşünülmemek
tedir. 

3. 1964 yılı mahsulü tütünlerden Tekelce ya
pılacak ihtiyaç ve destekleme mubayaası için lü
zumlu finansmanın temmi- ile ilgili hususlar Ma
liye, Gümrük ve Tekel Bakanlıklarına ait bulun
maktadır. 

4. Bu seneki fındık rekoltesinin çok yüksek 
olması karşısında, Fiskobirlik emrine, ortakların
dan ve ortak dışı müstahsıldan mubayaada bu
lunması için, 450 milyon liralık mubayaa kredi
si ve 100 milyon liralık işletme kredisi tahsis edil
miş ve büâhara 100 milyon liralık işletme kre
disinden 63 milyon liralık kısmı da, alımları ak
satmamak gayesiyle, mubayaa kredisine ilâve 
edilmiştir. Bu suretle, bu kredi ile Fiskobirlik 
52 839 tonu ortaklarından ve 66 606 tonu or
tak dışından olmak üzere cem'an 119 445 ton 
kabuklu fındık mubayaa etmiştir. 

Son defa mutavassıt tüccar ve müstahsil elin
deki fındıkların mubayaa edilmesi için yapılan 
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müracaatlar üzerine, keyfiyet tetkik edilmek için 
16 Mart 1965 tarih ve 5/5328 sayılı yazımızla 
Bakanlıklararası İktisadi İş Birliği Komitesine 
intikal ettirilmiştir. 

Fındık dışındaki kuru meyvalarm istihsal 
miktarlarının büyük kısımları, ihraç mevsiminin 
ilerlemiş olması sebebiyle, ihraç edilmiş olup elde 
mevcut cüzi stokların da mevsim sonuna kadar 
ihraç olunabileceği tahmin edilmekte ve bu mad
delerle ilgili olarak Hükümetçe bir mubayaada 
bulunulması düşünülmemektedir. 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 28.6.1965 

Hazine Genel Müdürlüğü ve 
Milletlerarası İktisadi İşbirliği 

Teşkilâtı 
Kamu Bütçeleri Şb. 

Sayı: 52183/25727 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü 

ifadesiyle alman 7.689/10809 - 62095 sayılı yazı
nız. 

İzmir Milletvekili Osman Sabri Adal tarafın
dan verilen yazılı soru önergesi aşağıda cevaplan
dırılmıştır : 

1. 1962 - 1963 yıllarında tüccarın ve Tekelin 
elinde ne miktar tütün stoku kaldığına dair Güm
rük ve Tekel Bakanlığından alman 26 . 4 . 1965 
tarih ve 2097 sayılı yazının bir sureti ilişikte su
nulmuştur. 

2. Tüccarın elinde bulunan tütünlerin Hü
kümetçe mubayaası düşünülmemektedir. 

3. 1964 tütünlerinin Tekelce yapılacak ihti
yaç ve destekleme mubayaası için Tekele, 550 mil
yon lira Hazineden, 63 milyon lira Merkez Ban
kası kaynaklarından, 159 milyon lira dahilî tü
tün satışlarından, 131 milyon lira da haricî tü
tün satışlarından olmak üzere cem'an Tl. 903 mil
yon liralık imkân sağlanmıştır. 

4. Tütünden başka tüccar elinde mevcut fın
dık, kuru üzüm, kuru incirin de Hükümetçe mu
bayaası düşünülmemektedir. 

Bilgi edinilmesini arz ve rica ederim. 
Maliye Bakanı 
İhsan Gürsan 

7 7 . 1965 0 : 1 
T.( C. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
26 . 4 . 1965 

Konu: 1962 - 1963 yılları mah
sulü tütün stokları hakkında. 

Maliye Bakanlığına 
İlgi: Hazine Genel Müdürllüğü ve milletler

arası iktisadi İşbirliği Teşkilâtı: (Hazine Müna
sebetleri Şubesi) 5.4.1965 tarih ve 52183/13963 
sayılı yazıları. 

Tekel İdaresi elinde halen mevcut destekle
me malı tütün stoku: 

1962 yılı mahsulünden 7 663 ton, 
1963 yılı mahsulünden 8 522 ton olmak üzere 
Ceman 31 185 tondur. 

Tüccar elinde bulunan stokların, zimmet ka
yıtlarına göre 31 Ocak 1965 tarihi itibariyle du
rumu ise şöyledir. 

1961 ve dalha eski yıllar mahsulünden 1 964 
ton, 

1962 yılı mahsulünden 5 113 ton, 
1963 yılı mahsulünden 24 196 ton olmak 

üzere, 
Ceman 31 273 ton. 

1 . 2 . 1965 tarihinden 1 . 4 . 1965 tarihi
ne kadar ihracedilen 8 171 ton, bu rakamdan 
düşürüldüğü takdirde tüccar elinde kalan stok 
miktarı 23 102 tondan ifbaret kalmaktadır. 

Sözü edilen, tüccar tütün stokunun hakiki 
miktariyle bu stokun eritilmesi hususunda ne 
gibi tedbirler düşünülmekte olduğuna dair ma
lûmatın Ticaret Bakanlığından temini gerek
mektedir. >-

Diğer taraftan içinde bulunduğumuz ihra
cat sezonu sonuna kadar gerek destekleme ve ge
rekse tüccar tütünlerinden daha bir miktarının 
satılması muhtemeldir. 

Arz ederim. 
Gümrük ve Tekel Bakama 

3. — Zonguldak Milletvekili Kenan Esen-
gin'in, 19 Mayıs 1965 tarihli Adalet Gazetesinin 
yayınlan karşısında Hükümetin ne düşündüğü
ne dair yazılı soru önergesi- ve Başbakan adına 
Adalet Bakanı îrfan Baran'ın yazılı cevabı 
(7/736) 
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20 . 5 . 1965 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başlbakan tarafından 

yazılı olarak acele cevaplandırılmasına müsaade
lerini anz ve rica ederim. 

Zonguldak Milletvekili 
Kenan Esenigin 

1. 19 Mayıs 1965 tarihli Adalet Gazetesi
nin yayınları karşısında, kanunları tatbik et
mekle mükellef olan Hükümet ne düşünüyor? 

2. Bu yayınlar karşısında savcılar ve Ada
let Bakanlığı harekete geçmişler midir? 

3. Devlet İdaresi yalnız günlük hizmetleri 
yürütmekten ibaret olmadığın'a göre bu durum 
memleketi nereye götürebilir? 

T. ıC. 
Adalet Bakanlığı 

Ceza İş, G. Müdürlüğü 
Sayı: 20002 

28 . 6 . 1965 
Konu : Zonguldak Milletvekili 
Kenan Esenıgin'in soru önerge
sinin eevaplandırıldığı Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığıma 
îllgi: Başbakanlığa yazılan 2 . 6 . 1965 gün 

ve 7/736.11416 - 65458 sayılı yazlarına, 

Zonguldak Milletvekili Sayın Kenan Eısengin 
tarafından Başbakanlığa yöneltilen ve Başbakan 
adına tarafımızdan cevaplandırılması, BaşJbakaa-
lığın 4 . 6 . 1965 gün ve 77 - 129/2376 sayılı 
yazıları ile tensip kılınan 20 . 5 . 1965 günlü 
soru önergesinin cevaplan aşağıda arz edilmiş
tir. 

Memleketimizde yayımlanan ve Basın Kanu
nu hükümlerine tevfikan mevkute kavramına 
dâhil bütün gazetelerle basılmış eserler, ilgili 
Cumhuriyet Savcılıklarınca önemle takibedil-
mekte ve kamu adına re'sen takibi müstelzim bir 
suç işlendiği sonucuna varıldığı veya bu zehabı 
verecek bir hale muttali olunduğu takdirde, Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanununun 153 ve mütaa-
kıp maddeleri uyarınca, gerekli kanuni işlemle
rin ifasını» tevessü1! olunmaktadır. 

Bu itibarla, bir yayımdan dolayı suç işlenip 
işlenmediği konusunu takdir, evvelemirde kanu
nun Cumhuriyet Savcısına tanıdığı bir yetki bu
lunmakla beraber, Bakanlığımız ilgili Genel 
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Müdürlüğü nezdind'e devamlı olarak çalışan bir 
(büro marifetiyle de, bütün yayımlar günü gü
nüne izlenmekte; kanunların sürat ve hassasiyet
le uygulanması için gerekli görülen konularda 
Cumhuriyet savcılıklarına genelgeler gönderil
mektedir. 

Diğer taraftan önergede bahis konusu edi
len, 19 Mayıs 1965 günlü Adalet Gazetesi ya
yımlarında, suç teşkil eden bir husus görülenle 
diğinden, her hangi bir işleme tevessül olunma 
dığı da Ankara Cumhuriyet Savcışlığımn bildi
rimiyle anlaşılmış bulunmaktadır. 

Yüce Meclisin tasviplerine mazihar olan prog
ramı gereğince çalışmalarına devam eden Hü
kümet; Anayasa ve Kanunların mutlak hâkimi
yeti altında, memleket ve toplumun güvenlik 
içinde yaşaması için gerekli gördüğü her türlü 
tedbiri almakta ve ciddiyetle tatibik etmekte ka
rarlı ve muktedir bulunmaktadır. 

Keyfiyetin önerge sahibine bildirilmesine de
lâlet buyurulmasını arz edertaı. 

İrfan Baran 
Adalet Balkanı 

4. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, Os
manlı İmparatorluğundan Düyunu Umumiye 
adı altında kaç lira borç kaldığına ve nasıl öden
diğine dair yazılı soru önergesi ve maliye Baka
nı İhsan Gürsan'm yazılı cevabı (7/743) 

28 1965 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Maliye Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet
lerinizi saygı ile arz ve rica ederim. 

İzmir Milletvekili 
Mustafa Uyar 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine, Osmanlı 
İmparatorluğundan Düyunu Umumiye adı al
tında kaç lira borç kalmış ve bu borç hangi 
yıllarda kaçar lira olarak ne zaman ödenmiş
tir? 

27 . 5 . 1960 tarihinde Türk Devletinin iç 
ve dış borçlarının miktarı ne idi? Bu borçlar 
hangi Devlet, şirket veya müesseselere aittir. 
Bu borçların vâdeleri ve faiz miktarları ne
dir? 
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Maliye Bakanlığı Hazine Genel 
Müdürlüğü ve Milletler arası 
İktisadi İşbirliği Teşkilâtı 

Devlet Borçları Şb.sayı: 54699-
25777 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 8 . 6 . 1965 tarih 7/743/11493 - 65762 

sayılı yazınız. 
Osmanlı İmparatorluğundan «Düyunu Umu

miye» adı altında kaç lira borç kaldığına ve bu
nun nasıl ödendiğine dair İzmir' Milletvekili 
Mustafa Uyar tarafından verilen yazılı soru 
önergesi incelenmiştir. 

Bilindiği gibi Osmanlı İmparatorluğundan 
Düyunu Umumiye adı altında Türkiye Cumhu
riyetine intikâl eden borç miktarı 24 Temmuz 
1923 tarihinde imzalanan Lozan Antlaşması 
ile tesbidedilmiş ve bu borçlar 1928 ve 1933 
anlaşmaları çerçevesinde tasfiye edilerek tarihe 
mal olmuştur. En son olarak 4 Ağustos 1948 
tarihinde Düyunu Umumiye Meclisi ile imzala
nan bir protokolle, Türk Hükümeti bu borçlar
dan ibra edilmiştir. Bu işlemlerle ilgili dosya
lar halen arşive kaldırılmış durumdadır. 

1. Hakkı Yeniay tarafından hazırlanıp İs
tanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye 
Enstitüsünce yayınlanan «Yeni Osmanlı Borç
ları Tarihi» adlı kitapta bu konuda geniş iza
hat mevcuttur. 

Aynı şekilde 27 Mayıs 1960 tarihi itibariy
le çıkarılmış müfredatlı bir borç listesi mev
cut değildir. Bilhassa Devlet Bütçesi dışında
ki borçlardan Hazine kefaleti olmıyanlarm tam 
olarak tesbiti büyük güçlük yaratmaktadır. Bu 
maksatla 7 . 1 . 1965 tarih, 6/4160 sayılı bir 
Bakanlar Kurulu kararı çıkarılmak zorunda 
kalınmıştır. Buna göre 1964 yılı sonundan iti
baren mevcut bütün dış borçların (Özel sektö-
rünkiler dâhil) (Maliye Bakanlığınca bilinmesi 
sağlanmıştır. Ancak geriye doğru aynı esaslar 
dairesinde borç miktarlarının tesbiti yapılmış 
değildir. Bununla beraber 1965 yılı ikinci büt
çe gerekçesinde geçmiş yıllardaki borç miktar
ları ile önümüzdeki yıllarda ödenecek borç mik
tarları hakkında etraflı izahat mevcuttur. 

Saygılarımla. 
Maliye Bakanı 
İhsan Gürsan 

7 7 . 1965 O : 1 
5. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın 1923 

yılında Şeker Fabrikamız olup olmadığına ve 
Türkiye Cumhuriyeti devrinde yapılan seker 
fabrikalarına dair yazılı soru önergesi ve Sa
nayi Bakanı Ali Naili Erdem'iıı yazılı cevabı 
(7/744) 

28 . 5 . 1965 
\ 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorunun, Sanayi Bakanı tarafın

dan cevaplandırılmasına (yazılı olarak) delâ
letlerinizi saygiyle arz ve rica ederim. 

İzmir Milletvekili 
Mustafa Uyar 

1. — Cumhuriyeti kurduğumuz 1923 yılın
da şeker fabrikamız var mı idi ? 

2. T. C. devrinde ilk şeker fabrikası hangi 
tarihte ve nerede yapılmış ve kaç liraya mal 
olmuştur. 

1950 yılma kadar şeker fabrikalarının ade
di kaça yükselmiştir? Her şeker fabrikasının 
temeli hangi tarihte atılmış ve hangi tarihte 
işletmeye açılmıştır. Her fabrikanın maliyeti 
ne olmuştur? 

3. 1960 yılma kadar şeker fabrikaları kaça 
yükselmiş ve temel atma ve açılış tarihleri 
ve maliyetleri nedir? 

4. 1965 yılında fabrika adedi ne olmuştur? 
Aynı şekilde temel atma ve açılış tarihleri ne
dir?. 

5. Her fabrikanın yıllık şeker istihsâli ne 
olmuştur? Ve her fabrika yılda kaçar ay veya 
gün çalışmıştır? 

6. Fabrikalar, emanet usulü ile mi, yoksa 
2490 sayılı Kanuna göre açık eksiltme ile mi ya
pılmıştır? Şartları nedir? 

7. Her fabrikanın yıllık genel masrafı ne
dir? 

8. Şeker ihracımız hangi yıllarda, kaç ku
ruştan ve ne kadar ton olmuştur? 

T. O. 
Sanayi Bakanlığı 

Müsteşarlık Yazı İşleri Bürosu 
Sayı : 9/204 

30 . 6 . 1965 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 8 . 6 . 1965 tarih, Genel Sekreter

lik Kanunlar Md. 7/744 - 11494/65767 sayılı 
yazınız : 
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İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'm Şeker 

fabrikaları hakkındaki yazılı soru önergesi ce
vabı ilişik olarak sunulmuştur. 

Arz ederim. 
Sanayi Bakanı 

îzmir Milletvekili Mustafa Uyar'm Şeker Fabri
kalarımız hakkındaki yazılı soru önergesine Sana

yi Bakanlığı cevabı 

Soru: 1. — Cumhuriyeti kurduğumuz 1923 
yılında şeker fabrikamız var mı idi? 

Cevap : 1. — 1923 yılında memleketimizde 
şeker fabrikası mevcut değil idi. 

7 7 . 1965 O : 1 
Soru: 2. — T. C. devrinde ilk şeker fabrikası 

hangi tarihte ve nerede yapılmış ve kaç liraya 
mal olmuştur. 

1950 yılma kadar şeker fabrikalarının adedi 
kaça yükselmiştir? Her şeker fabrikasının temeli 
hangi tarihte atılmış ve hangi tarihte işletmeye 
açılmıştır. Her fabrikanın maliyeti ne olmuştur? 

Cevap: 2. — Memleketimizde ilk kurulan şe
ker fabrikası Uşak Şeker Fabrikasıdır. Bunu ta
kiben Alpullu Fabrikasının kurulmasına başlan
mış fakat bu fabrikanın faaliyete geçmesi Uşak 
Fabrikasından önce olmuştur. 

1950 yılma kadar memleketimizdeki şeker fab
rikalarının adedi 4 de yükselmiştir. Bu dört fab
rikanın temel atma ve işletmeye açılış tarihleri ile 
maliyetleri sırasiyle aşağıda gösterilmiştir. 

Fabrikalar 

Uşak 
Alpullu 
Eskişehir 
Turhal 

Temel atma 
tarihleri 

6 .11.1925 
22 .12 .1925 
1 . 2 . 1 9 3 3 
7 .10 .1933 

İşletmeye 
açılış 

tarihleri 

10 .12 .1926 
16 .11.1926 
20 .10 .1933 
26 . 9 .1934 

Açılış 
merasimi 

tarihi 

17 .12 .1926 
26 .11.1926 
5 .12 .1933 

19 .10 .1934 

Maliyetleri 
TL 

2 766 000 
8 421 100 
6 327 400 
7 872 400 

(Yukarıda gösterilen maliyet bedelleri bu fabrikaların T. Şeker Fab. A. Ş. ne intikalinden önceki 
1934 yılının bilanço kayıtlarından çıkarılmıştır.) 

Soru: 3. — 1960 yılma kadar şeker fabrikaları 
kaça yükselmiş ve temel atma ve açılış tarihleri 
ve maliyetleri nedir? 

Bu devrede kurulan 11 fabrikanın temel at
ma ve işletmeye açılış tarihleri ile maliyetleri 
sırasiyle aşağıda gösterilmiştir. Bâzı fabrikala
rın dış borçlarının bir kısmı 4 . 8 . 1958 tarihin
den evvel 2,80 kur üzerinden, bir kısmı da bu 
tarihten sonra 9,00 kur üzerinden hesaplanmış
tır. Kuruluş yıllarından sonra fabrika maliyet
lerine ilâve edilen kambiyo satış primlerinin de 
maliyetlerde gösterilebilmesi için, fabrikaların. 
kuruluş yılları maliyetleri yerine, aşağıda 1961 
yılı sonu itibariyle sabit kıymet bedelleri göste
rilmiştir. 

Cevap : 3. — 1950 yılı ile 1960 arasında 11 ye
ni şeker fabrikası kurularak, fabrika adedi 15 e 
yükselmiştir. 

Fabrika
nın adı 

Adapazarı 
Konya 
Amasya 
Kütahya 
Kayseri 
Burdur 
Susurluk 
Erzurum 
Erzincan 
Malatya 
Elâzığ 

Temel atma 
tarihi 

12 . 9 .1952 
13 . 9 .1953 
13 . 9.1953 
14 . 9 .1953 
7 .4 .1954 

26 . 4 .1954 
19 . 4.1954 
22 . 9 .1954 
1 1 . 9 .1955 
1.12 .1954 
19 .1.1955 

İşletmeye a-
çıldığı tarih 

11.10 .1953 
19 . 9 .1954 
2 1 . 9 .1954 

24 .11.1954 
6 .11.1955 
23 . 9 .1955 
28 . 9 .1955 
30 . 9 .1956 
30 . 9 .1956 
1.10 .1956 
1.10 .1956 

Maliyeti 
Tl. 

39 450 600 
34 966 600 
35 029 500 
24 536 800 
53 661 800 
49 849 400 
47 657 500 
63 752 500 
54 107 800 
47 612 900 
49 846 900 
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Soru : 4. 1965 yılında fabrika adedi ne ol

muştur? Aynı şekilde temel atma ve açılış tarih
leri nedir? 

Cevap : 4. 1960 yılından sonra kurulan iki 
fabrika ile şeker fabrikalarının adedi 17 ye yük
selmiştir. 1960 tan sonra kurulan Ankara ve 
Kastamonu fabrikalarının temel atma ve işlet
meye açılış tarihleri ile maliyetleri aşağıda gös
terilmiştir. 

Fabrika- Temel atma İşletmeye a-
nm adı tarihi çıldığı tarih Maliyeti 

Ankara 22 . 5 .1958 
Kastamonu 8 . 8 .1957 

19 .10 .1962 122 513 400 
20 .11.1963 81 712 700 

Soru : 5. Her fabrikanın yıllık şeker istih
sali ne olmuştur ve her fabrika yılda kaçar ay 
veya gün çalışmıştır? 

Soru : 7. Her fabrikanın yıllık genel mas
rafı nedir? 

Cevap : 5-7 . Her fabrikanın yıllık şeker 
istihsali ve çalışma müddeti ile genel masrafı, 
yıllık pancar rekoltesine göre her sene başka 
başka olmaktadır. Bu hususta bir fikir vermek 
üzere 1964 kampanyasındaki şeker istihsal mik
tarları ve çalışma günleri ile genel masrafları 
aşağıda gösterilmiştir. 

Şeker is- Yıllık genel Kampanya 
Fabrikalar tihsali ton masraf Tl. süresi gün 

Alpullu 
Ankara 
Burdur 
Elâzığ 
Erzincan 
Erzurum 
Eskişehir 
Kastamonu 
Malatya 
Susurluk 

51114,900 
36 460,150 
57 341,800 
17 739,500 
22 968,800 
21 699,390 
68 589,000 
24 673,800 
23 664,900 
44 213,000 

92 159 500 
57 486 800 
84 191 600 
31 729 400 
38 439 000 
52 814 200 

101184 700 
40 096 900 
47 434 700 
75 116 100 

196 
127 
171 
81 
90 
65 

157 
93 

114 
185 

7 • 7 . 1965 O : 1 

Fabrikalar 

Turhal 
Uşak 
Adapazarı 
Amasya 
Kayseri 
Konya 
Kütahya 

Şeker is
tihsali ton 

72 996,750 
35 082,000 
60 941,000 
65 274,000 
47 314,000 
54 735,000 
26 513,600 

Yıllık genel 
masraf Tl. 

113 943 100 
55 128 900 
99 484 200 

107 356 900 
105 488 500 
100 315 600 

52 077 000 

Kampanya 
süresi gün 

176 
164 
154 
178 
137 
167 
161 

731321,590 1254 447100 

Soru : 6. Fabrikalar, emanet usulü ile mi, 
yoksa 2490 sayılı Kanuna göre açık eksiltme ile 
mi yapılmıştır? Şartları nedir? 

Cevap : 6. T. Şeker Fabrikaları A. Ş. 2490 
sayılı Kanuna tabi değildir. P'abrikaların inşaat 
işleri emanet usulü ile yapılmış, makina ve teç
hizatı ithal edilmiştir. Ankara ve Kastamonu 
fabrikalarının makina ve tesislerinin mühim bir 
kısmı şeker fabrikaları atelyesinde imal edilmiş
tir. 

Soru : 8. Şeker ihracımız hangi yıllarda, 
kaç kuruştan ve ne kadar ton olmuştur? 

Cevap : 8. Şeker ihraç yılları ve ihraç fiyat
ları aşağıda gösterilmiştir. 

İhraç yılı 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 

Vasati ihraç fiyatı 
Kgr./Krş. 

30,11 
27,26 
30,44 
69,94 
76,63 
61,05 
52,91 

223,19 
125,35 

İhracedilen 
Ton 

6 991,000 
27 274,525 
15 271,675 
22 444,875 
195 192,065 
257 307,175 
134 648,866 
40 716,300 
137 221,775 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMI 
141. BİRLEŞİM 

7 . 7 . 1965 Çarşamba 

Saat : 

I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - ÎKÎNCI DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

n 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay'ın, Bi

lecik ili İnönü bucağının Eskişehir iline bağlan
ması sebebine dair İçişleri Bakanından sözlü so
rusu (6/780) 

2. — İzmir Milletvekili Osman Sabri Adar
ın, Rum Ortodoks Patriği Athenagoras'ın dış 
memleketlere seyahate çıktığından ve Papa ile 
temaslarda ve müzakerelerde bulunduğundan 
haberdar olunup olunmadığına dair İçişleri ve 
Dışişleri Bakanlarından sözlü sorusu (6/824) 

3. — İzmir Milletvekili Osman Sabri Adar
ın, İzmir'den Çeşme ilçesine giden turistik as
falt yolun yarım kalan kısmının en kısa zaman
da yapılması için ne düşünüldüğüne dair Ba
yındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/871) 

4. — İzmir Milletvekili Osman Sabri Adar
ın, İzmir'in Çeşme ilçesi Ihça plajlarında Tu
rizm Bankası tarafından yapımına başlanan ote
lin en kısa zamanda bitirilmesi ve işler duruma 
getirilmesi için ne düşünüldüğüne dair Turizm 
ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu (6/872) 

5. — İzmir Milletvekili Osman Sabri Adar
ın, Çeşme Limanında yıllarca önce inşasına baş
lanan ve yarım kalmış olan iskelenin en kısa 
zamanda bitirilmesi için ne düşünüldüğüne dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/873) 

6. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nın, Erbaa ve Taşova ilçelerini birbirine bağlı-
yan Kaleboğazı köprüsünün ne zaman tamir 
edileceğine dair, Bayındırlık Bakanından sözlü 
sorusu (6/882) 

7. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nın, Almus ortaokulunun, 1964 yılı içinde, hiz

mete açılıp açılmıyacağına dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/907) 

8. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'-
nın, Atatürk'ün resimlerinin posta pullarından 
kaldırılması sebebine dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/920) 

9. — Edirne Milletvekili llhami Ertemin, 
ayçiçeğinin maliyetinden aşağı fiyatla satılması
na soya yağı ithalinin sebebolup olmadığına da
ir Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/926) 

10. — Edirne Milletvekili llhami Ertem'in, 
Toprak Mahsulleri Ofisinin, Edirne ilinde çok 
düşük fiyatla buğday alımı yaptığı hususunda 
ne düşünüldüğüne dair Ticaret Bakanından söz
lü sorusu (6/927) 

11. — Edirne Milletvekili llhami Ertem'in, 
Keşan'ın Altıntaş köyü ile Malkara'nın Teber-
rut ve Davuteli köyleri arasındaki sınır anlaş
mazlığını halleden kararnamenin uygulanmama
sı sebebine dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/928) 

12. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
ortaokulu bitirme sınavlarında bir dersten sınıf
ta kalan kaç öğrenci bulunduğuna dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/934) 

13. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
gece üniversiteleri ve gece yüksek okulları 
açılması hakkındaki plânın neden kurulamadığı
na dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/938) 

14. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Adapazarı. Belediye Meclisince, bâzı mahalle, 
bulvar ve caddelerin, 27 Mayıs Devriminden 
sonra konan adlarının değiştirildiği hakkındaki 
neşriyatın doğru olup olmadığına dair Adalet 
ve İçişleri Bakanlarından sözlü sorusu (6/943) 

15. — Edirne Milletvekili llhami Ertem'in, 
1961 - 1962 yılında Cahit özden'e 170 bin li
raya kiraya verilen Enez dalyanlarının kirası
nın sene sonunda 17 bin liraya düşürülmesi se
bebine dair, Maliye Bakanından sözlü sorusu 
(6/945) 



25. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm, 
Yüksek islâm Enstitüsünün kuruluş gayesinin 
ne olduğuna dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/1045) 

26. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
Menderes Havzasının en verimli topraklarından 
olan Söke ovasının ıslahı için 1965 yılında alı
nacak tedbirlerin neler olacağına dair Köy İşle
ri ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/1071) 

27. — Konya Milletvekili FaMh özlen'in, 
Devletin gizli olması gereken bilgilerini Son Ha
vadis Gazetesine veren sorumlular hakkında her 
hangi bir işlem yapılıp yapılmadığına dair İçiş
leri Bakanından sözlü sorusu (6/1072) 

16. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, Ekim 
ve Kasım 1964 ayları içinde kaç tren kazası ol
duğuna dair Ulaştırma Bakanından sözlü soru
su. (6/993) 

17. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
yabancı memleketlere işçi gönderilmesi işinde, 
bütün muamelelerin açık bir şekilde ilân edil
mesi gibi bir usul konulmasının düşünülüp dü
şünülmediğine dair Çalışma Bakanından sözlü 
sorusu (6/994) 

18. — Edirne Milletvekili ilhami Ertem'in, 
vilâyetçe işten el çektirilen, Havsa ilçesinin 
Abaylar köyü muhtarının, bu işle ilgili, müra
caat ve dilekçelerine cevap verilmediği hakkın
daki söylentilerin doğru olup olmadığına dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/1000) 

19. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
mn, Turhal ilçesinin Pazar bucağına bağlı 
Oendigelen köyünün 5 Km. mesafelik yolunun 
yapımına başlanmaması sebebine dair Köy İşleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/1011) 

20. — Edirne Milletvekili ilhami Ertem'in, 
Edirne'nin ova yollarının, rampalarla, Devlet 
yoluna bağlanmasının hangi teşkilâtın görevi 
olduğuna dair Bayındırlık Bakanından sözlü 
sorusu. (6/1013) 

21. — Çanakkale Milletvekili Ahmet Nihat 
Akay'm, aşırı sol cereyanlarla mücad?lede bu
günkü mevzuatın yeterli olup olmadığına dair 
Adalet ve içişleri Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/1016) 

22. — Çanakkale Milletvekili Ahmet Nihat 
Akay'ın, Türkiye öğretmen Dernekleri Millî Fe
derasyonunun siyasetle uğraştığı iddiası karşı
sında Bakanlığın harekete geçip geçmediğine 
dair Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/1017) 

23. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer'-
in, Aydın'ın Köşk nahiyesinin Batısından ak
makta olan Köşk Çayının ıslahının biran ev
vel ele alınması üzerinde ne düşünüldüğüne 
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/1027) 

24. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
Türkiye'de mevcut borsaların ıslahı konusunda 
bir tedbir alınmasının düşünülüp düşünülmedi
ğine dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/1044) 

28. — Hatay Milletvekili Sırrı Hocaoğlu'-
nun, Millî Emniyet raporlarının istiyen herkese, 
yayınlanmak üzere verilip verilmiyeceğine dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/1073) 

29. — Erzincan Milletvekili Zeynel Gündoğ-
du'nun, Erzincan Zelzelesinden harabolan şehir 
ve köylerin imarı ve Fay hattı dışma çıkarıl
maları için alınacak tedbirlerin neler olduğuna 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/1074) 

30. — Ankara Milletvekili Burhan Apay-
dm'm, Başbakanın hangi maksat ve gaye tah
tında ve ne gibi fayda sağlamak düşüncesiyle 
geziye çıktığına ve Başbakan Vekiline dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/1075) 

31. — Mardin Milletvekili Seyfi Güneştan'm, 
Mardin'in Mityat ilçesinde bir lise veya sanat 
okulu açılmasının düşünülüp düşünülmediğine 
dair, Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/1076) 

32. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İzmir Adalet Gazetesinin 14 . 6 . 1965 tarihli ve 
159 numaralı sayısında yayınlanan yazıların 
38 sayılı Kanuna aykırı olup olmadığına dair 
Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/1077) 

33. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
genellikle turistlere satılan her çeşit ziynet ve 
hediyelik eşya üzerine ayar ve damga konul
ması hususunda ne düşünüldüğüne dair Sanayi 
ve Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu (6/1078) 

34. — Ankara Milletvekili Burhan Apay-
dm'ın, bu ayın yirmidördünde Cezayir'de topla
nacak Asya - Afrika Devletleri Konferansına iş
tirak edildiği takdirde, zirve toplantısında 



Türkiye'nin kim tarafından temsil edileceğine 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/1079) 

35. — Adana Milletvekili Ahmet Karamüf-
tüoğlu'nun, Karaisalı ilçesinin Karsantı buca
ğına bir sulh mahkemesi teşkilâtı kurulmasının 
düşünülüp düşünülmediğine dair Adalet Baka
nından sözlü sorusu (6/1080) 

m 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
1. — Siyasi Partiler Kanunu tasarısına dair 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında Millet Meclisi Geçici Komisyon rapo
ru (Millet Meclisi 1/560, 2/378, 2/591; Cumhu
riyet Senatosu 1/551) (Millet Meclisi S. Sayı
sı : 527 ye 2 nci ek; Cumhuriyet Senatosu S. Sa
yısı : 649) [Dağıtma tarihi: 5.7.1965] 

2. — Silâhlı Kuvvetlerde görevli muvazzaf 
tabip, diş tabibi ve eczacılara tazminat verilme
si hakkında kanun tasarısına dair Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet 
Senatosunca yapılan değişiklikler hakkında 
Millet Meclisi Geçici Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi 1/861; Cumhuriyet Senatosu 1/562) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 976 ya birinci ek, 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 653) [Dağıt
ma tarihi : 5 . 7.1965] 

3. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 
2 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu (1/458) 
(S. Sayısı : 265) [Dağıtma tarihi : 19.6.1963] 

X 4. — Umumi hayata müessir âfetler dola-
yısiyle alınacak tedbirlerle yapılacak yardımla
ra dair Kanunun bâzı maddelerinin değiştiril
mesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi hak
kında kanun tasarısı ve İmar ve İskân, İçişleri 
ve Plân komisyonlarından 5 er üyeden kurulu 
Geçici Komisyon raporu (1/706) (S. Sayısı : 
865) [Dağıtma tarihi : 23 . 2 . 1965] 

5. — Orman Kanununa geçici bir madde 
eklenmesine dair kanun tasarısı ve Geçici Ko
misyon raporu ile Anayasa Komisyonunun mü
talâa raporu (1/549) (S. Sayısı : 978) [Da
ğıtma tarihi : 81.5 .1965] 

6. — Çanakkale Milletvekili Şefik İnan ile 
Çorum Milletvekili Hilmi Incesulu'nun, 5434 
sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka-
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nununun yürürlüğe girdiği tarihten önce 
11 Ağustos 1325 (1909) tarihli Askerî Tekaüt 
ve İstifa Kanunu ile Memurini Mülkiye Te
kaüt Kanunu ve tadilâtı ile, 11 Haziran 1930 
tarihli ve 1683 sayılı Askerî ve Mülki Tekaüt 
Kanunu ve tadilâtı gereğince kendilerine emek
li, âdi malûl, vazife malûlü, dul ve yetim maaşı 
bağlanmış olanların aldıkları aylıklarının ayar
lanması hakkında kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (2/599) (S. Sayı
sı : 938 ve 938 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
10 . 4.1965] 

X 7. — Halk Bankası ve Halk Sandıkları 
hakkındaki Kanunun 6854 sayılı Kanunla de
ğiştirilen birinci maddesi ile ikinci maddesinin 
(A) fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Maliye, Ticaret ve Plân komisyon
ları raporları (1/715) (S. Sayısı : 990) [Dağıt
ma tarihi : 11 . 6 .1965] 

8. — Kocaeli iline bağlı Kaynarca ilçesinin 
Sakarya iline bağlanması hakkında kanun ta
sarısı ve İçişleri ve Plân komisyonları raporla
rı (1/457) (S. Sayısı : 365) [Dağıtma tarihi : 
16. 8 .1963] 

9. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sır
rı Uzunhasanoğlu ve Tunceli Üyesi Mehmet Ali 
Demirin, 5965 sayılı Kanuna bir madde eklen
mesine dair kanun teklifi ve Millî Eğitim Ko
misyonu raporu (2/525) (S. Sayısı : 567) [Da
ğıtma tarihi : 28 .1.1964] 

10. — Hendek kazası Kemaliye mahallesi nü
fusunda kayıtlı Mustafaoğlu 1329 doğumlu 
Faik Özer'in bakiye cezasının affı hakkında 
kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/821) (S. Sayısı : 1019) [Dağıtma tarihi : 
17 . 6 .1965] 

11. — Bolu ilinin Mengen kazası Pazarköy 
nüfusuna kayıtlı Alioğlu Hayriye'den doğma 
1341 doğumlu Hayrettin Hami De mir alp'in 
cezalarının affı hakkında kanun tasarısı ve 
Adalet Komsyonu raporu (1/864) (S. Sayısı : 
1025) [Dağıtma tarihi : 21 . 6 . 1965] 

12. — Gaziantep ilinin Kürkçüler mahallesi 
nüfusunda kayıtlı ve halen aynı mahallede otu
rur Münevver'den doğma, 1340 doğumlu Meh-
meteğlu Ahmet Ulak'ın hapse tahvil edilmiş 
olan bakiye cezasının affı hakkında kanun tasa
rısı ve Adalet Komisyonu raporu (1/819) (S. Sa
yısı : 1020) [Dağıtma tarihi : 17 . 6 . 1965] 



13. — Ağır hapse ve müebbeten âmme hiz
metlerinden mahrumiyet cezasına mahkûm Coş
kun Coşkuner'in, affına dair kanun tasarısı 
(1/672) (S. Sayısı : 1018) [Dağıtma tarihi : 
17 . 6 .1965] 

14. — Antalya Milletvekili Nihat Su'nun, 
mahkûm Alioğlu Ali Kurna'nın affı hakkında 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/782) (S. Sayısı : 1000) [Dağıtma tarihi : 
12 . 6 .1965] 

15. — Senirkent kazasının Yassıviran köyü 
halkından Mehmetoğlu Emine'den doğma 1322 
doğumlu Ahmet Ateş'in mahkûm olduğu cezası
nın affına dair kanun tasarısı ve Adalet Komis
yonu raporu (1/512) (S. Sayısı : 1005) [Dağıt
ma tarihi : 12 . 6 .1965] 

16. — Bize ilinin Canlıhemşin kazası, Mu
rat köyünden Ahmetoğlu Hatice'den doğma 
1932 doğumlu Mustafa Demirci'nin bakiye ce
zasının affı hakkında kanun tasarısı ve Adalet 
Komisyonu raporu (1/790) (S. Sayısı : 1006) 
[Dağıtma tarihi : 12 . 6 .1965] 

17. — Maraş Milletvekili Kemali Bayazıt ve 
3 arkadaşının, TCDD İşletmesi Genel Müdürlü
ğüne bağlı sağlık teşkilâtında çalışan tabip, diş 
tabibi ve eczacıların 472 ve 224 sayılı kanunla
rın imkânlarından faydalanmalarına dair ka
nun teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/866) 
(S. Sayısı : 1027) [Dağıtma tarihi: 22.6.1965] 

X 18. — Askerî Tıp Fakültesi kurulması hak
kında kanun tasarısı ve Geçici Komisyon rapo
ru (1/866) (S. Sayısı : 1032) [Dağıtma tarihi : 
29 . 6 . 1965] 

X 19. — Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
kanunu tasarısı ve Geçici Komisyon raporu 
(1/805) (S. Sayısı : 1031) [Dağıtma tarihi : 
28 . 6.1965] 

20. — Deniz iş kanunu tasarısı ile İzmir 
Milletvekili Saim Kaygan ve 11 arkadaşının, 
Deniz iş kanunu teklifi ve Geçici Komisyon ra
poru (1/562, 2/314) (S. Sayısı : 1029) [Dağıt
ma tarihi : 26 . 6 .1965] 

X 21. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca 
ve 6 arkadaşının, gecekonduların düzenlenmesi 
hakkında, Konya Milletvekili ihsan Kabadayı 
ile Ankara Milletvekili Ahmet Üstün'ün, Gece
konduların ıslah, tasfiye ve önlenmesi hakkın
da ve İstanbul Milletvekili Vahyi özarar ve 

3 arkadaşının, 6785 sayılı İmar Kanununa ge
çici bir madde eklenmesine dair kanun teklif
leri ve Geçici Komisyon raporu (2/605, 2/620, 
2/411) (S. Sayısı: 930) [Dağıtma tarihi : 
31.3.1965] 

22. — Niğde Milletvekili Oğuzdemir Tüzün'-
ün 2197 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin yü
rürlükten kaldırılmasına ve Aksaray'ın tekrar 
il haline getirilmesine dair kanun teklifi ve 
içişleri ve Plân komisyonları raporlan (2/697) 
(S. Sayısı : 985) [Dağıtma tarihi : 1 . 6 . 1965] 

23. — Devlet Hava Meydanları işletmesi Ge
neli Müdürlüğü uçucu personeline verilecek uçuş 
tazminatı hakkında kanun tasarısı ve Ulaştırma 
ve Plân komisyonları raporlan (1/718) (S. Sa
yısı : 1004) [Dağıtma tarihi : 11 . 6 . 1965] 

24. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Tarım 
Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı ve Tarım ve Plân komis
yonları raporları (1/782) (S. Sayısı : 1001) 
[Dağıtma tarihi : 11. 6 .1965] 

25. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydmçer ve 
107 arkadaşının, 262 sayılı Kanuna geçici madde 
eklenmesine dair kanun teklifi ve Millî Sa
vunma, Maliye ve Plân komisyonları raporlan 
(2/287) (S. Sayısı : 1010) [Dağıtma tarihi : 
15 . 6 .1965] 

26. — Köy enstitüleri ile ilköğretmen okul-
larının birleştirilmesi hakkındaki Kanunun 
5 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komis
yonları raporları (1/717) (S. Sayısı : 1017) 
[Dağıtma tarihi : 17 . 6 .1965] 

27. — Zonguldak Milletvekili Kenan Esen-
gin'in, 5434 sayıilı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununa muvakkat bir madde eklen
mesine dair kanun teklifi ve Maliye ve Plân 
komisyonlan raporlan (2/477) (S. Sayısı : 385) 
[Dağıtma tarihi : 9.9.1963] 

28. — Bolu Milletvekili Fuat Ümit ve 4 ar
kadaşı ile Artvin Milletvekili Saffet Eminağa-
oğlu ve Yozgat Milletvekili Celâl Sungur'un, 
Devlet hizmetlerinde iken lise veya lise mua
dili meslekî bir okuldan sonra bir yüksek okul 
veya fakülteden mezun olanlar ile yine memu-
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riyetleri sırasında akademik derece alanlara 
yahut ikinci bir yüksek tahsili ikmal edenlere 
bir derece kıdem verilmesi halandaki kanun 
teklifleri ve Amasya milletvekilleri Nevzat 
Şener ve İsmail Sarıgöz'ün, memurların tahsil 
müessesesinde talebe olmıyacaklanna dair 4007 
sayılı Kanun ile bu kanunun birinci maddesi
nin değiştirilmesi hakkındaki 4214 sayılı Kanu
nun yürürlükten kaldırılmasına dair 183 sayılı 
Kanuna ek kanun teklifi ile Bolu Milletvekili 
Kâmil înal'm, 3656 ve 3659 sayılı kanunların 
şümulü dâhilinde vazife görmekte iken mükte
sep barem derecesini değiştirecek bir üst tahsil 
yapanların terfi ve kıdemleri hakkındaki ka
nun teklifi ve Maliye, Millî Eğitim ve Plân ko
misyonları raporları (2/91, 2/93, 2/104, 2/464) 
(S. Sayısı : 451) [Dağıtma tarihi : 20.9.1963] 

X 29. — Adana Milletvekili Kemal Sarıib-
rahimoğlu ve iki arkadaşının, Ziraat alet ve 
makinalan ile kimyevi gübre ve ilâçların it
halât ve memlekette satışının münhasıran Tür
kiye Zirai Donatım Kurumu tarafından yapıl
masına ve bu maddelerin Gümrük Vergisi, re
sim ve harçlardan muafiyetine dair kanun tek
lifi ile Geçici Komisyon raporu (2/731) (S. Sa
yısı : 784) [Dağıtma tarihi : 26 . 12 . 1964] 

30. — Ordu Milletvekili Ferda Güley ve 
Edirne Milletvekili Nazmi özoğul'un, 657 sa
yılı Harita Müdürü Umumiyesi Kanununun 
8 nci maddesinin değiştirilmesi ve bu kanuna 

3 ncü bir geçici madde eklenmesi hakkında ka
nun teklifi ve Millî Eğitim ve Millî Savunma 
komisyonları raporları (2/515) (S. Sayısı : 740) 
[Dağıtma tarihi : 15 . 7 .1964] 

31. — Aydın Milletvekili İsmet Sezgin ve 
29 arkadaşının, Maliye Bakanlığı kuruluş ve 
görevleri hakkında 5 . 6 . 1936 tarihli ve 
2996 sayılı Kanuna bir madde eklenmesi hak
kında kanun teklifi ve Maliye ve Plân komis
yonları raporları (2/859) (S. Sayısı : 1011) 
[Dağıtma tarihi : 15 . 6 .1965] 

32. — Rize Milletvekili Erol Yılmaz Akçal 
ve 13 arkadaşının, Dışişleri Bakanlığı kuruluş 
Kanununa bir ek ve bir geçici madde eklenme
sine dair kanun teklifi ve Dışişleri ve Plân ko
misyonları raporları (2/864) (S. Sayısı : 1021) 
[Dağıtma tarihi : 18 . 6 .1965] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARART 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 
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Toplantı : 4 MÎLLET MECLİSİ S, Sayısı : 976 ya I nci ek 

Silâhlı Kuvvetlerde görevli muvazzaf tabip, diş tabibi ve eczacılara 
tazminat verilmesi hakkında kanun tasarısına dair Cumhuriyet Se
natosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan de
ğişiklikler hakkında Millet Meclisi Geçici Komisyonu raporu (Millet 

Meclisi 1/861; Cumhuriyet Senatosu 1/562) 

(Not : Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 653) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 3 . 7 . 1965 
Sayı : 5231 

1/562 
Millet Meclisi Başkanlığına 

İUGİ : 11 . (> . 19ı05 güın've 11346 - '66013• «sayılı yazmfca ıkatfşı'loiktıı^ 
SiiLâlhh Kuivveitilicrdle .gönevîla! mufvazaad: talbip, diş tabibi ve eczacılara tazminat verilmesi hak

kında kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olumam metni, Cuımlhuııliiyet ISenaıtlolsuı ıGenel Kuırulu-
nran 2.7.1965 'tarilhlli 109 ucu (RMe^ilmıımie değişerek: Ikalbuıl edilmiş, idloısyıa üslükte .sunnuılmıuışıtuır. 

Aw, odıerim. Sayigılaıirmıla1 

Cumihuriyet Senatosu Başkanı 
Enver Aka 

Not : 

Açık oya arz edilen maddeler : 
Madde 1,2,6, geçici madde 
Bu tasarı Genel Kurulun 1.7.1965, 2.7.1965 tarihli 108 ve 109 ncu Birleşimlerinde görüşül

müştür. 

Geçici Komisyonun raporu 
Millet Meclisi 

Geçici Komisyonu 5.7.1965 
Esas No: 1/861 

Karar No: 8 
Yüksek BâşkanJhğa 

Silâhlı Kuvvetlerde görevli muvazzaf tabip, diş tabibi ve eczacılara tazminat verilmesi hakkında 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabnl edilen metninin 1, 2, 6 ncı maddelerinde Cumhuriyet 
Senatosunca yapılan değişiklikler Geçici Komisyonumuzca aynen benimsenmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Başkan Sözcü 
Edirne Amasya Amasya Erzurum. 
T. Asal t. Sarıgöz M. K. Karan Ş. Konuray 

Kırşehir Samsun 
M. Erdemir t. Küıç 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

Silâhlı Kuvvetlerde görevli muvazzaf tabip, diş 
tabibi ve eczacılara tazminat verilmesi hakkında 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — Üsteğmen ve daha üst rütbe
lerde bulunan muvazzaf tabip, diş tabibi ve ec
zacılarla (veteriner hekimlere) albay maaşının 
yüzdesi itibariyle bu kanunun esaslarına göre 
tazminat verilir. 

tnsan sağlığı ile görevlendirilmiş hayati kim
ya mütehassısları ile aynı görevlerde bulunan 
bakteriyologlar ve Silâhlı Kuvvetlerde maaşlı 
olarak hizmet gören sivil; tabip, diş tabibi ve 
eczacılara da 1 nci fıkra gereğince tazminat 
verilir. 

MADDE 2. — Tazminata esas olan albay 
maaşı, üç yılını bitirerek bir üst derecenin ma
aşını alan albaya 24 . 2 . 1961 tarihli ve 
262, 263 sayılı kanunlarla verilen aylığın bürüt 
tutarıdır. 

Tazminat olarak 1 nci fıkradaki aylığın : 
a) 5 . 1 . 1961 tarihli ve 224 sayılı Kanun 

gereğince sosyalizasyon bölgesi olduğu ilân edi
len yerlerde görevli bulunan tabip, diş tabibi 
ve eczacılardan mütahasısı olanlara % 80 i, pra
tisyenlere % 60 ı, 

b) Sosyalizasyon bölgesi ilân edilen yerler 
dışında görevli bulunan tabip, diş tabibi ve ecza
cılardan mütahasıs olanlara % 70 i pratisyen
lere % 50 si, 

c) Akademik kariyere yükselmiş doçentlere 
% 90 ı, profesörlere % 100 ü verilir. 

Bu kanuna göre tazminat alanlar (Gülhane 
Askerî Tıp Akademesi tazminatı ile emireri taz
minatı ve tayın bedeli hariç) çeşitli kanunlar 
gereğince verilen tazminatlardan faydalanamaz
lar. 

MADDE 6. — Bu kanuna göre tazminat alan 
personel 211 sayılı İç Hizmet Kanun ve Yönet
meliğinde tesbit edilen çalışma saatlerinde gö
revlerinden ayrılamazlar. Hususi hastane ve 
muayenehane açamazlar. Silâhlı Kuvvetler teş
killeri dışında her hangi bir görev alamazlar. 
Ücret mukabilinde veya her hangi bir şekilde 
menfaat sağlıyarak serbest meslek icra edemez
ler. 

Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği metin 

Silâhlı Kuvvetlerde görevli muvazzaf tabip, diş 
tabibi ve eczacılara tazminat verilmesi hakkında 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — Üsteğmen ve daha üst rütbe
lerde bulunan muvazzaf tabip, diş tabibi ve ec
zacılara albay maaşının yüzdesi itibariyle bu 
kanunun esaslarına göre tazminat verilir. 

tnsan sağlığı ile görevlendirilmiş çeşitli men-
şelerden gelen hayati kimya mütehassısları ile 
aynı görevlerde bulunan bakteriyologlar ve Si
lâhlı Kuvvetlerde maaşlı olarak hizmet gören 
sivil tabip, diş tabibi ve eczacılara da 1 nci fıkra 
gereğince tazminat verilir. 

MADDE 2. — Tazminata esas olan albay 
maaşı, üç yılını bitirerek bir üst derecenin maa
şını alan albaya 24 . 2 .1961 tarihli ve 262, 263 
sayılı kanunlarla verilen aylığın brüt tutarıdır. 

Tazminat olarak 1 nci fıkradaki maaşın : 

a) Üsteğmen ve yüzbaşılardan mütehassıs
lara % 50 si, mütehassıs olmıyanlara % 40 ı, 

b) Binbaşı ve daha yukardakilere mütehas
sıslara % 70 i, mütehassıs olmıyanlara % 60 ı, 

c) Akademik kariyere yükselmiş doçentle
re % 90 ı, profesörlere % 100 verilir. 

Birinci maddenin ikinci fıkrasındaki görev
lilere verilecek tazminatın hesabında, yukardaki 
esaslar dâhilinde rütbe veya maaş karşılıkları 
dikkate alınır. 

Bu kanuna göre tazminat alanlar (Gülhane 
Askerî Tıp Akademisi tazminatı ile hizmeteri 
tazminatı, generallere verilen tazminat ve tayın 
bedeli hariç) çeşitli kanunlar gereğince verilen 
tazminatlardan faydalanamazlar. 

MADDE 6. — Bu kanuna göre tazminat alan 
personel 211 sayılı îçhizmet Kanun ve Yönet
meliğinde tesbit edilecek çalışma saatlerinde gö
revlerinden ayrılamazlar. Hususi hastane ve 
muayenehane açamazlar. Silâhlı Kuvvetler teş
killeri dışında her hangi bir görev alamazlar. 
Ancak Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının 
talebi ve Millî Savunma Bakanlığının muvafa
kati ile talebedilen kadroda bir kimsenin bulun
maması ve mazereti sebebiyle ayrılmış olması 
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halinde, bir ücret almaksızın, Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı hizmetlerinde 45 günü geç
memek üzere görevlendirilebilirler. Ücret mu
kabilinde veya her hangi bir şekilde menfaat 
sağlıyarak serbest meslek icra edemezler. 

Geçici Komisyonun tavsiyeleri 

Silâhlı Kuvvetlerde görevU muvazzaf tabip, di§ tabibi ve eczacılara tazminat verilmesi hakkında 
kanun tasarısı 

MADDE 1. — Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik Komisyonumuzca benimsenmiştir. 

MADDE 2. — Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik Komisyonumuzca benimsenmiştir. 

MADDE 3. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 4. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 5. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 6. — Cumihuriyet Senatosunca yapılan değişiklik Komisyonumuzca benimsenmiştir, 

MADDE 7. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 8. — Kesinleşmiştir. 

GEÇÎOÎ MADDE — Kesinleşmiştir. 

MADDE 9. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 10. — Kesinleşmiştir. 
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