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Başkan 
Başkanvekili 
ls7nail Arar 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Yapılan yoklama sonucunda çoğunluğun ol
madığı anlaşıldığından; 

27 . 4 .1970 Pazartesi günü saat 15,00 te top
lanılmak üzere Birleşime saat 15,05 te son ve
rildi. 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Kâtip 
Erzurum 

Naci Gacıroğlu 
Kâtip 

Siirt 
Zeki Çeliker 

'Tasanla? 
1. — Seyir ve Hidrografi hizmetleri kanun 

tasansı (1/307) (Ulaştırma, Millî Savunma ve 
Plân komisyonlanna) 

2. — Menkul kıymetler ve kambiyo borsala-
n kanun tasarısı (1/308) (Maliye, Adalet ve 
Plân komisyonlanna) 

3. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fe
deral Almanya Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
30 Nisan 1964 tarihli Sosyal Güvenlik Sözleşme
sinin değiştirilmesi hakkında ek Sözleşmenin 
onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında 
kanun tasansı (1/309) (Dışişleri, Çalışma ve 
Plân komisyonlanna) 

• • i—i 

'Tezkereler 

4. — Bitlis Milletvekili Zeynel Abidin tnan'-
ın yasama dokunulmazlığının kaldmlmasma 
dair Başbakanlık tezkeresi (3/257) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlanndan mürekkep Karma Ko
misyona) 

5. — Bartın ilçesi Tuzcular köyü hane 15, 
cilt 19, sayfa 32 de kayıtlı Şabanoğlu, Hatice'
den doğma, Şubat 1946 Bartın doğumlu Ah
met Balikçı'nın ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi (3/258) (Adalet 
Komisyonuna) 

— 498 — 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangü 
KÂTİPLER : Memduh Ekşi (Ordu), Naci Gaciroğlu (Erzurum) 

* 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 74 ncü Birleşimini açıyorum. 

III - YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama otomatik cihazlarla 
yapılacaktır. Sayın milletvekillerinin oylarını 
kullanmalarını rica edeceğim. 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüş
melere başlıyoruz. 

Gündem dışı Sayın Muammer Erten, Ortak 
Pazarla ilgili, Şinasi özdenoğlu Gediz zelzele-

IV - BAŞKANLIK DİVANININ 
1, — 5246 sayılı İstanbul Teknik Üniversite

si kuruluş kadroları Kanunu ile bu kanuna ek 
6033, 7222 ve 333 sayılı kanunlara bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkındaki kanun 
tasarısının geri gönderilmesine dair Başbakanlık 
tezkeresi (1/262, 3/260) 

BAŞKAN — Başbakanlık tezkeresi vardır, 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 20 . 3 . 1970 tarih ve 71-893/2115 sa-

yııl yazımız. 
Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve 

ilgideki yazımızla sunulan «5246 sayılı İstan
bul Teknik Üniversitesi kuruluş kadroları Ka
nunu ile bu kanuna ek 6033, 7222 ve 333 sayılı 
Kanunlara bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı» nın geri gön
derilmesine müsaade buyurulmasını rica ede
rim. I 

ıSüleyman Bemirel 
Başbakan 

BAŞKAN — Tezkerede bahse konu tasarı 
Başbakanlığa geriıverileoektir. 

2. — 6990 sayılı Atatürk Üniversitesi Kanu
nuna ek kanun tasarısının geri gönderilmesine 
dair Başbakanlık tezkeresi (1/20, 3/259)' \ 

si ile il&üi, Ali Rıza Güllü buğday fiyatlariyle 
ilgili, Nuri Yazıcıoğlu köprü yapımı ile ilgili, 
Ata Topaloğlu gübre tevziatı ile ilgili söz is
temişlerdir. 

Gündemlinizde açık oya arzı gereken ka
nunlar ve diğer kanunların müzakeresi bulun
duğu cihetle ööz istiyen beş sayın üyeye gün
dem dışı »öz veremiyorum. 

Gündeme geçiyorum. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 
BAŞKAN — Başbakanlığın ikinci tezkeresi 

vardır, okutuyorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

% i : 1 . 12 . 1969 tarih ve 71-907/9392 sa
yılı yazımız. 

Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve 
ilgideki yazımızla sunulan «6990 sayılı Atatürk 
Üniversitesi Kanununa ek kanun tasarısı» nın 
geri gönderilmesine müsaade buyurulmasını ri
ca ederim. 

(Süleyman Demirel 
Başbakan 

BAŞKAN — Bahse konu kanun tasarısı ge-
rifverilecektir efendim. 

3. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, 
Türkiye'de gaye dışı kullanılan ziraat arazisi ile 
ilgili meseleleri ara§tırmak, bunun memleket 
ekonomisine ve tarımına verdiği kayıpları tes-
bit etmek, «Arazi kullanma planlanması» nı ger
çekleştirmek için ilgili tedbirleri ve çözüm yol
larını bulmak üzere Anayasanın 88 nci madde
si uyarınca bir Meclis araştırması yapılmasına 
dair önergesi (10/24) 

BAŞKAN —- Arastana fönergesi vardır efen
dim, okutuyorum, 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
Yurdumuzda gaye dışı kullanılan ziraat ara

zisi ile ilgili meseleleri araştırmak, bunun mem
leket ekonomisine ve tarımına verdiği kayıp
ları tesbit etmek, «Arazi Kullanma Plânlaması» 
nı gerçekleştirmek ve bütün bunlarla ilgili ted
birleri ve çözüm yollarını bulmak üzere aşağı
da belirtilen gerekçelerle Anayasanın 8$ ncî 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması yapıl
masını saygılarımla arz öderim. 

iEkrem Kangal 
(Sivas Milletvekili 

Yurt ölçüsünde tarımsal üretimin artırılma
sı, birinci derecede, arazi varlığımızın sınıfla
rına göre belirgin kapasitelerinin âzamisini ve
rebilecek şekilde dengeli ve israf Edilmeden 
kullanılmasına bağlıdır. 

Bir yandan âzami verimi almak için teknik 
tedbirler alınırken, öbür yandan da mevcut zi
raat arazilerim'izin başka maksatlar için kul
lanılmasını engelleyici, hiç değilse sınırlayıoı 
tedJbirleri almak, Devletin Önemli görevlerinden
dir. 

iŞebirleşmede, endüstrileşmede ve sosyal ya
şantıda meydana gelen gelişmelere göre, tarım 
alanları ve başka maksatlar için bir oran dahi-
liııde kullanılmaktadır. Gelişen memleketlerde 
elbetteki bu sonuç normaldir. Ancak, memleke
timizde bütün bu hizmetlere ayrılan arazilerin 
isabetli seçilmediği ve isabetli öeçm© yolunda 
bir gayretin de olmadığı bir gerçektir. Aynı hiz
metler; zirai potansiyeli düşük veya ziraate ta
mamen elverişsiz sahalar üzerinde de yapıla
bilir. Bu itibarla, «Arazi Kullanma Plânlaması» 
fikrinin ve tatbikatının bütün özel ve Devlet 
sektörü 'kurullarınca benimsenmesi gerekmek
tedir. 

Bir toplumun bugün ve yarınki refahı, ge
niş ölçüde topraklarmın doğal verim gücüne ve 
bu gücün siömürülmeden kullanılmasına bağlı
dır. Toprağı tükenmez bir hazine sanarak, onu 
gaye dışı kullanmak, bir gün mutlak hüsrana 
uğramak demektir. Tarih toprağını tanımamış, 
korumamış ve onu niteliklerine göre kullan
mamış olan milletlerin yok olma örnekleri ile 
doludur. 

Toprak; insanlar, bitkiler ve hayvanlar âle
mi için vazgeçilmez bir hayat kaynağıdır. Bu 
kaynağı korumak yalnız onunla uğraşanların 

değil, üzerinde yaşıyan tüm ulusun görevidir. 
Bugün sahibolduğumuz topraklarda gelecek 
nesillerimizde hayat hakkı yaşama hakla var
dır. Aksine bir davranış gelecek nesillere bu 
haklan tanımamak demektir. Millet olarak var
lığımızın devamı, topraklarımızı gelecek nesille
rimize iyi bir nitelik içerisinde devretmemize 
bağlıdır. 

Halen şehirlerimizde yaşıyan nüfusun hek
tara yoğunluğu 1150 ilâ 200 kişi olduğu düşü
nülürse, 60 000 - 07 000 hektar saha kapatılmış 
durumdadır. 1998 yılında şehirlerin 160' 000 -
200 000 hektarlık; 2 000 yılında ise 367 000 
hektarlık bir alanı kapatacağı hesaplanmakta
dır. Bu sahalara, yollar hava alanları, diğer sa
nayi alanları da katıldığında, 2 O00 yılında yur
dumuzda 750 000 - 800 000 hektar ziraat arazi
si gaye dışı kullanılmış olacaktır. 

I ilâ IV sınıf arası araziler üzerinde kurulma 
eğilimini gösteren bu tesisler, sabit fiyatlarla 
yaklaşık olarak 1985 yılında 2,5 milyar, 2000 
yılında 4 milyar Tl. tutarında yıllık bir millî ge
lir kaybına sebebiyet verecektir. İstanbul - iz
mit yol güzergâhı ve İzmir civarı bunun en be
lirgin örnekleridir. 

Bizde henüz arazi plânlaması konusu hatıra 
dahi gelmezken, Amerika ve Rusya'da 40 - 50 
sene önce başlanmıştır. Hemen bütün Avrupa 
ülkelerinde de durum aynıdır, ispanya, İtalya, 
Fransa, Almanya, Yugoslavya ve Güney Ameri
ka ülkeleri, arazilerini plânlı olarak kullanan ve 
bunda başarı gösteren memleketlerdir. Meselâ; 
Almanya'da ziraat arazilerinin gaye dışı kulla
nılması ve alım - isatım işlemleri Tarım Bakan
lığının müsaadesine tabidir. 

Yine İngiltere'de II nci Dünya Harbinin gı
da sıkıntısı dikkate alınarak 1046 yılında çıka
rılan özel bir kanunla I nci sınıf arazilerin mut
lak olarak ziraate bırakılması şartı konmuştur. 

Oenişliyen iskân faaliyetlerimiz, hızla ge
lişen sanayi tesislerimiz, artan ulaşım hizmet
lerimiz, sportif alanlarımız hep bir plansızlık 
ve keyfilik içinde ziraat arazilerimizin, hem de 
bunların I ve II nci sınıfı aleyhine bir yayıl
ma göstermektedir. Bu gidişin tabiî bir sonu
cu olarak özellikle şehirler civarındaki sebze
cilik ve meyvacıhk yerlerini ya bir apartmana, 
ya bir fabrikaya, bir spor alanına, hipodroma, 
turistik ve benzeri bir tesise bırakmış veya en 

— 500 — 



M. Meclisi B : 74 27 . 4 . 1970 O : 1 

iyi ziraat arazilerimiz üzerine ya bir bava ala
nı, ya kara yolu veya demiryolu oturmuş, hat
tâ çok yerde kiremit, tuğla, kumoeağı şeklin-
de işletilmek suretiyle taşınıp götürülmüştür. 

Türkiye olarak arazi varlığımız, bu nevi 
kayıpları daha fazla göze almamıza ve bugün
kü duruma seyirci kalmamıza imkân verecek 
bir zenginlikte değildir. O halde, memleketimiz
de de yapılacak iş, en kısa bir zamanda «Ara
zi kullanma plânlamasını» gerçekleştirmektir. 

Hattâ bunun teknik çalışmaları yanında; 
tarım dışında kullanılacak arazileri kullanılma 
gayelerine göre smıflıyan ve uygulamada bu 
sınıflamaya uymayı sallıyan bir kanun tasa
rısı hazırlanıp biran önce parlâmentodan geçi
rilmelidir. 

Aksi halde yakın bir gelecekte büyük bir 
zirai potansiyeli olan arazilerimiz gaye dışı 
kullanılarak elden çıkacaktır. Neticede bu 
önemli memleket sorununa çözüm yolu bulmak 
için zaman çoktan geçmiş olacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Ekrem Kangal tarafın
dan verilmiş araştırma önergesi Genel Kuru
run bilgilerine sunulmuştur. Gündemdeki yeri
ni alacak ve sırası geldiğinde görüşülecektir. 

4. — tçel Milletveküi Celâl Kargılı'nm, Tür
kiye'de kurulmuş bulunan yabancı uyruklu 
okulların kuruluş amaç ve nedenlerinin günü
müz koşulları içerisinde yeniden incelenmesi ve 
düzenlenmesi maksadiyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması yapıl
masına dair önergesi (10/25) 

BAŞKAN — Sayın Celâl Kargılı tarafından 
verilmiş bir araştırma önergesi vardır, okutu
yorum. 

22 Nisan 1970 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Memleketimizde çok uzun yıllar öncesinden 
itibaren kurulmuş birçok yabancı uyruklu okul
lar bulunmaktadır. Kurulmuş olan bu okullar
da yıllardır Türk çocukları eğitim görmekte ve 
yetişmektedirler. 

1. — 150 milyon liralık madenî ufaklık para 
bastırılması hakkındaki Kanunun ikinci madde
sinin değiştirilmesine ve bu kanuna bir madde 

Türkiye'de kurulmuş bu yabancı uyruklu 
okulların kuruluş amaç ve nedenlerinin günü
müz koşullan içerisinde yeniden incelenmesi ve 
düzenlenmesinde büyük yararlar bulunduğu 
kanaatindeyim. 

Ülkemizde kurulmuş bu yabancı uyruklu 
okulların, bugüne kadarki geri kalmışlığımız 
üzerinde etkileri olmuş mudur? 

Bu okullar Türkiye'de daha çocuk yaştan 
beri halkımız üzerinde bir yabancılaşma ve ya
bancı hayranlığı yaratma rolü oynıyarak, mil
lî bünyemizde sarsıntılar yapmışlar ve millî 
haslet, kültür ve dilimizin gelişme, zenginleşme 
ve yayılmasına engel olmuş mudur? 

Eğitim düzenimizde gerçek bir reforma bu
güne kadar gidilmemiş olmasında bu yabancı 
okulların da etkileri bulunmakta mıdır? 

Bütün bunların yanısıra Türkiye'deki mev
cut bu yabancı uyruklu okullar, Türkiye'nin 
gerçek kalkınma modeli olan Kemalist devrim
cilik hareketini baltalayıp, acaba memleketimi
zin kalkınma modeli ile bağdaşmıyaoak olan 
doktrinlerin ve akımların ülkemizde faaliyet 
göstermesi amaciyle mi kurulmuşlardır, 

İşte yukardan beri saydığımız bu nedenle
rin tam mânasiyle açıklığa kavuşması ve bu
günkü eğitim düzenimiz ve toplum yapımızda 
mevcut bu yabancı uyruklu okulların bugüne 
kadarki etkilerinin ne yönlü bir gelişme içeri
sinde bulunduğunun anlaşılması ile, bu okulla
rın bundan böyle hangi statü içerisinde bulun
ması lâzımgeldiğinin ortaya çıkması, ancak, 
yapılacak bir Meclis araştırması ile mümkün 
olabilecektir. 

Bu nedenle Anayasanın 88 nci maddesi ge
reğince, Türkiye'deki mevcut yabancı uyruklu 
okullar hakkında bir Meclis araştırması açıl
masını saygılarımla arz ve teklif ederim. 

tçel Milletvekili 
Celâl Kargılı 

BAŞKAN — Sayın Kargılı tarafından veril
miş araştırma isteğini havi önerge Genel Kuru
lun bilgilerine arz edilmiştir. Gündemdeki yeri
ni alacak ve sırası geldiğinde görüşülecektir. 

eklenmesine dair kanun tasarısı ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (1/43) (S. Sayısı : 
102) 

V. - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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2. — 930 sayılı Tasarruf Bonoları ihracı 
hakkındaki Kanunun geçici 1 nci maddesine bir 
fıkra eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve Plân 
Komisyonu raporu (1/199) (S. Sayısı : 104) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Arslan Bora ve 5 arkadaşının, 444 sayılı Kanu
nun birinci maddesine bir fıkra eklenmesi hak
kında kanun ile Cumhurbaşkanlığı geri gön
derme tezkeresi ve Plân Komisyonu raporu 
(2/229) (S. Sayısı : 70) 

4. — Vakıflar Genel Müdürlüğü vazife ve 
teşkilâtı hakkındaki kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine, bu kanuna bir fıkra ve ele mad
delerle bâzı geçici maddeler eklenmesine dair 
kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları 
raporları (1/238) (S. Sayısı : 117) 

BAŞKAN — Bu kanun tasarı ve teklifleri 
tekrar küreler gezdirilmek suretiyle açık oyla
rınıza arz edilecektir. 

5. — Millî Eğitim Bakanlığı Merkez kuru
luş ve görevleri hakkındaki 2287 sayılı Kanunun 
4, 5 ve 6 ncı maddelerinin değiştirilmesi hak
kında kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân 
komisyonları raporları (1/205) (S. Sayısı : 
106) (1) 

BAŞKAN — Hükümet adına yetkili? Bura
da. Millî Eğitim Komisyonu? Burada. 

Kanunun tümü üzerindeki müzakereler bit
miş, 1 nci maddesinin müzakeresine geçilmiş 
idi. 1 nci madde üzerinde Sayın Şener, Sayın 
Tosyalı, Sayın Yazıcıoğlu görüşlerini ifade et
mişlerdi. 

iSöz alan sayın üyeleri arz ediyorum: Sayın 
Arslantürk, ISaym Turan, Sayın Dengiz söz al
mış bulunmaktadırlar, ilk söz Sayın Arslan-
türk'te, buyurun. 

MEHMET ARSLANTÜRK (Trabzon) — 
Sayın Başkan, Yüoe Meclisin değerli üyeleri; 

Cumhuriyet döneminde Millî Eğitim Bakan
lığının merkez kuruluş ve görevlerinin bir bü
tün halinde ele alınışı, 10 . 6 . 1933 tarihinde 
kabul edilen 2287 sayılı Kanunla gerçekleşmiş
tir. Bu kanun, sırasiyle 4113, 4737 ve nihayet 
10 . 6 . 1946 tarih ve 4926 sayılı kanunlarla 
küçük ölçüde yapılan tadil ve eklerle halen 

(1) 106 S. Sayılı basmayazı 10 . 4 . 1970 ta
rihli 67 nci Birleşim tutanağı sonuna ekUdir. 

yürürlükte bulunmaktadır. 1946 dan bu yana 
geçen yıllar içinde Millî Eğitim hizmetlerinin 
ve ihtiyaçlarının geniş ölçüde çeşitlenip geniş
lemesi, eğitim ve öğretim kuruluşlarının sayıca 
artışı, öğretmen ve öğrenci sayılarının sürekli 
yükselişi nedeni ile Millî Eğitim işlerimiz gerek 
merkezde ve gerek illerde, 5439 sayılı Kanu
nun verdiği imkânlara rağmen, bugünkü kuru
luş ve kadroları ile maksada yetmez hale gel
miştir. Nitekim 27 Mayıs devrimini izliyen gün
lerde Bakanlıkta kurulan Yönetim örgütü Ko
misyonu, Millî Eğitim Bakanlığı yönetim örgü
tü kuruluş ve görevleri hakkında bir kanun ta
sarısı hazırlamıştı ve bu tasarıyı 1962 yılının 
3 ve 15 Şubat günleri arasında yapılan 7 nci 
Millî Eğitim Şûrasına sunmuştu. Şûraca birkaç 
tadil ve temenni ile benimsenen bu kanun tasa
rısı ne yazık ki, türlü nedenlerden ötürü bugü
ne kadar Yüce Meclislere sevk edilememiştir. 

Değerli arkadaşlarım, görülüyor ki, asıl ih
tiyacı duyulan Millî Eğitim Bakanlığı merkez 
ve taşra yönetim örgütü kuruluş ve görevleri 
kanun tasarısıdır. Halbuki görüşülen tasarı 
Millî Eğitim Şûrası ile ilgili hükümlerdir ve 
görevini tamamlamış bulunan 2287 sayılı Ka
nunun birkaç maddesinden fazla bir şey değil
dir. Kanaatimizce bakanlıktan beklenen; 7 nci 
Millî Eğitim Şûrasınca da benimsenen, yukarda 
sözünü ettiğimiz kanun tasarısını günün koşul
larına göre düzenleyip meclislere getirmek ol
malıydı. Oysa bakanlık, Millî Eğitim Bakanlığı 
merkez kuruluş ve görevleri hakkındaki 1933 
tarihli 2287 sayılı Kanunun bütünlüğü içinde 
bulunan, Millî Eğitim Şûrasının sadece kuru
luş, toplantı ve gündemle ilgili 3 maddesini de
ğiştiren bir tasarı ile karşımıza çıkmış bulun
maktadır. Bakanlık günlük ihtiyaçları karşıla
manın çabası içinde görülüyor. Nitekim, 1970 
Eylülünde 8 nci Millî Eğitim Şûrasının topla
nacağının türlü vesilelerle ilân edilmesi, böyle 
bir tasarının öncelikle meclislere sevk edilme
sinde başlıca âmil olduğu anlaşılmaktadır. 

Netice itibariyle, görüşülmekte olan kanun 
tasarısı, 7 nci Millî Eğitim Şûrasına Bakanlık
ça sunulan, Millî Eğitim Bakanlığı yönetim ör
gütü kuruluş ve görevleri hakkındaki kanun 
tasarısının bütünlüğü içinde bulunan, Millî Eği
tim Şurasiyle ilgili maddelerde küçük çapta 
yapılan tadillerle vücut bulmuştur. 
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Sayın arkadaşlarım, bugün çok partili de
mokratik sistem icabı Millî Eğitim problemleri 
ve Bakanlığın her türlü tasarrufu Meclislerde, 
basında, açık oturumlarda konferanslarda ve 
türlü yollarla eleştirilmektedir. Bu itibarla her 
yıl toplanacak Millî Eğitim Şûraları, UNESCO'-
nun Milletlerarası Eğitim Bürosu ile her yıl 
ortaklaşa Cenevre'de düzenledikleri Milletler
arası Eğitim Konferansında olduğu gibi bir iki 
eğitim problemi üzerinde derinliğine durmalı, 
müzakere ve tartışmalardan sonra varılan ka
rarları tavsiye mahiyetinde Bakana arz etme
lidir. Bu nedenle Şûra Bakanlığının eğitim, öğ
retim ve yönetim işlerinin detaylarına kadar 
eleştirme yeri olmadan ziyade, bir uzmanlar 
toplantısı niteliğini taşımalı ve Bakanlığın bir 
uzmanlar danışma kurulu olmalıdır. • 

öte yandan, tasarının Şûra üyelerinin her 
toplantısında, bir dereceye kadar da olsa, de
ğişmemesi ve toplantıların her yıl olması sonu
cu devamlılığı da sağlıyabileceği ümidindeyim. 

Ancak, tasarıya hâkim olan zihniyete göre, 
şûralara katılacak 80 ilâ 120 arasındaki üyenin 
çağıranında çoğunluğa direkt veya endirekt 
olarak bakanlık merkez örgütü hâkim olmakta
dır. Bu husus her ne kadar tasarıda açıkça 
fark edilemiyorsa da, maddelerin ifadesinden 
bunun dolaylı olarak sağlanmasına itina edil
diği anlaşılmaktadır. 

Öte yandan Şûra tabiî üyeleri arasında 
millî eğitim müdürü sayısını fazla bulmakta
yım. Bunun, tasarının getirmek istediği «sayı 
azlığı» esprisine de uygun düşmediği görüşün
deyim. Bu konuda bir önergemiz de olacaktır. 

Ayrıca, tasarının «Seçimle gelen üyeler» 
bölümünün (b) ve (e) bendleri, Şûraya katıla
cak öğretmenlerin son Şûra döneminde takdir
nameyle taltif edilmiş olmalarını öngörmekte
dir. Şûra her yıl toplanacağına göre «takdir
nameyle taltif» çok kısıtlayıcı olacak, çok de
fa bu koşulu sağlıyan öğretmen belM de buiu-
namıyacak ve dolayısiyle Şûraya katılamıya-
caklardır. Bu nedenle bu kısmın, «Takdirname 
veya teşekkür almış olanlar...» şeklinde düzel
tilmesinin yerinde olacağı düşüncesindeyiz. Bu 
konuda da bir önergemiz olacaktır. 

Konuşmama burada son verirken saygılar 
sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Âdil Turan. 

ADİL TURAN (Uşak) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; 

Millî Eğitim Bakanlığı merkez kuruluş ve 
görevleri hakkında 2287 sayılı Kanunun değiş
tirilmesi hakkındaki tasarının en büyük önemi 
Şûra üyelerinin tesbilMr. Yani ağırlık merke
zini tasarının 4 ncü maddesi teşkil etmektedir. 

Şûranın amacına gelince : 
Değerli milletvekiBeri; Şûra yol gösterici, 

bakanlık uygulayıcı durumundadır. 
Millî Eğitim sorunları ve önemi üzerinde 

durmaya bilmem gerek var mı? Yığınla çözüm 
bekliyen ilkeleri var millî eğitimin... Kitap der
dinden, ulus gerçeklerine aykırı müfredat pro
gramlarına varıncaya kadar uzayıp giden sorun 
zinciri... Bunlara MÜH Eğitim örgütü yön vere
cek, ona da Şûra üyeleri yol gösterecektir. 

ıSosyal oluşumun hızla dar boğazlara sürük
lendiği, ulusça tehlikeli dönemeçlere yaklaşıl
dığı "bir dönemde Millî Eğitimin, dolayısiyle 
Şûranın önemi ellö (tutulur, gözle görülür hale 
gelmiştir. Şûra Millî Eğitime, Millî Eğitim de 
ulusun genel gidicine yön verecek, ışık tuta
caktır. -

Bir de rakamları görelim; yani 4 ncü mad
denin tesbit ettiği üyelerin dökümünü görelim: 

Benim saydığıma göre Şûranın 126 üyesi 
oluyor. Bu 126 üyenin dağılımı genel olarak 
şöyledir : 

öğretim kademelerinin temsil edilme sayı
larına bakacak olursak, ilköğretim temsilcisi
nin sayısı 14, ortaöğretim temsilcisi 25 - ki bu
nun içerisine meslekî ve teknik öğretim de gir
mektedir - yüksek öğretim temsilcisi 36, ba
kanlık temsilcisi 28, çeşitli kuruluşlar temsilci
si 23; toplam olarak 126 dır. 

Bu üyelerin dağılımını bir de Şûraya geliş 
şekillerine $öre görelim : 

iSeçimle gelen temsilci sayısı 31 kişidir. Tak
dirle gelen - ki bu bakanlığın takdiri demek
tir - 47, makamla gelen 48 kişidir. 

Üyeleri oy değeri ile iki sınılflta toplıyacak 
olursak; taraflı - ki iktidarlar taraf handır -
88, tarafsız - yani politika dışı olanlar - 38 kişi
dir. 

Değerli arkadaşlarım; (bu rakamların tetki
kinden anlaşıldığına göre, Şûra üyeliğinde üç 
büyük dengesizlik göze çarpmaktadır. Bun
lardan birisi; üyelerin öğretim kademeleri ara-
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sındaki dağılımındaki dengesizliktir. Nitekim 
ilköğretim 14, ortaöğretim 25, yüksek öğre
tim 36 üyelik ile .temsil edilmektedir. Dikkat 
edilirse tabandan tavana, çoğunluktan azınlı
ğa, ilköğretimden yüksek öğretime doğru ters 
orantılı bir temsil sistemidir bu. Bunun sakın
cası az bir düşünceyle meydana çıkacaktır. 

ikinci dengesizlik ise oy ve kanaat denge
sizliğidir ki, bakanlığın temsilcisi 88, dışar
dan gelen meslekî temsilci, daha doğrusu, ba
kanlık etkisinin dışında kalan temsilcinin sa
yısı 38 kişidir. Burada dikkat edilecek olursa 
bir bakanlık hegemonyası, siyasi otorite ege
menliği var demektir. 

Bunu söylemekle maksadımız, Millî Eğitim 
Bakanını veyahut da onun çok değerli örgütü
nü kınamak veya onlar hakkında olumsuz bir 
kanaat sahibi olduğumuzu (belirtmek değildir. 

Değerli arkadaşlarım; dikkati çeken üçün
cü dengesizlik ise dernek ve sendikaların tem-
siloiliklerinin sayısıdır ki, beşbin üyesi bulunan 
bir demek veya sendika Şûrada bir üye ile 
temsil edilmekte, bunun karşılığında 75 bin 
üyesi bulunan bir dernek veya sendika 1 üye 
ile temsil edilmektedir. Beşbin üyesi olan öğ
retmen kuruluşuna bir üye, 75 bin üyesi bu
lunan bir öğretmen örgütüne de bir temsilcilik 
verilmek suretiyle öğretmen dernek ve sendi
kaları arasında bir dengesizlik yaratılmakta
dır. 

Bunların düzeltilmesi mümkündür. Nitekim 
Başkanlığa sunacağımız önergemizde bunlar 
için yol gösterilmiştir. 

Değerli milletvekilleri; bu arada tasanda 
bâzı noksanlıklar da göze çarpmaktadır : 

Teorik lolarak Şûrada öğrenci velilerinin 
temsilcisi bulunmamaktadır. Hepiniz takdir 
edersiniz ki, bilhassa zamanımız koşulları al
tında okuyanlar öğrenciler değildir, onların 
velileridir; analarıdır, babalarıdır. Çocuklarla 
birlikte okurlar, çocuklarla birlikte sınıfta ka
lırlar, yaşantılarını, üzüntülerini birlikte ya
şarlar. öğrencilerle, öğretim görevlileri ile bu 
kadar yakından ilişkisi bulunan öğrenci veli
lerinin de Şûrada temsilcilerinin bulunması zo
runlu/dur inancındayım. 

Diğer bir noksanlık da, öğrenci kuruluşları 
da Şûrada temsil edilmemektedir. Bu da bir 
noksanlıktır. 

I Değerli arkadaşlarım; bu özetlediğim sa-
I loncaları ortadan kaldırıcı bir önergemiz var; 

sayın Başkanlığa onu sunacağım. Esasen bu 
görüşlerimizi üyesi bulunduğumuz Millî Eği
tim Komisyonunda da belirtmiş ve üzerinde 
durmuştuk. 

önergemizin ihtiva ettiği esaslar şunlardır: 
1. «Seçimle gelen üyeler» bölümünün (b) 

fıkrasında, «İlköğretimden coğrafi bölge esas 
tutularak çağırılacak köy veya bucak öğret
meni sayısının 1 den 2 ye çıkarılması, ki böy
lece az üye ile temsil edilen ilköğretim yeter 
derecede temsil edilmiş olacaktır. 

2. (c), (d), (f) fıkralarındaki, «Bakanlık 
müdürler komisyonu» kaydının kaldırılarak 
«Her eğitim enstitüsü, yüksek öğretmen okulu 
ve İslâm Enstitüsünce seçilecek 1 er temsilci» 
hükmünün konulması. Böylece tasarıda bakan
lık takdirine bırakılan bâzı kuruluşlar da azal
tılmış oluyor ve bakanlık hegemonyasına, kıs
men de olsa, son verilmiş oluyor. 

3. — (k) fıkrasındaki «Dernek ve sendika
lardan, kayıtlı üye sayıları en fazla olan üç ku
ruluştan 1 er temsilci...» yerine kayıtlı her beş 
Mn üye için 1 er temsilci, kaydının konulması... 
T-vylece, daha önce de arz ettiğim gibi, beş bin 
üyesi huhraan kuruluşa bir, 75 bin üyesi bulu
dan kuruluşa da bir temsilci verilmemiş olacak; 
^u kuruluşlar üye sayılariyle orantılı olarak 
Şûraya üye göndermek imkânına kavuşmuş ola
caklardır. 

4. — 1 nci maddeye şu fıkralar eklenmesi : 
«m) ti danışma kurullarının seçeceği birer 

üye arasından coğrafi bölge esas tutularak kura 
I ile tesbit edilecek birer öğrenci velisi, 

n) Federe edilmiş öğrenci kuruluşlarınca 
gösterilecek birer temsilci.» 

Değerli milletvekilleri, beni dinlediğiniz için 
teşekkür ederim. 

Önergemi Başkanlığa sunuyor, hepinize say
gılarımı tekrarlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Orhan Dengiz?.. Yok. 
Sayın Salih Aygün. Buyurun. 
SALİH AYGÜN (Amasya) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; 
Millî Eğitim Bakanlığının merkez kuruluş 

ve görevleri hakkındaki Kanunun ancak 3 ve 
9 ncu maddelerine dokunulmamış; 4 ncü, 5 nci, 
6 nci toplantılar ve gündemle ilgili maddeleri, 

I bugüne kadar tesbit edilen eksiklikler ve aksak-
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lıklar dikkate alınarak yeniden tesbit edilmiş 
bulunmaktadır. 

Eski Şûra uygulamalarında sınırsız olan üye 
sayısı sınırlandırılmış; bu şekilde Şûra toplan
tıları çıkmazdan kurtarılmıştır. 

Tabiî üyelik, seçimli üyelik, davetli üyelik, 
müşahittik gibi bâzı üyelikler ihdas edilmek su
retiyle Şûraya yeni bir veçhe verilmiş; aynı za
manda müşahitlere söz hakkı tanınmak suretiy
le de yepyeni bir husus getirilmiştir. 

Şûra toplantılarının bir seneye indirilmesi 
kararlaştırılmış - şahsan biz buna taraftar deği
liz - yepyeni bir büro kurulmak suretiyle, Şûra 
işlerinin günü gününe takibine imkân sağlan
mış, aynı zamanda bakanlara her istediği zaman 
Şûrayı toplamak hakla tanınmak suretiyle de 
bir elastikiyet verilmiş bulunmaktadır. 

Geçen gün konuşan arkadaşlarımızdan bir 
tanesi, maddenin uzun tedvin edildiğinden bah
setmişe de - Ta-hmin ediyorum, Sayın Şener'
di - kuruluşu itibariyle bu maddenin genişçe 
tedvininde fayda mülâhaza edilmiş ve bundan 
başka da bir imkân sağlanamamıştır. 

Eğitim ve öğretimin kurmay 'heyetini teş
kil edecek olan ve millî bir kuruluş halinde bu
lunan ıŞûra, millî bünyemizde, sosyal yapımıza, 
örf ve âdetlerimize uygun bir istikamet verece
ğine göre, bütün imkânlariyle politikanın dı
şında tutulmaya çalışılmış; komisyon çalışmala
rında da bu anlayış içerisinde iktidar ve muha
lefet üyeleri birlik ve beraberlik içinde bulun
muş olduklarından, bu zihniyet ile hazırlanan 
bu kanun tasarısından dolayı, çalışkan, hakika-
ken kıymetli olan Maarif Bakanımıza teşekkür
lerimi Büyük Meclis önünde arz etmeyi bir va
zife saydım. 

Fakülte ve üniversitelerden iştirak edecek 
üye sayısına değinen arkadaşımıza, kısaca ce
vap vermede fayda mülâhaza ediyorum. Şûra, 
ana, ilk, orta öğretim müesseselerine istikamet 
vereceğine göre, bu müesseselerde çalışan ar
kadaşlarımızın Şûrada ekseriyet temin etmeleri 
uygun görülmüştür. İştirak nisbetleri normal
dir ve bundan başka bir şey yapılacak durum 
yoktur. 

Bâzı arkadaşlarımız, siyasi örgütlerden bah
settiler. 

Çok kıymetli arkadaşlarım; siyasi örgüt 
ler, hangi örgüt olursa olsun, muayyen siyasi 

bir politikanın içersine yuvarlanmış bulunmak
tadırlar. Biz, Maarif Şûrasını siyasi kanaatler
den uzak, Millî Eğitimimize millî bir veçhe ve
recek kuruluş olarak kabul ettiğimize göre, bu 
şekilde düşünmenin de yersiz olduğuna kaani-
yiz. 

Öğrenci velilerinin nasıl seçilebileceğini, 
köylülerden nasıl delege alınacağını, söylemesi 
kolay olmakla beraber, kıstası tâyin etmek 
mümkün bulunmamaktadır. 

Arkadaşlarımızdan bir tanesi, millî eğitim 
ve öğretimin millî veçhesi ile tabana inmesin
den bahsetti. Zaten eğitim ve öğretimimizin anil-
letin bütününü kavrayıp, tabana yönelmiş bir 
istikameti vardır. Ancak, halka dönük eğitimi 
Atatürk ilkelerinin dışında kabul etmiyoruz. Za
ten, bugünkü maarif sistemimiz Atatürk ilkele
rinin ışığı altında bizim anladığımız mânada 
halka dönük, tabana inik bulunmaktadır. 

Millî birlik ve beraberliğimizin devamı, Bü
yük Türk Milletinin bekası, eğitim ve öğretimi
mize vereceğimiz istikâmet ve millî politika
nın tesbiti ile mümkündür. O halde, Türk maa
rifinin eğitim ve öğretimdeki politikasının 
anahatları vuzuha kavuşturulmalı, aynı za
manda milliyetçi, örf ve âdetlerimize uygun, 
millete yararlı bir politikanın içinde bulun
malıdır. Şûra, bu istikâmeti tâyin edeceğine 
göre, kendisine büyük vazifeler düşmektedir. 

Kanun anahatlariyle Hükümet programına, 
partimiz anlayışına, aynı zamanda politikadan 
uzak millî bünyemize uygun şekilde tedvin 
edildiğinden, yalnız bir yıllık toplantı dışın
daki hususların tamamen uygun olduğunu be
lirtir, hepinizi saygı ve hürmetle selâmlar, mil
let ve memlekete hayırlı ve uğurlu olmasını di
lerim. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Başka görüşmek istiyen sayın 
üye?.. Yok. Bu hususta verilmiş 6 takrir var
dır. Okutup, aykırılık derecelerine göre oyları
nıza arz edeceğim. 

Sayın Başkanlığa 
Madde 1. — (a) fıkrasında geçen «Müste

şar ve yardımcıları» ifadesinin «müsteşarlar ve 
yardımcıları» olarak düzeltilmesini rica ede
riz. 

Plân Komisyonu adına 
Rıfkı Danışman 

Erzurum 
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Yüksek Başkanlığa 
Taşanımı 4 ncü maddesinin (A) Tabiî Üye

ler bölümünün son satırında «yedi Millî Eği
tim Müdürü» ifadesinin, konuşmamdan açıkla
dığım sebepten ötürü, «beş Millî Eğitim Mü
dürü» şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim, 

Trabzon 
Mehmet Arslantürk 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 4 ncü maddesinin «B) seçimle ge

len üyeler» bölümünün, (b) fıkrasında, Şû
raya katılacak öğretmenlerin «üstün başarılı 
sayılmış olanı» yerine «üstün başarılı sayılmış 
veya teşekkür almış olan» şeklinde; 

2. — (c) fıkrasında da «Takdirname ile tal
tif edilmiş» yerine, «Takdirname veya teşekkür 
ile taltif edilmiş» şeklinde değiştirilmelerini 
arz ve teklif ederim. 

Trabzon 
Mehmet Arslantürk 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
2287 sayılı Kanunun 4, 5 ve 6 ncı maddele

rini değiştiren tasarının 1 nci maddesinin (A) 
bendinde belirtilen «Tabiî Üyeler» arasına (ç) 
fıkrası eklenerek; 

«ç - Genel Kurmay Başkanlığından albay 
veya daha yüksek rütbeden iki temsilci» ifa
desinin eklenmesini saygı ile öneririm. 

Çankırı 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Millî Eğitim Bakanlığı Merkez Kuruluş ve 

Görevleri hakkında 2287 sayılı Kanunun 4, 
5 ve 6 ncı maddelerini değiştiren tasarının 1 nci 
maddesinin (B) bendinin (m) maddesi eklenme
sini saygı ile öneririm. 

Öneri m) her coğrafi bölgeden iki köylü 
bir şehirli veya bir kasabalı öğrenci velisi ol
mak üzere 21 halk temsilcisi Şûraya katılır. 

Halk temsilcileri, en az ilkokul mezunu olan 
öğrenci velileri arasından, okul aile birlikleri 
arası kuruluşlar tarafından seçilecek her il
den birer kişi içinden Millî Eğitim Bakanlığı 
Talim ve Terbiye Kurulu tarafından saptanır. 

Çankırı 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

Millet Meclisi Başkanlığına 
2287 sayılı Kanunun değiştirilmesi hak

kında tasarının 1 nci maddesinde şu değişik
liklerin ve eklerin yapılmasını saygı ile öneri
rim. 

Uşak 
Adil Turan 

1. — «Seçimle gelen üyeler» bölümünün (b) 
fıkrasına ilköğretimden coğrafi bölge esas 
tutularak çağırılacak köy veya bucak öğret
men sayısının 1 den ikiye çıkarılması, 

2. (ç, d, f,) fıkralarındaki «Bakanlık Mü
dürler Komisyonu» kaydının kaldırılarak, her 
Eğitim Enstitüsü, Yüksek Öğretmen Okulu ve 
islâm Enstitüsünce seçilecek birer temsilci 
hükmünün konulması, 

3. (k) fıkrasındaki «dernek ve sendikalar
dan kayıtlı üye sayıları en fazla olan üç ku
ruluştan birer temsilci» yerine, «kayıtlı her 
5 000 üye için birer temsilci» kaydının konul
ması, 

4. 1 nci maddeye şu fıkraların eklenmesi : 
«m - îl Danışma Kurullarının seçeceği bi

rer üye arasından coğrafi bölge esas tutularak 
kura ile tesbit edilecek birer öğrenci velisi» 

«n - Pedere edilmiş öğrenci kuruluşlarınca 
gösterilecek birer temsilci.» 

BAŞKAN — Takrirlerin tümü bilgilerinize 
arz edilmiştir. 

Sayın Nuri Çelik Yazıcıoğlu'nun metinde 
yer almıyan ve Sayın Adil Turan'in yine me
tinde yer almıyan tâdil teklifleri en aykırı tek
lif olduğu cihetle sıra ile okyuyup, Hükümet 
ve Komisyonun mütalâasını aldıktan sonra oy
larınıza arz edeceğim. 

MEHMET YARDIMCI (İstanbul) — Söz 
rica eliyorum. 

BAŞKAN — Söz bitti efendim. Takrirlerin 
oylamasına geçtik. 

(Çankırı Milletvekili Nuri Çelik Yazıcıoğ-
lu'nun birinci önergesi tekrar okundu.) 

BAŞIKAN — Hükümet adına, buyurun 
efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ADINA ZEKÂl 
BALOĞLU (Talim ve Terbiye Kurulu Başka
nı) — Sayın Başkanım, çeşitli bakanlıkların 
isimlerini ayrı ayrı saymak yolu tutulmadı. Ta
sarıda «Davetli üyelik» kısmında Sayın Baka
na 15 üyelik hakkı tanınmaktadır. Sayın Ba-

— 506 — 
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kan bu yetkiyi çeşitli bakanlıklardan şûra gün
demi ile ilgili temsilciler çağırmak suretiyle 
kullanacaktır. Teklifi desteklemiyoruz, efen
dim, 

NURİ ÇELtK YAZIOIOĞLU (Çankırı) — 
Önergem üzerinde konuşamaz mıyım?.. 

BAŞKAN — Sayın Yazıcıoğlu, takrirler oku
nuyor demek, oylamaya geçtik demektir. Oy
lama esasında müzakere yapılmaz. 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — 
Sayın Başkanım, ben tabiî üyelik istemedim. 
önergem üzerinde konuşacağım. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi komisyona 
soracağım, Hükümete soracağım, oylayaca
ğım. 'Sistemimiz bu. 

Sayın Talim Terbiye Dairesi Başkanı, 
Millî Eğitim Bakanına 15 kontenjan verilmiş 
bulunduğunu, bu ta|kdir hakkını kullanacağını, 
bir nevi Sayın Yazıcıoğlu'nun tekllifinin de bu 
yetki içinde mütalâia edilebileceğini ifade etti
ler. Komisyon?.. 

PLÂN KOMİSYONU ADINA RIFKI DA 
NIŞMAN (Erzurum) — Önergeye katılmıyo-
ruz, ©fendim. 

BAŞKAN — Hükümet ve komisyon öner
geye katılmıyor. Takrir (Ç) fıkrasının eklen
mesi suretiyle Genel Kurmaydan en az albay 
rütbeli iki tabiî üyenin de ıkatılnuası yönünde
dir. Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmıiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

(Çankırı Milletvekili Nuri Çelik Yazıcıoğlu'-
nun ikinci önergesi teikrar okundu.) 

BAŞKAN — Hükümet adına buyurunuz 
efendim. 

MİLLÎ EĞÎTlM BAKANI ADINA ZEKÂÎ 
BALOĞLU (Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı) 
— Sayın Başkan, okul aile birlikleri tüzel kişi
liği olan kuruluşlar değil, sadece okul müdü
rünün yanında danışman kurulları olarak mev
cuttur. Tüzel kişiler oüanak varlıkları olmayan 
bu kuruluşların ayrıca seçim için teşkilâtlandı
rılmaları mümkün olmadığı gibi, yurt çapında 
yapılacak bir seçimle okul aile birlikleri tem
silcilerini düzenlemek de maddeten imkânsız de-
maosk kadar zordur. Kaldı ki, demin iarz etti-
ğlim Sayın Bakana 15 üyelik davet etme yetkisi 
tanıyan madde, konu iüe ilgili olduğu her defa-
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smda olkul aile birliklerini de, (aileleri de ıtemsi-
len üye davet etmek yetkisini vermektedir. 120 
kişilik bur Şûra içinde 15 kipik kontenjan 
ahenkli ve dengeli bir rakamdır, iarz ederim. 

Bu nedenle önergeye katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Hükümet ve komisyon önerge

ye katımıyorlar. Gerekçesini de izah ettiler. 
Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Usulsüzdür. 
bu muamele Sayın Başkan, Bakandan sonra 
önerge sahibine söz verilir. Hükümeti temsil 
eden bir üyeden sonra mutlaka bir üyeye söz 
verilir. Usul budur. Olur mu? Olmaz öyle 
şey. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, asabileş-
meyiniz. Pek tabiî olur, niye olmasın? 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Hakkın kay
bolduğu yerde asıabileşirim. 

BAŞKAN — Sayın görüşmeciler, görüşmele
ri esnasında fikirlerini beyan ediyorlar ve tak
rirlerini veriyorlar. Sayın Yazıcıoğlu görüşle
rini ifade etti. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş
kan, tatbik edilen ulsul hakkında söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, devam 
edelim de ondan sonra. Takrirlerimiz var 
daha. 

CENGlZHAN YORULMAZ (Ankara) — 
Başkanlığın tutumu hakkında söz istiyorum 
efendim. Bunu hafife almayınız, çocuk mu 
avutuyorsunuz bulada? 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim. 
Bir kişi ifade ediyor, | 

Efendim, maddeyi okuduk, 7 arkadaşımız 
mıadda üzerinde görüştü. Takrirleri bir defa 
okuduk, ikinci defa oya iarz ediyoruz. Oylama 
esnasındayız. 

NURİ ÇELtK YAZICIOĞLU (Çankırı) — 
Sayın Bıaşkan, önergıem üzerinde söz istiyorum. 
Hükümetten sonra konuşmak hakkım vardır, 
içtüzük sarihtir. Bür oldu bittiye gefeirmiye-
îim. 

BAŞKAN — Muhterem Yazıcıoğlu, zabıtlar 
meydandadır. Konuşmanız esnasında bu fıkra
ların eklenmesini istediğinizi, gerejkçenizi izah 
etmiş durumdasınız. 
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Sayın Mehmet Arslantürk de biraz evvel 
faunada görüşlerini tifade etti ve «tou mevzu ile 
ilgili takrMler veriyorum.» dedi. Görüşlerinden 
sonra da takrirlerini Genel Kurula iarz ettik, toi-
lâhara da oya iarz ediyoruz. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Bıaş-
kan, bir miletvekilii önergesini verdükben sonra 
izah edebilir. Hükümet konuştuktan sonra da 
mut3ıaka müdafaa etmesi için söz verilmesi lâ
zımdır. 

BAŞKAN — izah ettiler diyorum Beyefen
di. 

Siz şimdi en son söz üyenin midir diyorsunuz 
efendim? 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — Efendilm, biraz evvel de Sa
yın Âdil Turan Bey konuştuak ve konuşmaları 
esnasında tadil tekliflerini muhtevi noktaya de
ğindiler ve inerlerken kürsüden toir takrir ver
diler. Şimdi o takriri okuttuk. Bir de toen 
okuyacağım, Hükümetten ve komisyondan so
racağım, ısonra da oylarınıza iarz edeceğim. 

(Uşak Milletvekilli Âdil Tunan'ın önergesi 
tekrar okundu.) 

FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) _ Sayın 
Başkan, içtüzüğü uygulamıa bakımından yanlış 
bir tatbikat içindesiniz. Lütfen izin verin de du
rumu izah edeyim. 

BAŞKAN — Yani burada önergelerimi izah 
edenlere toir daha söz mü verin diyorsunuz? 

FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Hayın 
efendim, içtüzüğün 35 nci maddesine göre 
maddeler hakkında kesin ve laçık toir fikre va-
ratoilmek içjin toir tasarı veya teklifi laidolduğu 
komisyon müdafaa eder. Ancak, ilki veyia daha 
fazla komisyondan geçmişse bu komisyonlar an
cak, ilgili oldukları maddeler üzerinde fikir be
yan edebilirler. 

Binaenaleyh, Millî Eğitimin özü ile ilgili bir 
mevzuda Plân Komisyonunun fikir toeyan et
mesi sayın üyeleri aydınlığa kavuşturmamakta-
clır. Ben bu husus içtüzüğe aykırıdır diyorum. 

BAŞKAN — Efendim, şimıdiki tatbikatımız 
komisyonlardan geçen ve (bu mevzua dikkat 
etmenizi rica ediyorum.) en sen komisyonun de
ğiştirmesi üzerinde müzakere açmaktayız, Ni
hai komisyon da Plân Komisyonudur. 

FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — 35 nci 
i madde yürürlüktedir tSayın Başkan. 
j BAŞKAN — Müzakere ettiğimiz metni il-
! gilendirmiyen bir komisyonu buraya alıp, «Ne 

diyorsunuz» demek mümkün müdür? Müzakere 
ettiğimiz metin, Bütçe Plân Komisyonunun met
nidir. 

FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Lütfen 
bir de 35 nci maddeyi okuyunuz. 

BAŞKAN — Yanlışlık mütalâa etmiyoruz 
efendim. 

FAHRÎ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Bu hu
sus yanlıştır. 

Bundan evvelki toplantılarda Sayın Arar'ın 
Başkanlık ettiği toir oturumda yine böyle bir 
mesele olmuş ve Arar Komisyona söz hakkı ta
nımıştır. 

BAŞKAN — Sayın Uğrasızoğlu, elinizdeki 
teklife bakınız. Hükümet teklifi, bir. Millî Eği
tim Komisyonu değiştirisi, ki. Bütçe Plân Ko
misyonunun değiştirisi, üç. 

Şimdi, müzakere ettiğimiz metin Bütçe Plân 
Kömsyonu metnidir. 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — 
119 ncu madde öyle değildir. Müsaade ediniz 
ben buradan okuyup izah edeyim. 

BAŞKAN — Efendim, siz izah buyurdunuz. 
Arzu ediyorlarsa şimdi Adil Turan beye tekrar 
takririni izah etmek için söz vereceğim. Bir ke
re izah etmişlerdi. Genel Kurul böyle istiyorsa 
toöyle olsun. 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (ÇapJkırı) — 
Efendim, geçen oturumdaki konuşmamda Genel 
Kurmayla ilgili hiçbir beyanım olmadı. Tuta
naklar buradadır bakınız. Genel Kurmayla ilgi
li önerimi bugün verdim. 

BAŞKAN — Sayın Adil Turan'm tadil tek
lifini yeniden okuyorum. 

(Uşak Üyesi Adil Turan'in önergesi tekrar 
okundu.) 

BAŞKAN — Şimdi bu önergeyi madde mad
de ayırarak Hükümet ve Komisyonun görüşünü 
soracağım. 

1 nci madde üzerinde Hükümet ve Komisyo
nun gförüşü nedir? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ADINA ZEKÂİ 
BALOĞLU (Talim ve Terbiye Kurulu Başka
nı) — Efendim, tasarı üç, şehir veya kasaba 
öğretmeni, üç ilköğretim müfettişini ihtiva et-



M. Meclisi B : 74 27 . 4 . 1970 O : 1 

inektedir. 'Bu sayı temsil edilen diğer kuruluş
lar arasında bir ahenk getirmektedir, bunun 
bozulması diğerlerinin de artmasını intaceder. 
Böylelikle 125 kişi olarak düşünülen Şûra üyesi 
sayısını da artırmak gibi bir hal olur. Bu itibar
la Hükümet olarak önergenin aleyhindeyiz efen-. 
dim. 

BAŞKAN — Takrirdeki 1 nci tadil teklifi
ne Hükümet ve Komisyon katılmıyor. 

2 nci madde üzerinde Hükümetin görüşü ne
dir efendim? 

MİLLÎ EĞfTM BAKANI ADINA ZEKAİ 
BALOĞLU (Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı) 
— Efendim, 2 nci maddeye de aynı gerekçe ile 
katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Takrirdeki 2 nci tadil teklifine 
Hükümet ve Komisyon katılmıyorlar. 3 ncü 

ve 4 ncü maddeye de Hükümet ve Komisyon 
katılmıyorlar.' 

MEHMET YARDIMCI (istanbul) — Sayın 
Başkan, usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Buyurunuz Sayın Âdil turan. 

ÂDÎL TURAN (Uşak) — Sayın Başkan, Yü
ce Meclisin değerli üyeleri, önergemi hangi mak
satla verdiğimi daha önce uzun uzun açıklamış 
bulunmaktayım. 

Şûranın 128 üyesi var. Bu 126 üye, Şûra
nın kaderini dolayısiyle millî eğitimin alın ya
zısını tesbit edecektir. Şûra, Millî Eğitime, Mil
lî Eğitim de ulusun genel gidişine ışık tuta
caktır. Onun içindir ki, Şûra üyelerinin tesbi-
tinde dikkatli durmak, üzerinde hassas bulun
mak zorundayız. 126 üyenin dağılımında öğ
retimler arasında bir aksaklık vardır. İlköğ
retimin 14, orta öğretim ve yüksek öğretim iler
ledikçe temsilci sayısı azalmaktadır. Taban
dan tavana doğru giden bir anormal ve ters 
orantılı temsil sistemi vardır bu üyelerin sa
yısında. 

Bu arada asıl üzerinde durmak istediğim önem
li konu da şudur : 126 üyenin 88 i bakanlığın ge
nellikle işareti ile gelecek durumdadır. Böyle
ce, büyük çoğunluğu siyasi kudretin, siyasi oto
ritenin elinde olan bir Şûra, siyasi otoritenin 
göstereceği yolda ve yönde hüküm verecektir. 
Böylece ıŞûra memleket gerçeklerinden çok da
ha farklı, millî eğitim gerçeklerinden çok daha 
farklı siyasi otoritenin istikametinde hareket 

edecek ve dolayısiyle Millî Eğitim Bakanlığı
nın hareketi millî eğitim olmaktan ziyade, si
yasi eğitim hareketi olacaktır. Bu kuşku ile bu 
önergemi vermiş bulunmaktayım. 

Seçimle gelen üyeler bölümünün (B) fıkra
sında ilköğretimde coğrafi bölge esas tutula
rak çağırılacak köy veya bucak öğretmeni sa
yısının 1 den 2 ye çıkarılması demişim. 

Esasen coğrafi bölge olarak 7 bölge alınmış
tır. Bilâhara hu 5 e indirildi. Böylece, ilköğre
timin temsilci sayısı 5 iken 10 a yükselmiş, da
ha doğrusu iki katına yükselmiş olacaktır. Bu 
gelenler, köylerden gelecekler sayın arkadaşla
rım, acı gerçeklerin içinden gelecekler, katî 
gerçeklerin içinden gelecekler. Memleketin 
gerçeklerini, millî eğitimin ağır yükünü omuz
larında taşıyan insanlar gelecektir. Bu arada 
bunların parmağının apayrı bir anlamı ve de
ğeri olacaktır. 

2. (c), (d)„ (f) fıkralarındaki «Bakanlık 
Müdürler Komisyonu» kaydının kaldırılarak, 
«Her eğitim enstitüsü, Yüksek Öğretmen Oku
lu ve İslâm Enstitüsünce seçilecek birer tem
silci» hükmünün konulması. 

Sayın arkadaşlarım, kanun teklifinde, «Eği
tim Enstitüsü, islâm Enstitüsü, Yüksek Öğret
men Okulu öğretmenler kurulunca seçilecek 
üyeler arasından Bakanlık Müdürler Komisyo
nunun seçeceği birer üye» deniyor. 

Bakınız, takdirlerinize arz ediyoruum, Ba
kanlık Müdürler Komisyonu bu seçimi yaptı
ğı takdirde, hem Bakanlık kendi istikameti
ne yönelecek kişileri seçmekte serbest olacak, 
hem de bu kuruluşların öğretmenleri arasın
dan seçilen üyeler bir daha elemeye tabi tutu
lacaktır. 

«Miktarı çoğalacak» iddiasına gelince: Esa
sen miktar da çok değildir. Bugün eğitim ens
titülerinin sayısı 10 - 12 tanedir, islâm Ensti
tüsünün sayısı,, tahmin ederim üç veya dört^ 
tür. Yüksek öğretmen okullarının sayısı ise bir o 
kadardır, çok azdır. Hal böyle iken bu müesse-
seselerin öğretmenler kurulunca kendi ara
larından seçecekleri bir temsilcinin Bakanlık 
Müdürler Kurulu süzgecinden geçmeden, doğ
rudan doğruya gelmesini sağlamak lâzımdır. 
Yani, Bakanlık Müdürler Komisyonunun, Ba
kanlığın kanaatinin, düşüncesinin, seçiminin 
biraz da, karşısına çıkmış olmak için bu hükmü! 
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getiriyoruz. Bakanlık tarafını tutacak olan 88 
üyenin sayısını böylece azaltarak Şûrayı ta
rafsız bir şekilde yönetecek bir kurul sağlan
mış oluyor bu önergemle. 

3. (k) fıkrasındaki dernek ve sendika
lardan «Kayıtlı üye sayıları en fazla olan üç 
kuruluştan birer temsilci» yerine, «Kayıtlı her 
5 000 üye için birer temsilci» kaydının konul
ması... 

Değerli arkadaşlarım, tasarıda, «En çok 
üyesi bulunan sendika ve derneklerden birer 
temsilci» deniliyor. Bugün tasavvur buyurun 
ki 5 002 üyesi olan bir dernek var, 75 000 üye
si olan dernek de var. Böylece 5 000 üyesi olanı 
bir derneğin bir temsilcisi olacak 75 000 üyesi 
olan bir sendikanın temsilcisi yine bir kişi ola
cak. Bu öğretmen kuruluşları arasındaki den
gesizliği ortadan kaldırmak için bu hükmün 
yerini bulmasını arzuluyorum. 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Komisyonda 
siz de vardınız, orada bunun münakaşasını yap
tık,, hatırlarsınız. 

ÂDİL TURAN (Devamla) — Sayın sözcü, 
orada çok iyi hatırlarsınız, bunu defaatle tek
rarladım; yazılı önergelerim oldu, fakat par
mak hesabiyle ben, zannediyorum altıya do
kuz mağlûboldum. 

4. 1 nci maddeye şu fıkraların eklenme
si: 

«m) il danışma kurullarının seçeceği bi
rer üye arasından coğrafi bölge esas tutula
rak kur'a ile tesbit edilecek birer öğrenci veli
si.» 

Değerli milletvekilleri, daha önce de arz et
tim, her çocuğun annesi, babası, o çocuktan 
daha çok sıkıntı çekerek çocuğunu okutur. 
istiyorum ki, öğrencilerin anneleri, babaları da 
katkıda bulunsunlar bu şûraya, onlar da fikir
lerini söylesinler,, görüşlerini belirtsinler. 

Sayın Hükümet sözcüsü buyurdular ki, hat
tâ sayın komisyon sözcüsü de ayna noktaya dik-. 
kati çektiler, «Bunun seçimi mümkün olmı-
yacaktır» dediler. 

Değerli, arkadaşlarım, bunun seçimi müm
kündür. Bakınız, «İl danışma kurulları» deni
yor. Her ilde bir^ danışma kurulu vardır. O da
nışma kurulu kendi arasından bir veli seçe
cektir. Bu seçilenler arasından Bakanlık kur'a 
ile,, her coğrafî bölgeden birer tane olmak üze-
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re, öğrenci velisi temsilcisi gönderecektir. Bu
nun seçimi de kolaydır. Öğrenci velilerinin 
şûraya katılması ile önemli bir dönüm aşıl
mış olacaktır. 

Öğrenci kııruluşularmdan da temsilcilerin 
katılmasını arzuluyorum. Bu da yine miktar
da büyük kabarıklık meydana getirmiyecek-
tir. Federasyonlardan birer temsilci gelmek 
suretiyle küçüklerin eğitim ve öğretimlerine 
ağabeylerinin de katkıda bulunmasında fay
dalar mülâhaza etmekteyim. Bu önergelerimle 
hiçbir art düşüncem yoktur. Bunu kesin bir 
dille belirtmek isterim. 

Tek amacım şudur Şûra, cidden millî eği
timin bel kemiğidir, temel taşıdır, şûranın kuv
vetli esaslar altında toplanması, kuvvetli so
nuçlar getirecektir. Bu inanç içinde sunduğum 
önergemi kabul ederseniz gerçek anlamda se
vincim, memnuniyetim büyük olacaktır. 

Saygılarımı tekrar ederek huzurlarınızdan 
ayrılıyorum. 

MEHMET YARDIMCI (istanbul) — Sayın 
Başkan,, 34 ncü madde ile ilgili bir beyanım ola
cak, söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Oylama esasında hiçbir husus
ta söz veremem Sayın Yardımcı. 

Efendim bendleri ayrı ayrı oylarınıza arz 
edeceğim. 

Sayın Âdil Turan tarafından verilmiş öner
genin birinci kısmı ile «seçimle gelmiş üyeler 
bölümünün(b) fıkrasına, ilköğretimden coğra
fî bölge esas tutularak çağırılacak köy veya 
bucak öğretmeni sayısının 1 den 2 ye çıkarıl
ması» teklif olunmaktadır. 

Hükümet ve Komisyon katılıyor. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

«2. (ç), (d), (f) fıkralarındaki Bakanlık 
Müdürler Komisyonu, kaydının kaldırılarak, 
her Eğitim Enstitüsü, Yüksek Öğretmen Okulu 
ve islâm Enstitüsünce seçilecek birer temsil
ci, hükmünün konulması.» 

Hükümet katılmıyor, Komisyon katılmı
yor. Bu bendin kabulü hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... kabul edilmemiştir. 

«3. (k) fıkrasındaki dernek ve sendika
lardan kayıtlı üye sayıları eri fazla olan üç ku
ruluştan birer temsilci yerine,, kayıtlı her 5 000 
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üye için birer temsilcilik kaydının konul
ması». 

Bu bendi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

«4. 1 nci maddeye şu fıkraların eklenme
si: (m) il danışma kurullarının seçeceği bi
rer üye arasından coğrafi bölge esas tutu
larak kura ile tesbit edilecek birer öğrenci ve
lisi.» 

«n) Federe edilmiş öğrenci kuruluşların
ca gösterilecek birer temsilci.» 

Bu fıkraların maddelere eklenmesi husu
sunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Buyurun Sayın Yardımcı. 
MEHMET YARDIMCI (İstanbul) — Sayın 

Başkan, muhterem, arkadaşlar, 
Bendeniz, usul bakımından yanlış bir tu

tum içerisinde bulunulduğu kanaati içerisin
de huzurunuzu işgal etmekteyim, özür dilerim. 

Dikkatimi çeken şu: Bu kanun günlerce 
komisyonda müzakere edilmiş, münakaşası 
yapılmıştır. Bendeniz Millî Eğitim Komisyonu 
Başkanı olarak arz ediyorum; bu münakaşa 
esnasında arkadaşlar ittifaka yakın bir şekil
de oylarını kullanmışlardır. Bir iki arkadaşın 
verdiği takrir, ekseriyetle kabul edilmiştir. 
Hattâ bir misal olarak arz ediyorum, Sayın Çe
lik arkadaşım, hangi noktada olduğunu ifade 
edemiyeceğim, hafıza insana ihanet eder, der
ler,, bir teklifte bulundular. Millî Eğitim Ba
kanı kendilerinden rica ettiler, bu teklifin ka
bili tatbik olmadığını söylediler. Kendileri 
takrirlerini geri almışlardı. Bunu da hatırlı
yorum, kendilerine hatırlatmak isterim. 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — 
Doküman konusunda idi o, doküman konusun
da. 

MEHMET YARDIMCI (Devamla) — Mese
le orada değil efendim. 

BAŞKAN — Sayın Yardımcı, acaba usulü 
rica edebilir miyim, Başkanlığın tuttuğu usu
lün ynlışlığı nedir? 

MEHMET YARDIMCI (Devamla) - Dik
katimi çöken şudur efendim: Şimdi burada ka
nun layihası hepimizin huzurunda bulunmak
tadır. imzalar da mevcuttur. Hiçbir arkadaş, 
muhalif muvafık, «söz hakkım mahfuzdur» ve
ya «muhalefet şerhim vardır», diye bir şey yaz
mamıştır burada. 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — 
Benim var efendim, ben yazdım. 

MEHMET YARDIMCI (Devamla) — Bir da
kika... 

Şimdi buna göre takriri veren arkadaşla
rın hepsi de Millî Eğitim Komisyonunda bulu
nan sevgili arkadaşlarımdır. 

Gelelim usulsüzlüğün ne olduğuna: içtüzü
ğümüzün 34 ncü maddesinin 14 ncü sayfası
nın aşağı kısımlarına göz atarsanız diyor ki; 
«Kendisinin muhalif kaldığı, mazbatada mu-
sarrah bulunmadıkça, tarafından imzalanmış 
bir mazbata aleyhinde encümen âzasından biri 
söz söyliyemez ve mazbata muharririnden is-
tizahatta bulunamaz.» 

Şimdi muhterem arkadaşlarım,, işte benim 
üzerinde durmak istediğim bu. Yani, hem meş
ruhat vermiyeceksiniz, sonra aynı zamanda 
da burada takrir vermek suretiyle değiştiril
mesini istiyeceksiniz. 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — 
Tasarı elinizde Sayın Başkan kamu oyuna yan
lış aksettiriliyor. Milletvekillerinin haklarını 
korumak zorundasınız Sayın Başkanım. Söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Tabiî koruyacağım, ama'bir da
kika müsaade ediniz Sayın Yazıcıoğlu. 

Efendim, komisyondaki çalışmalar ve «söz 
hakkım mahfuzdur» yazılı metin elimizdedir. 
Sayın Yardımcı, tahmin ediyorum ki, Başka
nın bu görevini ifa etmediğini ima ediyorlar, 
yoksa sayın üyelere değil. Yani ben size bu 
teklifin aleyhinde, «söz hakkım mahfuzdur» de
mediğiniz takdirde söz veremem. «Bunu yap
mıyor Sayın Başkan» demek isterler. 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — 
Benim ismimden bahsettiler. 

BAŞKAN — Sizin için değil, Âdil Turan 
Bey var orada. Sayın Yazıcıoğlu «Söz hakkım 
mahfuzdur» demiş, fakat Âdil Turan Bey bunu 
dememiş, Onu tenkidediyorlar,, buyursunlar ten-
kidlerini yapsınlar, biz de cevabımızı verece
ğiz efendim. Mesele benimle sayın hatip arasın
dadır. 

ÂDİL TURAN (Uşak) — Sayın Başkan, be
nim imzam yoktur ki. 

BAŞKAN — «imzada bulunmadı» deniyor, 
müzakerede bulunmadı değil. 

Devam buyurun Sayın Yardımcı, 
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MEHMET YARDIMCI (Devamla) — Muh
terem arkadaşlanm, çok rica ediyorum,, beni 
bir art düşünce ve maksatla kürsüye gelmi
şim gibi bir havanın içerisine düşürüyorsunuz. 
Benim bir maksadım yok. Böyle bir maksadım 
yok, benim bir art niyetim yok. 

ŞAŞKAN — Sayın Yardımcı, benim usu
lüm, Başkanlığın usulü hakkında konuşuyor
sunuz, değil mi efendim? 

MEHMET YARDIMCI (Devamla) — Evet 
efendim. 

Benim demek istediğim; komisyonda bü
tün müzakereler yapılmıştır, muhalefetten bir* 
çok güzel teklifler olmuştur ve buna Hükü
met olsun diğer arkadaşlar olsun üyelerin hep
si iştirak etmişlerdir. Müzakereler esnasın
da mümkün olmıyan noktalar kabul edilme
miştir. 

Benim kasdım, bütün arkadaşların, aşağı -
yukarı ittifaka yakın olarak karar altına al
dıkları bu kanunun buradan mümkün olan 
süratle çıkarılmasıdır. Her̂  arkadaşın burada 
gelip lehte veya aleyhte konuşması gayet nor
mal ve tabiîdir, ama usüli bakımdan hem mü
zakere kısalmış olur, hem de Sayın Başkan usu
lü tatbik etmek suretiyle bu kanunun biran 
evvel çıkmasını temin etmiş oluruz. Bu kürsü
de ben polemik yapmıyorum, muhterem arka
daşlarım, ona alışık değilim. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Başkanlık olarak müsaade eder
seniz bir hususu arz edeceğim., 

Bâzı arkadaşlarımız İçtüzüğün 35 nci mad
desinden bahsettiler... 

FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Sayın 
Başkan, 34 ncü madde yanlış anlaşıldı. 

BAŞKAN — 34 ncü madde, Sayın Yardım-
cı'nın şimdi «söz hakkım mahfuzdur» meşruhatı 
üzerindedir. 

Bir de 35 nci madde var. Şimdi, 35 nci mad
deye göre «ilgili encümen müzakerede muha-
tabolur» diyor. Biz komisyonu davet ettik. Ev
velâ, Başkanlık olarak, «Komisyon yerini al
sın» dedik. Bütçe - Plân Komisyonu yerini al
dı. 

Metne dikkat ederseniz, tasarı metni, Mil
lî Eğitim Komisyonunun bütün maddelerini 
değiştirmiş,, yeniden madde tedvin etmiş, mad
delerin hepsi bu, komisyonda tadil görmüş. 

Millî Eğitim Komisyonu daha önce bir me
tin kabul etmiş. Burada Millî Eğitim Komisyo
nunu davet ettiğimiz zaman Bütçe ve Plân 
Komisyonunda yapılan tadillerinin cevabını na-
,sıl verecektir? 

Biz, Genel Kurulda kanunun müzakeresine 
baslarken, Bütçe - Plân Komisyonunun hazır
ladığı raporun okunup, okunmaması hususu
nu oya koyduk. 

Bu sebeple müzakere ettiğimiz husus Büt
çe - Plân Komisyonu metnidir. Onunla ilgili
dir. Eğer, «Aynen kabul edilmiştir, 1 nci mad
de aynen kabul edilmiştir, 2 nci madde aynen 
kabul edilmiştir, 3 ncü madde aynen kabul 
edilmiştir...» denseydi, o zaman 35 nci madde
nin yürürlük ve tatbikatı düşünülebilirdi, 

Bugüne kadar yapılan tatbikat ve teamül 
de bu merkezdedir. 

FAHRt UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Sayın 
Başkan, izin veriniz de İçtüzüğün ilgili madde
sini müdafaa edelim. 

BAŞKAN — Hayır, ben maddeden bahset
miyorum, önümdeki metinden bahsediyorum. 

FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — izin ve
rin,, gayet açık, izah edelim. 

BAŞKAN — içtüzük müzakeresi değil, usul 
müzakeresine geçmedik, efendim. 

FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Yanlış-
tıı\ tutumunuz, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Tutumumuz yerindedir, tatbi
katımıza uygundur, önümdeki metne uygun
dur. Millî Eğitim Komisyonu metinlerinin hep
si tadil edilmiştir, maddeleri değişmiştir, fık
raları değişmiştir. 

Karşımızda şimdi başka bir komisyon var. 
Bu komisyon kendisini bu metin ürerinde tadil 
yapmaya yetkili görmüştür ve yapmıştır. 

FAHRÎ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Sayın 
Başkan, bu 35 nci maddeyi görmemezlikten 
geliyorsunuz. Burada «Başlıca aidolduğu ko
misyon müdafaa eder» diyor, ama Bütçe Plân 
Komisyonu kendisiyle ilgili olan kısmını mü
dafaa eder. Bu ıkanun tasarısının ne bütçe ile, 
ne de plânla ilgisi vardır. 

BAŞKAN — Sizinle beraberim; bu fikirde 
sizinle beraberim, ama Bütçe Plân Komisyonu 
bütün maddeleri değiştirmiş. 

FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Burada 
yanlış olduğunu ifade etmek istiyoruz, Sayın 
Başkan. 
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BAŞKAN — Yanlışsa tadil teklifi verilir. 
FAHRÎ UĞRASIĞOĞLU (Uşak) — Efendim, 

bütün maddeler tadil edilmemiş, yanlışlıkla ta
dil görmiyen maddeler de basılmış. Maddele
rin yüzde 09 u aynen kabul edilmiş. 

BAŞKAN — Efendim, gerekçede de tadil se
bepleri zikredilmiş. Gerekçesinde bertafsil yaz
mış neden değiştirildiğini. 

FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Bunu, 
hiç olmazsa tescil edelim, önemli bir komisyo
nun metnini başka bir komisyon müdafaa 
ederse... 

BAŞKAN — iSaym Uğrasızoğlu, beyanları
nız zaten zapta geçiyor. Bizimkiler de geçti. 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — 
Sayın Başkanım, Millî Eğitim Komisyonu Baş
kanı Yüoe Meclisin huzurunda Millî Eğitim Ko
misyonu çalışmalarını yanlış aksettirmiştir. 
Milletvekilinin hakkını korumanız gerekmek
tedir. Bunu burada tasrih edeceğim. 

BAŞKAN — Ben tasrih ettim, beyefendi. 
NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — 

Bu noktada açıklama yapmak zarureti vardır. 
«Sayın Millî Eğitim Bakanı kendisine rica et
ti ve önergesini geri aldı» buyurdular, beni dö
neklikle itham ettiler. 

BAŞKAN — Beyefendi, bir takrir verilip 
geri alınabilir, tekrar verilebilir. Bu, en tabiî 
hakkınız. 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — 
Bunu burada açıklamak zorundayım. Bu bir 
sataşmadır. Kısaca bunu izah etmeli için. 

BAŞKAN — Yalnız bir hususu arz edeyim; 
biz, esasen Millî Eğitim Komisyonunun rapo
runu veya teklifini müzakere etmiyoruz. 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — 
Ama adım geçmiştir, ismim burada tutanağa 
geçmiştir. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sataşma, sa
taşma.... 

BAŞKAN — Sayın Şener «sataşma var» di
yor. Size tavzih bakımından söz veriyorum. 
Sataşma kabul etmiyorum. 

Tavzih için, buyurun, vuzuha varsın. 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; önce, 
bir durumu açıklamak üzere bana söz verdik
leri için sayın Başkana teşekkür ederim. 

Sayın Millî Eğitim Komisyonu Başkanı hu
zurlarınıza gelerek ve elimizdeki tasarının altın
daki durumu okumadan «söz hakkım saklıdır» 
yazısını görmeden, sizin gözlerinize baka baka 
gözlerinizin önündeki konuda beni yalancı çı
kardılar. 

Lütfen, elinizdeki tasarının 3 ncü sayfasını 
açın, soldan itibaren 1, 2, 3, 4, 5 nci sırada 
«Çankırı, söz hakkım saklıdır, Nudi Çelik Ya-
zıcııoğlu» yazıyor mu, yazmıyor mu? Önoe bu
nu ortaya koyalım. 

BAŞKAN — Ben onu tescil ettim, efendim. 
NURİ ÇELÎK YAZICIOĞLU (Devamla) — 

iki,... 
SALİH AYGÜN (Amasya) — Komisyon 

Başkanı sizin için demedi, Âdil Turan'a söy
ledi. 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Devamla) — 
istirham ederim, Salih Bey. Çok istirham ©de
rim, adım geçmiştir. Lütfen dinleme olgunluğunu 
gösterin. Hocasınız, yıllarca öğrencileriniz sizi 
dinledi. 

SALİH AYGÜN (Amasya) — «Sizi kasdet-
medi» diyorum. 

BAŞKAN — Sayın Aygün, Komisyonda çok 
tartışmışsınız, yine Genel Kurulda devam etti
riyorsunuz, lütfen. 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Devamla) — 
Aynı tasarının 5 nci maddesinin - lütfen bakı
nız, 10 ncu sayfada, yukarıdan 2 nci paragraf -
dokûmanj.ar konusunda, «Şûra dokümanları, 
Şûra üyelerine Şûra toplantısından bir ay önce 
postalanır» diyor. Komisyon tartışmaları sıra
sında ben bu konuyu ele aldım ve «Türkiye'nin 
ulaşım durumu malûmunuzdur, hiç değilse, ar
kadaşlara tetkik fırsatı verme bakımından, 
Şûra üyelerine ellerine iki ay önce ulaşsın.» 
dedim ve böyle bir önerge verdim. 

Millî Eğitim Bakanı geldi, bendenizden rica 
etti, bu önergeyi geri al diye. Tekriri müzakere 
teklif ettik, kabul edildiği halde, bunu geri al
dık. 

Bir muhalefe* milletvekili olarak Millî Eği
tim Komisyonunda Millî Eğitim Bakanına anla
yış göstermek suç mudur, değerli arkadaşlarım? 
Hep sizin gibi, «Karaya ak, aka kara» înı diye
lim, böyle mi diyelim? (A. P. sıralarından gü
rültüler) 

BAŞKAN — Sayın Yazıcıoğlu, size tavzih 
etmeniz için söz verdim. Söz hakkınız, Sayın 
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Mehmet Yardımcının beyanlarına cevap vermek 
idi. 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Devamla) — 
Bitiriyorum Sayın Başkanım. Cevap verdim 
efendim. 

BAŞKAN — Tüm olarak «siz, biz» kelimele
ri pek uygun düşmüyor. 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Devamla) — 
Sayın Başkanım, 'bunlar o konu ile ilgilidir. Şû
rada önemli bir konu geliyor. Memlekettin temel 
sorunlariyle ilgili bir konuyu görüşüyoruz. Oy
lamaya gelince, iktidar milletvekili teklif ettiy
se kabul, muhalefet millet vekili teklif ettiyse 
ret. Bunun hesabı bizden sorulur üzülüyorum. 

Saygılarımla. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, önergeleri okumaya 
devam ediyoruz. 

Komisyon adına Rıfkı Danışman tarafından 
verilmiş olan takrirle birinci maddenin (a) fık
rasında geçen (Müsteşar ve yardımcıları) ifa
desinin (müsteşarlar ve yardımcıları) olarak 
düzeltilmesi istenmektedir. 

Hükümet bu teklife katılıyor mu efendim9 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ADINA ZEKÂİ 
BALOĞLU (Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı) 
— Maddi hatadır katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Maddi hatadır, katılıyorsunuz. 
«Müsteşarlar ve yardımcıları» şeklinde tadil 

takririni oylarınıza arz ediyorum.. Kabul buyu
ranlar... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde okunurken tadil şekliyle okunup, oy
larınıza arz edilecektir. 

Sayın Mehmet Arslantürk tarafından veril
miş bir takrirde, «4 ncü maddenin (A - Tabiî 
üyeler) bölümünün son satırında (Yedi Millî 
Eğitim müdürü ifadesinin, konuşmamda açık
ladığım sebepten ötürü (Beş Milî Eğitim mü
dürü) şeklinde değiştirilmesini arz ederim.» 
denmektedir. 

Komisyon katılıyor mu? 
PLÂN KOMİSYONU ADINA RIFKI DA

NIŞMAN (Erzurum) — Katılmıyoruz efendim. 
'BAŞKAN — Hükümet? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ADINA ZEKÂİ 
BALOĞLU (Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı) 
— Katılmıyoruz. 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Muhalefet 
şerhi yok, burada önerge veriyorlar. 
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BAŞKAN — Sayın Ayigün, Bütçe - Plân 
Komisyonumun raporunu müzakere ediyoruz, 
onun metnini müzakere ediyoruz. 

Hükümet ve komisyon katılmıyor. Takrir
de ifade edilen (7) rakamın (ö) olarak değişti
rilmesi hususunu oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kalbul edilme
miştir. 

Sayın Mehmet Aslantürk tarafından veril
miş diğer bir takrirde; 

«1. (Ib) fıkrasında Şûraya katılacak öğret
menlerin (üstün başarılı sayılmış olanı) yerine 
(üstün başarılı sayılmış veya teşekkür almış 
olan) şeklinde; 

«2. (c) fıkrasında (takdirname ile taltif 
edilmiş) yerine (takdirname veya teşekkürle 
taltif edilmiş) şeklinde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim.» denmektedir. 

Bu fıkraları ayrı ayrı oya arz edeceğim. 
önce, «(Üstün başarılı sayılmış olanı) yeri

ne (Üstün başarılı sayılmış veya teşekkür al
mış olan)» şeklindeki tadil teklifini önce oyla
rınıza sunacağım. 

Komisyon ve Hükümet bu teklife katılıyor
lar mı? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ADINA ZEKÂİ 
BALOĞLU (Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı) 
— Katılmıyoruz. 

PLÂN KOMİSYONU ADINA RIFKI DA
NIŞMAN (Erzurum) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve komisyon katılmı
yorlar. 

İKalbul edenler... Kalbul etmiyenler... Efendim, 
tereddüt hâsıl olmuştur. Tekrar oylıyacağım. 

Kabul edenler lütfen işaret buyursunlar... 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — 
Aksi olsaydı, zil çalacak mıydınız? (C. H. P. 
sıralarından «Bravıo Başkan» sesleri) 

BAŞKAN — Ne yapalım efendim? Bir şey 
mi var? Tabiî, yoklama yapılırken zil çalınır 
ve her iki tarafa da öter, beyefendi. 

Kabul edenler lütfen işaret buyursunlar... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir, efen
dim. (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Ne ya
palım yani, oylamaya çağırmıyalım mı? 

«2. (c) fıkrasında (Takdirname ile taltif 
edilmiş) yerine (Takdirname ve teşekkürle tal-
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tif edilmiş) şeklinde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim» diyor. 

Komisyon ve Hükümet daJha evvel katılma
dıklarını beyan ettiler, katılmıyorlar. 

Oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir efen
dim. 

Şu anda, Maraş Milletvekili Sayın İbrahim 
ttstürk tarafımdan verilmiş bir takrir gelmüş-
tir, okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
2287 sayılı Kanunun 4, 5, 6 ncı maddeleri

nin değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarlısı
nın 4 ncü maddesinin (Millî Eğitim Bakanı ta
rafından davet edilecek üyeler) başlığı altında
ki (c) bendine bir fıkra ilâve edilerek, (Her 
yıl «ıra ile ve İçişleri Bakanlığının tensiıbiyle 
5 vah) ibaresinin konmasını arz ederim. 

İbrahim öztürk 
Maraş 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ADINA ZEKÂ1 

BALOĞLU (Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı) 
— Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Gerekçeniz. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ADINA ZEKÂ! 
BALOĞLU (Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı) 
— Efendim, bu madde, gündem konusu ile il
gili olarak, resmî kuruluş Veya kişiler arasın
dan Millî Eğitim Bakanına, Şûraya katkıda 
bulunabilecek en yetkiliyi seçmeyi istihdaf edi
yor. Bunun tadadı yoluna gidilmesi Şûranın 
gündemiyle ilgili konularda önceden bir tah
dit anlamına gelmektedir ki, Şûraya en yet
kiliyi seçmekten ibaret olan, 126 kişi arasından 
15 kişiyi tahdidetmek anlamına gelir. Millî 
Eğitim Bakanı, gündemle ilgili alanda o anda 
en yeıtkili gördüğü 15 kişiyi davet edebilecek
tir. Bunun tahdidi Şûraya beklenen katkıyı 
sağlamıyacaktır efendim. 

Bu itibarla katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon 
PLÂN KOMİSYONU ADINA RIFKI DA

NIŞMAN (Erzurum) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl

mıyor. 
Sayın İbrahim Öztürk, buyurun, takririnizi 

izah etmek üzere. 

İBRAHİM ÖZTÜRK (Maraş) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri, önergemiz, valilerin 
de Millî Eğitim Şûrasına katılmasını öngörmek
tedir. 

Bu, çok yerinde bir husus olacaktır. EsM 
bir tatbikatçı olarak bu hususta Yüksek Kuru
lunuzu aydınlatmak isterim. 

5442 sayılı 11 İdaresi Kanununa göre, vali, 
Devletin ve hükümetin mümessili olup, her ba
kanın ayrı ayrı, Ibir yerine getirme organıdır. 

Keza kanunların, yani Yüce Meclisinizden 
çıkmış olan ve yürürlüğe konmuş olan bücümle 
kanunların uygulanmasından sorumlu kişidir. 

Keza 5442 sayılı 11 İdaresi Kanunu ve İdare-i 
Hususiye-i Vilâyat Kanununa göre valiler, illeri 
içinde eğitim ve öğretim işlerinden de sorumlu
dur. 

Millî Eğitimin başı olan Millî Eğitim Mü
dürlerinin birinci derecede âmiri ve aynı za
manda sicil âmiri durumundadır. Yalnız Millî 
Eğitim Müdürünün değil, il içindeki tüm öğ
retmenlerin sicil âmiri durumundadır valiler. 

Ayrıca, gerek biraz evvel arz ettiğim kanun
lara ve diğer özel kanunlara göre valiler, bir
çok eğitim komisyonlarına da başkanlık yapar
lar. 

İlkokul inşaat programlarının hazırlanmasın
da valiler birinci derecede rol oynarlar. 

Keza özel İdare bütçesinden eğitim işleri 
için harcamalar yaparlar. 

Bütün şu kısa izahattan anlaşılacağı gibi, 
valiler, birçok hizmet sektörlerinde olduğu gibi, 
özellikle eğitim işlerinde kendi illerindeki prog
ramlardan, bu programların yürütülmesinden, 
öğretmenlerin çalışmasından ve tüm eğitim iş
lerinden sorumlu durumdadırlar. 

O halde, Millî Eğitim Şûrası gibi, Türkiye'
nin eğitim politikasına ve plânlamasına istika
met verecek ve kaynak olacak çok değerli bir 
Şûranın içinde Devletin ve hükümetin mümes
sili bulunan ve Millî Eğitim Bakanının o ilde 
icra organı olan valilerin de yer alması gayet 
normal bir husus olur. 

iSırası geldiği zaman hükümet ve bakanlar 
kendi konularına taallûk eden işlerden valileri 
sorumlu tutarlar, fakat böyle bir konuda neden
se unutulurlar. Bu bakımdan, bir eski idareci 
olarak ve türlü tatbikatın içinde yuğrulmuş bir 
hizmet adamı olarak, valilerin de, davetli üye-
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ler sırasında, bu Şûraya her sene sıra ile üç ilâ 
beş katılmasının bilhassa eğitim yönünden çok 
faydalı olacağını ifade eder, kabul buyurulduğu 
takdirde bütün valiler adına minnetlerimi suna
cağımı arz ederim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın İbrahim öztürk tarafın

dan verilen takrirde, (c) bendine bir fıkra ilâ
ve edilerek, (her yıl sıra ile ve içişleri Bakanı
nın tensibiyle 5 vali) ibaresinin konulması is
tenmektedir. Bu hususu oylarınıza arz edece
ğim. 

Hükümet ve Komisyon katılmıyorlar. 
önergeyi kabul buyuranlar... Kabul etmi-

yenler... Kabul edilmemiştir efendim. 
1 nci maddeyle değiştirilen 4 ncü maddeyi, 

«Müsteşarlar ve yardımcıları» şeklinde düzel
terek oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Millî Eğitim Şûrası, Millî Eği
tim Bakanının daveti üzerine normal olarak 
yılda bir defa I Haziran - 1 Ekim arasında tes-
bit edilecek bir tarihte toplanır. 

Olağanüstü hallerde Bakan, Şûrayı toplan
tıya çağırabilir. Millî Eğitim Bakanı Şûranın 
tabiî Başkanıdır. Şûra yıllık toplantısının ilk 
oturumunda ayrıca, toplantıları idare etmek 
üzere, Bakanlık Merkez Kuruluşunda görevli 
üyeler dışında iki başkanvekili seçer. 

Şûra üye tamsayısının en az üçte ikisi ile 
toplanır ve kararlar üye tam sayısının salt ço
ğunluğu ile verilir. 

Şûranın gündemi Talim ve Terbiye Kuru
lunca tesbit edilir. Gündem ile o devre Millî 
Eğitim çalışmaları hakkında hazırlanacak ra
por ve gerekli dokümanlar toplantıdan en geç 
bir ay önce üyelere gönderilir. 

Şûra üyelerinin gündem dışı teklifleri Şûra 
tarafından kabul edildiği takdirde, gelecek Şû
ra gündemleri için incelenmek üzere Bakanlı
ğa sunulur. 

BAŞKAN — Sayın Yazıcıoğlu buyurun. Bu 
madde üzerinde söz istemişsiniz. 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — 
Bu madde üzerinde değil. Maddelerin müzake
resi bittikten sonra tümü üzerinde söz istedim. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde bir kişiye söz 
verilecektir, o da daha evvel alınmıştır; ibra
him Öztürk tarafından. 

Madde üserinde görüşmek istiyen sayın üye.. 
Yok. 5 nci maddeyi oylarınıza arz ediyorum; 
Kiiibul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Millî Eğitim Şûrası yönetim ve 
yası işleri sekreterlik hizmetleri, Talim ve Ter
biye Kurulu üyeleri arasından, Bakanlıkça tâ
yin edilecek bir Genel (Sekreter tarafından ida
re edilen Şûra Daimî Bürosunca yürütülür. Bu 
Büro, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına 
bağlıdır. Genel Sekreter Şûranın tabiî üyesi
dir. 

Şûra kararları en geç üç ay içinde Bakan
lıkça yayımlanır. Bakan tarafından tasdik edi
len Şûra 'kararları, Bakanlık Tebliğler Dergi
sinde ilân olunur. 

Şûra dokümanları Şûra üyelerine parasız 
gönderilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
tiyen Sayın üye... Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

1 nci maddeyi, değiştirilen madde 4, 5 ve 6 
nci maddelerle birlikte tekrar oylarınıza arz edi
yorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
tiyen sayın üye,.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum : Kabul edenler... Etmiyenler.., Kabul 
edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanunu Millî Eğitim Baka
nı yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
tiyen sayın üye... Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Tümü üzerinde ve lehinde Sayın İbrahim 
Öztürk, buyurun. 

KEMAL ÖNDER (izmir) — Divan noksan
dır, evvelâ Divanı tamamlayınız. 

BAŞKAN — Peki. Saym Divan üyelerinden 
kimse varsa buyursunlar. 

KEMAL ÖNDER (İzmir) — Divan noksan 
olduğu için, yapılan oylamalar da muteber de
ğildir. 

BAŞKAN — Biraz evvel buradaydılar, ken
dileri saydılar efendim. 

KEMAL ÖNDER (izmir) — Değildi Sayın 
Başkan. 
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BAŞKAN — En genç üyeyi alırız efendim 
Divana. Eğer öyle arzu ediyorsanız alayım... 
Divan üyesi geliyor. 

Yani, Mecliste Başkanlık Divanı üyesiz kal
maz, en genç üyeyi alır ve vazifesine devam 
eder. 

KEMAL ÖNDER (izmir) — ikmaledin o 
halde. 

BAŞKAN — Bir dakikanızı rica edeceğim 
Sayın öztürk. 

Sayın Yazıcıoğlu, sizin son söz teklifinizde, 
leh veya aleyhte diye bir şey söylememişsiniz... 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — 
Aleyhte söz istiyorum. 

BAŞKAN — Aleyhinde, size de söz verece
ğim efendim. 

Buyurun Sayın öztürk. 

İBRAHİM ÖZTÜRK (Maraş) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; 

Millî Eğitim Bakanlığı merkez teşkilâtı ve 
kuruluş ve görevleri hakkındaki 2287 sayılı 
Kanunun, Millî Eğitim Şûrasına değinen 4, 5 
v e 6 ncı maddelerinin değiştirilmesi hakkında
ki kanun tasarısının türaü üzerindeki düşünce
lerimi arz etmek üzere huzurlarınızda bulunu
yorum. 

10 Haziran 1933 tarih ve 2287 sayılı Kanun, 
Millî Eğitim Bakanlığına, her üç yılda bir eği
tim şûrasını toplıyarak memleketin eğitim ve 
öğretim sorunlarını görüşme ve çözüm yolları
nı bulma görevini vermiş bulunmaktadır. 

Bakanlık bu görevi lâyıkı ile yerine getir
memiş ve 1933 den beri ancak 1939 da ve en 
son 1962 yılında Şûrayı toplıyabilmiştir. 8 yıl
dan beri de şûra toplanamamaktadır. 

Ancak, eğitim sorunlarının gün geçtikçe ar
tan tazyiki karşısında bu görevi Türkiye öğret
menler Sendikası üzerine almış ve 4 - 8 Eylül 
1968 tarihinde Ankara'da Devrimci Eğitim Şû
rası toplanmıştır. 

Bu şûrada alman kararlar Türk eğitimi yö
nünden çok değerli olmakla beraber, resmî bir 
nitelik arz etmemektedir. 

Son yıllarda memleketimizde ilkokuldan 
başlıyarak her kademe ve türdeki eğitim ku
rumlarında, üniversitelerde ve özel okullarda 
öğrenciyi, öğreticiyi ve öğrenci velilerini ve tüm 
toplumu derinden derine ilgilendiren çok önem
li bunalımlar ve problemler meydana gelmiştir. 

özellikle üniversite kurumlarında sürüp gi
den işgaller, boykotlar ve öldürmeye kadar va
ran silâhlı çatışmalar sadece millî eğitimin de
ğil, toplumun bünyesindeki sosyo ekonomik ve 
siyasal rahatsızlıkların habercisi olmaktadır. 

Bunun böylece sürüp gitmesi veya birtakım 
polis veya idari tedbirlerle bastırılması mesele
yi halletmez. Meselenin bir eğitim şûrasında bi
limsel yöntemlerle ele alınarak çözümlenmesi 
lâzımdır. 

42 bin köyümüzün 28 bininde okul vardır, 
fakat çeşitli sebeplerle köy okullarının verimi 
çok düşüktür. Köy eğitimi ve öğretimini başlı 
başına bir sorun olarak ele almak ve eğitim 
şûralarında çözümlemek gerekmektedir. 1967, 
1968 döneminde Türkiye'de resmî ve özel bütün 
eğitim kuruluşları olarak 33 369 ilkokulda 
102 041 öğretmen, 4 509 000 öğrenci; 1 235 or
taokulda 19 382 öğretmen, 590 000 öğrenci; 310 
lisede 7 975 öğretmen, 160 000 öğrenci; 293 
meslekî ve teknik okulda 13 034 öğretmen, 
205 000 öğrenci; 124 yüksek okul ve fakülte
de 2 712 öğretmen veya öğretim görevlisi, 
126 000 öğrenci bulunmaktadır. 

1940 da 956 000 ilkokul öğrencisine karşılık 
1968 de 4 509 000 öğrenci; 25 000 lise öğren
cisine karşılık 160 000 öğretmen, 13 000 yüksek 
öğretim öğrencisine karşılık, 126 000 öğrenci 
bulunduğu dikkate alınırsa, memleketimizde 
eğitim sorununun çığ gibi büyümekte olduğu 
görülecektir. 

1965 sayımlarına göre nüfusumuzun % 60,44 ü 
okuma - yazma bilmemekte ancak % 39,48 i 
okuma - yazma bilmektedir. 

Meselâ Van ilimizde nüfusumuzun % 33 ü 
okuma - yazmadan yoksundur. Bu oran Anka
ra'da % 44,82, Ağrı'da % 82,87 Maraş'ta 
% 85,31, Aydın'da % 56,62, istanbul'da % 26,68 
dir. 

Bütün bu rakamlar göstermektedir ki, mem
leketimizde eğitim dâvası, Devleti ilgilendiren 
önemli ve hayatî bir politikadır. Türk halikı 
bugün 5 milyondan fazla çocuğunu devlet okul
larına vermektedir. Bu okullarda görev yapan 
öğretici sayısı 130 000 i aşmıştır.. 

Üniversite dışında yıllık eğitim gideri 3 mil
yarın üstüne çıkmıştır. 

Binaenaleyh millî eğitim çalışmalarının ve
rimli ve düzgün yürümesini istemek toplumun 
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hakkı olmaktadır. Oysaki bugünkü eğitim, 
toplum ve ülke isteklerine oevap verecek bir 
nitelikte değildir. Geri kalmışlıktan kurtulmak 
ve yaşayışımızı değiştirmek için, Türk insanı
nın yeniden yaratılması, gençlerin ve yetişkin
lerin bugünkü modern koşullara ve millî çıkar
lara göre yetiştirilmesi eğitim politikamızın 
amacı olmalıdır. Topyekûn ulusal bir eğitim 
reformu artık kaçınılmaz bir hale gelmiştir. 
özellikle eğitimde fırsat eşitsizliğini ortadan 
kaldırmak, öğretmenleri bakımsızlıktan ve bas
kılardan kurtarmak ve Anayasamızın 50 nci 
maddesinde öngörüldüğü gibi, halkın öğrenim 
ve eğitim ihtiyaçlarını sağlamak ilkesini yerine 
getirmek için köklü ve uzun süreli bir plânla
ma yapmak zarureti vardır. Böyle bir ulusal 
eğitim plânını ancak eğitim şûraları yapabilir. 

Şimdi müzakeresini yaptığımız kanun tasa
rısı, bugüne kadar çalışması sağlanamıyan Mil
lî Eğitim Şûrasına daha belirli ve sınırlı bir 
kuruluş imkânı veriyor ve tabiî üyelik, seçimli 
üyelik, davetli üyelik ve müşahitlik biçiminde 
üyeliklerden kurulu olan bu örgüte yılda en az 
bir defa toplanma görevi yükliyerek etkili ve 
sürekli bir duruma getiriyor. 

Gözcü üyelik ihdas etmek suretiyle, diğer 
kuruluş ve bakanlıklarla şûranın bağlantısı 
sağlanıyor, devamlı bir büro, şûraya daha di
siplinli ve sürekli bir çalışma olağanı veriyor. 

Kanun tasarısı gerçekte iyi niyetlerle ve ih
tiyaca uygun düşüncelerle hazırlanmıştır. An
cak bizim temenni olarak katkıda bulunmak is
tediğimiz bir iki nokta vardır. 

4 ncü maddenin (k) fıkrasına göre; «çeşitli 
öğretmen dernekleri federasyonları ve sendika
ları tarafından teklif edilecek üçer aday ara
sından Bakan tarafından seçilecek birer tem
silci Şûraya katılabilir.» denilmektedir. 

Bu, yerinde bir fıkra olmakla beraber, fe
derasyon veya sendikanın üye sayısı dikkate 
alınarak, Şûraya katılma oranı teslbit edilme
lidir. Meselâ, 'Türkiye Öğretmenler 'Sendika
sının ve İLıKSEN'in bııgür. şube sayısı '500 
ve üye sayısı 60 000 in üzerindedir. 

Bu duruma göre, büyük öğretmen kütlele
rini sinesinde toplıyan bu sendikaların Şû
raya daha fazıla üye ile katılmaları tabiîdir. 

Fıkrada federasyon veya sendikaların gös
terecekleri üyelerden birer temsilciyi Bakanın 
seçmesi de lüzumlu (bir nokta değildir. 

i Tasarının 5 nci maddesinde «Gündem dışı 
teklifleri Şûra tarafından kabul edildiği tak
dirde, gelecek Şûra gündemleri için ince
lenmek üzere bakanlığa sunulur.» denilmekte
dir. Bizce gündem dışı teklifler Şûraca ka
bul edildiği takdirde, o yılın Şûrasında ka
bul edilerek karara bağlanmalıdır. Bakanın 
incelemesi ve ertesi yıl toplantısına sevke-
dilmesi, hem konunun aktüalitesini ve hem 
de heyecanını yitirir. Esasen (gündeme alı
nan her konunun, aynı dönemde müzakere
sinin yapılması ve karara bağlanması umumi 
mevzuat hükümlerine de uygun düşer. 

6 nci maddede «Şûra kararları en geç 
3 ay içinde Bakanlıkça yayınlanır. Bakan ta
rafından tasdik edilen Şûra kararları, Ba
kanlık Tebliğler Dergisinde ilân olunur.» 
denilmek suretiyle Bakanı, Şûra üzerinde bir 
tasdik ve vesayet makamı olarak göstermek
tedir. Oysa ki, Şûra, tamamen bilimsel yön
temlerle çalışan, oylan eşit ve hür üyeler
den kurulu, bağımsız bir örgüt olmalıdır. 

Demek oluyor ki, Şûra ne karar alırsa al
sın, Bakan tasdik etmezse yayınlanmıyacak 
ve yürürlüğe konulmıyacaktır. Bu madde Şû
rayı, Millî Eğitim Bakanının vesayeti altında 
bir örgüt haline getirebilir. 

HALİL İBRAHİM COP (Bolu) — Ne 
münasebet; bir danışma organıdır. 

İBRAHİM ÖZTÜRK (Devamla) — Ama, 
Bakanın da bu kadar keyfine kalmamalı. Ben 
genel olarak konuşuyorum, yalnız devri ikti
darınız için bahis konusu değil benim müta
lâalarım. 

BAŞKAN — Devam buyurun, Sayın öz-
türk. 

İBRAHİM ÖZTÜRK (Devamla) — Şûra 
kararlan uzun süreli bir millî eğitim poli
tikasının temeli ve kaynağı olmalıdır. Her 
toplanan Şûrada alınacak kararlar Beş Yıllık 
Kalkkınma ve 15 yıllık perspektif plânlar ya
pılırken anakaynak olmalı ve Şûra ile Dev
let Plânlamanın daimî koordinasyonu sağ
lanmalı, daha doğrusu, temeli Şûra kararla
rına dayanan 15 yıllık ulusal eğitim program
lan hazırlanmalı ve siyasal iktidarlar ve eği
tim bakanları bu plânları uygulamak zo
runda bulunmalıdırlar, 

Bir noktayı daha temenni olarak arz 
ediyorum. 
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5442 sayılı il idaresi ve idarei Hususi-
yei - Vilâyat kanunlarına göre, valiler ken
di illeri içinde eğitim ve öğretim işlerin
den sorumlu olup bu konuda gereken ted-
îbiıleri alırlar ve özel idare bütçesinden har
camalar yaparlar. Devletin ve Hükümetin 
temsilcisi ve bu arada, eğitimden sorumlu 
olan ve harcamalar yapan valilerin de bir 
oranda Şûraya üye olarak, davetli üye ola
rak katılmalarında fayda görmekte olduğumu 
heyeti umumiyesiyle tasarının yerinde oldu
ğunu arz ederim. Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Kanunun tümü üzerinde ve 
aleyhte iSayın Yazıcıoğlu, buyurun. 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — 
İSayın Başkan, sayın milletvekilleri; komis
yonlarda müzakere edilip huzurunuza gelen 
ve burada da çeşitli önergelerle bâzı deği
şiklikler yapılması istenen 2287 sayılı Millî 
Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilâtı ve Görev
leri hakkındaki Kanunun 4, 5 ve 6 nci mad
deleri, Hükümet teklifinin aynısıyla, çok ufak 
değişikliklerle kabul edilmiş bulunmakta
dır. 

Bu kanun yalnız bir yenilik getirmekte
dir; Şûra üç senede bir toplanacağına her 
sene toplanacak ve bir seminer özelliği taşıya
caktır. 

Ayrıca Şûradaki üyelikler sınıflandırıl
mıştır; tabiî üyelik, seçimli üyelik, davetli 
üyelik, ve müşaJhitlik gibi. 

Tabiî üyelik, tamamen Millî Eğitim Bakan
lığı Merkez örgütüne verilmiştir. Aslında tabu 
üyeliğin içinde halkın gerçek temsilcilerinin 
de bulunması fgerekirdi. Bunu sik sık savun
duk. Ayrıca, ulusal eğitimin ulusal savunma 
ile yakın ilgisi inkâr edilemez; halk eğitimi
nin en ryi yapıldığı yer Ordudur. Buna eğitim 
dilinde «yığın eğitimi!» diyoruz. Ulusal sa
vunma ile ulusal eğitdlmin arasında paralellik 
şarttır. Vermiş olduğumuz önergelerle Genel
kurmay Başkanlığından albay ve daha yük
sek rütbede İM subayın Milllî Eğitim Şûrasın
da tabiî üye olmasını savunduk, Yüce Heyeti
nizce kabul edilmedi. Müşahidolarak veyahut 
da davetli olarak çağırılacağı konusu Hükümet 
temsilcileri tarafından ileri sürüldü. 

Tabiî üyelikle müşahitlik ve davetli üyelik 
arasında, dikkat buyurursanız, tasarıda çok 

büyük 'ayrıntılar vardır. Yalnız davetli üyelik
le müşahit üyelik arasında pek önemli bir fark 
yoktur. Tasarıdan aynen okuyorum: 

«a) Gündemde]ki konularla ilgli resmî ve
ya özel ilmî kurumlardan en çok beş üye, 

b) Meslekten veya meslek dışından gün
demdeki konularla ilgili en çok on üye, 

Davetli üyelik, yalnız davet olunulan top
lantı içindir. 

Millî Eğitim Bakanı ilgili diğer bakanlıîklar-
la çeşiıtli kuruluşlardan şûraya müşahitler da
vet edebilir.» 

Arkadaşlar, «müşahit» demek gözlemci de
mek. gören demektir. Davetli üye de görecek, 
müşahit üye de görecek. Bundan amaç Millî 
Eğitim Bakanının daha ço|k taraftar toplaması 
için isim icadetmesidiır. Tamamen Millî Eğitim 
Bakanının, bir siyasal yöneticinin fikirlerinin 
empoze edilmesi için kurulmuş merkeziyetçi 
bir kuruluştur. Bu, memleket eğitimine ko|klü 
bir felsefe getirmiyeoektir. Halkın temsilcile
rinin bulunmıasını istemediler. (A. P. sıraların
dan gürültüler) 

Dinlerseniz ne konuştuğumu anlarsınız efen
dim. 

Halkın temsilcileri kimseyi kocundurmama-
lıdıi'. Size örnek vereceğim. Yapılan inceleme
lere göre, her 100 köy çocuğundan 94 ü ilkokul 
üzerine öğrenim yapamamaktadır. En yakını
nızdan misal vereyim. 1969 - 1970 öğretim 
yılında Atatürk îlköğretmen Okuluna 11 351 
çocuk başvurmuş, bunlardan 167 si alınmıştır. 
Yüksek vicdanlarınıza sesieniyorum; bu çocuk
lar hangi özel okulda okuyabilecektir? Benim 
köylüm, benim dağ başındajki köylüm geliî> 
Millî Eğitim Şûrasında bu hakkını sormıyaoak 
mıdır? Biz bile onun çocuğu olarak, kendi için
den gönderdiği bir evlâdı olarak buradan sor
duğumuz saman yadırganmaktayız. Millî Eği
tim Şûrası gerçek halk temsilcilerini de içine 
almalıydı. 

Seçimlle gelen üyelerin seçimindeki ölçüler 
objektif değildir. 4357 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesi gereğince ilkokul öğretmenlerinin 
her Şûra döneminde, yani üç senede bir mut
laka üstün başarılı sayılmaları öngörülmekte
dir. Bir (ilkokul öğretmeninin üstün başarılı 
sayılması 4357 sayılı Kanunun 5 nci maddesin
de belirtilmiştir. Bu, kolay i§ değildir. Bu 
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©skiden yapılırdı ve Cumhuriyet Bayramlarında 
radyodan halka duyurulurdu. Türkiye'de 1954 
yılından beri bir tane öğretmenimiz üstün ba
şarılı olmamış ve radyolarda duymamışsınızdır. 
Tebliğler Dergisi de yayınlamamıştır. Nere
den bulacağız? Müfettiş giderse, müfettiş öğ
retmeni görürse değerlendirecektir. 

Ayrıca, orta dereceli okul öğretmenleri, ya
ni lise, ortaokul, sanat enstitüsü gibi okulların 
öğretmenlerinin de 1702 sayılı Kanunun 18 nci 
maddesi uyarınca üstün başarılı değil de tak
dirname almaları - orada öyledir, çünkü, en 
yülksek değerlendirme odur - takdirname alma
ları öngörülmektedir. Bir memurun takdirname 
alması memurun çalışkanlığını değil, daha ön
ce belirttim, memurun çalışmasının görülmesi
ni, 'değerlendirilmesini ortaya koyar. Daha doğ
rusu, âmirinin değer ölçülerine bağlıdır ve ob
jektif ölçüler değildir bunlar. Bu balamdan, 
Millî Eğitim Şûrasına seçimle kaliteli üye gel-
miiyecek, eyvalllahcı kişiler gelecek ve Bakan
lıktan gelen emirleri aynen onaylayıp gidecek
lerdir. 

Son olarak şunu belirtmejk isterim, kanunlar 
memleket gerçeklerine uygun olarak hazırlan
malı ve ileriyi görenek hareket edilmelidir. Bu 
kanun, (tamamen Millî Eğitim Bakanının veya
hut da iktidarda bulunan siyasi gücün fikirle
rini kamu oyuna, eğitim felsefesine istediği gi
bi sokmasını, yerleştirmesini iarzu eder şekilde, 
onları kolaylaştırır şekilde hazırlanmıştır. Biz 
burada çırpındık, iktidar bugün sizdedir, ya
rın bizdedir, öbür gün başka birindedir, binaen
aleyh, bu kanunu yaparken kendinize göre de
ğil, memleket gerçejklerine göre, milletin men
faatine en uygun şekilde yapılmalıydı. Yarın, 
dört gün sonra yine değiştirilecek, iktidara 
gelen partinin keyfine uygun kanun çıkarıla
caktır? Bunlardan Yüce Meclis yavaş yavaş 
uzaklaşmaih ve iktidarda, muhalefette diye dü
şünmeden ttamiamen memleketin gerçeklerine 
uygun hareket etmelidir, diye düşünmekten ta

mamen memleketin gerçeklerine uygun hareket 
etmelidir. 

Biraz önce burada «Bir gün bizden soru
lur» dedim ve bundan arkadaşlarım alındılar. 
Bu «sorulur» u mutlaka bir yargı organında 
kabul etmeyin. Yarın bunu, ikiye böleceğimiz 
halk soracaktır. Burası bizlere baki değildir. 
Biz buraya bir nöbete geldik. Nöbetimizi iyi 
tutalım sayın arkadaşlar. 

Saygılarımla. 
SALİH AYGÜN (Amasya) — Usul bakı

mından söz istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Lehte, aleyhte söz verdim, bitti 

efendim. Kanun müzakeresi de bitti. Oylıya-
cağım artık. 

SALİH AYG-ÜN (Amasya) — Zapta geç
mesi bakımından fayda mülâhaza ediyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Kanunun tümünü oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul buyuranlar... Kabul etmıi-
yenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye 
Heyeti Reisi Zekâi Baloğlu, teşekkür mahiye
tinde, buyurunuz efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ADINA ZEKÂİ 
BALOĞLU (Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı) 
— Efendim, sayın Bakan adına teşekkürlerimi 
sunmak üzere huzurunuza geldim. Bilhassa 
Sayın Başkandan söz istememe sebebolan hu
sus, bu kanunun Yüce Mecliste kabul edilme
si sonunda yapılan görüşmede Şûraya gelecek 
öğretmenler için, «Eyvallahçı öğretmenler gele
cektir» mealinde bir cümle kullanıldı, ben 
onun için huzurunuza geldim. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Bakan yok, 
hangi sıfatla böyle konuşuyor? 

BAŞKAN — Teşekkür mahiyetinde konuşu
yor efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ADINA ZEKÂİ 
BALOĞLU (Devamla) — Böyle olmadığını ifa
de ederken teşekkürlerimi sunuyorum efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorlar. 

IV - BAŞKANLIK DİVANININ G E N E L KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

5. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk 
Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine ve üç geçici mad
de eklenmesine dair kanun tasarısının gelen 
kâğıtlardan gündeme alınarak öncelik ve ivedi

likle görüşülmesine dair Millî Savunma Bakanı 
Ahmet Topaloğlu'nun önergesi (1/162) 

BAŞKAN — Millî Savunma Bakanı Sayın 
Ahmet Topaloğlu tarafından verilmiş bir tak
rir vardır, okutuyorum. 
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Millet Meclisi Başkanlığına I 
Bugünkü gelen kâğıtlar arasında bulunan 

125 sayılı, 27 . 7 . 1967 tarihli ve 926 sayılı 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve üç geçici 
madde eklenmesine dair kanun tasarısının yük
selme esasları ve diğer hükümleri ile ilgili uy
gulama hazırlıklarının yapılabilmesi için biran 
evvel kanunlaşması gerekli bulunduğundan 
bütün işlere takdimen öncelik ve ivedilikle gö
rüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Millî Savunma Bakanı 
Ahmet Topaloğlu 

MUAMMER ERTEN (Manisa) — Daha ön
ce bağcılıkla ilgili bir önerge vermiştik, öner
geleri sıraya koyun lütfen. 

BAŞKAN — 24 . 4 . 1970 Cuma günkü ge
len kâğıtlarda mevcuttur. Aynı gün birleşim 
olamadığı için gündeme alınamamıştır. Saym 
Millî Savunma Bakanı tarafından 125 sıra sa
yılı 25 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Si
lâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesine ve üç geçici madde 
eklenmesine dair kanun tasarısının, gelen kâ- j 
gıtlardan gündeme alınması ve bütün işlere tak
dimen öncelikle görüşülmesi talebedilmekte-
dir. 

Sayın Ahmet Şener bu takrir üzerinde söz 
almıştır. Buyurun efendim. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım, gelen kâğıtlarda 
bulunan ve halen Millet Meclisi üyelerinin mut
tali olamadığı kanun tasarısının, milletvekille- | 

V - GÖRÜŞÜLEN 

6. — 2310 sayılı İskân Kanununa ek kanun i 
tasarısı ve İçişleri, Ticaret, Maliye, Köy İşleri 
ve Plân komisyonlarından seçilen 3 er üyeden 
kurulu 12 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/152) (S. Sayısı : 114) (1) . 

BAŞKAN — Sayın Köy işleri Bakanı Tur
han Kapanlı tarafından verilmiş bir takrir var
dır, okutuyorum efendim. 

(1) 114 Sıra Sayüı basmayazı Tutanağın so
nuna eklidir. 
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rinin tetkikine imkân bırakmadan, ilgili ka
nunları okumadan süratle, ivedilikle ve önce
likle görüşülmesine dair olan bu teklifi, istir
ham ediyorum, Saym Millî Savunma Bakanı 
arkadaşımız eğer lütfeder geri alırsa ki, biz 
Sayın Millî Savunma Bakanı arkadaşımızın bu 
tarihe kadar zannedersem Millet Meclisinde 
hiçbir önergesini reddetmedik - memnun olu
rum - Bu kanunun bu kadar acele ve ivedilikle 
geçirilmesine taraftar değilim. Bu, tetkike muh
taçtır, tetkik ettikten sonra burada müzakere 
edilmelidir. Bundan daha evvel verilmiş olan 
öncelik önergeleri vardır. Bağcılık Kanunu ve
ya bunun gibi. Gündemde sırada bekliyen daha 
bir çok kanunlar vardır. Çiftçilerin borçlarının 
tecili hakkındaki tasarı günlerden beri bekli-
yor. Ben burada polemik yapmıyayım, yani bu
nun içine beni sokmayınız. İstirham ediyorum, 
bu önergeyi Sayın Millî Savunma Bakanı geri 
alsın. 

Saygılarımla. 
TURAN ÖZGÜNER (içel) — önerge aley

hinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Verdik efendim, konuşuldu. 

Efendim, Saym Ahmet Şener'in teklifinde 
Saym Bakana müteveccih bir husus var, tak
rirle ilgili. (C. H. P. sıralarından «Bakan yok, 
takrir oylanamaz» sesleri) 

Oylanır, ama Şener'in beyanına, Saym Ba
kan bulunmadığı cihetle cevap veremiyeceğin-
den ötürü, oylamıyoruz. Yalnız bir hususu arz 
edeyim bu kanun 22 . 4 . 1970 tarihinde sayın 
üyelere dağıtılmıştır. 

İŞLER (Devam) 

Meclis Başkanlığına 

Gündemin 17 nci sırasında bulunan 2510 sa
yılı iskân Kanununa ek kanun tasarısının bir 
an evvel kanunlaşması için öncelik ve ivedilik
le görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Köy işleri Bakanı 
Turhan Kapanlı 

BAŞKAN — Saym Geçici Komisyon Başka
nı ismet Angı tarafından da verilmiş aynı me
alde bir takrir vardır, okutuyorum. 
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Sayın Başkanlığa 
Gündemin 17 nci maddesinde (1/152) ve 114 

S. sayıda bulunan 2510 sayılı iskân Kanununa 
ek kanun tasarısının öncelik ve ivedilikle görü
şülmesini arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
ismet Angı 

BAŞKAN — Gündemin 17 sayısında ka
yıtlı 2510 sayılı iskân Kanununa ek kanun ta
sarısının bütün işlere takdimen görüşülmesi 
Sayın Köy işleri Bakanı tarafından talebedil-
mektedir. Takriri oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Geçici Komisyon raporunun okunup okun
maması hususunu oylarınıza arz edeceğim. 
Okunmasını arzu edenler... Okunmamasını arzu 
edenler... Okunmaması Genel Kurulca kararlaş
tırılmıştır. 

Kanunun tümü üzerinde O. H. P. Grupu adı
na Sayın Ekrem Kangal söz almıştır. Ayrıca, 
şahısları adına Sayın Ömer Buyrukçu söz al
mıştır.. 

Buyurunuz Sayın Kangal. 

C. H. P. GRUPU ADINA EKREM KAN
GAL (Sivas) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin 
sayın üyeleri, 2510 sayılı iskân Kanununa ek 
kanun tasarısı hakkında C. H. P. Grupu adına 
görüşlerimizi söylemek üzere söz almış bulunu
yorum. 

Sayın milletvekilleri, geçen dönem kadük 
olan ve bu dönem tekrar getirilip, komisyonda 
görüşülüp kabul edilen tasarı hakkında görüş
lerimizi söylemeden önce Türkiye'de iskânın 
tarihî gelişimi, iskân sorunları ve çözüm yolla
rı hakkında Yüce heyetinize bilgi vermek isti
yorum. 

Türkiye'de iskânla ilgili problemler ve bun
ların çözüm yollarının aranması Osmanlı impa
ratorluğunun kuruluş tarihinde başlar. Osman
lı imparatorluğu o tarihlerde savaş yolu ile ül
kesine kattığı yerlerde köprü başı kurmak, üs
ler meydana getirmek ve kazanılan boş toprak
ları değerlendirmek üzere göçürmeler ve yer
leştirmeler yapmakta idi. O zaman Devletin is
kân politikasının «sası tamamen askerî görüşe, 
askerî gayeye dayanıyordu. Bu iskân şekli du
raklama devrinin başladığı tarihe kadar de

vam etmiştir. Bugün millî hudutlarımız dışın
da kalan soydaşlarımız böyle bir iskân politi
kasının sonunda yurt dışında kalmışlardır. Du
raklama ve gerileme devri ile birlikte göç ve 
iskân şekli de geriye olmak üzere bu defa yön 
değiştirmiştir. Çeşitli sebeplerle soydaşlarımız 
büyük kütleler halinde «göçmen, mübadil ve 
mülteci» adları altında yeniden anayurda dön
mek zorunda kalmışlardır. Başlangıçta padişah
ların görüşüyle yürütülen, emirleriyle yürütü
len iskân şekli 1913 yılında çıkarılan bir tü
zükle bir esasa bağlanmak istenmiştir. Bilâha-
ra, gelişen ve önem kazanan iskân meselesi 
21 . 6 . 1933 tarihinde çıkarılan 2510 sayılı Ka
nunla yeni bir yön kazanmıştır. 

2510 sayılı Kanuna göre memleketimizde 
iskân işleri dış iskân ve iç iskân olmak üzere 
iki bölümde görülmüştür. Ancak, iç iskân oldu
ğu yerde kalmış, büyük çapta bir uygulama ya
pılmamış, Devlet, olayların da zorlamasiyle, 
hep dış iskânla uğraşmak durumunda kalmış
tır. Dış iskânın da başarılı bir uygulama ile bi
linçli bir politika güdüldüğü ve bir projeye, 
bir plâna dayalı bir şekilde yürütüldüğünü id
dia etmeye imkân yoktur. Hattâ, kanunun 
amaçlarında yer alan hükümler dahi uygula
maya konulmamıştır. Tek amaç, tek gaye yur
dun muhtelif yerlerinde bol Hazine arazisi 
bulmak ve bu arazileri, hiçbir teknik şarta uy
madan, gelişigüzel dağıtmak olmuştur. 

Sorumsuzca dağıtılan arazilerde toprak 
etütleri, toprak tahlilleri yapılmamış, hattâ 
toprakların sınıflandırılmasına ve arazi kullan
ma kapasitelerine dahi dikkat edilmemiştir. Bir 
de gelen göçmenlerin bulundukları yerin iklim 
özellikleri, toprak özellikleri, alıştıkları tarım 
şekü ve sanatları genellikle dikkate alınmayın
ca, o vakit iskân meselesi içinden çıkılması güç 
bir durum arz etmiştir. Meselâ Bulgaristan'ın, 
Yunanistan'ın, Yugoslavya'nın sahil mıntakası-
nm ılımlı yerlerinden gelen göçmenler; örne
ğin, Sivas gibi 1 500 rakımlı ve gayet sert ik
limli olan bir yere, dağlık mıntakaya yerleş
tirmek durumu hâsıl olmuştur. Bunun içindir 
ki, 1923 - 1968 yılları arasında iskânlı göçmen, 
serbest göçmen ve mülteci olarak yurdumuza 
gelen ve sayıları 1 232 189 u bulan bu kişilerin 
büyük bir kısmı iskân edildikleri yerleri terk 
etmiş ve öteki illere, öteki bölgelere taşınmış-
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lardır. Yerleşimde ekonomik, sosyal, kültürel 
ve zirai şartlar dikkate alınmamış, yeter gelir
li aile işletmeleri kurulmamış ve gelen göçmen
lerin yüzde 68,6 sı onüki ilimize yerleştirilmiş
tir. 

Sayın milletvekilleri, dış iskân işlerimizde 
görülen ve huzurunuzda kısaca özetlediğim bu 
aksaklıklar iç iskân işlerimizde de görülmüştür'. 
Ancak, ıgfünümüzde iç iskân ligleri daha (büyük 
önem kazanmış 've süratle ıçözüm yolları (bek
ler toir ihale gelmiştir. 

Türkiye'de kaynakları işliyen sermaye ve 
insangücü, bölgeler ve sektörler arasında den
geli ftoir dağılım göstermemektedir. Tabiî kay
naklar verimli (şekilde işletilmemektedir. Bu 
durum ve sonuç iskân (sorununun önemini bir 
kat daha artırmıştır. Tarımda (görülen ve kal
kınma plânlarında öngörülen (fazla nüfusun 
başka 'sektörlere 'aktarılması, yeni Ibir açıdan 
ele alınacak iskân işidir. Keza ıson (yıllarda (üze
rinde çok söz edilen ive ısayılan 13 270 i bulan 
orman içi ve civarı köylerinden 2 000 tanesi
nin mutlak surette başka sahalara nakli zorun-
luğu, diğer (bir önemli meselemizdir. 

Ayrıca, bulgun yurt içinde (gezginci bir hal
de bulunup toitlattaa ve 'konuklama yerlerini 
kaybeden göçebe 've aşiretlerin yerleştirilmesi 
zamanı çoktan gelmişitir. Bunların 6 200 aile 
ve 33 639 nüfus lolduğu hesaplanmaktadır. 

Jeolojik şartlar ve tabiî âfetler karşısında 
mecburi iskân «gerektiği 'gibi, yapılan sınai te
sis ve baraj (sahalarındaki nüfusun da iskânı 
bir mesele olmaktadır. Özellikle baraj sahaları 
geniş icapta bir ağırlık taşımaktadır. Böylece 
iskân işlerinde sorunlar çığ (gibi artmakta ve 
çözüm beklemektedir. Gerek 12510 sayılı Kanun 
ve gerekse muhtelif tarihlerde (çıkarılan 1918, 
6829, 7269 ve 6831 sayılı kanunların iskânla 
ilgili (hükümleri bugünkü iskân anlayışı, ihti
yacı ve (tekniği karşısında yetersiz kalmakta
dır. 

Bütün bu nedenlerle hazırlanan ve günün 
şart ve ihtiyaçlarıma 'cevap vermesi düşünülen 
2510 sayılı İskân Kanununa ek kanun tasarl
ısını sempati ile karşıladığımızı belirtmek iste
rim. 

Tasarının (getirdiği önemli Mkümlerden biri 
baraj, fabrika, ıhava alanı, savunma ile ilgili 
tesisler, tarih ve tabiat kıymetlerinin korunması 

gilbi amaçlar dölayısiyle yapılacak kamulaştır
malar ve bu yerlerdeki vatandaşların başka sa
halara iskânıdır. Bu sahada en tipik örnek, 
hepinizin bildiği (Keban 'Barajı 'sahasında görül
müştür. Baraj gölü sahasında kalan 102 iskân 
yerinden bir kısım Ihalk - ki, toplamı. 1961 aile 
ve 8 870 kişi etmektedir. - kamulaştırma be
dellerini almamaktadır Ve iskân Edilmelerini 
Hükümetten istemektedir. Mer'i kanunlar ve 
mevzuat buna imkân vermemektedir. Halbuki, 
konu son Iderece önemli ve son derece âcildir. 

Diğer önemli bir hüküm 'de; yerli vatandaş
larla dışardan gelen soydaşlarımızın iskân edil
melerinde uygulanan farklı muamelenin kal
dırılması ve eşit bir muamelenin tatbikidir. 

Tasarı, aynı zamanda «İskân fonu» adı ile 
bir fonun 'kurulmasını öngörmüştür. (Bu 'da is
kânda ileri bir adımdır, ileri bir (hamledir. 

Sayın Milletvekilleri, bu izahatımın dışında 
önemli gördüğüm bir iki konuya daha değinmek 
istiyorum. 

Gerek iskânda ve gerekse çiftçiyi topraklan
dırmada her yıl, «iŞu kadar bin dönüm toprak 
dağıtıldığım» Hükümet lolarak ilân etmek ve 
bunu iktidarın bir ibaşarısı lolarak (göstermek, 
kabullenmek bilim ve teknik (gerçeklere Iters 
düşmektedir. Bu hizmetlerde projeye dayalı 
bir 'üretim ekonomisi içerisine girilmesini, tek
nik şartlara uyulmasını, çiftçiye kredi verilme
sini, donatılmasını ve kooperatifleşmesini te
menni etmekteyiz. 

Bilhassa toprak - insan ve nebat münasebet
leri yurt gerçeklerine uygun bir şekilde ve 
bilimsel bir biçimde ele alınmalıdır, iskânda 
köy konut araştırmaları, araştırma uygulama
ları ve köy imar çalışmaları da yetersiz ve da
ğınıktır. Memleketimizde köy konutlarının, te
sislerinin yerlerinin yeni bir 'açıdan ele alın
ması görüşündeyiz. (Köylüyü şehirden Çok kasa
ba etkilemektedir. Bu, Yüce Parlâmentonun 
sayın üyeleri tarafından (bilinen bir gerçektir. 
Onun sosyal yaşantısına, köylünün sosyal ya
şantısına kültürüne tesiri olan (şehrin (merkezî 
yerleri değil, kasaba görüntüsünde olan semt
leridir, küçük sanayi ımerkezleridir. 'O halde ta
rımda verimin yükselmesi, köylünün uygarlık
tan ve sosyal Ihizmetlerden daha yeterli ölçüde 
faydalanması ve (köylü gücüne dayalı bir sa
nayileşme hareketinim gelişebilmesi için gerekli 
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altyapılar, tesisler, hizmetler köy grupları ara
sında «n elverişli [merkezlerde yoğunlaştırılma-
lıidır. 'Tarım ımakinalarının bakım ve onarım 
atelyeleri, küçük ısanatlar, yeterli Isağlık ve eği
tim kuruluşları, 'her türlü sosyal tesisler bu mer
kezlerde toplanmalıdır. Bu merkezlerde işsiz ka
lan tarım işçilerine (de »çalış albilecekleri iş saha
ları açılmış olacaktır, Ibu çalışma 've bu gayret
le. Böylece köylü kendi şehirlerini kendisi ya
pacaktır. 

Biz, C. H. P. olarak bu tip köylere, «köy
kent» diyoruz. 

Sayın milletvekilleri, metice lolarak Hükü
metin, konuyu bu açıdan değerlendirmesini ve 
kanunu bizzat tatbik edecek olan ve yeni bir 
iskân anlayış, çalışma düzeni ve kuruluş içeri-
ısine girdiğini ımemnuniyetle gördüğümüz Top
rak ve iskân işleri Genel Müdürlüğünün, bu 
görüş içerisinde uygulama yapmasını diler, Yü
ce Heyetinize saygılar sunarım. (C H. P. sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Açık oylamalarda oyunu kul-
lammıyan arkaidaşımız var mı?... Yok. Oylama 
işlemi bitmiştir, kupalar kaldırılsın. 

Kanunun tümü (üzerinde Sayın Buyrukçu, 
buyurun. 

ÖMER BUYRUKÇU (Antalya) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekili arkadaşlarım, 2510 
sayılı iskân Kanununa ek kanun tasarısının tü
mü üzerinde görüşmelerimi açıklamak üzere 
söz almış bulunuyorum. 

Halen Meclisimize getirilmiş bulunan ka
nun tasarısının Geçici Komisyonda pek çok de
ğişikliklere «köysel alanda iç iskân düzenlen
mesi ve köy gelişme merkezlerinin kurulması» 
şeklinde bugünün şartla,rma uygun olarak, ge
nel bir iskân kanunu tasarısı haline getirilmiş 
olmasını çok uygun mütalâa ediyorum. Bu se
bepten sayın komisyon başkan ve üyelerini teb
rik ederim. Yalnız, tasarıda noksan ve kifayet
siz gördüğüm bâzı hususları ayrıca burada be
lirtmeyi faydalı buluyorum. 

Sayın arkadaşlarım, tasarıda kom, mezraa, 
mahalleler halinde bulunan dağınık köylerin da
ha elverişli bir yerleşme yerine veya bu dağı
nık yerleşim ünitelerinden birinde toplanması
na, yani, yeniden iskânına yalnız «köy yerle
şim yerlerinin elverişsizliği sebebiyle yol, içme 
suyu ve elektrik gibi altyapı hizmetlerinin çok 

I pahalıya mal olmasının» mesnet gösterilmesi, 
yani köy iç iskânının yalnız bu sebeplere da
yandırılmasının çok kifayetsiz ve noksan oklu
ğu kanaatindeyim. Mahalle, kom, mezraa ve 
benzeri gibi yerleşim merkezlerine dağılmış bu
lunan köylerin bir merkezde toplanmasının asıl 
nedeni, Devletin köye götürülmekle mükellef 
olduğu altyapı tesislerinin pahalılığı yanında 
o köyün tarım, hayvancılık, kültürel, sosyal, 
ekonomik yönlerden kalkınması imkânlarının 
yaratılması olmalıdır. Ayrıca,, bu hususlar tasa
rının 2 nci maddesinin bünyesinde yer almalı
dır. 

Sayın arkadaşlarım, köylerimizin bu anor
mal kuruluşunun ve bugünkü dağınık iskânın 
bir sebebi olsa gerektir. Bu yönü ile köylerimizi 
tetkik edecek olursak görürüz ki, köylerimizin 
bu dağınık yerleşimi bir zaruretin sonucu mey
dana gelmektedir. Bu zaruretleri şu şekilde 
özetliyorum: 

Köylerimizde tarımın çok iptidai şekilde uy
gulanmakta olması, tarım sahalarında saha 
emniyetinin ve asayişinin bulunmaması, çok 
iptidai bir hayvancılığın uygulanmakta olması, 
köylerimizin eğitim ve kültür noksanlığı ve 

I yine köylümüzün sosyal yönlerden geri kalmış 
olması, köylerimizin ekonomik yönden çok geri 
bırakılmış olması gibi nedenlerdir. 

Köylerimizin geri ve fakir kalışının ve kal-
kınmamasmm sebep ve saiklerini ortadan kal
dırmadığımız müddetçe büyük masraflar ve 
külfetler karşılığı bir araya toplasak dahi, 
yine de yukarda saydığım nedenlerden dolayı, 
kısa zamanda dağınık yerleşim halinde parça
lanacakları tabiîdir. 

Getirilmiş olan tasarı, çok ideal olmasına 
rağmen, köy kalkınmasını esas almaması yö
nünden kifayetsiz ve noksandır. Kanunun uy
gulanmasına aynı zamanda köy kalkınmasiyle 
ilgili bakanlıkların iştirak ettirilmemiş olması 
büyük bir eksikliktir. 

Sayın arkadaşlarım, şimdi tasarının en 
önemli gördüğüm ikinci noksanlığına geçiyo
rum. Bilhassa ana bir dâvamızı kapsıyan köy
sel alanda iç iskân düzenliyen bu tasarının şü
mulü içerisine orman köylerinin iskânının alın
mamış olması çok önemli noksanlığıdır. Bugün 
menılekstimisdc asıl iskânının yapılması zaruri 

| olan ve çok dağınık kuruluşlara sahip bulunan 
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köylerimiz, orman köyleridir. Tamamiyle or
manların içerisinde çok dağınık olarak yerleş
miş bulunan bu köylerin bir yerleşim yerinde 
toplanması suretiyle bir taraftan o köyün kısa 
zamanda her yönden kalkınması sağlanabilece
ği gibi, diğer yandan da ormanlarımızın daha 
iyi korunması, geliştirilmesi, bütünlüğünün bo
zulmaması da imkân dâhiline girmiş olacaktır. 

Ayrıca, şu hususu bir kere daha belirtmek
te fayda görüyorum; orman köylerimizin kal
kındırılması problemi, valnız Orman Bakanlı
ğının içinden çıkabileceği bir dâva değildir. Bu 
iş, bütün bakanlıklarımızın işbirliğiyle tahak
kuk ettirebileceğimiz bir aaadâvamızdır. Usun 
seneler gecikmesine de tahammülü yoktur. 

Görüşülmekte olan bu tasarının ikinci mad
desine ve diğer ilgili maddelerine, «Orman köy
lerinin bulundukları yerde iskân edilebilmesi» 
için hükümler konulmalıdır. Her ne kadar 6331 
sayılı Orman Kanununun IS ncü maddesinde, 
«bulundukları verde kalkındırılmasına imkan 
olmıyacağı anlaşılan orman köylerinin başka 
yere kaldırılmaları» öngörülmüş ise de, bu nevi 
iskân, orman hudutları dışarısında, daha ziyade 
«göç» niteliğinde bir iskânı derpiş etmektedir. 
Bugüne kadar da hiçbir tatbik görmemiştir. 

Sayın arkadaşlarım, tasarının arz ettiğim 
yönlerden noksanlıklarının giderilebilmesi için 
maddelerinin görüşülmesi sırasında değiştirge 
önergeleri verecek olduğumu arz eder, Yüce 
Meclisinize saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde başka söz is-
tiyen?... 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 
İSMET ANGÎ (Eskişehir) — Söz istiyorum Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Angı. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 
İSMET ANGI (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; bu kanun tasarısı üze
rinde Geçici Komisyonda yapılan çalışmalara, 
yalnız Köy İşleri Bakanlığı değil, köy lıalkın-
masiyle ilgili bütün bakanlıklar temsilcileri, 
fen heyetleri iştirak etmiş, bir Alt Komisyon 
kurmak suretiyle haftalarca çalışılmış vs itti
fakla huzurunuza getüiimiştir. 

Bu kanunun ideal bir kanun olduğunu be
yan eden arkadaşlarımızın tecavüzlerine te
şekkür ederiz. 

Yerleşimlerin yalnız altyapı hasebiyle bir 
araya getirilmesi değil, köy kalkınmasının da 
hedef aldığı diğer maddelerin tetkikiyle anla
şılacaktır. Orman Kanununun orman içi köyle
rinin yerleşiminde, başka yerlere iskânında bu
güne kadar tatbikat bulmayışmdan yakınan 
ve benden evvel konuşan arkadaşımıza şunu 
arz etmek isterim: Kabili tatbik hale getirecek 
olan bu kanun, yüksek teveccühünüzle kabul 
edildiği takdirde, Orman Kanununun atfen Köy 
İşleri Bakanlığına verdiği orman içi yerleşim
leri de, iskânları da yapabilme imkânlarını bu
lacak bir fon tesis etmekle meseleyi hallede
cektir. 

Gösterilen ilgiye teşekkür eder, saygılarımı 
sunarım. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde başkaca görüş
mek istiyen sayın üye?... Yok. Maddelere geçil-
mssi hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ivedilikle görüşülmesi hususunu oylarınıza 
araz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmitşir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 
2510 sayılı iskân Kanununa ek Kanun 

Madde 1. — 2510 sayılı iskân Kanununa 
aşağıdaki maddeler eklenmiştir. 

Ek madde 1. — Hükümetçe vücuda getiri
lecek baraj, havaalanı, fabrika, ekonomik ve 
savunma ile ilgili diğer tesislerin inşası, tarih 
ve tabiat kıymetlerinin korunması gibi amaçlar 
için yapılacak kamulaştırmalar veya özel ka
nunların uygulanması sebebiyle taşınmaz mal-
larının kısmen veya tamamen ellerinden çıkma
sı neticesi yerlerini terk etme zorunda kalan
lardan ; 

a) Taşınmaz malları tamamen kamulaştırı
lanlar, 

b) Taşınmaz mallan kısmen kamulaştırı-
lıp bu yerleri terk etmek zorunda kalanlar, 

c) iskân plânlama etütlerinin başladığı 
bütçe yılı başlangıcından en az üç yıl önce ka
mulaştırma sahasında yerleşmiş olup da taşın
maz malı olmıyanlâr, 

Diledikleri takdirde Hükümetçe gösterile
cek yerlerde 2510 sayılı Kanunla bu kanun hü
kümlerine göre iskân edilirler. Şu kadar İd; zor 
durumda olmadan bu kanunun yürürlüğe gir
mesinden sonra taşınmaz mallarını ellerinden 
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çıkaranlar bu kanundan faydalanamazlar. Zor 
durum hali yönetmelikle belirtilir. 

iskân edilecek kimselerin taşınmaz malları 
için özel kanunları gereğince veya kamulaştır
ma neticesinde kendilerine ödenecek bedeller, 
ilgili idarelerce bu kanun hükümlerine göre ku
rulacak özel iskân fonuna yatırılır. Bu suretle 
yatırılan bedeller; ek 5 nci madde dışında ka
lan diğer iskân yardımları ve borçlandırma be
delleriyle, Maliye, Ticaret ve Köy İşleri Ba
kanlığı tarafından müştereken hazırlanacak 
esaslar dairesinde mahsup muamelesine taM 
tutulur. 

BAŞKAN — Ek madde 1 üzerinde görüşmek 
istiyen sayın üye?.. 

KENAN ARAL (Tunceli) — Söz istiyorum 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Aral. 
KENAN ARAL (Tunceli) — Sayın Başkan, 

Yüce Meclisin muhterem üyeleri; 
Ek birinci madde hakkındaki mâruzâtıma 

başlamadan evvel, bu tasarıyı getiren Hüküme
te teşekkürü bir vazife addediyorum. 

Ek maddenin (B) bendinde «taşınmaz mal
ları kısmen kamuîaştırılıp, bu yerleri terk et
mek zorunda kalanlar...» diyor. Burada «zorun
da kalanlar» ibaresi takdiri bir mânayı tazam-
mun etmektedir. Daha alt tarafta da «zor du
rum hali yönetmelikle belirtilir» ifadesi var. 
Kanaatimce yönetmelikte ne kadar sarahat, ya
hut vuzuh verilse dâhi birtakım keyfîlikten kur
tulmamıza maddeten imkân bulunmamaktadır. 
Bunu telâfi etmek için (B) bendindeki «taşın
maz malları kısmen kamuîaştırılıp, bu yerleri 
terk etmek zorunda kalanlar» ibaresi yerine 
«zorunluğunu duyanlar» tâbirini kullandığımız 
takdirde birtakım iltibaslara, keyfî muamelelere 
meydan vermemiş oluruz. 

Şöyle ki, esasen dördüncü maddede iskân işi 
bir ihtiyarî iş olarak kabul edilmiş ve iskâna 
tabi tutulacak aile reisinin rızasının alınması 
mecburiyeti vazedilmiştir. «Rıza» mevcudoldu-
ğuna göre, «terk etmek zorunda kalanlar» de
mekte bir fayda yok. Artık bu, orayı terk etme 
durumunda olan şahsın inisiyatifine kalıyor. 
Esasen iskânı da kendisi istiyor, tercih halikı 
kendisinin. Binaenaleyh, taşınmaz malları kıs
men kamuîaştırılıp, bu yerleri terk etmek zo
runda bulunanları da onun dışında idareye bir 
takdir hükmü değil, onun talebi zımnında bir ı 

iskân durumunu vaz'etmek, kanunun gaye ve 
maksadına daha uygun düşer. Bu bakımdan bu 
bendin, «taşınmaz malları kısmen kamuîaştırı
lıp, bu yerleri terk etmek zorunluğunu duyan
lar» şeklinde değiştirilmesini arz ediyorum. 

İkinci nokta; iskân problemini halletmek 
için getirilen bu kanunun, iskâna matuf bütün 
problemleri kapsaması, bugüne kadar gelen ıs
tırapları, sıkıntıları, dertleri ortadan kaldırma
sı gerekir. Kanun gerekçesinde, hanigi zaruret
ler ve sebepler tahtında bu kanunun getirildiği 
açıkça belirtilmektedir. 

Ancak, buna rağmen bir nokta unutulmuştur. 
Şöyle ki, 1938 yılında Tunceli hâdisesi olmuş ve 
bir kısım vatandaşlar garba nakledilmiş, bilâ
hare bunların yerlerine gitmeleri müsaadesi çık 
muş, fakat ıbulgüne 'kadar aradan 32 sıene gibi 
uzun bir zaiman geçmâiş oDımlaJsma rağmen bu 
vatandaşların ıstırapları, dertleri halen haüle-
diîıeimeımiş ve birçok problemleri yüzüstü kal-
ztm bulunmaktadır. 

Filvaki, ek 19 ncu maddede, «bu kanun
dan önce (iskân hakkı doğmuş olanların ise, 
önceki (kanunılanla banman hak vıe Miükeiüefi-
yetleni (saklıdır» iilbıare'si bulunlmalkla beraber 
şurasaını 'vuzuha kavuşturmak ilstiyorum. Bu 
Ikanunilar vatandaşlara bâzı IhakCıaır tanımış, cima 
tahakkuk etmemiş, yüzüstü kalmış. 

Ek 19 ncu madde «bu kanunun yürürlüğe 
girmeısıinden (sonra,, 2510 (sayılı İskân Kanunu
na (göre iskân hakkını lilktisabedeoelklerle, bu 
ıkanuınun şümullüne girenlerin dlskânlları bu ek 
ıkaınun hükümlerine («öne yapılır» dıeımek sure
tiyle bu Ikanuftun meriyetinden (sonra iskân 
'hakkı iiktisabedec'ekılerdlen bahsediyor. Biiıraz 
levved arz lettiiğiim üMnlci fıkrasında da «bu ka
nundan önce iskân 'hakkı doğmuş olanların ise, 
öıiiıceki kanunlarla tanrnian hak vte mükellefi
yetleri sakilidir.» diyor. 

Şimdi, Ihaklarının imalhfuz bulunması bugü
ne kadar Ibu vatandaşOiarfa bir ş'ey temin etme
miştir. Bu (kanunda fou (halkların fsalklı tutuldu
ğunun iifadelsi, bundan (sonra bu ıstırapların na
sıl (halledileceği yolumu (bizle göstıerm'emöktjedir. 
Bu hususun da ısarahata varımlaisı, ibu kanunun 
tedvini sırasında 'lüzumlu görülmekıtfedir. 

Bu baıksmdan, bendemliz Yüksek Başkanlığa 
bir değiştirge önergesi iarz edeceğim. Yüksek 

I Komisyonun ve Bakanlığın müzahir olacağını 

— 526 — 
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ve Yüksek Heyetinizin öniergemi kabul buyu
racağım ümidediyorum. 

Hepinize saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Ek ımaldde 1 üzerinde başka 

göriişımek lisltiiyen sayın üye? Yok. 
Sayın Aral takririniz yar mı? Oyluyoruz 

çünkü. 
KENAN ARAL (Tunceli) — 19 ncu ttnad-

de ile ilgili efendim. 
BAŞKAN — Peki efendim. 
Ek Madde ,1 i oylarınıza arz ediyorum. Ka

bul edenler... Kabul etmıiyönler... Kabul edil
miştir. 

Ek madde 2 yi okutuyorum. 
Ek Madde 2. — Köysel alanda iç iskânın 

düzetnllienlmesi ve köy gelişime merkezlerinin ku
rulması için; 

A) Yerleşim yerinin »elverişsizliği sebebiy
le yol, içme suyu ve leîekJtrik gibi altyapı hiz
metlerinin çok pahalıya imal olacağı tesbit edi
len köylerin daha ledverişiM bir yerleşim yerine 
nakli veya mahalle, ıkom, ımezraa <ve benzeri 
dağınalk yerleşim ünitelerinin (mevcut yerleşim 
ün'iteCierinden birinde veya yeni bir yerleşim 
yerinde toplanması hususu !köy nüfusunun ço
ğunluğu tarafından istenildiği takdirde ek 
8 hoi madde gtereğaınce Köy işleri Bakanhğı 
eımriııi3 geçen araziden ilmar plânında öngörü
len mıiktardiı aıtea tefrik (edilir ve özel iskân fo
nundan yeni yerleşim yerimin köy imar plânı 
yapılur veya 'yaptırılır, köy odası, çamaşırhane 
ve ha'maım \ğ'M sosyal tesisleri yapıflır ve ayrı
ca Ikccmt, tarımsal yapılar ve tesisler için her 
aileye yönıetımeıliğinıde 'beflirtilen (miktarda kre
di açılır ve bu kanun Ihülkümlerine göre borç
landırılır. 

B) 1 nci madde 'dışında kalan köylerde 
köyftünıün komut, tarımsal işletme yapıları ve 
sosyal tesis ihtiyacını kemldisinin ıçözmesindeki 
gücünü desteklemek 'üzere, masrafları özel is
kân ifonıundan (karşılanmak (suretiyle hazırlanan 
tip projeler bedelsiz ıdlarak isifcekl köylülere 
verilir. 

Ayrıca, yönetmelikte belirtilen esaslara gö
re, her Iköyde belli sayıda çiftçi lalesine ken
di leyini yapana yardılm metodu uygulaması 
olarak kredi verilir. 

C) Onaylanmış (köy liımar plânlarına göre 
köylerin iskân gelişme ısaıhalları, ek 8 nci mad
de uyarınca 'Köy işleri Bakanlığı emrine geçen 

araziden (ayrılır. Bu iaraaidieni ifraz olunan ar
salar, bedelleri $eşin veya en çok 5 yılda 5 eşit 
taksitle ödenmek ve bu kanun, gereğince borç
landırılmak suretiyle ihtiyaç IsabMerine dev
redilir. 

Özel kanunlardaki hükümler saklıdır. 
BAŞKAN — Sayın Ömer Buyrukçu tara

fından verilmiş bir takrir vardır efendim. Oku
tuyorum ; 

Millet Meclisi Bakanlığına 
2510 sayılı İskân Kanununa ek kanun tasa

rısının ek 2 nci maddesi (a) fıkrasının aşağı'da-
ki şekilde değiştirilmesini iarz ve tejklif ede
rim. 

Antalya Milletvekili 
Ömer Buyrukçu 

a) Yerleşim yerinin elverişsizliği sebebiyle 
kalkındırılmasına imkân olmıyan ve yol, içme 
suyu. elektrik gibi altyapı hizmetlerıiınin pa
halıya mal olacağı tesbit edilen Iköylerin daha 
elverişli bir yerilelim yerine nakli veya mahal
le, kom, mezraa ve benzeri dağınık yerleşim 
ünitelerinin mevcut yerleşim ünitelerinden bi
rinde veya yeni bir yerleşim yerinde toplan
ması hususu köy nüfusunun çoğunluğu tara
fından istenildiği takdirde ek 8 nci madde ge
reğince Köy İşleri Bakanlığı emrine geçen 
araziden, imar plânında öngörülen miktarda ar
sa tefrik edilir ve özel fondan yeni yerleşim 
yerinin köy imar plânı yapılır veya yaptırı
lır. Köy odası, çamaşırhane ve hamam gibi 
sosyal tesisler yapılır ve ayrıca |konut, tarım
sal yapılar ve teslisler için her «aileye yönetme
liğinde belirtilen miktarda kredi açılır ve bu 
kanun hükümlerine göre borçlandırılır. 

BAŞKAN — Sayın Buyrukçu, takririnizde 
iki kelime değişiyor galiba. 

Birisi, başında bir çıkıntı var; «yerleşim 
yerinin elverişsizliği sebebiyle,..» 

ÖMER BUYRUKÇU (Antalya) - «Kalkındı
rılmasına imjkân olmayan ve yol, su, elektrik» 
devam ediyor. 

BAŞKAN — Evet efendim. «Kallkmdınlmıa-
sma imkân olmıyan» kelimesinin ilâvesini isti
yorsunuz. Bir de sonuna doğru. 

ÖMER BUYRUKÇU (Antarya) - Başka yok 
efendim. 

BAŞKAN — Var. Bir de «İskân» kelimesini 
«îskân fonundan» kelimesinden kaldırıyorsu
nuz. 
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ÖMER BUYRUKÇU (Antalya) - O yanlış 
yazılmış ©fendim. 

BAŞKAN — Teklife Hüjkûmet katılyor mu 
efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI M. ÎSMET 
ANGI (Eskişehir) - «Kalkındırılmasına imkân 
olmıyan veya...» şeklinde devam ederse za
ten mâna da değişmiyor, iarzusu da yerine ge
liyor, o şekli ile iştirak ederiz. 

BAŞKAN — Şu halde takririniz «...sebebiy
le kalkındırılmasına imkân olmayan veya yol, 
içme suyu ve elektrik gibi altyapı...» değil mi 
efendim? 

ÖMER BUYRUKÇU (Antalya) - Evet efen
dim. 

BAŞKAN — Komisyon kabul ediyor, Hükü
met kabul ediyor. 
Takriri oylarınıza arzediyorum, Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kabul ettiğiniz tadil şekli ile... 
GIYASETTİN KARACA (Erzurum) - Madde 

üzerinde söz istiyorum. 
BAŞKAN — Efendim çok rica ederim sayın 

Karaca, söz verildi, «Başka söz istiyen yok» de
nildi. Takriri.. 

GIYASETTİN KARACA (Erzurum) - 2 nci 
madde daha yeni okundu. 

BAŞKAN — Maddeyi okuduk efendim. «Söz 
istiyen var mıdır, yok mudur» diye sorduk. 

GIYASETTİN KARACA (Erzurum) - Mad
deyi okuttunuz, arkasından da önergeyi okuttu
nuz, «Söz isteyen var mı» diye sormadınız. 

BAŞKAN — Evet maddeyi okuttuk, «Söz 
istiyen var midir, yok mudur?.. 

GIYASETTİN KARACA (Erzurum) — Mad
deden sonra önergeyi okuttunuz ıSayın Başkan. 
«Söz istiyen var mı» diye sormadınız. 

BAŞKAN — Peki, ben hata ettim, kabul 
ediyorum. «Takriri okutuyorum.» deyince, «Söz 
istiyoruz.» işaretini buyursaydınız.. 

GIYASETTİN KARACA (Erzurum) — Bu
rada sıra kapaklarına vurduk, parmak kaldır
dık. Arkadaşımız takririni izaha yeltenince sı
ra faize gelecek diye düşündük. 

BAŞKAN — Çok özür dilerim, Kanunun 
tümü var, diğer maddeler var. Kapsamı içinde 
konuşulur. Madde üzerinde bir teklifiniz var 
mı? 

KENAN ARAL (Tunceli) — Var efendim, 
izah edeyim. 

BAŞKAN — Lütfen takririnizi verin. Oku
yalım, izah sadedinde söz verelim. 

Sayın Karaca, sizin de tadil teklifiniz mi 
var efendim? 

GIYASETTİN KARACA (Erzurum) — Ta
dil teklifim yok. 'Bizzat madde üzerinde görüş
lerimiz olacak efendim. 

BAŞKAN — Efendim, takrirlere geçtik, 
eğer takrir verirseniz okuturuz, size de söz im
kânı veririz. 

GIYASETTİN KARACA (Erzurum) — Ar
kadaşımızın verdiği takrir üzerinde konuşurum 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Kenan Aral tarafından 
verilmiş bir takrir vardır, okutuyorum . 

iSaym Başkanlığına 
Müzakere edilen kanun tasarısının ek 2 nci 

maddesinin (A) 'bendinin: «Yerleşim yerinin 
elverişsizliği sebebiyle yol, içme suyu ve «elek
trik gibi altyapı hizmetlerinin çok pahalıya mal-
olacağı tesfait edilen köylerin kom, mezra* ve 
benzeri dağımk yerleşim ünitelerinin» şeklinde 
değiştirilmesini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Kenan Aral 

Tunceli Milletvekili 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen

dim?.. 
KENAN ARAL (Tunceli) — izah edeyim 

efendim. 

BAŞKAN — Efendim, Hükümetten sorayım, 
komisyondan sorayım, eğer »sizin teklifiniz ka
bul ediliyorsa esasen izahınıza lüzum yoktur. 
Eğer, «Kabul etmiyoruz» şeklinde beyanda bu
lunurlarsa size söz vereceğim efendim. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Komisyon ve 
Hükümetle iş biter mi, Millet Meclisi olarak biz 
kabul etmiş miyiz 

BAŞKAN — Siz onu kalbul etmezsiniz tabiî. 
Onun için oya arz ediyorum. 

KENAN ARAL (Tunceli) — Sayın Başkan, 
müsaade buyurur musunuz, takririm çok acele 
yazıldığı için kâfi derecede vuzuh taşımıyor. 
Belki Komisyon ilk anda bunun... 

BAŞKAN — Efendim size yine izah etme im
kânı bağışlıyacağım, fakat usule uygun olsun 
rica edeceğim. 
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KENAN ARAL (Tunceli) — İzah ©deyim, 
öyle sorun. Ne mahzuru var? 

BAŞKAN — Olmaz efendim. 
Komisyon takrire katılıyor mu efendim 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI M. İSMET 

ANGI {Eskişehir) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN^ — Hükümet? 
KÖY İŞLERİ BAKANI TURHAN KAPAN

Lİ (Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi) — 
Hayır efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Aral, izah 
«din. 

KENAN ARAL (Tunceli) Sayın Başkan, Yü
ce Meclisin muhterem üyeleri; 

Verdiğim değiştirge önergesinin mahiyeti
ne nüfus edebilmeniz için müsaadenizle mad
denin (A) fıkrasını bir defa beraber okuyalım 
«Yerleşim yerinin elverişsizliği sebebiyle yol, 
içme suyu ve elektrik gibi altyapı hizmetlerini 
çok pahalıya mal olacağı tesbit edilen köy
lerin daha elverişli bir yerleşim yerine nakli 
veya mahalle, kom, mezraa ve benzeri dağınık 
yerleşim ünitelerinin mevcut yerleşim ünite
lerinden birinde veya yeni bir yerleşim yerin
de toplanması hususu köy nüfusunun çoğunlu
ğu tarafından istenildiği takdirde...» 

Şimdi burada iki nokta var; 

Birincisi; altyapı hizmetlerinin yapılması 
güç olan köylerin yeni bir yerleşim yerinde 
yerleştirilmesi. 

İkincisi de; bir köyün nüfusunun yarısın
dan çoğu karar verdiği takdirde o köyün mu
ayyen yerleşim yerlerine yerleştirilmesi. 

Şimdi hepiniz Anadolu köylerini gayet ya-
kinen bilirsiniz. Çok dağınık mezraalan var
dır, yerleşim yerleri vardır. Şimdi köylerin 
daha elverişli bir yere yerleşimi esas prensi-
bolarak kabul ediliyor, fakat bir köy içinde, 
bir köy sınırları dâhilinde yerleşimin temin 
edilebilmesi için köy nüfusunun yansının oyu
na ihtiyaç görülüyor. Tasavvur ediniz ki; da
ğınık - ben müsaade buyurursanız memleketim
den bir misal arz edeyim - bir Pülümür ilçemi
zin Kıdım köyü diye bir köyümüz vardır,, 18 
mezraası vardır, her mezraanın birbirlerine 
mesafesi yaya olarak 3 - 4 saat sürmektedir. 
Şimdi, bunlann bir araya toplanması için köy 
nüfusunun yansının oyuna ihtiyaç hâsıl ola
caktır. E, bu köyün nüfusunun yarısının oyu

nu temin edemezsek, bunlann altyapı imkânları 
da çok zorsa... Köylere tanıyoruz, altyapı im
kânı zor olan köyleri daha elverişli yerlere 
yerleştirmeyi tanıyoruz, fakat bir köyün 
çok uzak bir mezrasını birtakım hissi sebep
lerle köylerdeki huzursuzluk, yahut birtakım 
çekişmelerle mahallî ihtilâflar yüzünden kö
yün yarı nüfusunu tercihine bırakacağız ki, 
bu çok sakıncalı bir durum ihdas eder ve 
kanunun gayesine uygun düşmez. Çünkü muh
telif mezraalan bir bir araya getirebilmek için 
köy nüfusunun yarısının; reyine ihtiyaç hâsıl 
olacaktır. 

Bence daha elverişli, köye tanınan bu hak
kı takririmde de arz ettiğim gibi Yüksek Hü
kümetin ve Komisyonun dikkatini bir daha çek
mek isterim, lütfetsinler şayet yalnız köye 
hasrederlerse bu o zaman bir çok mezraalarm, 
Hir çok kom ve benzeri dağınık yerleşim yer
lerinin daha elverişli yerlere getirilmeleri köy
de mevcut birtakım hissi sebepler ve birtatom 
münakaşalar,, birtakım mahallî ihtilâflar yü
zünden mümkün olm^vacak ve kanunun bu 
yöndeki bu güzel maddesinin getirdiği espiri 
tatbikatta bir çok zamanlar aksıyacaktır. Bu 
bakımdan Yüksek Heyetinizden istirham edi
yorum, lütfedin takririmi kabul buyurun, Gö
rülecektir ki, bir çok ihtilâflar bu takririmin 
kabulü sayesinde halledilmiş ve kanun daha 
ideal bir şekilde, gayesine uygun olarak, tat
bikat safhasına ulaşmış bulunacaktır. 

Hepinizi saygı ile selımlanm. 
BAŞKAN — Sayın Aral, takririnizi «Sürat

li yazdım» buyurunuz. Acaba tavzih edeceği
niz bir nokta var mı Başkanlığa Çünldi şimdi 
oya arz edeceğim. 

KENAN ARAL (Tunceli) — Ben takririmi 
süratli yazdım. Metnini aynen kabul ediyo
rum. Yalnız tavzih bakımdan.. 

BAŞKAN — Sayın takrir sahibinin tavzi
hinden mütevellit bir endişeleri vardı. Tavzihe 
rağmen komisyon ve Hükümetin mütalâasını 
tekrar soruyorum; 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMET AN 
GI (Eskişehir) — Sayın Başkan, köy halkının 
nüfus olarak yarısından fazlasının rızas:nı 
almadan böyle bir yerleşimin teminini komis
yon uygun mütalâa etmiyor. «Rızaya istinadet-
mesi gerekir» kanaati ile bu teklifi kabul etmi
yoruz. 
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BAŞKAN — Evet. 
Hükümet de aynı kanaatte değil mi efen

dim? . 
KÖY İŞLERİ BAKANI TURHAN KAPAN

Lİ (Cumhuriyet Senatosu Ankara üyesi) — 
Evet efendim. 

GIYASETTİN KARACA (Erzurum) — Bu 
takrir üzerinde konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Hangi takrir üzerinde? 
GIYASETTİN KARACA (Erzurum) — Ar

kadaşımın verdiği takrir üzerinde. 
BAŞKAN — Böyle bir usulün olmadığına 

kaaniiz. Takrir sahibi takririni izah ediyor. 
Takrir üzerinde konuşmak hakkı kimseye ait 
değil. 

GIYASETTİN KARACA (Erzurum) Müza
kere açtınız efendim. 

BAŞKAN — Açmadık efendim, rica ede
rim. Takrir verdi, takririni izah ediyor, tadil 
takriri. 

Sayın Aral tarafından verilen takrire Ko
misyon, ve Hükümet,, arkadaşımızın izahatına 
rağmen, katılmıyorlar. 

Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Ek 2 nci maddeyi, Sayın Buyrukçu'nun ver
miş olduğu ve «(A) yerleşim yerinin elveriş
sizliği sebebiyle, kalkındırılmasına imkân ol-
mıyan veya...» kelimelerinin ilâvesi suretiyle 
oylarınıza arz edeceğim. Bu takrir daha ev
vel Genel Kurulunuzca kabul edilmişti. 

Tadil şekliyle maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Ek madde 3. — Bu kanun gereğince nak
ledilecek ve iskân edilecekler içinde bir sanat 
ve meslek sahibi olanlar, sanatkâr olarak iskân 
edilirler. Tarımdaki fazla nüfus, topraklandırı-
lamıyan çiftçiler, bir sanat ve mesleke sahip bu-
lunmıyanlar, bir sanat ve meslek sahibi olup da 
başka bir sanat ve meslek kolunda çalışmak is-
tiyenler ve yeni kurulacak sınai veya diğer te
sislere ortak olmak istiyenler, duyulan ihtiyaca 
ve hazırlanacak projelere göre; Sanayi, Millî 
Eğitim, Çalışma ve Köy İşleri bakanlıklarınca 
müştereken düzenlenecek eğitim programına 
göre ve işbirliği halinde eğitimlerini mütaakıp, 
iskân programı gereğince sanatkâr olarak iskân 
edilirler. 
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Bu maksatla mevcut eğitim merkezlerinden 

faydanılır. Eğitim merkezlerinin ihtiyaca yet
memesi halinde Köy işleri Bakanlığına bağlı 
göçmen kabul ve yetiştirme merkezleri de bu 
maksat için kullanılabilir. Bunların da yetme
mesi halinde mevcutlara eklemeler yapılabile
ceği gibi yeni eğitim merkezleri de kurulabi
lir. 

Eğitim programlarının hazırlanması, nerecb, 
ne zaman ve ne şekilde uygulanacağı ilgili ba
kanlıklarca müştereken hazırlanacak bir yöne' 
melikle belirtilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın üye? Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabal 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştik. 

Ek madde 4. — Nakil ve iskânları karar
laştırılanların ne zaman, nereye ve ne narelle 
ve ne gibi şartlarla iskân edilecekleri önceden 
duyurularak aile reisinden rızalarım bildiren 
bir taahhütname alınır. 

İstekli çok olup da iskân programına göre 
bir yılda hepsinin yerleştirilmelerinin mümkün 
olmadığı hallerde öncelik sıralan ve esasları 
yönetmelikte belirtilir. 

BAŞKAN — Ek madde 4 üzerinde g'iraşmer. 
istiyen sayın üye? Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edihnhtir. 

Ek madde 5. — İskân edilecek göçmen vo 
mülteciler; 

a) Sınırlarımızdan, yurt içinde gönderile
cekleri yere kadar gümrükten muaf eşya ve 
hayvanları ile birlikte nakil, 

b) Barındırma, yiyecek, yakacak ve te
davi, 

c) Pek muhtaç durumda olanlar bit der a 
ya mahsus olmak üzere giyecek, yardımlarından 
karşılıksız olarak faydalanırlar. Bu yardımlar, 
nakil ile bağlar, yerleştirildikleri yerlerde müs
tahsil hale gelinceye kadar devam eder. 

Müstahsil hale gelmenin esasları ve y-ırrkm 
süreleri yönetmelikte belirtilir. 

BAŞKAN — Ek madde 5 üzerinde görülmek 
istiyen sayın üye? Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Ek madde 6. — Yurt içinde bir yerden 1 a->-
ka bir yere göçürülenler de„ kaldıkları yerden 
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yerleştirilecekleri yerde müstahsil hale gelince
ye kadar geçecek süre içinde ek 5 nci maddede 
yazılı iskân yardımlarından karşılıksız olarak 
faydalanırlar. 

BAŞKAN — Ek madde 6 üzerinde görüşmek 
istiyen sayın üye? Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Ek madde : 7. — Dışardan gelecek göçmen 
ve mültecilerle, yurt içinde göçürülenlerden, 
işyeri gösterildiği halde çalışmak istemiyenle-
rin karşılıksız iskân yardımları kesilir. 

BAŞKAN — Ek madde 7 üzerinde görüşmek 
istiyen sayın üye? 

Buyurun Sayın Karaca. 

GIYASETTİN KARACA (Erzurum) — Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlar, ek 7 nci mad
de ek 6 nci maddenin devamı şeklindedir. Bu
rada, gerek dışardan gelecek göçmen ve mül
teciler, gerekse yurt içinden göçürülenler, Hü
kümetin gösterdiği veya Bakanl^m gösterdiği 
yerde çalışmak durumunda olanlar ve bir de 
olmıyanlar, diye tefrik edilmiştir. Ancak, gös
terilen işyerinde çalışmak istemiyenlerin kar
şılıksız iskân yardımları kesilir, diyor. Çalıştırı
lacak yerde kalmak mecburiyetinde olan kişi
lerin sıhhatleri, ailevi vaziyetleri acaba Hü
kümetin gösterdiği veya teklif ettiği yerde ve 
işte çalışmaya müsait midir,, değil midir; bu 
husus maddede çok meskût olarak geçmiştir. 
Sıhhi durumları müsaidolmıyanlar, ailevi du
rumları müsaidolmıyanlar belki kendileri için 
çok gereksiz ve elverişsiz bir yerde çalıştırıl
mak durumunda da kalabilirler. Böyle bir halde, 
gösterilen işte çalışmak mecburiyetinde olmı-
yan veya çalışamıyan kimselerin karşılıksız 
yardımları kesildiği takdirde, bu ailelerin ve
ya aile reislerinin de maddeten çok mağdur 
ve muzdar duruma düşecekleri nazarı itiba
ra alınarak bu maddeye bir vuzuh verilmesi 
veya Hükümetin böyle bir durum karşısında 
ayrıca bir yönetmeliğe gitmesi icabeder mi? 
Her hangi bir yönetmeliğe de atıfta bulunul
madığına göre madde meskûttur. Bu haliyle 
madde geçtiği takdirde büyük mahzurlar do
ğuracağı. inancındayım. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Ek madde 7 üzerinde görüşmek 
istiyen başka sayın üye var mı? Yok. Komis
yon adına buyurun. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI M. İSMET 
ANGI (Eskişehir) — Sayın Başkan, sayın ha
tibin endişe ettiği husus, umumi yönetmelikte 
nazara alınabilir. Kanunda mazeretleri sıra
lanmasına ve şu şekilde olması lâzım diye bir 
madde konmasına imkân yok. Bu itibarla gös
terilen işyerinde çalışamıyacağı, arz edilen şe
kilde mazeretler mevcut olduğu takdirde, ne 
yapılacağının bir yönetmelikle tâyin edilmesinde 
isabet vardır. Komisyon bu görüştedir. 

GIYASETTİN KARACA (Erzurum) — Sa
yın Bşkan, diğer maddelerde yönetmeliğe atıf
ta bulunuluyor. Bu maddede bir atıf yok. ile
ride büyük müşkülât doğurur diye söylüyo
rum. 

BAŞKAN — Yani yapılacak yönetmeliğe 
bunun da dâhil edilmesi fikrindesiniz. 

Evet, zabıtlara geçmiş durumdadır. Bunun 
da hazırlanacak yönetmelikte yer alması Ge
çici Komisyon Başkanı tarafından ifade edilmiş
tir. Yani endişelerinizin yerinde olduğuna Ko
misyon Başkanı da işaret etmiştir ve yönet
melikte bunun izalesinin düşünülmesi gerekir, 
şeklinde ifade etmiştir, ben de zabıtlara geçir
dim. 

Ek madde 7 yi oylarınıza arz ediyorum. Ka-
l)ul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Ek madde 8. — Bu kanun hükümlerine 
göre tahsis, devir ve temlik edilecek arazi ile 
arsalar şunlardır : 

a) Devletin hüküm ve tasarrufu altında 
bulunan arazi, 

b) Devletin özel mülkiyetinde bulunup da 
kamu hizmetinde kullanılmıyan arazi ve arsa
lar, 

c) Bir veya birkaç köy, kasaba ve şehir or
ta malı olan ve ihtiyaçtan fazla olduğu belirtil
mek suretiyle Hazine adına tescil ettirilen ara
zi, 

d) Hazineden bedelsiz olarak belediyelere 
devredilmiş ve bir maksada tahsis edilmemiş 
olup, 775 sayılı Kanun amaçları dışında kalan 
yerler, 

e) Göllerin kuruması veya Devletçe kuru
tulması ve nehirlerin doldurulması ile meydana 
gelen arazi, 

f) Devletçe kurutulan sahipsiz bataklıklar
dan kazanılan arazi, 

— 531 — 
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g) işlenmeye elverişli olmıyan tuzlu al
kali, taşlık ve benzeri topraklardan Devletçe 
ıslah suretiyle elde edilen arazi, 

h) 6830 sayılı Kanun hükümlerine göre 
özel ve tüzel kişilerden kamulaştırılacak veya 
yönetmeliğe göre satinalınacak arazi ve arsa
lar; 

Yukarda sayılan ve bu kanun hükümlerine 
göre tahsis ve temlik edilecek olan tarıma elve
rişli veya elverişsiz arazi ve arsalardan (a), (b) 
ve (d) bendlerinde yazılı olanlar bu kanunun 
yürürlüğe girmesiyle; (c) bendinde yazılı arazi 
Köy işleri Bakanlığınca ayrılmasiyle; (h) ben
dindeki arazi Hazine adına tapuya tescil edil
mesiyle; (e), (f) ve (g) bendlerindeki arazi 
meydana gelmesiyle Köy İşleri Bakanlığı emri
ne geçer. 

Şu kadar M, özel kanunlardaki yazılı hü
kümler saklıdır. 

BAŞKAN — Ek 8 nci madde üzerinde ko
nuşmak istiyen sayın üye?.. Yok. 

Ek madde 8 i oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Ek madde 9. — iskân işleri için lüzumlu 
olan; 

a) Arazi ve arsa satmalına veya kamulaş
tırma bedelleri, 

b) Borçlanmaya tabi bilûmum tesis ve in
şaat masrafları, 

c) Motorsuz nakil vasıtaları ile her çeşit 
inşaat makinaları satlnalma bedelleri ve bunlar
la, motorlu nakil vasıtalarının işletme ve tamir 
masrafları, 

d) iskân edileceklere verilecek âlet ve va
sıta bedelleri ile açılacak krediler, hayvan ve 
demirbaş eşya bedelleri, 

e) inşaat işlerinde çalıştırılacak usta ve 
işçi yevmiyeleri, 

f) Özel iskân fonuna aktarılmış olan kamu
laştırma bedellerinden borçlanmıya tabi iskân 
masrafları çıktıktan sonra geri kalan paradan, 
iskân edilenin dileği üzerine ve istediği miktar
da sınai veya diğer bir tesise yatırılacak ortak
lık hisseleri, 

g) Ek 5 nci maddedeki karşılıksız iskân 
yardımları ile bu kanun gereğince yapılacak di
ğer iskân masrafları, 

T. C. Ziraat Bankasında kurulacak özel is
kân Fonundan karşılanır, özel iskân Fonunun 

idare, işletme, sarf ve murakabe usulleri ile il
gili hususlar Maliye, Ticaret ve Köy işleri ba
kanlıklarınca birlikte hazırlanacak yönetmelikte 
belirtilir. 

BAŞKAN — Ek madde 9 üzerinde konuş
mak istiyen sayın üye?.. Yok. 

Ek madde 9 u oylarınıza arz ediyorum, Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Ek madde 10. — Bu kanunda yazılı görev
lerin gerektirdiği etüt, araştrıma, plânlama ve 
projeleme işleri Toprak ve iskân İşleri Genci 
Müdürdüğünce yapılır veya yaptırılır. 

İskân isleriyle ilgili etüt, plân, proje uygu
lama, teknik ve idari personel yetiştirileceklerin 
eğitim, yapılacak kamu yapı ve tesisleri gider
leri genel bütçeye konulacak ödeneklerden kar
şılanır. 

BAŞKAN — Ek madde 10 üzerinde görüş
mek istiyen sayın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Ek madde 11. — Bu kanun ile T. C. Zira
at Bankasına verilen işler, Bankanın asli görev
lerindendir. 

BAŞKAN — Ek madde 11 üzerinde görüş
mek istiyen sayın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Ek madde 12. — Özel İskân Fonunun kay
nakları şunlardır : 

a) Ek 1 nci maddenin son fıkrası gereğince 
özel iskân Fonuna yatırılacak paralar, 

b) Eğitim maksadiyle yapılacak İmrs ve 
temrinler sonunda imal ve istihsal edilen mah
sul ve mamullerin satışından elde edilen meb
lâğlar, 

c) Ek 13 ncü madde gereğince yapılacak 
her türlü tahsilat, 

d) Resmî ve özel, yerli ve yabancı kurum
lar ile şahıslar ve milletlerarası göçmen ve mül
teci teşkilâtları tarafından yapılacak nakdî yar
dımlarla nakde çevrilecek aynî yardımlar, 

e) Yabancı memleketlerden iskânlı göçmen
ler için alınacak tazminatlar, 

f) Ek 2 nci madde gereğince peşin olarak 
alınan veya borçlandırmalardan yapılacak tah
silat, 

g) a, b, c, d, e ve f fıkralarındaki kaynak
lar, yıllık programlarda öngörülen iskân proje 
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giderlerini karşılayıncaya kadar, aradaki fark 
için her yıl bütçesine konacak ödenek. 

BAŞKAN — Ek madde 12 üzerinde görüş
mek istiyen sayın üye?.. Yok. 

Oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Ek madde 13. — iskân edilenler veya nak
ledilenler kendilerine verilen taşınmaz mallar
dan dolayı, kamulaştırılan veya satınalman ta
şınmaz mallar için kamulaştırma veya satmal
ına bedelleri, yapı ve tesisler için maliyet bedel
leri, Hazine arazisi için rayiç bedelleri üzarin-
den borçlandırılırlar. 

Tahakkuk edecek borçlandırma bedelleri ile 
faizleri borçlanmayı takibeden 5 nci yılın Ocak 
ayından başlamak üzere 20 yılda ve 20 eşit tak
sitle tahsil olunur. 

Taşınmaz malların borçlandırma bedelleri 
faize tabi değildir. Kredi ve taşınır malların 
borçlandırma bedeli üzerinden Mailiye, Ticaret 
ve Köy İşleri bakanlıklarınca tesbit edilecek 
hadler dâhilinde yıllık faiz yürütülür. 

BAŞKAN — Ek madde 13 üzerinde görüş
mek istiyen saym üye?.. Yok. 

Oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
KabuO. etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Ek madde 14. — 3202 sayılı T. C. Ziraat 
Bankası Kanununun 47 nci maddesinde sayılan 
erteleme sebepleri dışında kalıp da vâdesinde 
ödenmiyen borçlar, borçlunun tohumluk, istih
sal âlet, edevat ve vasıtaları dışında kalan em
valinden, umumi hükümlere göre T. C. Ziraat 
Bankasınca takip ve tahsil olunur. 

Borçlunun haczi caiz menkul malı bulunma
dığı veyahut borcuna yetmediği takdirde; bor
cun tamamı muacceliyet kesbeder ve bu kanuna 
göre verilen gayrimenkullerin tapu kayıtları 
mahkeme karariyle Maliye Hazinesi adma tashi-
han tescil edilir. 

Tapuları Mailiye Hazinesi adma tashihan tes
cil olunan taşınmaz malların mahsup işlemleri 
ek 18 nci madde hükümlerine göre yürütülür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti
yen saym üye?.. 

Sayın Karaca, buyurun. 
GIYASETTİN KARACA (Erzurum) — 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi 13 ncü maddede, 
«Kendilerine gayrimenkul verilecek kişilere, 
bu gayrimenkul hazinenin ise rayiç bedeli üze
rinden borçlandırılır.» denmektedir. 

14 ncü maddede ise, «Borçlarını ödiyemiyen 
bu kimselerin borçlarının tahsil edileceği...» şek» 
İmde ifade edilmektedir. Ancak bu borcunu 
zamanında ödiyemiyen ve bu taşınmaz mal ken
disine verilen borçlunun, bu hazine gayrimen
kulunun dışmda haczedilecek başka bir malı 
bulunmadığı takdirde, daha evvelce hazinenin, 
kendisine verdiği gayrimenkulu üzerinden bor
cun tashihan tescil edileceği ifade edilmektedir. 

Eğer bunu alan müstahsil bu gayrimenkulu 
rayiç bedel üzerinden almış, yıllarca çalışmış, 
üzerinde birçok emek sarf etmiş ise, yıldan yıla 
da gayrimenkullerin bedeli yükseldiğine göre, 
o takdirde de vatandaşın hakkının ziyaa uğra
maması için o günkü rayiç bedeli üzerinden 
muamele görmesinin lüzumlu olduğuna inanıyo
rum. 

Şayet gayrimenkulun bedelinde bir düşme 
mevzuubahis ise, ilk önce hazinece yapılan ra
yiç bedeli üzerinden borcun tashihi cihetine gi
dilir. Aksi takdirde rayiç bedelde bir yüksel
me varsa - ki Hükümetin de gayesi vatandaşı 
kalkındırmak, onu mağdur etmemek, onu muz-
tar bir duruma düşürmemek olduğuna göre -
yıllarca emek vermiş olduğu gayrimenkulun 
üzerinde bir kıymet artması mevzuubahsolmuş 
ise, o günkü rayiç bedeli üzerinden; son rayiç 
bedeli ilk almış olduğu rayiç bedelin dûnunda 
ise, o takdirde ilk rayiç bedeli üzerinden tasfi
yenin yapılmasının lüzumlu olduğuna inanıyo
rum. 

Komisyon bu fikre iltifat ederse faydalı ol
duğu inancındayım. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Komisyon bu fikre katılıyor mu 

efendim?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMET 

ANGI (Eskişehir) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Ek madde 14 üzerinde başkaca görüşmek 

istiyen saym üye?.. Yok. 
Oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Ek madde 15. — Bu kanuna göre iskân 
edilenlerin müstahsil hale gelebilmeleri ve yö
netmelikte tesbit edilecek hayat seviyesine ka
vuşabilmeleri için geliştirme, yan gelir temini 
gibi tedbirler, Köy işleri Bakanlığı ile diğsr il
gili bakanlıklarca müştereken hazırlanacak 
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plân ve projelere göre yürütülür. Bu projeler 
için lüzumlu kredi Özel iskân Fonundan karşı
lanır. Kredi vermede kooperatif kurulması ha
linde üyelerine öncelik tanınır. 

BAŞKAN — Ek madde 15 üzerinde görüş
mek istiyen sayın üye?.. Yok. 

Oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabull etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Ek madde 16. — Temin edilen imkânlar 
ve yapılan tavsiyelere rağmen, geliştirme ve 
yan gelir temini için alman tedbirlere uymıyan 
ve ilgili bakanlıklarca yapilan teknik tavsiye
leri tatbik etmiyenlere yapılmakta olan veya 
yapılacak karşılıksız yardımlar ve krediler ke
silir. Borçlanmadan mütevellit fon alacakları 
muacceliyet kesbeder. 

BAŞKAN — Ek madde 16 üzerinde görüş
mek istiyen sayın üye?.. Yok. 

Oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Ek madde 17. — Kredi çeşit, had ve şart
lan, geliştirme ve yan gelir tedbirleriyle kar
şılıksız yardım ve kredilerin kesilmesi ve bor
cun muacceliyet kesbetmesi esasları yönetme
likte belirtilir. 

BAŞKAN — Ek madde 17 üzerinde görüş
mek istiyen sayın üye?.. Yok. 

Oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabull etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Ek madde 18. — Verilen arazinin asker
lik ve belgelendirilmiş uzun hastalık gibi mak
bul bir özür olmaksızın üst üste üç yıl iaîetilme-
diğinin tesbiti halinde Köy işleri Bakanlığınca, 
iskân edilene verilen taşınmaz malların geriye 
alınması mahkemeden istenir. 

Mahkeme karan ile taşınmaz mallann geri 
alınması halinde, evvelce ödenen taksitler ve
ya yapılan zaruri ve faydalı giderlerle, taşın
maz mallardan elde edilen intifam bedelleri 
karşılıklı olarak hesabedilir. Değerlerdeki faz
lalıklar taraflarca iade edilir. Bu işlemlerden 
mütevellit bakiye alacaklar, T. C. Ziraat Ban
kasınca umumi hükümlere göre takip ve tahsil 
olunur. 

BAŞKAN — Ek madde 18 üzerinde görüş
mek istiyen sayın üye?.. Yok. 

Oylannıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabull etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Ek madde 19. — Bu kanunun yürürlüğe 
girmesinden sonra 2510 sayılı İskân Kanununa 

göre, iskân hakkını iktisabedeceklerle, bu kanu
nun şümullüne girenlerin iskânları, bu ek kanun 
hükümlerine göre yapılır. 

Bu kanundan önce iskân hakkı doğmuş olan
ların ise, önceki kanunlarla tanınan hak ve mü
kellefiyetleri saklıdır. 

BAŞKAN — Ek madde 19 üzerinde görüş
mek istiyen sayın üye? 

KENAN ARAL (Tunceli) — Bir önergeni 
var Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bir takrir vardır, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Müzakere edilen Ek 19 ncu maddenin 2 nci 

fıkrası; «Bu kanundan önce iskân hakkı doğ
muş olanlann ise, önceki kanunlarla tanınan 
hak ve mükellefiyetleri saklıdır» hükmü daha 
önceki haklan mahfuz tutmakla beraber, bu ka
nun tasarısına göre, ibir hak ve vecibe doğur-
mamaktadır. 

Bu müphemiyet tatbikatta birçok ihtilâflara 
meydan vereceğinden, Ek 19 ncu maddeye s a 
ğıdaki fıkranın eklenmesini arz ederim. 

«Bugüne kadar iskânı yapılmamış bu gibi 
kimselerin iskânlan da bu kanun hükümlerine 
göre yapılır.» 

Tunceli Milletvekili 
Kenan Aral 

BAŞKAN — Sayın Aral, bu fıkranın Ek 
madde 19 a eklenmesini istiyorsunuz değil mi? 

KENAN ARAL (Tunceli) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Komisyon... Buyurun efendim. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMET AN-

GI (Eskişehir) — Sayın Başkan, önerge sahifbi 
bundan evvel iskân Kanununda vatandaşa ve
rilen hakları bu teklifiyle kaldırmak durumun
dadır. 

Biz bu kanundan evvelki iskânlar bir karşı
lığa tabi değil iken, karşılıksız olarak kendile
rine haklar verilmiş iken, şimdi bir takım ve
cibeler yüklemek durumundayız. 

\Kanunun mahiyeti icabı, geçmişte hak sahi
bi olanlann hakkına da halel gelmeden bu ka
nunun kendilerine verdiği haklardan istifade 
edebileceği yolundadır. Bu itibarla böyle bir 
önergeye lüzum olmadığı kanaatindeyiz. 

'Bahsettikleri, «göç etmesi gereken ve kararlı 
olanlann» bu kanunun kendilerine verdiği hak
lardan istifade edebilecekleri gibi, 2510 sayılı 
Kanunun eski durumuna göre kendilerine veri-
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len haklardan da istifade edebileceklerdir, Bu 
itibarla katılmıyoruz. Saygı ile arz ederim. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
KÖY1ŞLERİ BAKANI TURHAN KAPAN

Lİ (0. S. Ankara Üyesi) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet de katılmıyor. 
KENAN ARAL (Tunceli) — Sayın Başkan, 

müsaade ederseniz izah edeyim. Benim vuzuha 
ulaştırmak istediğim nokta; eski hakları mah
fuz olan iskâna tabi kimselerin bu kanunun şü- N 

mûlüyle iskân muamelelerinin devam edip etmi-
yeceği yâni iskân muamelelerinin tekemmül edip 
etmiyeceği hususu idi... 

Komisyonun verdiği izahata göre, eski hak
lan mahfuz kalmakla beraber, bu kanunun hü
kümlerine göre iskânları ikmâl edilir, şeklinde 
anlıyoruz. Şayet böyle ise önergemi geri alıyo
rum. 

BAŞKAN — Yani Komisyonun izahatı sizi 
tatmin etmiş durumdadır; bu sebeple takririni
zi geri alıyorsunuz. 

KENAN ARAL (Tunceli) — Yani aynı ma
hiyette ise... 

BAŞKAN — Tabiî izahatları zapta geçti 
efendim. 

Yani eskiden iskâna tabi bulunanlarla, bu 
kanunun neşri tarihinden sonra iskâna tabi tu
tulacakları aynı şekilde yürütmeyi düşündüğü 
için bu fıkranın eklenmesini uygun mütalâa et
miyor Komisyon. Beyanları bu şekildedir. 

Sayın Kenan Aral'a önergesi geriverilmiştir. 
Ek madde 19 üzerinde görüşmek istiyen baş

kaca sayın üye yoktu. 
Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka

bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Ek madde 20. — özel iskân Fonundan ya

pılacak sarfiyat 2490 sayılı Artırma, Eksilt
me ve İhale Kanunu ile 1050 sayılı Muhasebei 
Umumiye Kanunu hükümlerine tâbi değildir. 

BAŞKAN — Ek madde 20 üzerinde görüş
mek istiyen sayın üye? Yok. 

Oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

Ek madde 21. — özel İskân Fonunun he
sap ve bilançoları her yıl Başbakanlık Yüksek 
Murakabe Kurulu tarafından denetlenir. 

BAŞKAN — Ek madde 21 üzerinde görüş
mek istiyen sayın üye? Yok. 

Oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

Ek Madde 22. — Bu kanun hükümlerine 
göre borçlanma suretiyle yapılan iskân yardım
larının tamamı için verilecek taşınmaz mallar 
üzerinde T. C. Ziraat Bankası lehine birinci de
recede ipotek tesis edilir. 

BAŞKAN — Ek madde 22 üzerinde görüş
mek istiyen sayın üye?. Yok. 

Oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Ek Madde 23. — Ek 5 nci maddedeki kar
şılıksız iskân yardımlan ve diğer özel İskân 
Fonu zararlan ertesi yıl bütçesine konulacak 
ödeneklerle karşılanır. 

BAŞKAN — Ek madde 23 üzerinde görüş
mek istiyen sayın üye? Yok. 

Oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

ÖMER BUYRUKÇU (Antalya) — Sayın 
Başkan, bir önergem var. 

BAŞKAN — Ek madde olarak mı veriyor
sunuz efendim? 

ÖMER BUYRUKÇU (Antalya) —Evet 
efendim, Ek madde 24 olarak... 

BAŞKAN — Sayın Ömer Buyrukçu tara
fından verilmiş olan önergeyi okuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
2510 sayılı İskân Kanununa ek kanun ta

sarısının sonuna 24 ncü Ek Madde olarak aşa
ğıda belirttiğim maddenin eklenmesini arz ve 
teklif ederim. 

Antalya Milletvekili 
Ömer Buyrukçu 

«Ek Madde 24. — Orman köylerinin ek 2 
u.ci madde gereğince, köysel alanda iç iskânı
nın düzenlenmesinde ve köy gelişme merkezle
rinin kurulmasında, Köy İşleri, Tanm ve Or
man bakanlıklannın müştereken hazırlıyacak-
ları, yönetmelik esasları dairesinde hareket edi
lir.» 

BAŞKAN — Burada bir deyim var; kanun 
tasansmda da bu «köysel alan» tabiri aynen 
geçiyor mu?.. 

ÖMER BUYRUKÇU (Antalya) — Aynen 
geçiyor, 2 nci maddede var. 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMET 

ANGI (Eskişehir) — İştirak etmiyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?. 
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KÖY İŞLERİ BAKANI TURHAN KAPAN
Lİ (Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi) — 
İştirak etmiyoruz. 

ÖMER BUYRUKÇU (Antalya) — önerge
mi izah sadedinde söz rica ediyorum. 

FASKAN — Buyurun. 
ÖMER BUYRUKÇU (Antalya) — Sayın ar

kadaşlarım; 24 ncü ek maddeyi buraya ilâve 
ettirmek isteyişimin sebebi, evvelâ bakanlıklar 
arasında bir işbirliğini sağlıyamadığımız müd
detçe, bilhassa orman köylerinin naklinde Or
man Bakanlığı ile Köy işleri Bakanlığının 
müştereken işbirliğini sağlıyamadığımız tak
dirde, Köy İşleri Bakanı çok zorluklarla kar
şılaşabilir. Bir defa ormanlardan tefrik edile
cek köy yerleşim sahaları hakkında anlaşmaz
lıklar doğabilir. 

İkincisi; Orman Bakanlığının, orman köy
lerinin bulunduğu mıntakalarda pek çok im
kânları mevcuttur. Orman köylerinin bulun
duğu yerlera Orman Bakanlığı, orman işlen
melerine kurmuş olduğu tesislerle tamamiyle 
yerleşmiştir. Orman Bakanlığının bu imkân
lardan Köy İşleri Bakanlığının istifade etme
sinde ve iki bakanlığın bir işbirliği içinde ol
masında büyük faydalar görüyorum ve onun 
iğin bu ek maddenin buraya yerleştirilmesini 
istirham ediyorum. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Tasanda bulunmıyan ek mad
de 24 ün tasarıya konması Sayın Ömer Buy
rukçu tarafından teklif edilmektedir. Takrir 
okunmuştur, kendisinin izahatını da dinlemiş 
bulunmaktasınız. Hükümet ve Komisyon ek 
madde 24 ün tasarıya konmasına taraftar de
ğildir. Takririn kabulü hususunda oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmemiştir. 

1 nci maddeyi ek madde 1 den ek madde 
23 e kadar tekrar oylarınıza arz ediyorum... 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Geçici Madde — Bu kanunda yer alan 
hizmetler için 1970 yılı Bütçesine konan ödenek
lerle halen T. C. Ziraat Bankasında kendi evini 
yapana kredi yardımı hesabında bulunan ve bu 
hesaptan şimdiye kadar verilmiş olan krediler
den tahsil olunacak meblâğ Özel İskân Fonu
na devrolunur. 

BAŞKAN — Geçici madde üzerinde görüş
mek istiyen sayın üye? Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Geçici Madde ka
bul edilmiştir. 

Madde 2. — 2510 sayılı Kanunun 15, 29 ve 
39 ncu maddeleri tadilleriyle birlikte ve bu ka
nuna aykırı diğer hükümler kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
tiyen sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
tiyen sayın üye?.. Yok. 

Maddeyi kabul edenler... Kabul etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti
yen saym üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde görüşmek istiyen saym üye?. 
Yok. Tasarının tümünü açık oylarınıza arz edi
yorum. 

Açık oylama sonuçlarını arz ediyorum : 
150 milyon liralık Madenî Ufak Para Bastı

rılması hakkındaki Kanunim ikinci maddesinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna bir madde ek
lenmesine dair kanun tasarısının açık oylama
sına 288 saym üye katılmış, 277 kaibul, '6 ret, 
5 çekinser oy kullanılmıştır. Salt çoğunluk sağ
landığı cihetle, Millet Meclisimizce kanun tasa
lısı kabul edilmiştir. 

930 sayılı Tasarruf Bonoları ihracı Hakkın
daki Kanunun geçici 1 nci maddesine bir fıkra 
eklenmesi hakkındaki kanun tasarısının açık 
oylamasına 290 sayın üye katılmış, 275 kabul, 
11 ret, 4 çekinser oy kullanılmıştır. Salt çoğun
luk sağlandığı cihetle tasarı Meclisimizce ka
bul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Aralan 
Bora, ve 5 arkadaşının, 444 sayılı Kanunun bi
linci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkındaki 
kanun teklifinin açık oylamasına 290 sayın üye 
katılmış, 255 kabul, 28 ret, 6 çekinser oy kulla-
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nılmıştır. Salt çoğunluk sağlandığı cihetle ka
nun teklifi Meclisimizce kabul edilmiştir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü vazife ve teşki
lâtı hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine, 'bu kanuna bir fıkra ve ek mad
delerle bâzı geçici maddeler eklenmesine dair 
kanun tasarısının açık oylamasına 291 sayın 
üye katılmış, 279 kalbul, 7 ret, ö çekinser oy kul
lanılmıştır. Salt çoğunluk sağlandığı cihetle, 
tasarı Meclisimizce kabul edilmiştir. 

2510 sayılı İskân Kanununa ek kanun tasa
rısının açık oylamasında oyunu kullanmıyan 
sayın üys var mı?.. Oy verme işlemi bitmiştir. 

2510 sayılı İskan Kanununa ek kanun tasa
rısının açık oylamasına 52 üye katılmış, 48 ka
bul, 4 çekinser oy çıkmıştır. Oylama işlemi gele
cek birleşim tekrarlanacaktır. 

Açık oylama sonucunda salt çoğunluk sağ
lanamamış olması ve esasen mutat mesai zama
nımızın da hulul etmiş olması hasabiyle 29 Ni
san 1970 Çarşamba saat 15,00 te yapılacak 
T. B. M. M. Birleşik toplantısından sonra top
lanılmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,55 

)>» -< l 
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150 milyon liralık madenî ufaklık para bastı rılması hakkındaki Kanunun 2 nci maddesinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna bir madde eklenmesine dair kanun tasarısına verilen oyların 

sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Ali Kıza Güllü 
M. Salâhattin Kılıç 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Ali Cavit Orail 
Kemal Satır 
Ahmet Topaloğlu 
Turgut Topaloğlu 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
Kâmil Kırıkoğlu 
Ali Avni Turanlı 
Yusuf Ziya! Yılım az 
AFYON KARAHlSAR 
Hasan D in çer 
Şevki Güler 
Ham di Hamaımcıoğlu 
Ali ihsan Ulubahşi 
Kâzım Uysal 

AĞRI 
Kasım Küf revi 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Ay gün 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Orhan Alp 
Kemal Ataman 
Oğuz Aygün 
Hüseyin Balan 
Orhan Birgit 
Osman Bölükbaşı 
Musa Kâzım Coşkun 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 28!i 

Kabul edenler : 277 
Reddedenler : G 

Çdkinscrler : 5 
Oya katılmıyanlar : 16 J 

Açık üyelikler : 1 

Orhan Eren 
A. Sakıp Iliçcrimcz 
Mustafa Maden 
II. Turgut Tükor 
Suna Tur al 
Yusuf Ziya Yağcı 
Aydın Yalçın 
Şerafettin Yi 1 di rım 
Mustafa Kemal Yılmaz 
Oeıngizh aı ı Yorulmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
İhsan Ataöv 
Ömer Buyrukçu 
S üley m attı Çiloğlu 
Kafet Eker 
Hasan Ali Gül canı 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Abdull'ah Naci Budak 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Yüksel Menderes 
Kemal Ziya Öztürk 
ismet Sezgin 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altınbaş 
İbrahim Aytaç 
Öilhat Bilgdhan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Kemal Erilem 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğlu 

[Kabul edenler] 
Osman Tan 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akısık 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 
Mehmet özbey 

BURSA 
Ahmet Dallı 
Barlas Kunt ay 
Ertuğml Mat 
Kasım Önadını 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğlu 
Zekiye Gülsen 
Mesut Hulki önür 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Arif Tosyalıoğlu 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Kemal Demirer 

Abdurrahman Güler 
İhsan Tombuş 
Ali Naki Ulusoy 

DENİZLİ 
Sami Aralan 
Hasan Korkmazcan 

DİYARBAKIR 
Behzat Egilli 
Abdüllâtif Ensrioğlu 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
Veli Gülkan 
Mustafa Harmıancıoğlu 
Cevat Sayın 

ELÂZTĞ 
Sanıet Güldoğan 
Öm êr Faruk Sanaç 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Rıfkı Danış m/an 
Rasim, Ginisli 
Naci Gaciroğlu 
Fetullah Taşkescnlioğlu 

fiSKÎSETTÎR 
Mehmet ismet Angı 
Şevket A sbnzoğlu 
B. Sıtkı Karacaşehir 
Orhan Oğuz 
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Seyfi Öztürlk 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 
Mehmet Kıhnç 
Muhittin Sayın 
Mehmet Lütfi Söylemez 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
Abdullah îzmen 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Mustafa Karaman 
Nurettin Özdcmir 
Ekrem Saatçi 

HATAY 
Halil Akgöl 
Talât Köseoğlu 
Hüsnü Özkan 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmumcu 
Ali İhsan Balım 
Süleyman Demirel 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Turhan özgüner 
Hilmi Türkmen 

İSTANBUL 
İlhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
Eşref Derinçay 
İbrahim Elmalı 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Orhan Eyüboğlu 
Orhan Cemal Fersoy 
Mustafa Fevzi Güngör 
Sezai Orkunt 
M. Kâzım özeke 
Osman özer 
llhami Sancar 
Akgün SilAvrili 
İsmail Halk'kı Telkinel 
Naime İkbal Tdkgöz 
Turgut Topalıoğhı 
Hasan Türkay 
Necdet Uğur 

Mehmet Yardımcı 
İZMİR 

Şevket Adalan 
Mustafa Akan 
Şeref BaJkşık 
Münir Daldal 
Ali Nadlıi Erdetm 
İhsan Gürsan 
Coşkun Karagözoğlu 
Nihad Kürşad 
Orhan Demir Sorguç 
Ali Nakıi Ün er 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
İsmail Hakkı Alaca 
Turgut Artaç 
Musa Doğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Veyis Koçülu 
Kemal Okyay 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Ali Orhan Deniz 
Sabri Keskin 
Mehmet Seydibeyoğlu 
Mustafa Topçular 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
M. Şevket Doğan 
Hayrettin Nakiboğlu 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Türkmenoğlu 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 

KIRŞEHİR 
Cevat Eroğlu 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Cevat Ademoğlu 
Vehbi Engiz 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Mustafa Kubilay Imer 
Necati Kalaycıoğlu 
Baha Müderrisoğlu 
Tahsin Yılmaz öztuna 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
İlhan Ersoy 
Kemali Kaçar 

MALATYA 
İsmet inönü 
Mustafa Kaftan 
Ahmet Karaaslan 
İsmail Hakkı Şengüler 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Muammer Erten 
C. Selçuk Gümüşpala 
Hilmi Okçu 
Vehbi Sınmaz 
Kâmil Şahinoğlu 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Atillâ İmamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşat 
Mehmet Özdal 

MARDİN 
Şevki Altındağ 
Esat Kemal Ay bar 
Seyfi Güneştan 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ahmet Bulda nlı 
İzzet Oktay 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Esat Kıratlı oğlu 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavurmacıoğlu 
Mevlüt Ocakçıoğlu 
Haydar Özalp 

ORDU 
Ferda Güley 
Hamdi Mağdon 
Ata Topaloğlu 

RlZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Hasan Basıri Albayrak 
Salih Zeki Köseoğlu 

SAKARYA 
Nuri Bayar 

Yasar Bir 
Güngör Hun 
M. Vedat önsal 

SAMSUN 
Talât Asal 
Nihat Kale 
llyas Kılıç 
Doğan Kitaplı 
Nafiz Yavuz Kurt 
Hüseyin Özalp 
Bahattin Uzunoğlu 
İsmet Yalçmer 

SIÎRT 
Mehmet Nebil Oktay 
Adil Yaşa 

SÎNOP 
Hilmi Biçer 

SİVAS 
Hüseyin Çınar 
Ekrem Kangal 
Tevfik Koraltan 

TEKİRDAĞ 
Mustafa Sabri Sözeri 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
İsmet Hilmi Balcı 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Ahmet İhsan Birincioğlu 
Necati Çakıroğlu 
Selâhattin Güven 
Cevat Küçük 
Mehmet Ali Oksal 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Kenan Araıl 

URFA 
Mehmet Aks oy 
Necmettin Cevheri. 
Mehmet Ali Kölklü 
Bahrti Karakeçili 
Vehbi Melik 

UŞAK 
Orhan DengıLz 
Adil Turan 
M. Fahri Uğrasızıoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Fuat Türkoğlu 
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YOZGAT 
Neşet Tanrıdağ 

ADANA 
Fazıl Güleç 
Emir H. Postacı 
Alpaslan Türkeş 
Hüsamettin Uslu 
Şevket Yılmaz 
AFYON KAEAHÎSAR 
Mehmet Rıza Çeı-çel 
Süleyman Mutlu. 

AĞRI 
Abdülkerim Bayazıt 
Nevzat Güngör 

ANKARA 
Sinan Bosna 
ibrahim Cüceoğlu 
t. Sıtkı Hatipoğlu 
Şinasi özdenoğlu 
Emin Paksüt 
Osman Soğukpınar 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ANTALYA 
Ömer Eken 

AYDIN 
Mehmet Çelik 
Nahit Menteşe (B.) 
F. Kayaalp Turahangil 
(Bşk. V.) 

BALIKESİR 
Mehmet Niyazi Gürer 
Mevlüt Yılmaz 

BÎLECÎK 
Sadi Binay 
Mehmet Ergül 

ZONGULDAK 
Fevzi Fırat 

[Oya ha 
BİTLİS 

Zeynel Abidin İnan 
BURDUR 

Nadir Yavuzkan 
BURSA 

Nail Atlı 
Sadrottin Çanga 
Cemal Külâhlı 
İbrahim üktem 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Arslan Topçuıbaşı 

DENÎZLÎ 
İlhan Açıkaiın 
Fuat Avcı 
Mehmet Emin Durul 
llüdai Oral 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Hasan Değer 

EDİRNE 
îlhami Ertem (B.) 

ERZURUM 
'Turhan Bilgin (B.) 
Cevat Önder 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs . 

Ahmet Güner 
Oahit Karakaş 

İ. Hüseyin İncioğlu 
Erdem Ooak 

GÎRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Hidayet İpek 
İ. Kayhan Naipoğlu 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zcydan 

HATAY 
Mehmet Aslan 
Abdullah Çilli 
M. Sait Reşa 

İÇEL 
Kadir Çetin 
Celâl Kargılı 
Hasan Cavit Okyayuz 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
İsmail Arar (B§k. V.) 
Mehmet Ali Aybar 
Sadettin Bilgiç (I.) 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Hüseyin Dolun 
Bahir Ersoy 
Hasan Güngör 
Orhan Kabibay 
Rıza Kuas 
A. Şeref Lâç 
Haydar özdemir 
Reışıit Üllker 
Lebilt Yurdoğlu 

S. Tekin Müftüoğlu 
Kevni Nedimoğlu 

İZMİR 
Keımal önder 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 

ORDU 
Memduh Ekşi 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 

ÎZMlR 
Şüikrü Akkan 
Muzaffer Fazlı Arınç 
Burhanettin Asutay 
M. Hulusi Çakır 
Talât Orhorı 
Sınaisi Osıma 
Akın özdemir 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
Turhan Feyzioğlu 
Enver Turgut 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Feyzullah Çarıkçı 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 

KOCAELİ 
Nihat Erim 

KONYA 
îrfan Baran 
Balhri Dağdaş 
Necmettin Erlbaikan 
Sezai Ergun 
İhsan Kabadayı 
I. Ethem Kılıçoğlu 
Sadi Koçaş 
Orhan Okay 
özer ölçmen 
Faruk Sükan 
Mustafa Üstündağ 

AMASYA 
Vehbi Meşhur 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 

[Reddedenler] 
ELÂZIĞ 

Mehmet Aytuğ 
Hayrettin Hanağası 

ERZURUM 
Selçuk ErverdA 

[Çekinserler] 
ERZURUM 

Gıyasettin Karaca 
MALATYA 

Hakkı Gökçe 
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KÜTAHYA 
Alhmeit Fuat Azmioğlu 
Ali Erkek 
Mesut Erez (B.) 
Mehmet Ersoy 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Mustafa Orhan D aut 
Mustafa Ok 
önol Sakar 

MARAŞ 
İbrahim Öztürk 

MARDİN 
Abdulkadir Kermooğlu 
Abdulkadir özmen 
Abdurralıim Türk 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Kasım Emre 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 
S. Hakkı Esatoğlu 

NlĞDE 
M. Nuri Kodamanoğlu 

ORDU 
Ata Bodur 
Cengiz Ekinci 
Kemal Şensoy 
Orhan Vural 

RİZE 
Sami Kumbasar 

SAKARYA 
B. Turgut Boztepe 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Mustafa Boyar 
Kâmran Evliyaoğlu 

SİİRT 
Zeki Çeliker (1.) 
Selâhattin Oran (1.) 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 
Mustafa Kaptan 
Tevfik Fikret övet 

SİVAS 
Enver Akova 
Vahit Bozatlı 
Ahmet Durakoğlu 
Kadri Eroğan 
Yusuf Ziya önder (B.) 
M. Kemal Palaoğlu 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Nedim Karahalil 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
İsmail Hakkı Birler 
Mehmet Kazova 
Reşit Önder 
Yusuf Ulusov 

TRABZON 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Hüseyin Yenipmar 

URFA 
Necata Aksoy 

VAN 
Kinyas Kartal 
Mehmet Salih Yıldız 
yt Ü.) 

YOZGAT 
Ismaiil Hakkı Akdoğan 
Abdullah Baştürk 
İsmet Kapısız 
Turgut Nizamoğlu 
Ahmet Celâl Sungur 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Hüseyin Baytürk 
Bülenıt Eeevit 

[Açık üyelik] 

Malatya 1 

Yekûn 1 

^ • t » i 
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930 sayılı Tasarruf bonoları ihracı hakkındaki K anunun geçici 1 nci maddesine bir fıkra eklenmesi 
hakkındalıi kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Ali Hıza Güllü 
M. 'Selâhattin Kılıç 
Melilh Kemal Küçükte-
pcpmar 
Ali Cavit Oral 
Kemal Satır 
Ahmet Topailioğlu 
Turgut Topaloğlu 

ADIYAMAN 
M. Zelki Adıyaman 
Kâmil Kınkoğ'lu 
Ali Avni Turanlı 
Yusuf Ziya Yılmaz 

AFYON KARAHlSAR 
Hasan Dineer 
Şevki Güler 
Hamdii) Ha)ma>mCToğlu 
Aıli İhsan Uluhahşi 
Kâ^ım Uysal 

AttRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Yavuz Aoar 
Salih Ay gün 
Kâzıım Ulusoy 

ANKARA 
Orhan Alp 
Kemal Ataman 
Oğuz Ay gün 
Hüseyin Balan 
Orhan Birgit 
Osıman Bölükbaşı 
Musa Kâzım Coşkun 

Üye sa yısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çelkinserler 
Oya katılım yanlar 

Açık üydik'ter 

450 
290 
275 

11 
4 

159 
1 

[Kabul edenler] 
Orhan Eren' 
A. Sakıp Hieerimez 
Mustafa Maden 
II. Turgut Toker 
Suna Tur al 
Yusuf Ziya Yağcı 
Aydın Yalcın 
Şcrafettin Yıldırıırı 
Mustafa Kemal Yılmaz 
Cöngizh [in Yo nüm az 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
ihsan Ataöv 
Ömer Buyrukçu 
Süleyman Çil oğlu 
il afet Eker 
Hasan Ali Gülean 

ARTVİN XX-LlJ X V - l - l l 

Sabit Osman Avcı 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Yüksel Menderes 
Kemal Ziya Öztürk 
lısırnet Sezıgin 

BALIKESİR 
'Salih Zeki Altınbaş 
İbrabim Aytaç 
Öifhat Bilgclhan 
M. Şükrü Çavdaröğlu 
Kemal ERlem 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğlu 
Osıman Tan 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akı şık 

BOLU 
Nihat Bayramoğlıı 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 
M. Şükrü Kiykıoğ'lu 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğkı 
Mehmet özbey 

BURSA 
Ahmet Dallı 
Barl'as Küıntay 
E'rtuğnü Mat 
Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türk el 

ÇANAKKALE 
Mustafa Onhkoğlu 
Zekiye Gülsen 
Mesult Hıüki Önür 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 
Arif Tosyalı oğlu 

ÇORUM 
Kemal Demiirer 
Abdurrahman Güler 
Ar si an Topçubaşı 
Ali Naki Ulusoy 

DENİZLİ 
Sami Arslan 
Hasan Konkmazcan 

DİYARBAKIR 
Behzat figilli 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
Veli Gülkan 
Mustafa Harmıancıoğlu 
Cevat Sayın 

ELÂZTĞ 
Samjet Güldoğan 
Ömjer Faruk Sanaç 
Ali Rıza Septioğhı 

ERZÎNCAN 
Hüsam/ettin Atabeyli 
Sadık Perin çek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
ISaibah attın Araş 
Rasim, Cin isli 
Rıfkı Damşmıan 
Naci Gaeırosdu 
Fetıülah Taskesenlioğlu 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
Orhan Oğuz 
Seyfi öztürk 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Sina si Çolakoğlu 
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Mehmet Kılıç 
Muhittin Sayın 
Mehmet Lütfi Söylemez 

GÎRESUN 
Nizamettin Erkmcn 
Abdullah izm en 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 
Nurettin Özdeni ir 
Ekrem Saatçi 

HATAY 
Halil Akgöl 
Talât Köseoğlu 
Hüsnü Özkan 
Ali Yılmaz 

ISPAETA 
Hüsamettin Akraumeu 
Ali İhsan Balım 
Süleyman Demirci 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Turhan özgüner 
Hilmi Türkmen 

İSTANBUL 
İlhan (Egemen) U -̂-
rendclioğlu 
Eşref Dcrineay 
İbrahim Elmalı 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlu 
Orhan Cemal Fersoy 
Mustafa Fevzi Güngör 
Sezai Orkunt 
M. Kâzım özeke 
Osman özer 
İlhami Sancar 
A'kgün Silıivrili 
İsmail Hnlkkı Teikinel 
Naimo İkbal Tokgöz 
Turgut Topaloğlu 
Hasan Türk&y 
Necdet Uğur 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şe'vfcet Adalan 

Mustafa Akan 
Şeref Bakşık 
bilinir Daldal 
\Ji Nadld Erdem 

İhsan Gürsan 
Günkün Karagözoğlu 
Nihad Kürşad 
Kcimal Önder 
Orhan Demir Sorguç 
A'li Nalkii Ürrer 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
İsmail Hakkı Alam 
Turgut Artaç 
Musa Doğan 
Kemal Güven 
Veyis Koçulu 
Kemal Okyay 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Ali Orhan Deniz 
Sabri Kes'kin 
Molhmet Seydibeyoğlu 
Mustafa Topçular 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
M. Şevket Doğan 
Hayrettin Nakiboğlu 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Türkmenoğlu 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 

KIRŞEHİR 
Oevat Eroğlu 
Mustafa Keımal Güneş 

KOCAELİ 
O ova t Ademoğlu 
Vehbi Engiz 
Sahri Yahşi 

KONYA 
Mustafa Kulbilay İmer 
Necati Kalaycıoğlu 
Baha Müderrisoğlu 
Tahsin Yılmaız öztuna 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
İlhan Ersoy 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
İsmet İnönü 
Mustafa Kaftan 
Ahmet Karaaslan 
İsmail Hakkı Şengüler 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Muammer Erten 
C. Selçuk Gümüşpala 
Hilmi Okçu 
Vehbi Sınmaz 
Kâmil Şahinoğlu 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Atillâ İmam oğlu 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşat 
Mehmet özel al 

MARDİN 
Şevki Altındağ 
Esat Kemal Aybar 
Seyfi Güneştan 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ahmet Buldanlı 
İzzet Oktay 

MUŞ 
Nimet Ağıaoğlu 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavurmacıoğlu 
Mevlüt Ocaıkçı oğlu 
Haydar Özalp 

ORDU 
Ferda Güley 
Hamdi Mağden 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akç.al 
Hasan Ba<sri Albayrak 
Salih Zeki Köseoğlu 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Yaşar Bii' 

Güngör Hun 
M. Vedat önsal 

SAMSUN 
Talât Asal 
Nihat Kale 
İlyas Kılıç 
Doğan Kitaplı 
Nafiz Yavuz Kurt 
Hüseyin Özalp 
Bahattin Uzunoğlu 
İsmet Yalçmer 

SİİRT 
Mehmet Ncbil Oktay 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Hilmi Biçer 

SİVAS 
Hüseyin Çınar 
Ekrem Kangal' 
Tevfik Koraltaırı 

TEKİRDAĞ 
Mustafa Sabri Sözeri 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
İsmet Hilmi Balcı 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Ahmet İhsan Birincioğlu 
Necati Çakıroğlu 
Selâhattiu Güven 
Oevat Küçük 
Af Hım et Ali Oksal 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

URFA 
M'cJhmıet Ak's'oy 
Necmettin Cevheri 
Mehmet Ali Köklü 
Bahri Karakeçili 
VehM Melik 

UŞAK 
Orhan Deıngliız 
Adil Turan 
M. Fahri Uğrasızıoğln 
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VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Fuat Türkoğlu 

AMASYA 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
İ. Sıtkı Hatipoğlu 

ARTVİN 
Abdullah Naci Budak 

ERZİNCAN 
Hasan Çötinkaya 

ADANA 
Fazıl Güleç 
Emir H. Postacı 
Alpaslan Türkeş 
Hüsamettin Uslu 
Şevket Yılmaz 
AFYON KARAHÎSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Süleyman Mutlu 

AĞRI 
Abdülkeriım Bayazıt . 
Nevzat Güngör 

ANKARA 
Sinan Bosna 
İbrahim Oüeeoğlu 
Şinasi özdenoğlu 
Emin Paıksüt 
Osman Sıoğukpınar 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ANTALYA 
Ömer Eken 

AYDIN 
Mehmet ÇeMk 
Fikret Turhangil 
(Bşk. V.) 
Nahit Menteşe (B.) 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Mehmet Niyazi Gürer 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
Sadi Binay 
Mehmet Ergül 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Fevzi Fırat 
Ahmet Güner 

[Reddedenler] 
ÇANKIRI 

Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 

Cahit Angın 

ELÂZIĞ 
Mehmet Aytuğ 
Hayrettim Hanağası 

ERZURUM 

Selçuk Erverdi 

[Çekinserler] 
MALATYA 

Hakkı Gökçe 
ORDU 

Memduh Ekşi 

[Oya katilmıyarilar] 
BİTLİS 

Zeynel Abidin İnan 
BURDUR 

Nadir Yavuzk'an 
BURSA 

Nail Atlı 
Gadrettin Çanga 
Cemal Külâhlı 
ibrahim Öktem 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
İlhan Açıkalm 
Fuat Avcı 
Mehmıet Emân Durul 
Hüdai Oral 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Hasan Değer 

EDİRNE 
Ilhami Eritem (B.) 

ERZURUM 
Turhan Bilgin (B.) 
Cevat önder 

GAZİANTEP 
Ali ihsan Göğüs 
1. Hüseyin tncioğlu 

Erdem Ooak 
GİRESUN 

Mustafa Kemal Çilesiz 
I. Kayhan Naipoğlu 
Hidayet İpek 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Mehmet Aslan 
Abdullah Çilli 
M. Sait Reşa 

İÇEL 
Kadir Çetin 
Celâl Kargılı 
Cavit Okyayuz 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
ismail Arar (Bşk. V.) 
Mehmet Ali Aybar 
Sadettin Bilgiç (I.) 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Hüseyin Dolun 
Hasan Güngör 
Orhan Kabibay 
Rıza Kuas 
A. Şeref Lâç 
Haydar özdemir 
Reşit Ülker 
Löbüt Yurrbğlu 

Cahit Karalkag 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kevni Nedimoğlu 

Gıyasettin Karaca 

ESKİŞEHİR 
B. Sıtkı Karacaşehir 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 

TRABZON 
Eikretm Dikmen 

IZMlR 
Şüfkrü Akkan 
Muzaffer Fazla Arrnç 
Burhanettiin Asutay 
M. Hulusi Çakır 
Talât Orhon 
Şin-asıi Osma 
Akın özdemir 

KARS 
Kamal Kaya 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
Turhan Feyzioğlu 
Enver Turgut 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Feyzullah Çanlkçı 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 

KOCAELİ 
Nihat Erim 

KONYA 
irfan Baran 
Baıhri Dağdaş 
Necmettin Erfoalkan 
iSezai Ergun 
İhsan Kabadayı 
I. Ethem Kıhçoğlu 
(Sadi Koçaş 
Orhan Okay 
özer ölçmen 
Faruk Sükan 
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Mustafa Üstündağ 
KÜTAHYA 

Ahmet Fuat Azmioğlu 
Ali Erlbek 
Mesut Erez (B.) 
Mehmet Ersoy 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Mustafa Orhiatn Daut 
Mustafa Ok 
önol Sakar 

MARAŞ 
İbrahim Öztürk 

MARDİN 
Abdulkadir Kermooğlu 
Abdıılkadir özmcn 
Abdurrahim Türk 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Kasını Emre 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin! Başer 
S. Hakkı Esatoğlu 

NİĞDE 
M. Nuri Kodamanoğlıı 

ORDU 
Ata Bodur 
Cengiz Ekinci 
Kemal Şensoy 
Orhan Vural 

RİZE 
Sami Kumbasar 

SAKARYA 
B. Turgut Boztepe 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Mustafa Boyar 
Kâmran Evliyaoğlu 

SİİRT 
ZekiÇeliikcr (I.) 
Selâhattin Oran (I.) 

SİNOP 
Hilmi işgüzar 
Mustafa Kaptan 
Tevfik Fikret Övet 

SİVAS 
Enver Akova 
Vahit Bozatlı 
Ahmet Durakoğlu 
Kadri Eroğan 
Yusuf Ziya Önder 
(B.) 

M. Kemal Palaoğlıı 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Nedim Karahalil 
Orhaın Öztra'k 

TOKAT 
ismail Hakkı Birler 
Mehmet Kaizova 
Reşit Önder 

Yusuf Ulusoy 
TRABZON 

Ali Rızıa Uzuner 
TUNCELİ 

Hüseyin Yeııipmar 

URFA 
Necati Altsoy 

VAN 
Kinyas Kartal 
Mehmet Salih Yıldız 
et üo 

YOZGAT 
îsmalil Hakkı Akdoğan 
Abdullah (Baştürk 
ismet Kapısız 
Ahmet Celâl Sungur 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Hüseyin Bayıtürk 
Bülent Eeevit 

[Açık üyelik] 

Malatya 1 

Yekûn 

»>•« 

— 545 — 



M, Meclisi B : 74 27 . 4 . 1970 O : 1 

Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Arslan Bora ve beş arkadaşının 444 sayılı Kanunun birinci 
maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifine verilen acık ovlarm sonucu 

(Kabul edilmişti iv) 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
M.. Selâhattin Kılıç 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Ali Caviti Oraıl. 
Kemal Satır 
Ahmet Topalloğlu 
Turgut Topaloğlu 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
Kâmil Kırıfcoğlu 
AJi Avni Turanlı 
Yusuf Ziya Yılmaz 
AFYON KARAHÎSAR 
Hasan Dinç er 
Şevki öüler 
Haimidî Hamaimcıoğlu 
Ali İhsan Ululbahşi 
Kâzım Uysal. 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Yavuz Aoar 
Salih Aygıtın 
Kâzıım Ulusoy 

ANKARA 
Orhan Alp 
Kemal Ataman 
Oğuz Ay gün 
Hüseyin Balan 
Orhan Birgit 
Musa Kâzım Coşkun 
Orhan Ereni 
A. Sakıp Hiç erimez 
Mustafa Maden 

Oy 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekin seri er 
ı, katıl mıyaular 

Acık üyelikler 

450 
290 
25G 

28 
(i 

11.51) 
1 

H. Turgut Toker 
Aydın Yalçın 
Şeraf ettin Yıldın in 
Mustafa Kemal Yılmaz 
O n giznan Y o rul m a z 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
İhsan Ata öv 
Ömer Buyrukçu 
Süleymauı Çitoğhı 
Raf et Eker 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Mustafa Rotıa 

AYDIN 
Y üksel Menldere.s 
Nah it Menteşe 
Kemaıl. Ziya, öztiirk 
İlsmet Sezigiıı 

BALIKESİR 
Salüh Zeki Altınbaş 
İbrahim Aytaç 
Cihat Bilgdhan 
M. Şükrü Çavidar'oğJu 
Kemal Ertleım 
Ahimet İhsan Kırımlı 
Mehmet Nurettin San
dıkçı oğlu 

• Osiman Tan 
BİNGÖL 

Mehmet Sıddık Aydar 
Mehmet Bilgin 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
Halil ibrahim Cop 
Ahmet Çakmak 

[Kabul edenler] 
Kemal Demir 
M. Şükrü Kiy'kıoglu 

BURDUR 
A. Mukadder Çileğin. 
Mehmet Özbey 

BURSA 
Ahmet Dallı 
Barla s Küm tay 
Ertuğrul Mat 
Kasım üınadım 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Mustafa; Çalıkoğhı 
Zekiye G-ülsen 
Mesult Hulki Önür 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Hazım, Dağlı 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Kemjal D emir er 
Abdurrahmian Güler 
İhsan Tombuş 
Ali Naki Ulusoy 

DENİZLİ 
Saand Arslan 
Hasan Korkmazcan 

DİYARBAKIR 
Behzat Egilli 
Abdüllâtif Ensarioğlıı 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
Veli Gülkan 
Mustafa Harmjancıoğlu 

ELÂZIÖr 
Samuet Grüldoğan 
Öm<erı Faruk Sanaç 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Rıfkı Damşmjan 
Rasimi öînisli 
Naci Gaeinoğlu 

FethuTlah Tarikesonlioğl u 

ESKİŞEHİR 
Mehmet ismet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
B. Sıtkı Karacaşehir 
Orhan Oğuz 
Seyfi Öztürk 
M. Şemsettin Sönni|ez 

GAZİANTEP 
Mehmet Kılınç 
Melııııet Lütfi Söylemez 

GİRESUN 
Niza mett im E rkm e 11 
Hidayet İpek 
Abdullah İzmen 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Mustafa Kara m a 11 
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Nurettin Özdenin* 
Ekrem Saatçi 

HATAY, 
Halil Akgöl 
Talât Köseoğlu 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmunıcu 
Ali İhsan Balım 
Süleyman Demirci 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Turhan özgüner 
Hilmi Türkmen 

İSTANBUL 
İlhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
Eşref Derinçay 
İbrahim Elmalı 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlu 
Orhan Cemal Fersoy 
Mustafa Fevzi Güngör 
Sezai Orkunt 
M. Kâzım özeke 
Osman özer 
llhami Sancar 
Akgün Silivrili 
İsmail Haikkı Tekinel 
Naime İkbal Tokgöz 
Turgut Topalıoğlu 
Hasan Türkay 
Necdet Uğur 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Mustafa Akan 
Münir Daldal 
Ali Naili Erdeım 
İhsan Giirsan 
Nihad Kürşad 
Orhan Demir Sorguç 
Ali Nalki Üner 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
İsmail Hakkı Alaca 
Turgut Artaç 
Musa Doğan 
Kemal Güven. 
Keım'a'l Kaya 
Veyis Koçulu 
Kemal Okyay 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Sabri Keskin 
Mohmet Seydibeyoğlu 
Mustafa Topçular 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
M. Şevket Doğan 
Hayrettin Nakipoğlu 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Yüceler 
Mehmet Türkmenoğlu 

KIRŞEHİR 
öevat Eroğlu 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Cevat Ademoğlu 
Vehbi Engiz 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Mustafa Kulbilay Imer 
Necati Kalaycıoğlu 
Baha Müderrisoğlu 
Tahsin Yılmaz öztuna 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
İlhan Ersoy 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Mustafa Kaftan 
Ahmet Karaaslan 
İsmail Hakkı Sengiller 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 

O. Selçuk Cümüşpala I 
Hilmi Okçu 
Vehbi Sınmaz 
Kâmil Sahinoğlu 

MARAŞ I 
Atillâ İmamoğlu I 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşat 
Mehmet özdal 
İbrahim Öztürk i 

MARDİN 
Şevki Altındağ 
Esat Kemal Aybar 
feeyfi Güneştan 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ahmet Buldanlı ı 
İzzet Oktay 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavurmacıoğlu 
Haydar Özalp 

ORDU 
Hamdı Mağden 
Ata, Topaloğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Hasan Basri Albayrak 
Salih Zeki Köseoğlu 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Yasar Bir 
Güngör Hun 
AT. Vedat Önsal 

SAMSUN 
Talât Asal 
Nihat Kale 
llyas Kılıç 
Doğan Kitaplı 
Nafiz Yavuz Kurt 
Hüseyin Özalp 
Bahattin Uzunoğiu 
İsmet Yalçmer 

SİİRT 
Âdil Yaşa 

SİNOP 
Hilmi Biçer 

srvAs 
Hüseyin Çınar 
Ekrem Kangal 
Tevfik Koraltan 
M. Kemal Palaoğlu 

TEKİRDAĞ 
Mustafa Sabri Sözeri 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
ismet Hilmi Balcı 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Alımct İhsan Blirincioğiu 
Necati Çakıroğlu 
Selâhattin Güven 
Cevat Küçük 
Mchıret Ali Oksal 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

URFA 
Mehmet Aks oy 
Necmettin Cevheri 
Mehmet Ali Göklü 
Baihri .Karakeçili 
Vehbi Melik 

UŞAK 
Orhan Dengiz . 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Fuat Türkoğru 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Fevzi Fırat 
Ahmet Güne.' 
Cahit Karakaş 
S. Tekin Müftüoğlu 
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ADANA 
Ali Rıza GüM 

ANKARA 
Osman Bölükbaşı 
î. Sıtkı Hatipoğlu 
Suna Tural 
Yusuf Ziya Yağcı 

ANTALYA 
Hasan Ali Gülcan 

ARTVİN 
Abdullah Naci Budak 

. AYDIN 
M. Kemal Yılmaz 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Ak ışık 

ÇORUM 
Cahit Angın 

EDİRNE 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Mehr^et Aytu,ğ 
Hayrettin, Hanağası 

[Reddedenler] 
ERZİNCAN 

Hasan Çetinkaya 
ERZURUM 

Selçuk^ Eryerdâ 
GAZİANTEP 

Sina si Çolakoğlu 
Muhittin Sayın 

HATAY 
Hüsnü Özkan 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Şeref Balkşık 
Ooş/kıın Karagözoğlu 

Kcımal Önder 
KIRKLARELİ 

Beyti Arda 
KONYA 

Necmettin Erlbalban 
MUŞ 

Ncrmin Neftçi 
NİĞDE 

Mevlüt Ocakçıoğlu 
ORDU 

Ferda Güley 
SİİRT 

Mehmet Nebil Oktay 

ERZURUM 
Gıyaaettin Karaca 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 

[Çekinserler] 
İsmet inönü 

ORDU 

Memduh Ekşi 

TRABZON 
Ekretm Dikmen 

ZONGULDAK 
Kevni Nedimoğlu 

ADANA 
Fazıl Güleç 
Emir H. Postacı 
Alpaslan Türkeş 
HüJsamettin Usllu 
Şevket Yılmaz 
AFYON KARAHÎSAR 
Melhimet Rıza Çerçel 
Süleyman Mutlu 

AĞRI 
Abdülkerim Bayazıt 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Sinan Bosna 
İbrahim Oüeeoğlu 
Şinasi özdenoğlu 
Emin Palksüt 
Osman Soğukpmar 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ANTALYA 
Ömer Eken 

AYDIN 
Mehmet Çelik 
Fikret Turhanlgil 
(Bşk.V.) 

[Oya katılmıyanlar] 
BALIKESİR 

Mehmet Niyazi Gürer 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
Sadi Binay 
Mehmet Er gül 

BlTLlS 
Zeynel Abldin İnan 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Nail Atlı 
Sadrettin Çanga 
Cemal Külâhlı 
İbrahim Öktem 

ÇANAKKALE 
Kemal! Bağcıoğlu 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Arslan Topçubaşı 

DENİZLİ 
ilhan Açıkalm 
Fuat Avcı 
Mehmet Emin Durul 

Hüdpi Oral 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Yusnf Azizoğlu 
Hatsan Değer 

EDİRNE 
Ilhami Ertem (B.) 

ERZURUM 
Turhan Bilgin (B.) 
Cevat Önder 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
I. Hüseyin İncioğlu 
Erdem Ocak 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
1. Kayhan Naipoğlu 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Mehmet Aslan 
Abdullah Çilli 
M. Sait Reşa 

İÇEL 
Kadir Çetin 
Celâl Kargılı 
Cavit Okyayuz 

Çetin Yılmaz 
İSTANBUL 

ibrahim Abak 
ismail Arar (Bşk. V.) 
Mehmet Ali Aybar 
Sadettin Bilgiç (1.) 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 

Hüseyin Dolun 
Hasan Güngör 
Orhan Kabibay 
Rıza Kuas 
A. Şeref Lâç 
Haydar özdemir 
Reişit Ülker 
Lelbit Yurdoğlu 

IZMlR 
Şinaai O'sima 
Muzaffer Fazlı Anne 
Burhanettin Asutay 
M. Hulusi Çakır 
Talât Orhon 
Şülkrü Akkan 
Akın Özdemir 

KASTAMONU 
Orhan Deniz 
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KAYSERİ 
Tufan. Doğan Avşargil 
Turhan Feyzioğlu 
Enver Turgut 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Feyzullah Çarılkçı 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 

KOCAELİ 
Nihat Erim 

KONYA 
İrfan 'Baran 
(Bahri Dağdaş 
iSezai Ergun 
İhsan Kaibadayı 
1. Ethem Kılıçoğlu 
ıSadi Koea§ 
Orhan Okay 
öızer ölçmen 
Faru'k Sükan 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğl/u 
Ali Erfbök 
Mesut Erez (B.) 
Mehmet Ersoy 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Mustafa Orhan Daut 
Muammer Erten 
Mustafa Ok 
önol Sakar 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 

MARDİN 
Abdulkadir Kermooğlu 
Abdulkadir özmcn 
Abdurrahim Türk 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Kasım Emre 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Baser 
S. Hakkı Esatoğlu 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
M. Nuri Kodamanoğlu 

ORDU 
Ata Bodur 
Cengiz Ekinci 
Kemal Şensoy 
Orhan Vural 

RİZE 
Sami Kıımbasar 

SAKARYA 
B. Turgut Boztepc 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Mustafa Boyar 
Kâmran Evliyaoğlu 

SİİRT 
Zeki Oeliker 
Selâhattin Oran (î.) 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 
Mustafa Kaptan 
Tcvfik Fikret övct 

SİVAS 
Enver Akova 
Vahit Bozatlı 
Ahmet Durakoğlu 
Kadri Eroğan 
Yusuf Ziya Önder 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Nedim Karahalil 
Orhaın Öztrak 

TOKAT 
İsmail Hakkı Birler 
Mehmet Kazova 
Reşit Önder 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Ahmet Şener 
Ali Rızıa Uzuner 

TUNCELİ 
Hüseyin Yenipma r 

URFA 
Necati Aksoy 

UŞAK 
Adil Turan 

VAN 
Kinyas Kartal 
Mehmet Salih Yıldız 
(î- Ü.) 

YOZGAT 
Ismaiil Hakkı Akdoğan 
Abdullah Baştürk 
İsmet Kapısız 
Ahmet Celâl Sungur 

ZONGULDAK 
Fevzi Fırat 
Ahmet Güner 
Hüseyin Baytürk 
Bülent Ecevit 

[Açık üyelik] 

Malatya 

Yekûn 

4 * » 
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Vakıflar Genel Müdürlüğü vezife ve teşkilâtı hakkındaki kanım tasarısına verilen oyların sonucu 

(Kanunlasın ıştır.) 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Ali Rıza Güllü 
M. Salâhattin Kılıç (B.) 
Melih Kemal Küçükte-
pcpmar 
Ali Cavit Oral 
Kemal Satır 
Ahmet Topaloğlu 
Turgut Topaloğlu 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
Kâmil Kırıkoğlu 
Ali Avni Turanlı 
Yusuf Ziya Yılmaz 
AFYON KARAHİSAR 
Hasan Dinç er 
Şevki Güler 
Haımdi Hamamcroğlu 
Ali İhsan! Ulubahşi 
Kâzım Uysal 

AĞRI 
Kasım Küfre'vi 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Ay gün 
Kâzımı Ulusoy 

ANKARA 
Orhan Alp 
Kemal Ataman 
Oğuz Ay gün 
Hüseyin Balan 
Orhan Birgit 
Osman Bölükbaşı 
Masa Kâzım Coşkun 
Orhan Eren 
!. Sıtkı Hatipoğlu 
A. Sakıp Hiçerimez 

(iye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çökiuscrlcr 

Oya, katılmıyanlar 
Açık üyeiliMer 

•1-50 
291 
279 

1 
5 

.15 S 
1 

Muştala Maden 
II. Turgut Tokeu-
Suna Tural 
Yusuf Ziya Yağcı 
Aydın Yalçın 
Şerafettin Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 
Oeaıgizhaıı Yorulm az 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
Hisarı Ataöv 
Ömer Buyrukçu 
Süleyman Çil oğlu 
Rafct Eker 
Hasan Ali Clülean 

ARTVİN 
°-al)iL Osman Avcı 
Abdullah Naci Budak 
Mustafa Rona 
Yüksel Menderes 
Nahii, Menteşe 
Kemal Ziya Öztürk 
ismet Sezgin 
M. Kemal Yılmaz 

[Kabul edenler] 
BİTLİS 

Kenan Mümtaz Akışık 
BOLU 

Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Oop 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altınbaş 
İbrahim Aytaç. 
Oiihat Bilgehan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Kemal Erdem 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Mehmet Nurettin San-
dıkeıoğlu 
Osıman Tan 

BİNGÖL 
.Mehmet Sıddık Aydar 
Mehmet Bilstfn 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 
Mehmet Özıbey 

BURSA 
Ahmet Dallı 
Bar his Kunta y 
Eriuğrul Mat 
Kasım Önadını 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkol 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğlu 
Mesut Hulki önür 
Rel'ct. Sezgin 

ÇANKIRI 
Hazini Dağlı 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Kem,al Dem,irer 
Abdurrahmjan Güler 
Ihisan Tomjbuş 
Ali Naki Ulusoy 

DENİZLİ 
Sam[i Arslan 
Hasan Korkm/ızean 

DİYARBAKIR 
Behzat Egilli 
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AbcMillâtif Ensriıoğlu 
Necm,ettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
Veli Gülkan 
Mustafa Hanmjancıoğlu 
öevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Sa^nıet Güldoğan 
Önderi Faru(k Sanaç 
Ali Rıza Septloğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım, 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Rasim Cinisli 
Rıfkı Danışman 
Naci Gaciroğlu 
Gıyasettin Karaca 
Fetullah Taşkesenlioğlu 

ESKİŞEHİR 
Mehmet Isımet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
B. Sıtkı Karacaşehir 
Orhan Oğu^ 
Seyfi Öztürk 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 
Mehmet Kiline 
Mehmet Lütfi Söylemez 

GİRESUN 
Niznmettin Erkmen 
A])dullah İzm en 
M. Emin Turgutalp 



M. Meclisi B : 74 27 . 4 . 1970 O : 1 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 
N ürettin Özd emi r 
Ekrem Saatçi 

HATAY 
Halil Akgöl 
Talât Köseoğlu 
Hüsnü Özkan 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Hüsamettin Akımı men 
Ali İhsan Balım 
Süleyman Demirci 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Mazhar Arıkaıı 
Turhan özgüner 
Hilmi Türkmen 

İSTANBUL 
İlhan (Egemen) Da-
rendelioğlıı 
Eşref Derinçay 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlu 
Orhan Cemal Fersoy 
Mustafa Fevzi Güngör 
Sezai Orkunt 
M. Kâzım özeke 
Osman özer 
llhami Sancar 
Akgün Silıîvrili 
İsmail Hatkkı Tekinel 
Naim'o İkbal Tokgöz 
Turgut Topaloğlu 
Hasan Türkay 
Necdet Uğur 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şevket Aıdalan 
Mustafa Akan 
Şeref BaJkşık 
Münir Daldal 
Ali Nadld Erdeım 
İhsan Gürsan 
Coşkun Karagözoğlıı 
Nihad Kürşad 
Kemal önder 
Orhan Denıir Sorguç 

Ali Naiki Uner 
KARS 

Lâtif Aküzüm 
İsmail Hakkı Alaca 
Tu» gut Artaç 
Musa Doğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Veyis Koçulu 
Kemal Okyay 
Osman Yel tekin 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanh 
Orhan Deniz 
Sabri Keskin 
Mehmet Soy di'beyoğ 1 u 
Haısan Tosyalı 

KAYSERİ 
M. Şevket Doğan 
Hayreti in N akiboğl u 
Vedat Ali Özkan 
Mehmet Türkmenoğlu 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 

KIRŞEHİR 
Gev at Er oğlu 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Cevat Âdemoğlu 
Vehbi En giz 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Mustafa Kuibilay İmer 
Necati Kalaycıoğlu 
Baha Müderrisoğlu 
Tahsin Yılmam öztuna 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
İlhan Ersoy 
Kemal Kaçar 

MALATYrA 
ismet inönü 
Mustafa Kaftan 
Ahmet Kara aslan 
İsmail Hakkı Sengiller 

MANİSA 
Ertuğrul Akça, 
Süleyman Çağlar 
C. Selçuk Gümüş])ala 

I Hilmi Okçu 
Vehbi Sınmaz 
Kâmil Şahinoğlu 

MARAŞ 
Atillâ İ mam oğlu 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşat 
Mehmet Özdal 
İbrahim Öztürk 

MARDİN 
Şevki Altındağ 
Esat Kemal Aybar 
Soyfi Güııeştan 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ahmet Buldanlı 
İzzet Oktay 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Ksat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
| M. Naci Çerezci 
J II. Avni Kavurmacıoğlu 

Mevlüt Ocakçıoğlu 
Haydar Özalp 

ORDU 
Ferda Gül ey 
liamdi Mağden 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Krol Yılmaz Akçal 
Hasan Basri Albayrak 
Salih Zeki Köseoğlu 

SAKARYA 
Nuri Bayar 

i Yaşar Bir 
Güngör Hım 
M. Vedat önsal 

I SAMSUN 
| Talât Asal 
I Nihat Kale 
j il yas Kılıç 
I Doğan Kitaplı 
| Nafiz Yavuz Kurt 
j Hüseyin Özalp 
I Bahattin Uzun oğlu 
I ismet Yalçmer 

SİİRT 
Mehmet Nebil Oktay 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Hilmi Biçer 

SİVAS 
Hüseyin Çınar 
Ekrem Kangal 
Tevfik Komitam 
M. Kemal Pala oğlu 

TEKİRDAĞ 
Mustafa Sabri S özeri 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
İsmet Hilmi Balcı 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Ahmet İhsan Bürineioğlu 
Necati Çakıroğlıı 
Selâhattin G üveı ı 
Cevat Küçük 
Mehmet Ali Oksal 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Kemin Aral 

URFA 
M'ehnvet Ak's'oy 
Nccmottlin Oevhcıri 
Mehmet Ali Köıklü 
Balhın Karakeçıili 
Vehbi Melik 

UŞAK 
Orhan Dcıngüz 
Adil Turan 
M. Fahri Uğrasjzıoğln. 

VAN 
Mehmet rhnin Erdinç 
Fuat Türkoğlu 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakuş 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kovni Nedimoğhı 
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[Reddedenler] 
ELÂZIĞ 

Mıeh'm,et Ayıtuğ 

Hayretıtiln Haraağası 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 

ADANA 
Fazıl Güleç 
Eımir H. Postacı 
Alpaslan Türkeş 
Hüsamettin Uslu 
Şevket Yılmaz 

AFYON KARAHtSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Süleyman Mutlu 

AĞRI 
Abdlilkerim Bayazıt 
Nevzat Günigör 

AMASYA 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Sinan Bosna 
İbraimım Cüceoğlu 
Şinasi özdenoğlu 
Emin Paiksüt 
Osman Soğukpınar 
Ferhat Nuri Yıldı n m 

ANTALYA 
Ömer Eken 

AYDIN 
Mehmet Çelik 
Fikret Turhan yi 1 
(Bşk.V.) 

BALIKESİR 
Mehmet Niyazi Gürer 
Mevlüt Yılmaz 

BlLEClK 
Sadi Binay 
Mehmet Ergül 

BÎTLJ3S 
Zeynel A'bidin İnan 

ERZURUM 
Selçuk Erverdi 

GAZİANTEP 
Muhittin Savm 

KONYA 
Necmettin EMbaflcan 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 

[Çekinserler] 
İSTANBUL 

İbrahim Elmalı 
MALATYA 

Hakkı Gökçe 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Nail Atlı 
Sadrettin Çaııga 
Cemal Külâhlı 
İbrahim Öktem 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok (Bşk.V.) 
Nuri Çelik Yazıeıoğhı 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Arslan Topçubaşı 

DENİZLİ 
İlhan Açıkalm 
Fuat Avcı 
Mehm/et Emjin Durul 
Hüdai Oral 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Hasan Değer 

EDİRNE 
llhami Ertcım (B.) 

ERZURUM 
Turhan Bilsin (B.) 
Cevat Önder 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
1. Hüseyin İncioğlıı 
Erdem Ocak 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 

[Oya kahlmıyanlar] 
Hidayet İpek 
İ. Kayhan Naipoğlu 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Mehmet Aslan 
Abdullah Çilli 
M. Sait Reşa, 

İÇEL 
Kadir Çetin 
Celâl Kargılı 
Cavit Okyayuz 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
İbrahim Ab ak 
İsmail Arar (Bşk.V.) 
Mehmet Ali Ay bar 
Sadettin Bilgiç (t.) 
Fcrrulı Bozbeyli 
(Başkan) 
Hüseyin Dolun 
Hasan Güngör 
Orhan Kabibay 
Rıza Kuas (I.) 
A. Şeref Lâç 
Haydar özdeni ir 
Reşit ÜUker 
Ldbit Yurdoğlu 

İZMİR 
Şülkrü Akkan 
Muzaffer Fazlı Arınç 
Burhanett/in Asut'ay 
M. Hulusi Çakır 
Talât Orbon 

ZONGULDAK 

Ahmet Güner 

ORDU 
Memduh Ekşi 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 

Şinasi Osrıiıa 
Akın özdemir 

KASTAMONU 
Mustafa Topçular 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
Turnan Feyzioğlu 
Enver Turgut 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Feyzu'llah Çanikçı 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Mustafa Alksoy 

KOCAELİ 
Nihat Erim 

KONYA 
İrfan Baran 
B>aıhri Dağdaş 
Sezai Ergun 
İhsan Kalbadayı 
I. Ethem Kılıçoğlu 
ıSadi Koçaş 
Orhan Okay 
özer ölçmen 
Faruk Sükan 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
Ali Erlbek 
Mesut Erez (15.) 
Meıhmet Ersoy 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Mustafa Orhan Daııt 
Muammer Erten 

552 — 
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Mustafa Ok 
önol Sakar 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 

MARDİN 
Abdülkadir Kermooğlu 
Abdülkadir özracn 
Abdurrahim Türk 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Ali Döğerli 

,MUŞ 
Kasım Emre 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin! Başer 
S. Hakkı Esatoğlu 

NİĞDE 
M. Nuri Kodaımanoğlu 

ORDU 
Ata Bodur 

Cengiz Ekinci 
Kemal Şensoy 
Orhan Vural 

RİZE 
Sami Kıımbasar 

SAKARYA 
B. Turgut Boztepe 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Mustafa Boyar 
Kâmran Evliyaoğlu 

SİİRT 
Zeki Çeliker 
Selâhattin Oran 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 
Mustafa Kaptan 
Tevfik Fikret övet 

SİVAS 
Enver Akova 
Vahit Bozatlı 
Ahmet Durakoğlu 
Kadri Eroğan 
Yusuf Ziya Önder 
(iB.) 
Mustafa Tim isi 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Nedim Karahalil 
Orhaın öztrak 

TOKAT 
İsmail Hakkı Birler 
Mehmet Kazova 
Reşit önder 
Yusuf Uhısoy 

TRABZON 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Hüseyin Yenipınar 

URFA 
Necati Aksoy 

VAN 
Kinyas Kartal 
Mehmıet Salih Yıldız 
(t Ü.) 

YOZGAT 
Ismafil Hakkı Akdoğan 
Abdullah Baştürk 
İsmet Kapısız 
Ahmet Celâl Sungur 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Hüseyin Baytürk 
Bülent Ecevit 

[Açık üyelikler] 
Malatya 1 

Yekûn 1 

< l f c 
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2510 sayılı İskân Kanununa ek kanun tasansına verilen oyların sonucu 

ADIYAMAN 
Yusuf Ziya Yılmaz 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Ay gün 

ANKARA 
Suna Tural 

ANTALYA 
Ömer Buyrukçu 
Süleyman Çiloğlu 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 
Mehmet özfooy 

BURSA 
Mustafa Tayyar 

ÇANAKKALE 
Must af a Çalık o ğlu 
Zekiye Gülsen 

ELAZIĞ 
Hayrettin Hanağası 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 52 

Kabul edenler : 48 
Reddedenler : 0 

Çdcinserler : 4 
Oya katılmıyanlar : 397 

Acık üyelikler : 1 

[Kabul edenler] 
EDİRNE 

Veli Gülkan 
Musitafa Harmancıoğlu 

ELÂZIĞ 
Mehmet Aytuğ 

ERZURUM 
Rıfkı Danışman 

ESKİŞEHİR 
Mehmet Israet Angı 
B. Sıtkı Karacaşehir 

GAZİANTEP 
Mehmet Lütfi Söylemez 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 

HATAY 
Hüsnü Özkan 

İÇEL 
Turhan özgüner 

İSTANBUL 
ibrahim Elmalı 

Tekin Erer 
İZMİR 

Şevket Ada lan 
Şeref Bakşık 
üoşkun Karagözoğlu 
Kemal önder 

KARS 
Lâtif Ak üzüm 
Musa Doğan 

KASTAMONU 
Hasan Tosyalı 

KONYA 
Baha Müderrisoğlu 
Taihsin Yılmaz özıtuna 

MALATYA 
Süleyman Çağlar 
0. Selçuk (îümüşpala, 

MARAŞ 
İbrahim Öztürk 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 

[Çekinserler] 
ERZURUM 

Gıyasettiıı Karaca 
KARS 

İsmail hakkı Alaca 

[Acık üyelik] 

Malatya 1 

Yekûn 1 

Çoğunluk yoktur.) 

PL Avni Kavurmacıoğlu 
Mevrut Ocakçıoğlu 

RİZE 
Salih Zeki Köseoğlu 

SAMSUN 
Doğan Kitaplı 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 

SİVAS 
Ekrem Kangal 

TOKAT 
Osmaıı Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Kenan Aral (t.) 

YOZGAT 
Turgut Nizanıoğlu 

ZONGULDAK 
Ahmet Gün er 

ORDU 
Fenda. Gül ey 

ISA-« 

— '554 (5) — 



Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

74 NCÜ BİRLEŞİM 

27 . 4 . 1970 Pazartesi 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
X I . — 150 milyon liralık madenî ufaklık pa

ra bastırılması hakkındaki Kanunum ikimci madde
sinin değiştirilmesine ve bu kanuna bir madde 
eklenmesine dair kanun tasarısı ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (1/43) (S. Sayısı : 
102) (Dağıtma tarihi : 7 . 4 . 1970) 

X 2. — 930 sayılı Tasarruf Bonoları ihracı 
hakkımdaki Kamunun göçici 1 nci maddesine bir 
fıkra eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve Plân 
Komisyonu raporu (1/199) (S. Sayısı : 104) 
(Dağıtma tarihi : 6 . 4 .1970) 

X 3. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Arslan Bora ve 5 arkadaşınım, 444 sayılı Kanu
n u n birimci maddesine bir fıkra eklenmesi hak
kımda kanun ile Cumhurbaşkanlığı geri gön
derme tezkeresi ve Plân Komisyonu raporu 
(?/229) (S. Sayısı : 70) (Dağıtma tarihi : 

"25 . 2 . 1970) 
X 4. — Vakıflar Genel Müdürlüğü vaz'ife ve 

teşkilâtı hakkındaki kanunun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine, bu kanuna bir fıkra ve 
ek maddelerle bâzı geçici maddeler eklenmesine 
dair kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komis
yonları raporları (1/238) (S. Sayısı : 117) (Da
ğıtma tarihi : 14 . 4 . 1970) 

I I 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
m. 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI
RILAN İŞLER 

1. — Millî Eğ&tim Bakanlığı Merkez kuru
luş ve görevleri hakkındaki 2287 sayılı Kanunun 
4, 5, ve 6 ncı maddderimin değiştirilmesi hak-
fcnda kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân 

komisyonları raporları (1/205) (S. Sayısı : 
106) (Dağıtma tarihi : 7 . 4 .1970) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Hendek kazası Kemaliye Mahallesi nü
fusunda kayıtlı Mustafaoğlu 1329 doğumlu 
Faik özer'in bakiye cezasının affı hakkındaki 
kanun ile Cumhurbaşkanlığı geri gönderme 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (1/149) 
(ıS. Sayısı : 24) (Dağıtma tarihi : 2 . 2 . 1970) 
(M. Meclisi Dönem II : 1/244, S. Sayısı : 172) 
(C. Senatosu : 1/594, S. Sayısı : 714) 

2. — Salihli ilçesinin Eskicami mahallesi 
1028 hanesinde naklen kaydedilen Ali Nacioğlu, 
Ayşe'den doğma 20.10.1945 doğumlu Kâmil Ak-
man'ın, ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/46) (S. Sayısı : 30) (Dağıtma tarihi : 
3 . 2 . 1970) 

3. — 654 sayıiı Toplum zabıtam (kurulmasa 
Hakkımda Kanunun 1 ve 3 ncü maddelerinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı ve İçişleri ve 
Plân komisyonları raporları (1/78) (S. Sayısı ; 
27) (Dağıtma tarihi : 3 . 2 .1970) 

4. — Van'ım Gürpınar ilçesi Hoşa/p ibuoağı 
Işıkpmar Köyü hame 37, cilt 5, sayfa 52 de ka
yıtlı Necmettinoğlu, Emime'dem olma 1 . 1 . 1947 
dıöğuımlu Nurettin Kahraman'm, ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Baş/bakanlık tezkeresi 



ve Adalet Komisyonu raporu (3/45) (S. Sa
yısı : 46) (Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1970) 

5. — Akyazı ilçesi Merkez, Yeniköy'ü hane 
18, cilt 8, sayfa 125 to nüfusa kayıtlı Hüseyin-
oğlu, Fatma'dan olma 13 . 3 . 1940 doğumlu 
Kemal Uluköylü'nün, ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ada
let Komisyonu raporu (3/47) (S. Sayısı : 47) 
(Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1970) 

6. — 1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek As
kerî Memurlar Kanununun 3 ncü maddesinin 
değiştirilmesine ve bu kanuua geçici maddeler 
ilâvesine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir mad
de ilâve edilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Millî Savunma Komisyonu raporu (1/27) (S. 
Sayısı : 72) (Dağıtma tarihi : 27 . 2 1970) 

7. — İzmir iline bağlı Çeşme ilçesinin Mer
kez Çiftlik köyü nüfusunun 101 hane, 7 cilt ve 
45 nci sayfasında kayıtlı Şükrüoğlu, Zehra'dan 
doğma 10 . 8 . 1929 doğumlu Mahmut Yel'in. 
ölüm cezasına çarptırılmasına dair Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/51) 
(S. Sayısı : 77) (Dağıtma tarihi : 4 . 3 . 1970) 

8. — Yalvac'ın Tokmakçık köyü hane 90 
cilt 22 sayfa 146 da nüfusa kayıtlı, Ali Osman-
oğlu Ayşe'den doğma 9 . 11 . 1948 doğumlu Hü
seyin Sesli'nin ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyo
nu raporu (3/159) (S. Sayısı : 78) (Dağıtma 
tarihi : 4 . 3 . 1970) 

9. — Çiftçilerin T. C. Ziraat Bankası ve Ta
ran Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının 
taksitlendirilmesi hakkında karnın tasarısı ile 
Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğiıt Kö-
ker, Burdur Milletvekili Mehmet özbey, Gire
sun Milletvekili M. Kemal Çilesiz ve 11 arkadaşı 
ve Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı'nm 
aynı mahiyette teklifleri ve Tarım, Ticaret ve 
Plân komisyonları raporları (1/151, 2/2, 2/114, 
2/124, 2/126) (S. Sayısı : 101) (Dağıtma tarihi : 
2 . 4 . 1970) 

10. — Tekeli Genel Müdürlüğü kuruluş ve gö
revleri hakkındaki 4036 sayılı Kanunun bâzı 
maddeleri ile 4896 sayılı Kanuna bağlı (2) ve 
6939 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvellerin 
değiştirilmesi ve 4036 sayılı Kanuna bir madde 
eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve Gümrük 
ve Tekel ve Plân komisyonları raporları (1/147) 
(S. Sayısı : 103) (Dağıtma tarihi : 7 . 4 . 1970) 

2 — 
I 11. — Harb okulları kanunu tasarısı ile-

İstanbul Milletvekili llhami Sancar ve 15 arka
daşının, Harb okulları kanunu teklifi ve Millî 
Savunma, Maliye ve Plân komisyonlarından 
üçer üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu 
(1/160, 2/142) (S. -Sayısı : 107) (Dağıtma tari
hi : 7 . 4 . 1970) 

12. — Erzurum Milletvekili Gevat Önder ve 
9 arkadaşının, 4926 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvele kadrolar eklenmesi ve Atatürk 
Üniversitesinde kurulacak Teknoloji ve Ev Eko
nomisi Araştırma ve Yayın Enstitüsü ile Kürk 
Hayvanları Yetiştirme ve Yayın Çiftliği İşlet
mesi baklanda kanun teklifi ve Millî Eğitim ve 
Plân komisyonları raporları (2/54) (S. Sayısı : 
109) (Dağıtma tarihi : 8 . 4 . 1970) 

13. — Gümrük ve Tekel Bakanlığının kuru
luş ve görevleri hakkındaki 2825 sayılı Kanu
nun bâzı maddelerinde değişiklik yapılmasına 
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine, 2825 
sayılı Kanunda değişiklik yapan 6851 ve 6410 
sayılı kanunların bâzı maddelerinin değiştiril
mesine, Gümrük muhafaza ve muamele sınıfı 
memurları teşkilâtı hakkındaki 3944 sayılı Ka
nuna bâzı maddeler eklenmesine ve bâzı madde-

I lerinde değişiklik yapılmasına, Tekel Genel 
Müdürlüğünün kuruluş ve görevleri hakkındaki 
4037 sayılı Kanunla, bu kanuna bağlı cetveller
de değişiklik yapan 6939 sayılı Kanunun bâzı 
maddeleriyle bâzı kadrolarının kaldırılmasına 
dair kanun tasarısı ve Gümrük ve Tekel ve Plân 
komisyonları raporları (1/139) (S. Sayısı : 110) 
(Dağıtma tarihi : 9 . 4 . 1970) 

X 14. — Vatandaşlarla vatandaş olmıyan kim
selere sosyal güvenlik konusunda eşit muamele 
yapılması hakkındaki Sözleşmenin onaylanması-

I nm uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve 
Dışişleri ve Çalışma komisyonları raporları 
(1/105) (S. Sayısı : 111) (Dağıtma tarihi : 
9 . 4 . 1970) 

X 15. — Sosyal güvenliğin asgari nöronları 
hakkındaki Sözleşmenin onay'lanmasıının uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri ve 
Çalışma komisyonları raporları (1/153) (S. Sa
yısı : 112) (Dağıtma tarihi : 10 . 4 . 1970) 

16. — 1111 sayılı Askerlik Kanununa geçici 
bir madde eklenmesine dair 8 . 8 . 1961 tarihli 
ve 341 sayılı Kanun ile 3201 sayılı Emniyet 

[ Teşkilât Kanununa geçici üç madde eklenmesine-



dair 8 . 8 . 1961 tarihli ve 342 sayılı Kanunun 
yürürlükten kaldırılmasına dair kanun tasarısı 
ve Millî Savunma 7e İçişleri komisyonları ra
porları (1/184) (S. Sayısı : 113) (Dağıtma tari
hi : 11 . 4 . 1970) 

X 17. — 2510 sayılı İskân Kanunuma ek kanun 
tasarısı ve İçişleri, Ticaret, Maliye, Köy İşleri 
ve Plân komisyonlarından seçilen 3 er üyeden 
kurulu 12 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/152) (S. Sayısı : 114) (Dağıtma tarihi : 
11 . 4 . 1970) 

18. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 12 
arkadaşının, Bağcılığımızın modernleştirilmesi 
ve bağcılarımızın kalkındırılması hakkında kanun 
teklifi ve 18 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(2/193) (S. Sayısı : 115) (Dağıtma tarihi : 
11 . 4 . 1970) 

19. — 22 . 3 . 1926 tarih ve 789 sayılı Maarif 
Teşkilâtına dair Kanunun 21 nci maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı ile Uşak Mil
letvekili M. Fahri Uğrasızoğlu'nun teklifi ve 

Millî Eğitim Komisyonu rapora (1/227, 2/178) 
(S. Sayısı : 119) (Dağıtıma tarihi: 15 . 4 . 1970) 

20. — C. Seıntosu1 Tabiî Üyesi M'ebmet Öz-
güneş ve 2 arkadaşının, Millî Hâkimiyetin Ku
ruluşunun 50 nci yılı münasebetiyle Cumhuri
yet Senatosu ve Millet Meclisi ımemur ve hiz
metlileri lile görevlilerine birer maaş tutanında 
ikramiye verilmesine dair ve Ankara Milletve
kili Kcımal Ataman'ın, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin açılışının 50 nci yıl münasebetiyle 
C. Senatosu ve M. Meclisi personeline ikramiye 
verilmesi hakkında Kanun teklilferi ve Plân 
Komisyonu raporu (2/327; 2/329) (S. Sayısı : 
122) (Dağıtma tarihi : 18 . 4 . 1970) 

X 21. — Türkiye Elektrik Kurumu kanunu ta
sarısı ve Bayıridırlılk, İmar ve îslkân, İçişleri, 
Maliye, Enerji ve TaJbiî Kaynaklar ve Plân Ko
misyonlarından 3 er üyeden kurulu 11 numara
lı Geçici Komisyon raporu (1/154) (S. Sayısı : 
121) (Dağıtma tarihi : 18 . 4 . 1970) 
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Toplantı ı M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : | 

2510 sayılı İskân Kanununa ek kanun tasarısı ve İçişleri, Ticaret, 
Maliye, Köy İşleri ve Plân komisyonlarından seçilen 3 er üyeden 

kurulu 12 numaralı Geçici Komisyon raporu (1 /152) 

T. G. 
Başbakanlık 27 . 12 . 1969 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 

(MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

ilgi : 1 . 7 . 1967 tarih ve 71 - 542/4057 sayılı yazımız. 
Köy işleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Ku

rulunca 29 . 11 . 1967 tarihinde kararlaştırılan «2510 sayılı İskân Kanununa ek kanun tasa
rısı» ile gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

2510 sayılı iskân Kanununa ek Kanun tasarısı gerekçesi 

Keban Barajının inşaası projesi ile birlikte ıbaraj gölü altında kalacak vatandaşların durum
ları ortayıa çıkmıştır. Gerçekten baraj sebebiyle teşekkül edecelk göl 58 000 hektarlık bir alanı 
kaplamakta, 92 köy veya mahalleyi tamamen; köy, bucak, mahalle ve ilçe olmak üzere 102 iskân ye
rini kısmen ısular altında bırakmaktadır. 

Baraj gölü sahasında yapılan etütler sonunda; tamamen su altında kalacak 92 köy veya ma
hallede yerleşik 18 816 nüfusun, göl teşekkül etmeden önce hazırlanacak bir iskân plânına göre 
burasını terketmeleri gerekmektedir. Bunlardan 1961 ailede 8 '870 nüfus kamulaştırma bedellerini 
almıyarak Devlet eliyle iskânlarını istemekte, geri kalanlar ise kendi iknkânlariyle yine hazırlana
cak iskân plânına göre tarım dışı sektörlerde yerleşmeyi uygun bulmaktadırlar. 

Devlet eliyle nakil ve iskânlarını iıstiyenlerin oldukça büyük bir yekûn teşkil etmesi Hükümeti 
güç iskân sorunları ile karşı karşıya bırakmaktadır. Çünkü baraj gölü içinde kalacak kimselerin is
kânlarının hukukî mesnedini teşkil eden 0541 sayüı Kanun (596) sayılı Kanunla yürürlükten kal
dırılmış bulunduğundan evvelemirde işin mevzuat yönümden ele alınması zorunlu bulunmaktadır. 

Filhakika 1934 yılında çıkarılmış bulunan ve zaman içerisinde birçok değişikliklere uğrayan 
2510 sayılı İskân Kanununda bu nevi nakil ve iskânlara imkân verecek bir hüküm olmadığı gibi 
iskânın bugün kazandığı kavram ve kapsamda yakılmasına yetecek hükümler de bulunmamaktadır. 
Mevcut ve meri kanun daha ziyade dışardan gelecek göçmen ve mültecilerle, yurt içinde göçebe 
halinde yaşıyan .aşiretler ve gezginci çingenelerin iskânını hedef tutmaktadır. Orman içinde olup 
da bulundukları yerlerde kalkıdırılmalarının mümkün olmadığı .anlaşılanların iskânı, 6831 sayılı 
Orman Kanununun 13 ncü maddesi hükmüne ve sınır engelleme şeridi içerisinde kalan kimselerin 
iskânı da 6829 sayılı Kaçakçılığın Önlenmesi Hakkındaki Kanun hükümlerine dayanılarak iskân 
kanununun verdiği imkânlar içerisinde yapılabilmektedir. Bundan başka çiftçiyi topraklandır-
rcıa kanunlarının verdiği yetki sınırı içerisinde örnek köyler kurulması suretiyle bir dskân düzeni 
yaratılabilmektedir. 
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Bunların dışında her hangi bir şekil ve surette iskân yapılamamaktadır. Bu yüzden baraj, 
fabrika, hava alanı, ekonomik ve savunma ile ilgili diğer tesisler, tarih ve tabiat kıymetlerinin 
korunması gibi amaçlar dolayısiyle yapılacak kamulaştırmalar veya özel kanunların uygulanması 
samımda taşınmaz malları «İlerinden çıkan vatandaşların iskân sorunları yeterli kanun hüküm
leri tedvin edilmediği sürece bir çözüm yoluna kavuşturulaımaım aktadır. Halbuki memleket eko
nomisi yönünden yapılması zaruri tesisler ve alınmanı zorunlu tedbirler sonunda bir kısım vatan
daşlar yerlerini, yurtlarını terketmek mecburiyetinde kalmakta ve geçim imkân ve vasıtalarını 
yitirmiş duruma düşmektedirler. 

Bugünlkü hizmet anlayışı içerisinde vatandaşları kendi mukadderaıtiylc başlbaşa bırakmaya 
imkân olmadığı gibi memleketin asayiş, fizik, ekonomik ve sosyal düzeni yönünden do işe seyirci 
kalmaya imkân bulunmamaktadır. 

Yukarıdan beri açıklanan nedenlerle bu gibi hallerde vatandaşların Devlet eliyle iskân edih 
meleri zorunlu bulunmakta, bunun gerçekleşmesi için de iskân kanununa ok bir kanun çıkarılması 
kaçınılmaz bir zaruret halini almış bulunmaktadır. 

Yukarda bahsedilen hizmetlerin ifası sırasında ortaya çıkabilecek çeşitli iskân sorunlarının 
da, günün iskân anlam ve kapsamına uygun olarak çözülmesi zorunluluğu tasarıya bu yönde yeni 
hükümler konulmasını kaçınılmaz hale getirmiştir. Bunlardan on önemlilerine kısaca aşağıda 
değinilmiştir. 

Mer'i iskân kanunu, karşılıksız bağış şeklinde bir yardımı öngördüğünden bütçeye ağır yük 
yüklemekte, çoğu zaman ödenek yetersizliği sebebiyle Devletin desteği sınırlı kalmaktadır. 

Bir ıbaşka husus da; Devletçe, aynı bölgede yerli vatandaşların, çiftçiyi topraklandırma ka
nununa göre borçlandırma yoliyle topraklandırılmasına karşılık, 'iskân kanunlarına göre taşm-
ımaz malların bedelsiz verilmesi ile vatandaşlar arasında yaratılan eşitsizlik ve bunun sonunda 
meydana 'gelen huzursuzluk ve hoşnutsuzluktur. Bu kanun tasarısı ile bu aksaklık ve eksiklikler 
'ortadan kaldırılmakta, çağdaş ülkelerin çoğunda yapıldığı gibi Devletin bütün imkânları sefer
ber edilerek kendilerine toprak, ansa, ev, ahır, samanlık, işyeri ve iş imkân ve sermayesi sağlan
mak suretiyle yapılan yardımlar ve temin edilen her türlü krediler, uzun vadeli borçlandırmaya 
tabi tutulmaktadır. Karşılıksız yardımlar; yalnız bulundukları yerlerden veyahut hudutları
mızdan iskân eldileccklcri yerlere kadar oşyalariyle birlikte nakil, üretken hale gelinceye kadar ye-
dirilip içirilmcleri, mıulhtacolanların bir defaya mahsus olmak üzere giydirilip kuşatılmaları, bu 
süre içerisinde tedavi, ve yakacak v. b. ihtiyaçlarının karşılanması masraflarına inhisar ettiril
mektedir. 

Diğer taraftan tasarı, iskân hizan etlerinin 'borçlandırmaya dayandırılması ile otofinansman 
müessesesi olarak (İskân Fonu) adiyle bir fon kurmayı öngörmüş bulunmaktadır. 

İskân Fonunun kaynakları arasında : 
1. 'İskân edilecek kimselerin taşınmaz malları için özel kanunlarına tevfikan veya kamulaştırma 

neticesinde kendilerine ödenecek bedeller, 
2. Eğitim maksadiyle yapılan kurs ve temrinler sonunda, imal ve istihsal edilen mahsul ve ma

mullerin satışından elde edilecek meblâğlar, 
3. 'Tahakkuk edecek borçlandırma bedelleriyle, kredi ve taşınır malların borçlandırma bedelleri 

ve bunun üzerinden alınacak faiz ve diğer tahsilat, 
4. Bakanlık emrindeki diğer fonlardan yapılacak aktarmalar, 
5. Resmî ve özel, yerli ve yabancı kurumlar ile şahıslar ve milletlerarası göçmen ve mülteci 

teşkilâtları tarafından yapılacak nakdî yardımlarla nakde 'çevrilecek aynî yardımlar, 
6. Yukardaki 1, 2, 3, 4 ve 5 nci maddelerde sayılan kaynaklar yıllık pr.agnaim.larda öngörü

len iskân proje giderlerini karşı]aymeaya kadar, aradaki faıikı karşılamak üzere her yıl bütçesine 
konacak ödenek, 

Yer almış (bulunmakta; özellikle bütçeden yapılacak yardımlar fonun yetersiz bulunduğu ilk uy
gulama senelerinde, uygulama projelerinin gerçekleştirilmesi için zaruri olan miktarlara ula-
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şıncaya kadar desteklemeye, karşılıksız iskân yardımları söböbiyle fonun zararlarını karşılamaya 
inhisar etmektedir. 

Yukardaki izahlardan da anlaşılacağı üzere, fonun muhtelif kaynakları arasında kamulaş
tırmayı yapan kamu kuruluşu tarafından, iskânını isteyen vatandaşların taşınmaz mallarının ka
mulaştırılmalarından doğan bedellerle birlikte, Avrupa Konseyi İskân Fonu gibi Avrupalılar 
veya Milletlerarası fonlardan veya şahısların bağışlarından elde edilecek möblağlarda yer almıştır. 

Tasarının, borçlandırma bedellerinden geri ödenen miktarlarla, içeride ve dışardaki kuruluş
lar veya şahısların bağışlarından elde edilecek miktarların kısa süre içerisinde bir otofinansman 
müessesesinin meydana gelmesini ve bu suretle iskân hizmetlerinde Devletin yükünün büyük 
ölçüde azalmasını öngörmesi, getirdiği belli başlı yenilik ve kolaylıklardan birisini teşkil etmek
tedir. 

Devlete ait toprakların çoğu zaman o yerdeki çiftçilerin ihtiyaçl arından artmadığı göz önü
ne alınarak, iskâna tahsis olunabilecek arazi meyanmda Anayasanın 38 nci maddesine uygun ola
rak 6830 sayılı Kamulaştırma Kanunu esaslarına göre arazi ve arsa kamulaştırma veya satm
alına hükümleri de tasarıda yer almıştır. Bu sayede iskâna tahsis edilebilecek arazi veya arsanın 
daha kolaylıkla temin edilebileceği düşünülmektedir. 

Tasarının; memleketin arazi kaynaklarının sınırlı oluşu ve bütün tedbirlere rağmen toprağa 
dayanan bir iskânın realize edilmemesi karşısında sanat ve meslek yönünden gerekli eğitim ya
pılmak suretiyle, topraklandırılamıyan çiftçilerden istiyenlerin sanatkâr olarak şehir ve kasaba
larda iskânlarına imkân veren hükmü, nüfusla kaynaklar arasında bir denge yaratma zorunluluk 
ve çabasının en belli başlı bir müeyyidesi olarak görülmektedir. 

Özet olarak; 2510 sayılı Kanuna ek halinde hazırlanmış bulunan tasarı, yurt kalkınması yö
nünden girişilecek teşebbüslerle ortaya çıkacak iskân sorunlarına en iyi çözüm şeklini getirmek, 
yeni görüş ve anlayışa göre plânlı, programlı ve projelere dayanılarak yapılacak iskânın başarı 
şartlarını lortaya koymakta ve bu nitelikleriyle bugün Keban Barajı inşası projesi ile ortaya çıkan, 
gelecekle kalkınma ve gelişine ile ilgili başka projelerin ortaya çıkacağı sorunlarını çözmeyi amaç 
edinmiş bulunmaktadır. 

MADDELERİN GEREKÇESİ VE AÇIKLANMASI 
'Gririiş : 
iBu kanun tasarısında 4 madde vardır. 1 nci madde ile bu kanuna 23 madde eklenmektedir. 

Ek Madde 1. — Kamulaştırılmalar sonunda ycrleştirilecekleıiin iskânına ait esaslar : 
2510 sayılı Kanunda, Hükümetçe vücuda getirilecek: baraj, hava alanı, ekonomik ve savunma 

ile ilgili diğer tesislerin inşası, tarih ve tabiat kıymetlerinin korunması gibi amaçlar için yapı
lacak kamulaştırmalar ve Anayasanın 18 nci maddesinde sayılan yerleşme hürriyetini tahdideden 
sebeplere binaen çıkarılacak kanunlara göre yapılacak kamul aştırmalar ve yine Anayasanın 
131 nci maddesi uyarınca yapılacak nakiller sebebi ile taşınmaz malları ellerinden çıkanlara tatbik 
olunacak genel bir hüküm bulunnuaımaktaydı. Bu gibi kimselere diledikleri takdirde hangi esasla
rın uygulanacağını ve iskânın Devlet eli ile degü kurulacak bir özel fon vasıtası ile yapılacağını 
belirtmek maksadiyle madde teklif olunmuştur. 

Ek Madde 2. •— Yerleştirilmesi gerekenlerin nitelikleri : 
Madde istimlâkler sebebiyle iskân edilebileceklerin niteliklerini göstermek amaciyle getirilmek

tedir. 
Ek Madde 3. — Sanatkârların yerleştirilmesi ve eğitim merkezleri : 
iTopraklandırılamıyanlarla toprağa bağlı olmayanların, yani sanatkâr olanların yerleştiril

mesi de bir zaruret, ve esasen tarım sektöründe yerleşim imkânları da sınırlı olduğundan, bun
ların yerleştirilmesini ve ismai veya diğer tesislerde ortak olmak istiyenlerin, tarım nüfusunun 
azaltılması politikasına da uyulması amaciyle, bu tesislere ortak olmalarını temin etmek ve mes-
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lck sahibi olmıyanların muayyen konulardaki gerekli ön eğitimini sağlamak ve «bu amaçla Eğitim 
merkezleri kurabilmek maksadını gütmektedir. 

Ek Madde 4. — Nalkil ve iskânda duyuru ve rıza : 
Nakledilecek ve yerleştirilecek göçmenlerin iskân ön işlemi erinden haberdar edilmeleri ve is

kânları dolayısiyie bâzı yükümlülükler altına girmeleri sebebiyle rızalarının alınması gerek
mektedir. Yerleşitârilcceklerln miktarının fazla ok, gsı halinde ve bir yılda yerleştirilmeleri müm
kün olmadığı takdirde öncelik .sırasının yönetmelikte gösterilmesi de lüzumlu olduğundan mad
de bu hususları sağlamaktadır. 

Ek Madde 5. — İskân edilecek göçmen ve mültecilere verilecek karşılıksız yardım : 
ıBu madde göçmenlerin sınırlarımızdan yerleştirilecekleri yerlere nakilleri, yiyecek, yakacak, 

barındırma ve tedavileri ve çok muhtaç olanlara, bir defaya mahsus giyecek yardımı yapmayı ve 
karşılılksız yardım şekil ve süresini gösterim ektedir. 

Ek Madde G. — Göçürülenlere yapılacak karşılıksız yardımlar : 
Yurt dışından gelen görmelilerden gayri yurt içinde görülenlerin de karşılıksız iskân yar

dımlarından faydalandırılmalarının hakkaniyet esaslarına uygun olacağı gerçeğinden hareket 
edilerek, göçürülenlere yapılacak yardımları bir esasa bağlamak üzere bu madde teklif edilmiştir. 

Ek Madde 7. •— Karşılıksız yardımların kesilmesi : 
'Bu madde iş yeri gösterildiği halde çalışmak istemiyenlere ek 5 ve 6 ncı maddeler gereğince 

karşılıksız -olara/k yapılan yardımların kesilmesi gerektiğimi göstermektedir. 

Ek Madde 8. — İskân edileceklere tahsis olunacak arazi : 
Yapılacak yerleştirmeler ve yerleştirilenlerin araziye ihtiyacı olduğu tabiîdir. Gerekli arazinin 

nereden ve nasıl temin edileceği hususunda 25İ0 sayılı Kanunda bir sarahat Ibulunmamaktay-
dı. Yerleştirileceklere 'tahsis olunacak arazi kaymaklarını tesbit ve tadat bu madde ile sağlanmak
tadır. 

Ek Madde 9. — Masrafların karşılanması : 
İskân işleri için arazi ve arsaların satmalmması veya kamulaştırılması, yapılacak tesis ve 

inşaatlar], gerekli motorsuz nakil vasıtaları ile motorlu nakil vasıtalarının işletme ve bakımları, 
iskân edileceklere verilecek alet ve vasıta ile açılacak krediler hayvan ve demirbaşların temini 
ve inşaat işlerinde çalıştırılacak usta ve işçilerin yevmiyeleri, ve sair iskân işlerinden doğan mas
rafların yapılması ve karşılanması hakkında 2510 sayılı Kanunda bir sarahat bulunmamakta ve 
bu yüzden umumi hükümler muvacehesinde eski kanuna göre malhdudolan işler yürütülmekteydi. 
Ayrıca 2510 sayılı Kanunda istiyenlerin sınai veya diğer tesislere ortak olmalarını sağlayıcı 
h dkümler bulunmamaktaydı. 

tokan işlerinde sürati sağlamak, hangi harcamaların genel bütçeden ve genel kanunlara göre 
değil, çabukluk ve hareket serbesitisi imkânını verer kurulacak bir fondan yapılacağını ve fonun 
çalışmasını göstermek ve esasa bağlamak amıaciyle madde teklif olunmuştur. 

Ek Madde 10. — Genel Bütçeden karşılanacak giderler : 
İskân işlerinin birçok masraflarının ek madde 9 daki hükümlere göre kurulacak iskân fonun

dan karşılanacağı belirtilmiş ve bu masrafların da neler olduğu sayılmıştır. Fondan karşılanamı-
yan bâzı masrafların ise Genel Bütçeden karşılanacağını hükme bağlanualk için bu madde teklif 
olunmuştur. 

ıEk Madde 11. — Ziraat Bankasına yüklenen işler : 
«Bu kanun gereğince Ziraat Bankasında kurulacak fon hizmetlerinin banka tarafından tam ve 

noksansız olarak yürütülmesini temin maksadiyle bu maddenin teklifi öngörülmüştür. 

Ek Madde 12. — İskân fonunun kaynakları : 
Madde. kurulmuş olan iskân fonunun gelir kaynaklarını tadat amacını gütmektedir. 
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Ek Madde 13. — Borçlandırma bedellerinin tafsili : 
Borçlandırmanın nasıl yapılacağı ve süresi ile ilgili olan bu madde, verilen taşınmaz malların 

Maliye ve mahallî rayiç üzerinden borçlandırılacağım, borçların tahsiline, iskân edilenlerin yeni 
yerlerine adapte olmaları ve üretici hâle gelmeleri için bir zaman geçmesi ieabettiğî düşünüle
rek, borçlandırmayı izliyen. 5 nci yılın sonunda başlanacağı ve 20 eşit ha'ksitte tahsil edileceği 
öngörülmüştür. Madde, 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu ile uygunluk sağlamakta
dır. 

Ek Madde 14. — Borçların tahsili ve izlenmesi: 
Bu madde, iskân edilenlerin borçlarını vâdesinde ödemedikleri takdirde, tatbik edilecek usul

leri göstermektedir. 
* 

Ek Madde 15. — İskân edilenlerin üretken hâle 'getirilmesi : 
İskân edilenlere, ve Hilen toprakların yetersiz olması halinde yan gelir temini ve geliştirme 

tedbirlerinin alınması bir zarurettir. 2510 sayılı ılvanun, iskân edilenlerin durumlarını takip ve 
geliştirme imkânı vermemektedir. Yerleştirilenlerin (geliştirilmesi plân ve projelerine uygun olarak 
yapılacaktır. Bu madde, geliştirme projeleri için lüzumlu kredinin nereden karşılanacağı ve önce
lik esaslarını ve geliştirme programlarının ilgili bakanlıklarla işbirliği halinde hazırlanacağını be
lirtmektedir. 

Ek .Madde 16. — Geliştirme ve yan gelir yardırlarının kesilmesi : 
İrckân edilenlerden alınan bütün geliştirme ve yan gelir tedbirlerine ve teknik tavsiyelere 

uymıyanların .karşılıksız yardımları ve kredilerinin kesileceğine âmir olan bu hüküm, imkânın 
devamlılığını sağlamak amaeiyle getirilmiştir. 

(Ek Madde 17. — Kredi şartları : 
Bu madde kredilerle ilgili bir yönetmelik hnzorlanmasını öngörmektedir. 

Ek Madde .18. — Taşınmaz maların geri alınması : 
İskân edilenlere verilen taşınmaz mallar ve buna bağlı olarak yapılan yardım ve kredilerin ana-

gayes! iskân edilenleri bir gelir kaynağına sahip kılmak ve toprakların işlenmesi suretiyle zirai 
gelirin artırılması olduğuna göre, toprakların boş kalmaması ve sürokli olaraJk işlenmesini temin 
rnaksadiyle bu madde teklif edilmiştir. 

•Ek Madde 19. •— Kanunun şümulü : 
Madde bu kanunum şümulünü ıbelirtmektcdir. 

lE'k Madde 20. — Madde açık olup izaha lüzum yoktur. 

Ek Madde 21. — Madde açık olup izaha lüzum yoktur. 

Ek Madde 22. — Madde açık olup izaha lüzum yoktur. 

Ek Madde 23. — Madde açık olup izaha lüzum yoktur. 

Madde 2. — Kaldırılan madde ve hükümleri: 

Teklif edilen bu kanun tasarısı ile 2510 sayılı Kanunun 15, 29 ve 39 ncu maddeleri tatbik kabi
liyetlerini kaybetmektedirler. Günümüz şart ve gerçelklerine en uygun hükümleri getiren bu ek 
kanun 'tasarısı ile, bu tasarıdaki hükümlere aykırı bütün kanun maddelerinin yürürlükten kal
dırılmasını temin amaeiyle bu madde teklif edilmiştir. 

Madde 3. — ve Madde 4. •— Kanunun yürürlüğe giriş tarihini ve yürütme organını göster
mektedir. 
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Geçici Komisyon raporu 

Millet Meclisi 
Geçici Komisyonu 
Esas No. : 1/152 

Karar No. : 4 

8 . 4 . 1970 

Yüksek Başkanlığa 
2510 sayılı İskân •'Kanununa ok kanun tasarısı, teşekküller ve ilgili bakanlıkların temsilcilerinin 

iştirakiyle Komisyonumuzda tetkik ve müzakere edildi. 

Gerekçede arz ve izah olunan hususlar Komisyonumuzca da uygun mütalâa edilmiş ve tasarı
nın, 1 ucil, 2 ııci, 3 nc'ü ve 4 ııcü maddeleriyle ek 7 nci, ok 11 nci, ek 16 ncı, ek 17 nci, ek 19 ncu 
ve ek 22 nci maddeleri aynen kabul edilmiş, tasarının diğer maddeleri üzerinde maddeleri daha 
açık hale getirici, günün şart ve ihtiyaçlarına cevap verici değişiklikler yapılmıştır. Ayrıca bütçe 
kanunlarının verdiği imkânlarla halen yapılmakta bulunan bâzı faydalı hizmetlere kanuni mahi
yet verebilmek ve kanunun 1970 malî yılında da uygulanmasını sağlamak iamaçları ile tasarıya 
bir ek madde ile bir geçici madde eklenmiştir. 

Genci Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususu mü aadelerinizc arz olunur. 

'Başkan 
Eskişehir 

M. 1. Angı 

Adana 
'T. Topaloğlu 

İmzada bulunamadı 

Eskişehir 
£>. Asbuzoğlu 

Niğde 
M. N. Çerezci 

İmzada bulunamadı 

[Sözcü 
1 )iy arbakı r 

*SY. Savcı 

Afyon 
K. Uysal 

İmzada bulunamadl 

İçel 
T. Özgüner 

İm /ada bul un anı adı 

Ordu 
A. Topaloğlu 

Kâtip 
Sivas 

E. Kangal 

Edirne 
M. Ilarmancîoğlu 

İzmir 
M. Daldaıl 

İmzada bulunamadı 

Trabzon 
A. R. Uzuner 

Hatay 
T. Köseoğlu 

Erzurum 
F. Taşkesenlioğlu 

Kars 
M. Boğan 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

2510 sayılı İskân Kanununa ek kanun tasarısı 

MADDE 1. — 2510 «ayılı iskân Kanunuma 
aşağıdaki ımaddelior •eklenmiştir. 

EK MADDE 1. — Hükümetçe vücutla geti
rilecek baraj, Ihava alanı, fabrika, •ekonomik 
ve savunlma ile ilgili diğer tesislerin inşası, 'ta
rih ve tabiat kıymetlerinin Ikorunıması gibi 
aımıa'C/lar için yapılacak kaanıulaştırmalar veya 
özel kanunların «uygulanması sıcîb'dbıiylc taşın
maz ımaMaraınm ellerinden çikmaısı neticesi yer
lerini terk. etmek zorunda 'kalanlar, diledikleri 
takdirde Hükümetçe gösterilecek yerlerde 2510 
sıayılı Kanunla, bu kanun hükümlerine göre iıs-
ıkân edilirler. 

iskân 'edilecek kimselerin taşınmaz malları 
için özel kamunüanna tevfikan veya 'kamulaş
tırma neticesinde (kendilerime ödenecek bedeller, 
ilgili idarelerce bu kanun 'hükümlerime ıgörc ku
rulacak özel iskân fonunla yatırılır. Bu suretle 
yatırılan bedcıllcr, Ek 5 nci madde dışındıa ka
lan diğer iskân yardımları, ^borçlandırma bedel
leriyle, Maliye ve Köy işleri Bakanlığı tarafın
dan müştereken hazırlanacak esaslar dairesinde 
mahsubolumur. 

EK MADDE 2. — Oturdukları yerlerde, evi 
ve arazisi veya bunlardan biri bulunmayanlar, 
iskân plânlama etütlerinin başladığı bütçe yı
lından en az 3 yıl önce bu yerlerde yerleşmiş 
olup da geçimini ortakçılık, kiracılık ve tarım 
işçiliği ile sağlayanlarla, bu yerler halkın/lan 
aynı durumda olanlardan istimlâkler ısleibebiylc 
yerlerini terk citimcfc zorunda kalanlar da, Ek 
1 nci madde hükümlerine göre borçlanma' sure
tiyle iskân 'edilebilirler, 

7 — 

GEÇİCİ KOMİSYONUN DEĞİŞTİRlŞt 

2510 sayılı iskân Kanununa ek kanun tasarısı-

MADDE 1. —• Tasarının 1 nci maddesi Ko
misyonca aynen kabul edilmiştir. 

EK MADDİ] 1. — Hükümetçe vücuda geti
rilecek baraj, havaalanı, fabrika, ekonomik ve 
savunma ile ilgili diğer tesislerin inşası, tarih ve 
tabiat kıymetlerinin korunması gibi amaçlar 
için yapılacak kamulaştırmalar veya özel ka
nunların uygulanması sebebiyle taşınmaz mal
ılarının kısmen veya tamamen ellerinden çıkma
sı neticesi yerlerini terk etme zorunda kalan
lardan ; 

a) Taşınmaz malları tamamen kamulaştırı
lanlar, 

b) Taşınmaz malları kısmen kamulaştınlıp 
bu yerleri terk etmek zorunda kalanlar, 

c) İskân plânlama etütlerinin başladığı 
bütçe yılı başlangıcından en az üç yıl önce ka^ 
mulaştırma sahasında yerleşmiş olup da tasla
maz malı olmıyanlar, 

Diledikleri takdirde Hükümetçe gösterilccek-
yeıierde 2510 sayılı Kanunla bu kanun hüküm--
lerine göre iskân edilirler. Şu kadar ki ; zor' 
durumda olmadan bu kanunun yürürlüğe gir
mesinden sonra taşınmaz mallarını ellerinden 
çıkaranlar bu kanundan faydalanamazlar. Zor 
durum hali yönetmelikle belirtilir. 

İskân edilecek kimselerin taşınmaz malları 
için özel kanunları gereğince veya kamulaştır
ma neticesinde kendilerine ödenecek bedeller, 
ilgili idarelerce bu kanun hükümlerine göre ku
rulacak özel iskân fonuna yatırılır. Bu suretle 
yatırılan bedeller; ek 5 nci madde dışında kalan 
diğer iskân yardımları ve borçlandırma bedel
leriyle, Maliye, Ticaret ve Köy İşleri Bakanlığı 
tarafından müştereken hazırlanacak esaslar 
dairesinde mahsup muamelesine tabi tutulur. 

EK MADDE 2. — Köysel alanda iç iskânın 
düzenlenmesi ve köy gelişme merkezlerinin ku
rulması için; 

A) Yerleşim yerinin elverişsizliği sebebiy
le yol, içme suyu ve elektrik gibi altyapı hizmet
lerinin çok pahalıya mal olacağı tesbit edilen 

köylerin daha elverişli bir yerleşim yerine nak
li veya mahalle, koni, mczraa ve benzeri dağınık • 
yerleşim ünitelerinin mevcut yerleşim ünitele
rinden birinde veya yeni bir yerleşim yerinde 
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(Geçici Komisyonum değiiş'thişd) 

EK MADDE 3. — Bir sanat ve meslek sahibi 
alanlar, sanatkâr tolaralk' iıslkân lolıınuullar. Sa
nat ve ımesleke sahip 'bu/lunlmıyanlarla, toprak-
ılarudırülaımıyaınllar ve yemi 'kurulacak sınıai veya 
'diğer tesislere ortak' olmak isıtiyemler Sanayi, 
Millî Eğitim, Çalışma ve Eöıy İşleri foalkanlıkla-
rıruca hazırlanılacak proıgra,ma göre bir sanat 
veya meslek 'kolumda öneğiltlirmleri yapıldıktan 
sanıra miesılek ve sanıatlarıtnı ücra eıdielbiilecöldlıeıri 
yerlerde iskân edilirler. 

Bu 'maksatla, Köy işleri Bakanlığımca eği
tim mıculkcizılcri kurulur. Programın hazırlan
ması eğitim mıerfkezlerinlin yönetilmesi esasları 
yönetmelikte belirtilir, 

M. Meclisi 

toplanması hususu köy nüfusunun çoğunluğu 
tarafından istenildiği takdirde ek 8 nci madde 
gereğince Köy İşleri Bakanlığı emrine geçen 
araziden imar plânında öngörülen miktarda ar
sa tefrik edilir ve özel iskân fonundan yeni 
yerleşim yerinin köy imar plânı yapılır veya 
yaptırılır, köy odası, çamaşırhane ve hamam 
gibi sosyal tesisleri yapılır ve ayrıca konut, ta
rımsal yapılar ve tesisler için her aileye yönet
meliğinde belirtilen miktarda kredi laçılır ve bu 
kanun hükümlerine göre borçlandırılır. 

B) 1 nci madde dışında kalan köylerde 
köylünün konut, tarımsal işletme yapıları ve 
sosyal tesis ihtiyacını kendisinin çözmesin deki 
gücünü desteklemek üzere, masrafları özel is
kân fonundan karşılanmak suretiyle hazırlaman 
tip projeler bedelsiz olarak istekli köylülere 
verilir. 

Ayrıca, yönetmelikte belirtilen esaslara gö
re, her köyde belli sayıda çiftçi ailesine ken
di evini yapana yardım metodu uygulaması 
olarak kredi verilir. 

O) Onaylanmış köy imar plânlarına göre 
köylerin iskân gelişme sahaları, ek 8 nci mad
de uyarınca Köy İşleri Bakanlığı emrine geçen 
araziden ayrılır. Bu araziden ifraz olunan ar
salar, bedelleri peşin veya en çok 5 yılda 5 eşit 
taksitle ödenmek ve bu kanun gereğince borç
landırılmak suretiyle ihtiyaç sahiplerine devre
dilir. 

Özel kanunlardaki hükümler saklıdır. 

EK MADDE 3. — Bu kanun gereğince nak
ledilecek ve iskân edilecekler içinde bir sanat 
ve meslek sahibi olanlar, sanatkâr olarak iskân 
edilirler. Tarımdaki fazla nüfus, topraklandırı-
lamıyan çiftçiler, bir sanat ve mesleke sahip bu-
lunmıyanlar, bir sanat ve meslek sahibi olup da 
başka bir sanat ve meslek kolunda çalışmak is-
tiycnler ve yeni kurulacak sınai veya diğer te
sislere ortak olmak istiyenler, duyulan ihtiyaca 
ve hazırlanacak projelere göre; (Sanayi, Millî 
Eğitim, Çalışma ve Köy İşleri bakanlıklarınca 
müştereken düzenlenecek eğitim programına 
göre ve işbirliği halinde eğitimlerini mütaakıp, 
iskân programı gereğince sanatkâr olarak iskân 
edilirler. 
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(Hükümete teklifi) 

EK MADDE 4. — Nakü ve iskânları karar-
laştınılamlarm nıe zaman, nereye ve nıe suretle 
ve ne gitti şartlarla iskân edilecekleri önceden 
duyurularak, aile reisinden rızalarını bildiren 
bir taahhütname alınnr. 

İstekli çıok olup ıda iskân plânınla göre Mr 
yılda hepsinin yerieştirilmelıerinin ımlümlkün oü-
madığı fhallerde öncelik sıraları ve esasları yö-
nötımıelkte helirtdlir. 

EK MADDE : 5. — İskân edlilteöelk göçmen 
ve mülteciler; 

a) Sınırlarımızdan, yurt içinde gönderile
cekleri yere kaklar ^gümrükten muaf eşya ve 
hayvanlariyle birlikte nalkil, 

h) Bıarmldırma, yiyecek, yakacak ve tefda-
v*. . . 

Pek muhtaç durumda oHanlar, hliır defaya 
mahsus olmak üzere gliıyecek, 

yardımlarından karşılıksız olarak faydala
nırlar. Bu yardımlar, nakil ile haşlar, yerleşti
rildikleri yerleılde (üretken hale gelinceye kadar 
devam eder. 

Üretkenlik halinin esasları ve yaddım süre
leri yonetırmelikte belirtilir. 

EK MADDE : 6. — Yurt içinde defte yelden 
haşlka bir yere göçürülenler ide, kaldıkları yer
den,, yerleştirilecekleri yerde üretken hale ge
linceye kadar geçecek süre içinde Ek !5. madde-
Ide yazılı iskân yardımlarından karşılıksız ola
rak faydalanırlar. 

EK MADDE : 7. — Dışardan ıgeleoek göç-
ımen ve mültecilerle, yurt için'de göçürülenler-
den, işyeri gösterildiği halde çalı'şlmak istemi-
yenleriin. karşıluksız iskân yardımları kesilir. 

a — 
(G-eçicd Komisyonum değüştirişti) 

Bu maksatla mevcut eğitim merkezlerinden 
faydalanılır. Eğitim merkezlerinin ihtiyaca yeV 
memesi halinde Köy İşleri Bakanlığına bağlı 
göçmen kabul ve yetiştirme merkezleri de bu 
maksat için kullanılabilir. Bunların da yetme
mesi halinde mevcutlara eklemeler yapılabile
ceği gibi yeni eğitim merkezleri! de kurulabi
lir. 

Eğitim programlarının hazırlanması, nerede, 
ne zaman ve ne şekilde uygulanacağı ilgili ba
kanlıklarca müştereken hazırlanacak bir yönet
melikle belirtilir. 

EK MADDE 4. — Nakil ve iskânları karar
laştırılanların ne zaman, nereye ve ne suretle 
ve ne gibi şartlarla iskân edilecekleri önceden 
duyurularak aile reisinden rızalarını bildiren 
bir taahhütname alınır. 

İstekli çok olup da iskân programına göre 
bir yılda hepsinin yerleştirilmelerinin mümkün 
olmadığı hallerde öncelik sıraları ve esasları 

, yönetmelikte belirtilir. 

EK MADDE 5. i— İskân edilecek göçmen ve 
mülteciler; 

ıa) Sınırlarımızdan, yurt içinde gönderile
cekleri yere kadar gümrükten muaf eşya ve 
hayvanları ile birlikte nakil, 

b) Barındırma, yiyecek, yakacak ve te
davi, 

c) Pek muhtaç durumda olanlar bir defa
ya mahsus olmak üzere giyecek, yardımlarından 
karşılıksız olarak faydalanırlar. Bu yardımlar, 
nakil ile başlar, yerleştirildikleri yerlerde müs
tahsil hale gelinceye kadar devam eder. 

Müstahsil hale gelmenin esasları ve yardım 
süreleri yönetmelikte belirtilir. 

EK MADDE 6. — Yurt içinde bir yerden 
başka bir yere göçürülenler de, kaldıkları yerden 
yerleştirilecekleri yerde müstahsil hak gelince
ye kadar geçecek süre içinde ek 5 nci maddede 
yazılı iskân yardımlarından karşılıksız olarak 
faydalanırlar. -

EK MADDE 7. — Tasarının ek 7 nci mad
desi Komisyonca aynen kabul edilmiştir. 
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(HükümotİTi tekMfi) 

EK MADDE : 8. — İskân edileceklere tah
sis edilecek arazi ile amalar şunllardır; 

a) Devletin hüküüm ve talsairrufu altında bu
lunan arazi, 

b). Devletin özel mülkiyetinde bulunup da 
kamu (hizmetinde kullanılmıyan arazi ve arsalar, 

c) Bir veya 'birkaç Köy, kasaba veya ştehrin 
orta malı olan ve ihtiyaçtan fiaızıla 'olduğu belir
tilmek ısuıretiyle Hazine adına tescil ettirilen 
arazi, 

ç) Hazineye bedelsiz Belediyelerle devredil
miş ve blir 'maksada taihısıiis edilmemiş olup 775 
ısayı'h Kanun amaçlan dışıınlda kalan yerler, 

d) ISaihlifbi bulunaımıyan anazi, 
e) Göllerin kurulması veya Deıvleıtçe "kuru

tulması ve nehirlerin dtoMUrlmalsı ile meydana 
gel'en arazi, 

f) Devletçe kurutulan sahiplsiz bataklık
lardan kazanılan arazi, 

g) İşlenmeye elverişli ollmııyan tucslu alkali, 
taşlık ve 'benzeri topraklardan Devletçe üslah 
suretiyle elde edilen arazii, 

h) "083O isayılı Kamun .hükjübıleriaıe göre 
özel ve tüizel kişilerden Ikamulaştınlacak veya 
ısatınalınacak arazii ve arsalar, 

EK MADDE : 9. — Isfcân işleri için llüzutm-
lu olan; 

a) Arazi ve ansa satmalımla veya ıkamulaş-
tırnııa 'beldlefllıeri, 

b) borçlanmaya taibi bilumum tesis ve in
şaat ımasraiflan, 

c) Motorsuz nakil valsıtalan ille her çe§ö!t 
inşaat makinalan ısatınalma, Ibedelleri ve bun-

(Geçici Komisyonun: d^igititrı^i) 

EK MADDE 8. — Bu kanun hükümlerine 
göre tahsis, devir ve temlik edilecek arazi ile 
arsalar şunlardır: 

a) Devletin hüküm ve tasarrufu altında 
bulunan arazi, 

b) Devletin özel mülkiyetinde bulunup da 
kamu hizmetinde kullanılmıyan arazi ve arsa
lar, * 

c) Bir veya birkaç köy, kasaba ve şehir or
ta malı olan ve ihtiyaçtan fazla olduğu belirtil
mek suretiyle Hazine adına tescil ettirilen ara
zi, 

d) Hazineden bedelsiz olarak belediyelere 
devredilmiş ve bir maksada tahsis edilmiş olup, 
775 sayılı Kanun amaçlan dışında kalan yer
ler, 

e) Göllerin kuruması veya Devletçe kuru
tulması ve nehirlerin doldurması ile meydana 
gelen arazi, 

f) Devletçe kurutulan sahipsiz bataklıklar
dan kazanılan arazi, 

g) İşlenmeye elverişli olmıyan tuzlu al
kali, taşlık ve benzeri topraklardan Devletçe 
ıslah suretiyle elde edilen arazi, 

h) 6830 sayılı Kanun hükümlerine göre 
özel ve tüzel kişilerden kamulaştırılacak veya 
yönetmeliğe göre satınalınacak iarazi ve arsa
lar; 

Yukarda sayılan ve bu kanun hükümlerine gö
re tahsis ve temlik edilecek olan tarıma elverişli 
veya elverişsiz arazi ve arsalardan (a), (b) ve 
(d) bendlerinde yazılı olanlar bu kanunun yü
rürlüğe girmesiyle; (c) bendinde yazılı arazi 
Köy İşleri Bakanlığınca aynlmasiyle; (h) ben
dindeki arazi Hazine adına tapuya tescil edil
mesiyle; (e), (f) ve (g) bendlerindeki anazi 
meydana gelmesiyle Köy İşleri Bakanlığı emri
ne geçer. 

Şu kadar ki, özel kanunlardaki yazılı hü
kümler saklıdır. 

EK MADDE. 9. — İskân işleri için lüzumlu 
olan; 

a) Arazi ve arsa satınalm'a veya kamulaş
tırma bedelleri, 

ıb) Borçlanmaya tabi bilûmum tesis ve in
şaat masrafları, 

c) Motorsuz nakil vasıtalan ile her çeşit 
inşaat makinalan satmalına bedelleri ve buolar-
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llarla, motorlu nakil vasıtalarının işletme ve ta-
ımlir masrafları, 

ç) iskân edileceklere verilecek alât ve va
sıta Tsedelleri ile açılacak krediler, hayvan ve 
demirbaş eşya bedelleri, 

d) inşaat işlerinde çalıştırılacak Usta ve 
işçji yevmiyeleri, 

ıe) Fon'a aktarılmış olan kamulaştırma be-
delilerinden 'borçlanmaya tabi iskân masrafları 
çaktıktan sonra geri kalan paraldıan, iskân leld'i-
lenin dileği 'üzerine ve istediği miktarda smai 
veya diğer bir teslisle yatırılacak ortaklık hisse
leri, 

f) Ek 5. maddedeki karşılıksız iskân yar
dımları lile t u kanun gereğince yapılacak diğer 
iskân masrafları T. C. Ziraat Bankasında kanı
lacak iskân fontundan karşılanır, iskân fonu, 
Toprak ve iskân işleri Genıel Müdürlüğünün 
emriındedlir. Fonun idare, işletımıe, sarf ve mu
rakabe usulleri ile ilgili hususlar Maliye, Tica
ret ve Köy işleri bakanlıklarınca birlikte ha
zırlanacak yönetmelikte belirtilir. 

EK MADDE 10. — iskân işleriyle ilgili 
etüt, plân, proje, uygulama, teknik ve idari 
personel, yerleştirileceklerin eğitim, yapılacak 
kamu yapı ve tesisleri giderleri, genel bütçeye 
konulacak ödeneklerdetti karşılanır. 

EK MADDE 11. — Bu kanun ile T. C. Zira
at Bankasına varilem işler, Bankamın aslî görev
li erindendir. 

EK MADDE 12. — iskân fonunun kaynak
ları gunlardır ; 

a) Ek 1 nci madde, ikinci fıkrası 'gereğin
ce özel fona yatırılacak paralar, 

b) Eğitim maksadiyle yapılan kurs ve 
temrinler sonunda, imal ve istihsal edilen mah
sul ve mamullerin satışından' elde edilen meb
lâğlar, 

c) Ek 13 ncıü madde geroğinee yapılacak 
her türlü tahsilat, 

ç) Bakanlık emrindeki diğer fonlardan ya
pılacak aktarmalar, 
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la, motorlu nakil vasıtalarının işletme ve tamir 
masrafları, 

d) iskân edileceklere verilecek alet ve va
sıta bedelleri ile açılacak krediler, hayvan ve 
demirbaş eşya bedelleri, 

e) inşaat işlerinde çalıştırılacak usta ve 
işçi yevmiyeleri, 

f) Özel iskân fonuna aktarılmış olan kamu
laştırma bedellerinden borçlanmıya tabi iskân 
masrafları çıktıktan sonra geri kalan paradan, 
iskân edilenin dileği üzerine ve istediği miktar
da sınai veya diğer bir tesise yatırılacak ortak
lık hisseleri, 

g) Ek 5 nci maddedeki karşılıksız iskân 
yardımları ile bu kanun gereğince yapılacak di
ğer iskân masrafları, 

T. C. Ziraat Bankasında kurulacak özel is
kân Fonundan karşılanır, özel iskân Fonunun 
idare, işletme, sarf ve murakabe usulleri ile il
gili hususlar Maliye, Ticaret ve Köy işleri Ba
kanlıklarınca birlikte hazırlanacak yönetmelikte 
belirtilir. 

EK MADDE 10. — Bu kanunda yazılı görev
lerin gerektirdiği etüt, araştırma, plânlama ve 
projeleme işleri Toprak ve iskân İşleri Grenel 
Müdürlüğünce yapılır veya yaptırılır. 

İskân işleriyle ilgili etüt, plân, proje, uygu
lama, teknik ve idari personel; yetiştirileceklerin 
eğitimi, yapılacak kamu yapı ve tesisleri gider
leri genel bütçeye konulacak ödeneklerden kar
şılanır. 

EK MADDE 11. — Tasarının ek 11 nci mad
desi komisyonca aynen kabul edilmiştir. 

EK MADDE 12. — özel iskân Fonunun kay
nakları şunlardır : 

a) Ek 1 nci maddenin son fıkrası gereğince 
özel iskân Fonuna yatırılacak paralar, 

b) Eğitim maksadiyle yapılan kurs ve tem
rinler sonunda imal ve istihsal edilen mahsul ve 
mamullerin satışından elde edilen meblâğlar, 

c) Ek 13 ncü madde gereğince yapılacak 
her türlü tahsilat, 

d) Resmî ve özel, yerli ve yabancı kurum
lar ile şahıslar ve milletlerarası göçmen ve mül-
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id) Resmî ve özel, yerli ve yaJbamcı kuram
lar ilo şahıslar ve milletlerarası göçmen ve mül
teci teşkilâtları tarafından yapılacak ımakdî yar
dımlarla nakde çevrilecek aynî yardımlar, 

•e) (a), (ıb), (e), (ç), (d) fıkralarındaki 
kaynaklar, yıllık programlarda öngörülen is
kân proje giderlerini karşılayıncaya kadar, 
anadaki farkı karşılamak üzene her yıl bütçesi
ne kioinacalk ö'demek. 

EK MADDE 13. — İskân için kamulaştırı-
lacaık veya satınalınacak taşınılmaz mallar, sa-
tınalmdıikları veya kamulaştiTildıkları bedel
ler, yapı ve tesisler maliyet bedelleri ve Hazine 
toprakları mahallî rayiç bedelleri üzerinden 
borçlanılmaya tabi tutulurlar. 

Tahakkuk edeeek Iborçlandırma bedelleriyle, 
faizleri borçlanmayı takibedcn 5 nci yılım Ocak 
ayında başlamak üzene 20 yılda ve 20 eşit tak
sitle tahsil olunur. 

Taşınılmaz malların borçlandırma bedelleri 
faize talbi değildir. Kredi ve taşınır malların. 
'borçlandırma bedelleri üzerimden Maliye, Tica-
net ve Köy İşleri Bakanlık!arınca tesbıit edile
cek hadler dâıhilimıdıe yıllık faiz yürütülür. 

EK MADDE: 14. — Vâdesinde ödenmiyem 
borçlar, borçlunun tohumluk, istihsal alât, ede
vat ve vasıtaları dışında kalan emvalimden, 
umuımi hükümlere göre T. C. Ziraat Bankasın
ca takip ve tahsil olunur. 

Borçlunun haczi caiz emvali bulunmadığı ve
yahut borcuna yetmediği takdirde; borcun ta
mamı muacceliyet kesbeder ve bu kamuma göre 
verilen gayı4meınfcullerin tapu kayıtlam hükme 
hacet kalmaksızın Köy İşleri Bakanlığının iş'a-
Tina istinaden vali ve kaymakamlarım yazılı 
'emirleri ile Haizine adına tashihan tescil edile
rek Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü 
•emriınde kalır. Bakiye alacaklar hakkında taki
bata devam edilir. 

Tapuları Hazine adına tashihan tescil olu
nan taşınmaz .malların mahsup işlemleri ek 
18 inici madde hükümlerime göre yürütülür. 
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teci teşkilâtları tarafından yapılacak nakdî yar
dımlarla nakde çevrilecek aynî yardımlar, 

e) Yabancı memleketlerden iskânlı göçmen
ler için alınacak tazminatlar, 

f) Ek 2 nci madde gereğince peşin olarak 
alman veya (borçlandırmalardan yapılacak tahsi
lat, 

ıg) a, b, c, d, e ve f fıkralarındaki kaynak
lar, yıllık programlarda öngörülen iskân proje 
giderlerini karşılayıncaya kadar, aradaki fark 
için her yıl bütçesine konacak ödenek. 

EK MADDE 13. — İskân edilenler veya nak
ledilenler kendilerine verilen taşınmaz mallar
dan dolayı, kamulaştırılan veya satmalman ta
şınmaz mallar için- kamulaştırma veya satmal
ına bedelleri, yapı ve tesisler için maliyet bedel
leri, Hazine arazisi için rayiç bedelleri üzerin
den borçlandırılırlar. 

Tahakkuk edecek borçlandırma bedelleri ile 
faizleri borçlanmayı takibedcn '5 nci yılın Ocak 
ayından başlamak üzere 20 yılda ve 20 eşit tak-

l sitle tahsil olunur. 

Taşınmaz malların borçlandırma bedelleri 
faize tabi değildir. Kredi ve taşınır malların 
borçlandırma bedeli üzerinden Maliye, Ticaret 
ve Köy İşleri bakanlıklarınca tesbit edilecek 
hadler dâhilinde yıllık faiz yürütülür. 

EK MADDE 14. — 3202 sayılı T. C. Ziraat 
Bankası Kanununun 47 nci maddesinde sayılan 
ertelenme sebepleri dışında kalıp da vâdesinde 
ödenmiyen borçlar, borçlunun tohumluk, istih
sal alât, edevat ve vasıtaları dışında kalan em
valinden, umumi hükümlere göre T. C. Ziraat 
Bankasınca takip ve tahsil olunur. 

Borçlunun haczi caiz menkul malı bulunma
dığı veyahut borcuna yetmediği takdirde; bor
cun tamamı muacceliyet kesbeder ve bu kanuna 
göre verilen gayrimenkullerin tapu kayıtları 
mahkeme karariyle Maliye Hazinesi adına tashi
han tescil edilir. 

Tapuları Maliye Hazinesi adına tashihan tes
cil olunan taşınmaz malların mahsup işlemleri 
•ek 18 nci madde hükümlerine göre yürütülür. 
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EK MADDE 15. — Bu kanuna göre iskân 
©dilenlerin üretken hale gelebilmeleri ve nor
mal hayat standardına kavuşabilmeleri içki ge
liştirme, yan gelir temini gibi tedbirler, Köy 
İşleri Bakanlığı ile diğer ilgili bakanlıklarca 
müşterekeın hazırlanacak plân ve projelere gö
re yürütülür. 

Bu projeler için lüzumlu kredi, fondan kar
şılanır. Kredi vermede kooperatif kurulması ha
linde üyelerine öncelik tanınır. • 

EK MADDE 16. — Tıemim edilen imkânlar 
ve yapılan tavsiyelere rağmen, geliştirme ve 
yan gelir temini için alınan tedbirlere uymıyan 
ve ilgili Bakanlıklarca yapılan teknik tavsiye
leri tatbik etmiyenlere yapılmakta olan veya 
yapılacak karşılıksız yardımlar ve krediler ke
silir. Borçlanmadan mütevellit fon alacakları 
mu&cceliyet keslbeder. 

EK MADDE 17. — Kredi çeşit, had ve şart
ları, geliştirme ve yan gelir tedbirleriyle kar
şılıksız yandım ve kredilerin kesilmesi ve bor
cun muacceliyet kesibetmesi esasları yönetme
likte belirtilir. 

ıEK MADDE 18. — Verilen arazinin dinlen
dirme, nadas, askerlik ve 'belgelendirilmiş uzun 
hastalık gibi makbul bir özür olmaksızın üst 
üste üç yıl işletilmediğinin belgelendirilmıesi ha
linde Köy İşleri Bakanlığı, iskân edilene veri
len taşınmaz inalların geriye alınmasını mah
kemeden istiyetbilir. 

Mahkeme kararı ile taşınmaz malların geri 
alınması halinde, evvelce ödenen taiksitler ve
ya yapılan zaruri ve faydalı giderlerle, taşın
maz mallardan elde edilen intifam bedelleri kar
şılıklı olarak hesabedilir. Değerlerde ziyade var
sa fazlası geri alınır. 

Bu işlemlerden mütevellit bakiye alacaklar, 
T. C. Ziraat Bankasınca, umumi hükümlere gö
re takip ve tahsil okunur. 

EK MADDE 19. — Bu kânunun yürürlüğe 
girmıesdndan sonra 2510 sayılı lıskân Kanununa 
göre, islkâm hakkına iktisabedeceklerle, bu kanu-
mun şümulüne girenlerin iskândan, bu ek kanun 
hükümlerine göre yapılır. 

Bu kanundan önce iskân hakkı doğmuş olan
ların ise, önceki kanunlarla tanınan, hak ve mü
kellefiyetleri saklıdır. 
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EK MADDE 15. — Bu kanuna göre iskân 
edilenlerin müstahsil hale •gelehilımelıeri ve yö
netmelikte teslbit edilecek hayat seviyesine ka
vuşabilmeleri için geliştirme, yan gelir teımini 
gi'bi tedbirler, Köy İşleri Bakanlığı ile 'diğer il
gili Bakanlıklarca ımüşterekıen (hazırlanacak 
plân ve projelere g"öre yürütülür. Bu projeler 
içlin luzulmlu kredi özel İskân Fonuınjdlan karşı
lanır. Kredi vermekle kooperatif kurulması ha
linde 'üyelerine öncelik tanınır. 

EK MADDE 16. — Tasarının ek 16 ncı mad
desi IkomlüsyoMea lalynen kalbül eldilmiştir. 

EK MADDE 17. — Tasarının ek 17 nci mad
desi komisiyotncıa aynen kalbul edilmiştir. 

EK MADDE 18. — Verilen aradinin asker
lik ve belgelendirilmiş uzun haısıtalaik gifbi mak-
'bul bir özür lolmalksi'zın lisit üısıte üıç 'yıl işletülme-
diğinin teislbiti halinde Köy İşleri Bakanlığınca, 
iskân edlilene verilen taşınmaz ımalların geriye 
alınması mahkemeden istenir. 

Mahkeme karan ile taşınılmaz ımalların geri 
alınması halinldie, evvelce ödenen taksliltler ve
ya yapılan ızaruri ve faydalı giderlerle, t/aşın
maz mallardan elde edilen intifam "bedelleri 
karşılıklı alarak hesalbedilr. Değerlerdeki faz
lalıklar taraflarca iade edilir. Bu işlemlerden 
mütevellit (bakiye alacaklar, T. C. Ziraat Ban
kasınca umumi hükümlere güre taJkip ve tahsiil 
olunur. 

EK MADDE 19. — Taaannm ek 19 ncu mad
desi komisyonca aynen kabul edilmiştir. 
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EK MADDE 20. — iskân fonundan yapıla
cak sarfiyat 2490 sayılı artırma, eksiltme ve 
ihale Kanunu ile 1050 sayılı Muhaselbei Umu
miye Kanunu hükümlerine tabi değildir. 

EK MADDE 21. — iskân fonunun hesap ve 
bilançoları her yıl Başjbalkanlık Yüksek Mura
kabe Kurulu tarafından denetlenir. 

EK MADDE 22. — Bu kanun hükümlerine 
göre borçlanma suretiyle yapılan iskân yardım
larının tamamı için verilecek taşınmaz mallar 
üzerinde T. C. Ziraat Bankası lehine .birinci de
recede ipotek tesis edilir. 

EK MADDE 23. — Ek 9 ucu maddenin (e) 
fıkrasındaki karşılıksız iskân yardımları ve di
ğer fon zararları ertesi yıl bütçesine konulacak 
ödeneklerle karşılanır. 

MADDE 2. — 2510 sayılı Kanunun 15, 29 ve 
39 ncu maddeleri Itadilleriyle birlikte ve bu ka
nuna aykırı diğer hükümler kaldırılmıştır. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

29 . 11 . 1969 
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EK MADDE 20. — Özel Islkân Fonundan ya
pılacak sarfiyat 2490 sayılı Artırma, Eksilt
me ve İhale Kanunu ile '1050 Sayılı Muhasebei 
Umumiye Kanunu hükümlerine tabi Ideğil'dir. 

EK MADDE "211. — Öızel tisfcân Fonunun he
sap ve bilançoları her yıl Başbakanlık Yüksek 
Murakabe Kurulu tarafınldan ıdeneltlenlir. 

EK MADDE 22. — Tasarının ek 22 nci mald-
'desd Komisyonca laynen kabul edilimişjtir. 

EK (MADDE 23. — Ek '5 nci maid'deldefci kar
şılıksız iskân yardımları ve 'diğer Özel iskân 
Fonu zararları ertesi yıl bütçesine konulacak 
ödtandklerlle karşılanır. 

GEÇİCİ MADDE — ,Bu (kanunda yer alan 
hizmetler için 1970 yılı Blütçestoe koman ödenek
lerle İhalen T. C. Ziraat Bankasında kenidli evini 
yapana ıkrteldi yaridımı hesabında bulunıan ve bu 
hesaptan şimdiye kadar verilmiş ıollan krediler-
'den tahslil olunacak ımeblâğ Özel tslkân Fonuna 
devtfolunur. 

MADDE 2. — TaJsannm 2 nci ma'dldesd Ko-
imilsiyonca aynen kabul edilmiişîtir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü madde'sıi Ko
misyonca .aynen kalbul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü taıadldelsi Ko-
ımisyonca aynen kabul eldilmiişıtir. 
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