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1. — SABIK ZABIT HULÂSASI 

20 Haziran Perşembe günü saat 15 te ve 21 
Haziran Cuma günü saat 10 da Büyük Millet 
Meclisi Umumi Heyetinin tolapntı yaparak mü
zakerelere devam etmesi hakkındaki takrir ile, 

Tunceli Mebusu Arslan Bora'nın 5434 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı .Kanunu
nun 40 ncı maddesinin (Ç) bendinin 15 ne i fık
rasının tadiline dair kanun teklifinin teşkil edi
lecek muvakkat bir encümende görülşülmesine; 

Denizli Mebusu Baha Akşit'in, muayenehane 
açmıyan tabip ve diş tabipleriyle kimyager ve 
eczacılara tazminat verilmesi hakkındaki kanun 
teklifinin ruznameye alınmasına dair takrirleri 
reddedildi. 

Kanun lâyiha ve teklifleriiıin suallerden evvel 
görüşülmesi hakkındaki takrir kabul olundu. 

îdarei Unıunıiyei Vilâyat Kanununun 5048 
sayılı Kanunla muaddel 140 ncı maddesinin de
ğiştirilmesine, 

Türkiye'ye bir Teknik Yardım Daimî Temsil
cisi izamı hususunda Türkiye Hükümeti ile Bir
leşmiş Milletler Teknik Yardım Bürosu arasında 
imzalanan Teknik Yardım Ek Anlaşmasını tadil 
eden 17 Ekim 1956 tarihli mektubun tasdikine; 

Türkiye ile İran arasında imzalanan Ticaret 
Anlaşması, Ödeme Protokolü, Zabıtname ve eki 
protokollerin tasdikine; 

Adıyaman vilâyetine bağlı Gerger kaza mer
kezinin aynı kazanın Traksu nahiyesine bağlı Al
dus köyüne kaldırılmasına; 

Ankara Üniversitesi Tıp ve Siyasal Bilgiler 
fakültelerinin bina ihtiyaçlannı karşılamak üzere 
gelecek yıllara sâri taahhüde girişilmesine; 

îstanbul Opera binası inşaatının Hazinece 
ikmali ve sureti idaresi hakkındaki 6165 sayılı 
Kanunun 2 nci maddesinin tadiline dair ka
nunlar ile, 

Şifahi sualler 
1. — Kars Mebusu Mehmet ftazer'in, Meh

met Karadeniz adında bir vatandaşın karakol
da gayrikanuni muamelelere mâruz bırakıldı 
ğınm ve öldüğünün doğru olup olmadığına dair 
şifahi sual takriri Adliye ve Dahiliye Vekâlet
lerine gönderilmiştir. (6/379) 

2. — Tunceli Mebusu Arslan Bora'nın, Tun-

îstanbul Üniversitesi binalarının yapmı 
hakkındaki 49Ö9 sayılı Kanuna ek Kanun; 

Sınır, kıyı ve karasularının muhafaza ve emni
yetiyle kaçakçılığın meni ve takibinde kullanılacak 
deniz .vasıtalarının satın alınması için gelecek se
nelere sâri taahhütlere girişilmesi hakkındaki ka
nun ve yeniden yapılacak su işleri için gele
cek yıllara sâri taahhütlere girişilmesine me
zuniyet veren 3132, 4100, 4649, 5259, 6089. 
6425 ve 6656 sayılı kanunlara ek Kanun; 

6368 sayılı "Kanunla tasdik olunan Millet
lerarası Sağlık Nizamnamesinin çiçek aşısı 
vesikasına ve hacı hareketlerinin sıhhi kont-
roluna mütaallİk bâzı maddelerinin tadili hak
kındaki nizamnamelerin tasdikine; 

Üniversite müesseselerine giriş hakkını bah
şeden diplomaların muadeletine •mütedair Av
rupa Sözleşmesinin tasdikine; 

Gayrimenkul kiraları hakkındaki 6570 sa
yılı Kanunun 3 ncü maddesine bir fıkra ile 
bir bent eklenmesine dair 6767 sayılı Kanunun 
2 ncı maddesinin (D) bendinin tadiline; 

Yeniden (78) kaza kurulması ve İzmir vi
lâyetine bağlı Kuşadası kazasının Aydın vi
lâyetine bağlanmasına mütedair kanunlar kabul 
olundu. 

tskân kanunu lâyihasının birinci maddesi 
üzerinde bir müddet müzakere cereyan etti. 

21 . VI . 1957 Cuma günü saat 15 te topla
nılmak üzere tnikada nihayet verildi. 

Reisvekili Kâtip 
Kayseri Mebusu Kayseri Mebusu 
Fikri Apaydın Hakkı Kurmel 

Kâtip 
Hakkâri Mebusu 
ÜbeydttUah Seven • 

celi ve havalisindeki foâzı yolların etüd ve pro
jelerinin yapılıp yapılmadığına dair şifahi sual 
takriri Nafıa Vekâletine gönderilmiştir. (6/380) 

3. — Malatya Mebusu Tevfik Ünsalan'ın, 
orta öğretim müesseselerindeki öğretmen ihti
yacına dair şifahi sual takriri Maarif Vekâle
tine gönderilmiştir. (6/381) 

4. — Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş'm, 

Sualler 

412 ~ 



Avrupa İktisadi İş Birliği Teşkilâtı Konseyinin 
istediği iktisadi ve malî programa ait bilginin 
verilip verilmediğine, yabancı hususi firmalar 
tarafından resmî sektöre açılan kredilere dair 
•şifahi sual takriri Hariciye Vekâletine gönde
rilmiştir. (6/382) 

5. — Sivas Mebusu Nuri Demirağ'ın, vekil
lerin vazife ve mesuliyetlerini tâyin edecek olan 
kanun lâyihasının hazırlanıp hazırlanmadığına 
dair olan tahrirî sualinin cevaplandınlmaması 
sebebine dair şifahi sual takriri Başvekâlete 
gönderilmiştir. (6/383) 

Tahrirî maXUr 
1. — Burdur Mebusu Bdhçet Kayaalp'm, 

Burdur vilâyetine bağlı Gölhisar kazası hudut
ları dahilindeki Söğüt gölünün kurutulması işi
nin ne zaman tamamlanacağına dair tahrirî su
al takriri. Nafıa Vekâletine gönderilmiştir. 
(7/367) • 

1. — Kastamonu Mebusu Muzaffer Kuşak-
çıoğlu'nun, Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununa, muvakkat bir madde eklenmesi 
hakkında kanun teklifi (2/511) (Maliye ve Büt
çe encümenlerine) 

2. — Ankara Mebusu Atıf Benderlioğlu'nun, 
İstimlâk Kanununun 27 nci maddesine bir fıkra 
ilâvesi hakkında kanun teklifi (2/514') (Millî 
Müdafaa, Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

Mazbatalar 
3. — Lübnanlı eşhasın «Option» müddetinin 

ikişer yıl daha temdidi hakkında 16 Aralık 11954 

2. — İsparta Mebusu İrfan Aksu'nun,-Yal
vaç - Kötürnek yolunun ne zaman ikmal edile
ceğine dair tahrirî sual takriri, Nafıa Vekâle
tine gönderilmiştir. (7/368) 

3. — İsparta Mebusu İrfan Aksu'nun, İspar
ta lise binasının ne zaman yapılacağına dair 
tahrirî sual takriri. Maarif Vekâletine gönde
rilmiştir. (7/369) 

4. — Malatya Mebusu Tevfik Ünsalan'm, 
kazalarda ortaokul yaptırma derneklerine ve 
ilkokul yaptırılmak üzere vilâyetlere ne kadar 
yardım yapıldığına ve köy okullarına dair tah
rirî sual takriri, Maarif Vekâletine gönderil
miştir. (7/370) 

5. — Diyarbakır Mebusu Yusuf Azizoğlu'-
nun, kaçakçılığı meni maksadiyle Gazianteb, Ha
tay, TJrfa ve Mardin vilâyetlerinde memnu böl
ge olarak ayrılan hudut şeridine dair tahrirî 
sual takriri, Gümrük ve İnhisarlar ve Dahiliye 
Vekâletlerine gönderilmiştir. (7/371) 

ve 28 Ocak 1957 tarihlerinde Beyrut'ta teati edi
len mektupların tasdiki hakkında kanun lâyi
hası ve Hariciye Encümeni mazbatası (&/6İ53) 
(Ruznameye) 

4. — Kırşehir Mebusu Osman Bölükbaşı'nm 
teşriî masuniyetinin kaldırılmasına dair Başve
kâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Adliye 
encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen 
mazbatası (8/538) (Ruznameye) 

5. — Ankara Mebusu Atıf Benderlioğlujnun, 
İstimlâk Kanununun 27 nci maddesine bir fıkra 
ilâvesi hakkında kanun teklifi ve Muvakkat En
cümen mazbatası (2/514) (Ruznameye). 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 



KÂTİPLER 

BÎRÎNCÎ CELSE 
Açılma saati : 15,10 

REİS — Reisvekili Fikri Apaydın 
Ömer Mart (Kayseri), Muslih Görentaş (Van) 

3. — YOKLAMA 

REİS- — Yoklama yapacağız, efendim. 
(Elâzığ mebusluklarına kadar yoklama ya

pıldı.) 

REİS — Celseyi açıyorum, bir teklif var, 
okuyoruz, efendim. 

RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMİYE YE MÂRUZÂTI 

/. — Millî Müdafaa Vekâleti Vekili Semi Er-
gin'in, Ankara Mebusu Atrf Benderlioğlu'nım, 
İstimlâk Kanununun 27 nei maddesine bir fıkra 
ilâvesi hakkındaki kanun teklifinin Muvakkat 
Enenmende görüşülmesine dair takriri (2/51i, 
1/307) • 

Yüksek Reisliğe 
Ankara Mebusu Atıf Benderlioğlu'nım, İs

timlâk Kanununun 27 nei maddesine bir fıkra 
ilâvesi hakkındaki kanun teklifinin havale edil
miş okluğu Millî Müdafaa, Maliye ve Bütçe en
cümenlerinden seçilecek beşer azadan mürekkep 
muvakkat bir encümende görüşülmesi hususu
nu arz ve teklif ederim. 

Devlet Vekili 
Millî Müdafaa Vekâleti V. 

Semi Er «in 

REİS —- Millî Müdafaa Vekâleti Vekili, bu
yurun. 

MİLLÎ MÜDAFAA YEKÂLHTİ VEKİLİ 
SEMİ ERMİN (Manisa) — Muhterem arkadaş
larım, NATO çerçevesi içinde, 11 hava meyda
nının müstaceldi yapılması gerekmektedir. İs
timlâk Kanununa bir fıkra ilâvesi hakkında 
Atıf Benderlioğlu arkadaşımızın vermiş olduğu 
teklifi huzurunuza getirmiş bulunuyoruz. Bu 
teklif kabul edildiği takdirde 1 1 hava meyda
nının istimlakiyle bunların kamilen NATO ea 
inşasına derhal başlanacaktır. Heyeti Lmunıiye-
ce bu teklifin kabulünü istirham ederim. 

REİS — Muvakkat bir .encümen teşkili hu
susunu reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler.. 

Etmiyenier... Kabul edilmiş, encümen teşkil edil
miştir. 

2. — (Hresun Mebusu Hayrettin Erkmen ve 
iki arkadaşının, münhal mebusluklar için bu 
sene ara secimi yapılmaması hakkında takriri 
(i/305) 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Milletvekilleri Seçimi Kanunu mucibince 

Büyük Millet Meclisince hilâfına karar verilme
diği takdirde, ara seçimleri yapılmak iktiza 
eder. Halen 14 vilâyette 18 mebusluk münhal-
dir. Bu münhal mebusluklar için ara seçimi ya
pıldığı takdirde, netice ne suretle tebellür' eder
se etsin Büyük Millet Meclisi parti grupları 
arasındaki adedî nispete hiçbir veçhile müessir 
olamıyacaktır. 

Binaenaleyh, vatandaşların tam mahsulü top
layacağı en verimli aylara tesadüf eden böyle. 
ehemmiyetli bir siyasi vazifenin yerine getiril
mesi için yüklenilen tabiî ve zaruri külfet ye 
yorgunluğu göze alacak ve isticali gerektiren 
bir mecburiyet bahis mevzuu olmadığından, ba
husus önümüzdeki senenin normal umumi seçim 
senesi olduğuna göre bu sene ara seçimi yapıl
masına lüzum olmadığı kanaatinde bulunduğu
muzdan ara' seçiminin yapılmaması hususunda 
Büyük. Millet Meclisince bir karar alınmasını 
Yüksek Meclisin tasviplerine arz ve teklif ede
riz. ' Oiresun Eskişehir 

Hayrettin Erkmen Abidin Potuoğkı 
Manisa 

Muzaffer Kurbauoğlu. 
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REİS — Buyurun, İsmet İnönü. (Sağdan. 

Grup adına sesleri) 
O. H. P. MECLÎS GRUPU REİSİ LSMKT 

İNÖNÜ (Malatya) —Muhterem arkadaşlar; ara 
seçimi yapılmaması meselesi her sene olduğu gi
bi bu yıl da Büyük Millet Meclisinin huzuruna. 
gelmiş bulunuyor. 

Gecen seneler bunu münakaşa ettik. Seçim 
Kanununda ara. seçiminin yapılacağı zaman tâ
yin olunmuştur. Ve bu zaman, Meclisçe başkaca 
bir karar verilmedikçe kaydı ile bağlanmıştır. 
«Meclisçe başka bir karar verilmedikçe» tâbiri, 
ara seçiminin yapılması veya yapılmaması ihti
yarının elimizde bulunduğu zannını hâsıl ediyor 
ve senelerden beri de bu tatbikattayız, seneler
den beri Anayasanın sarih hükmü ihlâl olun
maktadır. 

Müsaade buyurursanız bu geçmiş senelerin 
hâdiselerini hukuki cephesinden kısaca gözden 
geçireceğim. 

Anayasa, 26 ncı maddesinde ve daha evvel
ki maddelerde mebusluğun inhilâl şıklarını ha
tırlatarak 29 nen maddede şöyle der : 

(Yukarıki maddeler mucibince» mebusluk sı
fatı zail veya sakıt olan veyahut vefat eden me
busun yerine bir diğeri intihabolunur.) 

Anayasa hükmü bu: «Münhalin yerine bir 
diğeri intihabolunur.» Mutlak olarak bu kayıt 
vaz'edilmiştir. 

Şimdi Seçim Kanunundaki fıkrayı okuyaca
ğım : 

Madde 6, fıkra 1 : «Seçim döneminin son top
lantı .yılının 23 Temmuz günü, seçimin başlan
gıç tarihidir. Ara seçimleri de Türkiye Büyük 
Millet Meclisi aksine karar vermedikçe, her yıl 
gene 23 Temmuzda başlar, ve her iki halde Ey
lül ayının üçünde Pazara, raslıyan gün oy ve
rilir.» 

«Şimdi; Türkiye Büyük Millet Meclisi aksi
ne karar vermedikçe» diyor. Büyük Millet Mec
lisi hangi hudutlar dâhilinde aksine karar ve
rebilir? 23 Temmuzda ara seçimlerinin bağlıya
cağı tasrih edilmiştir. Büyük Millet Meclisi ak
sine karar verebilir, evvele veya sona alabilir. 
Ama Anayasanın hükmü sarih olduğu için bir 
seçim zamanı hakkında aksine karar verirken 
münhal olan mebusluğun yerine bir diğerini in
tihap kaydiyle bağlıdır. Eğer seçim Kanununun 
tefsiri Anayasanın sarih hükmünü ihlâl edecek 
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bir ehemmiyet alırsa o kanun, o tefsir Anaya
saya aykırı düşer. Anayasanın ihlâli açıkça or
tada kalır. 

Bakınız, Anayasanın diğer bir maddesi ne 
der : «Teşkilâtı Esasiye Kanununun hiçbir mad
desi hiçbir sebep ve bahane ile... (yani masraf 
olacak, yahut vatandaşlar işleriyle güçleriyle 
meşguldürler gibi sebeplerden hiçbirisi ile)... 
ihmal veya tatil olunamaz.» Gecen seneler Ana
yasanın ara seçimi yapılması hükmü ihmal edi
liyordu. Bu sene açıktan açığa tatil muamelesi 
karşısındayız. Tasavvur eder misiniz, Teşkilâtı 
Esasiyeyi vaz'eden bir Meclis 4 sene çalışır ve 
ara seçimi yapılmaz gibi bir kayıt düşünebilmiş 
olsun. Bir mebusluk inhilâl edince, onun yerine 
bir diğeri intihabedilir. Ne kadar zamanda, na
sıl? Sağduyunun hudutları bunu tanzim eder. 
Her türlü iyi niyetli tefsirlerin, anlayışların 
zıddına olarak ara seçimi hiç yapılmaz neticesi 
hiçbir surette çıkarılamaz. 

Binaenaleyh, arkadaşlarım, hiçbir tereddüde 
mahal kalmıyacak surette ara seçimlerinin ya
pılmaması Anayasaya aykırıdır. Bu aykırılık se
nelerden beri temadi etmektedir. Demokrat ikti
dar, ara seçimlerinin yapılmasına lüzum görme
mektedir. Bu bir anlayıştır, konuşulabilir, mah
zurlarını söyliyebiliriz. Biz ara seçimlerinin 
her münhal mebusluk için yapılmasının faydalı 
olduğunu kabul ediyoruz. Ama bir diğer görü
şe göre ara seçimleri yapılmaz veya şu şekilde 
yapılır diye bir hüküm düşünülebilir, konuşula
bilir. Netice Anayasaya bir hüküm olarak derc-
edilebilir. Anayasada lüzumlu görülen tadille
ri yapacak çokluk ve kuvvet bugün mevcuttur. 

Anlamadığım yer şurası ; Anayasada tadil 
yaparak eğer ara seçimleri yapılmaması âmme 
menfaatine muvafık görülürse bunu bir Anaya
sa hükmüne bağlamak mümkündür. Bu yola 
gidilmezse Anayasanın sarih hükmü ihlâl edilir 
ve Anayasanın kolaylıkla ihlâline bu suretle 
her zaman gitmek mümkün olur. Bunu anlıya-
mıyoruz. Bu harakette her suretle mahzur var
dır. Nihayet cemiyetler ve kanunlar temel ka
idelerin kayıtları altındadır. Hepimiz, bütün 
Türk partileri siyasi hayatta kanunların, mev
zuatın Anayasaya muvafık olmasını ve Anaya
sa hudutları içinde yapılmasını taahhüdetmişiz-
dir. Bu taahhüdü ihlâl etmenin, bu taahhüde 
ehemmiyet vermemenin hesapsız mahzurları 
vardır. Meselenin kendisindeki mahzurlardan 
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ziyade Anayasa kaidelerini kolaylıkla dinleme
yiz, manzarasını memleket tarihine ve siyasi 
hayatımıza mal etmektedir. Bu halin aksaklık
ları, mahzurları ve zararları üzerinde yüksek 
dikkatinizi ve basiretinizi çekmek isterim. 

Şimdi size bir teklifim vardır arkadaşlar : 
Biz bu fikirde bulunuyoruz, Anayasaya aykırı
dır diyoruz. Bir takrir vereceğim, Anayasa Ko
misyonu lütfedip bize bu hususta fikrini söyle
sin. Anayasaya aykırı bir- teklif karşısında bu
lunuyoruz fikrindeyiz. Bakalım Anayasa Komis
yonu ne diyor? Bir de onu dinliyelim. 

Arkadaşlar; geçen sene tecrübe ettik. Mec
lisimizde de çok şükür bulunan hukukşinasları-
mız bize Seçim Kanununun Anayasa hükmünü 
tadil eder surette tefsirinin türlü şekillerini 
söylediler. Yok ekseriyet böyle değişmez, ve 
saire.. Şimdi sebeplerini hatırlıyamam, bu söz
lerin ne kadar esassız şeyler olduğunu bir de 
Anayasa Komisyonunun teklifi ile Büyük Mec
lisin huzuruna getirmiş olalım. Takriri veriyo
rum. 

REİS — Hürriyet Partisi Meclis Grupu adı
na Yunus Muammer Alakant. 

HÜRRİYET PARTİSİ MECLİS GRVVV 
ADINA MUAMMER ALAKANT (Manisa) — 
Muhterem arkadaşlar, Büyük Millet Meclisi ta
tile girmenin arifesinde ve Büyük Millet Mecli
sinin 10 ncu Devresinin üçüncü senesinin hita
ma erdiği günlerde ara seçimlerinin yapılmama
sı hakkında bir kanun teklifi Anayasaya sara
haten aykırıdır. Anayasaya sarahaten aykırı 
karar vermek Büyük Millet Meclisinin salâhiye
ti dışındadır. Elimizde bulunan Anayasa mille
tin bizim elimize verdiği bir fermandır. Büyük 
Millet Meclisi Anayasa hudutları içinde Anaya
sanın vermiş olduğu salâhiyetleri istimal ede
bilir. Anayasanın bu husustaki hükümleri gayet 
sarihtir. 

«MADDE 28. — İstifa, esbabı meşrua dola-
yısiyle maheuriyet, bilâ mezuniyet ve mazeret 
iki ay Meclise ademidevam veyahut memuriyet 
kabulü hallerinde mebusluk sakıt olur.» 

«MADDE 29. — Yukardaki maddeler' muci
bince mebusluk sıfatı zail vaya sakıt olan veya
hut vefat eden mebusun yerine bir diğeri inti-
habolunur.» 

Şimdi üç senelik 10 ncu Devre inikadı zama
nında istifa eden mebuslar olmuştur. Vefat eden 
mebuslar olmuştur. Ayrıca iki intihap dairesin-
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den seçilip de, birisini tercih eden mebuslar bu
lunmakla, münhal vilâyetler kalmıştır. Şimdi 
Anayasaiıın bu sarih hükmü karşısında bunların 
yerinin doldurulması Büyük Millet Meclisinin 
bir vecibesidir. Hiçbir sebep ve bahane ile Ana
yasanın dışına çıkması Büyük Millet Meclisinin 
salâhiyetleri dâhilinde değildir ve arz ettiğim 
gibi Büyük Millet Meclisinin salâhiyetleri dışın
da tasarruf yapması da caiz değildir. Esasen 
Demokrat Parti Meclis Grupu daha geçen dev
rede Büyük Millet Meclisinin tasarrufları salâ
hiyeti dâhilinde olmasını kabul etmiş ve ondan 
evvelki hükümetler ve meclisler esnasında 
kendi salâhiyetleri dâhilinde bulunmıyan ta
sarrufları da iptal etmiş veya tadili cihetine git
miştir. Bundan evvel, Anayasanın tadili hakkın
da teklifler gelmekte ve Demokrat Parti ekse
riyeti tarafından kabul edilmekte idi. Evvelce 
vâki olan bu şekildeki tasarruflar karşısında 
ekseriyeti Demokrat Parti Grupunu teşkil eden 
Büyük Millet Meclisinin bu maddeyi tefsiri ve 
bu maddeyi anlayışı ara seçimlerinin yapılma
yacağı mahiyetinde midir? Veya Büyük Millet 
Meclisinin salâhiyet sahibi olduğuna, Demokrat 
Partinin ekseriyet teşkil ettiği Büyük. Millet 
Meclisi karar vermiş midir, anlayışı bu merkez
de midir? Bunun üzerinde duralım. Bendenizce 
böyle değildir. Demokrat Partinin ekseriyeti 
teşkil ettiği 9 ncu Devredeki Büyük Millet Mec
lisinin kararı, mutlak olarak ara seçiminin ya
pılması ve münhal mebuslukların doldurulması 
mahiyetindedir. Geçen sene de yine böyle ara 
seçimlerinin yapılmaması hususunda vâki olan 
bir teklif karşısında itirazlara cevap veren bir 
sayın Demokrat Partili arkadaşımız, bendeniz 
burada bulunmadığım bir zamanda; «Geçen se
neler Muammer Alakant ara seçimlerinin yapıl
mamasının caiz olduğunu söylemişti.» diye bir 
beyanda bulunmuşla** ve bu iddiayı ileri sür
müşlerdir. Bunu, Kuranı Kerim'deki «Lâ takre-
büssaiâte» de olduğu gibi almışlar, benim söz
lerimi öylece zikretmiş bulunmaktadırlar. Çün
kü, arkadaşımız geçen Devrede burada mebus 
olarak bulunmadıklarından, ya bilmedikleri için 
her halde böyle konuşmuşlardır veya kasden 
böyle konuşmayı ihtiyar etmiş olacaklardır. 

Mahiyeti mesele şudur: 1950 seçimleri ol
du, 1950 seçimlerinde Demokrat Parti büyük 
bir ekseriyetle B. M. Meclisine dâhil oldu. Ta
rih; 14 Mayıs 1950. O sene ara seçimlerinin ya-
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pılması için bir karar geldi. Fakat seçimler ye
ni yapıldığı için bu ara seçimlerinin yapılmama
sı için Anayasanın cevazı dâhilinde karar ver
dik. . • ' 

Bu nasıl cevaz gördü? (Soldan, ooo.. sesleri) 
Evet, 'bunu*, arz edeceğim. Bu nasıl cevaz gördü, 
bu cevazı bendenizce haklı idi. (Soldan, ooo.. ses
leri) Evet. 

REtS — Devam edin, Muammer Bey. 
YUNUS MUAMMER ALAKANT (Devamla) 

— Geleceğiz. 195.1 senesi geldi, 195.1 senesinde 17 
tane mebusluk münhaldi. Yine Demokrat Parti 
Grupunca ara seçimlerinin tehiri istendi. Ben
deniz bu sefer ara seçimlerinin tehirinin caiz 
olmadığını, boş kalan milletvekillerinin yerinin 
doldurulmasını müdafaa ettim. Dışardaki arka
daşlarımın bu şekilde rey vermeleri için gelme
lerini rica ettim. Alman ekseriyet kararı ile ara 
seçimleri yapıldı. Yani Dokuzuncu Devre De
mokrat Parti Ekseriyet Grupu Büyük Millet 
Meclisi ara seçimlerinin yapılmasını lüzumlu 
görüyor, Anayasa hükmünden tevakki ediyordu. 

1952 geldi, ara seçimleri mevzuubahsoldu, 
/1951 senesinde Zonguldak'ta bir sene evvel rah
metli Maksut Çivi vefat etmişti. Yerine yeni 
bir arkadaş intihabedildi. Fakat bu zat da 1951 
içinde vefat etti. 

Denizli'de yine bir ara seçimi yapıldı. Hüs
nü Akşit arkadaşımız, kendisiyle bir arkadaşlık 
hissim mevcut idi, ara seçiminin yapılmamasını 
müdafaa etti, fakat arz ettiğim gibi ekalliyette 
kalmıştı. 1951 de Denizli'de ara seçimleri yapı
lırken Hüsnü Akşit •• arkadaşımız vefat etti. Bu, 
bizim için hazin bir vaka idi. Kendisinin ara 
seçimlerinin yapılmaması için burada beyanat
ta bulunan bir arkadaşımızın bu yolda dairei 
İntihabiyesinde vefat etmiş olması üzerimizde 
icrayı tesir eden hüznengiz bir vaka idi. Ara 
seçimleri bütün memlekette büyük seçimler ya
pılıyormuş gibi o zaman büyük heyecanı tev-
lidediyor ve ehemmiyeti haiz. bulunuyordu. Neş
riyat serbestti. 1951 senesinde bütün yazımızı 
Zonguldak vilâyetinde seçim için çalışırken ge
çirdik. 1951 seçimleri, biliyorsunuz, Demokrat 
Partinin yüzde yüz kazanması ile nihayet buldu. 
Belediye seçimleri, muhtar seçimleri mütemadi
yen Demokrat Parti lehine inkişaf etmekte idi. 

Şimdi, Zonguldak'ta bir sene evvel vefat 
eden merhum Maksut Çivi'nin yerine bir başka 
arkadaşımızı getirmiştik. O da vefat etti. 1952 
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de bütün köylerde her partinin bütün teşkilâ-
tiyle seçim yapması meselesi karşısında, Deniz
li'de seçim yapıldığı halde yine bir arkadaşımı
zın vefatı karşısında acaba Anayasa mucibince 
her sene ara seçimi yapılması zaruri midir, de
ğil midir diye bir ke^e tetkik edeyim dedim, tet-
^ikata başladım. Evvelâ Anayasamızın. hükmü
ne baktım. Anayasamız, her sene seçim yapılır, 
demiyor, ölenin, boşalanın yeri seçimle dolduru
lur, diyor. Bizim Anayasamızdan evvelki Os
manlı İmparatorluğu Anayasasına baktım. Ora
da diyor ki; «Meclis toplanmazdan evvel her se
ne mutlaka münhaller doldurulur ve Meclis öyle 
içtima eder.» Bu hüküm alınmadığına göre, el
bette kanım vâzıı bunu tetkik etmiştir ve bu 
tedbire lüzum görmemiştir. 

Ondan sonra Seçim Kanununa baktım; bu 
kanun her sene ara seçimi yapılmasını icbar et
miyor. Biraz evvel İsmet İnönü'nün de,söyledi
ği gibi, Büyük Millet Meclisi sahibi salâhiyet
tir, öne veya arkaya alabilir. 

İSMET İNÖNÜ (Malatya) — Her sene için
de'. 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Devamla) 
— Seçim Kanunu da şu şekilde yazılmış bulu
nuyor : «Ara seçimleri, aksine karar verilme
dikçe, her sene Eylül ayında yapılır. 

Şimdi, buradaki «aksine karar verilmedikçe» 
sözü hem her seneye, hem de Eylül ayma mah
sustur. Eğer Seçim Kanunu her sene ara seçim
lerinin yapılmasını mecburi kılmış olsa idi o za
man şöyle denirdi: (Ara seçimleri her sene Meclis 
aksine karar vermedikçe Eylül ayında yapılır) 
Mademki, Seçim Kanunu «Meclis her sene aksine 
karar vermedikçe» tâbirini koymuştur, buna ria
yet edilmesi gerekir. Aksi halde ya bu kanunu 
getirende yahut da yazanda kabahat vardır. 

Bendeniz* 1951 seçimlerinden sonra Sayın Ad
nan Menderes'i gördüm ve o zaman kendisine 
bunları anlattım. Zonkuldak 'ta bir arkadaşımız 
vefat etti, Denizli'de seçim yapıldı ve orada da 
yine bir arkadaşımız vefat etti. Buradan anla
dım ki, her sene ara seçimlerinin yapılmasına lü
zum yok. O' zamanın tatbikatı beni buna sevk 
etti. Ben bunu o zaman müdafaa ettim, fakat 
aradaki nüans farkına dikkat edin. Ben her sene 
ara seçiminin yapılmasına taraftarım. Hürriyet 
Partililer mutlaka Demokrat Partiden ayrılan 
insanlar değildiler. Hürriyet Partisi her sene ara 
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seçimlerinin yapılmasına taraftardır. Her sene 
ara seçimlerinin yapılmaması isteği bizce mevzu-
ııbahis değildir. Mevzuubahsolan 10 ncu Devre 
Büyük Millet Meclisinde ara seçimlerinin yapılıp 
yapılmamasıdır. Anayasanın sarih hükümlerine 
rağmen, istifa eden, çekilen, vefat eden milletve
killerinin yerlerinin doldurulup doldurulmaması 
mevzuubahistir. Şimdi tatile girdiğim zaman 3 
seneyi ikmal etmiş olacağız. Eğer kabul etmez
sek ara seçimleri 10 ncu devrede yapılmiyacak 
demektir. Gelecek sene umumi seçimler yapıla
cak ve Anayasanın bu sarih hükmü yerine geti
rilmemiş olacaktır. Bu, vicdani mesuliyeti mu
ciptir ve Demokrat Parti ekseriyeti eğer bunu 
lüzumsuz görüyor idiyse, haiz olduğu ekseriye
tiyle bunu değiştirebilirdi, bu daha kolay bir 
şeydi. Ama, icra organı başındaki zevat neden 
bir teklifte bulunmadı, bunu ancak kendileri 
bilirler. 

Şimdi bu meselenin bir kerre de Anayasa 
Komisyonunda müzakeresi hakkındaki Sayın İnö
nü tarafından yapılmış olan teklife Hürriyet Par
tisi Meclis Grupu olarak iştirak etmekteyiz. Bil
hassa geçen devrede, muhterem Demokrat Parti 
milletvekilleri bir kanunun Anayasaya mugaye-
reti dolayısiyle komisyona havalesi istenildiği za
man hemen ittifakla bunu kabul ederlerdi. Anaya
sa meselesi üzerinde 1950 den sonra gelen Demok
rat Parti milletvekilleri gayet hassastılar ve haki
katen samimiyetle Anayasanın tetkikini istemekte 
idiler. Arkadaşlar, buraya gelerek yapmış oldu
ğumuz yemini hatırlayınız. Mebus olarak bura
ya gelip de yapmış olduğumuz yeminin en büyük 
noktası (Kayıtsız şartsız millî hâkimiyete riayet 
ve hürmet edeceğimiz) mahiyetindeydi. Millî hâ
kimiyet bizi Ananyasaya riayete mecbur etmekte
dir. Anayasa bize millet tarafından verilmiş bir 
fermandır. Anayasanın bu sarih hükmüne ria
yet etmediğimiz takdirde burada millî hâkimi
yete karşı kayıtsız, şartsız hürmet edeceğimize 
dair namus ve vicdanımız üzerine vermiş oldu
ğumuz yemine ihanet etmiş oluruz. Gerçi şim-

*diye kadar bâzı kanunların Anayasaya muga-
yereti iddia edildi, belki bunlar varidtir, fakat 
bunlar hiç olmazsa Anayasa hürriyetlemıi sı
nırlandırır. Mutlak hüriyet yoktur. Binaenaleyh, • 
biz bu sınırlar içinde matbuat hürriyetini kal
dırıyoruz gibi bir esbabı mucibe ile lâyiha sevk 
ediliyordu. Artık burada böyle bir sınırlandır- I 
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ma yoktur. Anayasanın hudutları sarihtir, isti
fa eden, vefat eden milletvekillerinin yeri dol
durulacaktır. Demokrat Parti, eskiden de böy
le idi, grupta karar alabilir, caizdir, yerinde
dir, ama aksine mütalâa varidolduğu takdirde 
toplantımız başka bir güne talik edilir ve mü
zakere ederiz derdik. Nitekim geçen devrede 
bir defa vâki oldu, Anayasanın yaşayan dilden 
olması lâzımgeldiği kararı verildi. Bilâhara ya
pılan müzakere sonunda yaşıyan dil değil, eski 
metnin muvafık olduğu anlaşılınca evvelce ve
rilen Demokrat Parti Grupu kararını ikinci bir 
Demokrat Parti Grupu değiştirdi. Anayasa es
ki metnine irca edildi. Şimdi bu sarahat karşı
sında Sayın İnönü'nün vermiş olduğu takriri 
Anayasa Komisyonuna havale edecek olursak hem 
âni bir karar vermiş oluruz, hem de Demokrat 
Parti Grupunun kararını ikinci defa müzake
re için bir imkân temin etmiş oluruz ve hem de 
daha isabetli, daha soğukkanlı işi muhakeme 
ederek en salim neticeye varmış oluruz. 

REİS — Ahmet Hamdi Sancar. 
AHMET BİLGİN (Kırşehir) — Grup adına 

söz istemiştim. 
REİS — Ahmet Hamdi Bey, grup adına 

söz istediler, müsaade ederseniz konuşsunlar. 
AHMET HAMDİ SANCAR (Denizli) — Ben 

de grup adına konuşacaktım ama, sıramı ken
dilerine bırakıyorum. 

AHMET BİLGİN (Kırşehir) — Muhterem 
arkadaşlarım, Teşkilâtı Esasiye Kanununun 29 
ncu maddesi gayet sarihtir, inhilâl eden mebus
lukların yerini behemahal doldurmayı âmirdir. 

Onuncu Büyük Millet Meclisince şimdiye ka
dar böyle bir işlem yapılmadığına göre, bugün 
gene yapılmamasına karar verilirse bu âmir 
hükmün tamamiyle ihmal edilmiş, yürürlükten 
kaldırılmış olduğu gibi bir mâna çıkabilir. Hal

buki Anayasanın âmir bir hükmünün bu şekilde 
madum kalınması, • ortadan kaldırılması bizlerin 
hakkı değildir, zannediyorum.' 

Muhterem arkadaşlarım; geçen sene ara se
çimlerinin yapılmaması hususunda gelen esbabı 
mucibe, mahallî seçimlerin yeni yapılmış olması 
dolayısiyle tekrar bir seçim masrafına ve seçim 
heyecanına milleti sokmamak idi. Bunun için
dir ki, ara seçimlerinin tehir edilmesine grupu-
nuzca karar verilmiş ve bu karar sonradan He
yeti 'Aliyenizce kabul edilmiş idi. 
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Muhterem arkadaşlar, bu sene böyle bir es

babı mucibe ortada olmadığına göre, artık son 
senesine gelen B. M. Meclisinin yine böyle bir 
tehir kararına gitmesi, Anayasanın sarih hük
münün meriyetten kaldırılmış olduğu mânasını 
arz eder. 

'Grup olarak geçen sene de arz etmiş olduğu
muz gibi ara seçimlerinin tehir edilmeden yapıl
masının doğru olacağı kanaatindeyiz. Muhterem 
Heyetinizce de bu noktaya behemahal iltifat edi
leceğine ve ara seçimlerinin artık tehirinin caiz 
olmadığına karar verileceğine eminiz. Ara se
çimlerinin yapılması yalnız Anayasa hük
münü yerine getirme kasdiyle de olsa bizi mec
buriyete sokmaktadır. Bu suretle tehir edilme
mesine karar verilmesini Heyeti Aliyenizden is
tirham ederim. 

D. P. GRUP t J ADİNA A. HAMDİ SAN
CAK (Denizli) — Muhterem arkadaşlar; 
ara seçimlerinin tehiri dolayısiyle Anayasanın 
6 ncı maddesi hakkında bir teamülün teessüs et
mekte olduğu bir safhada bulunuyoruz. Bu, son 
derece mühim bir meseledir. Birtakım çeşitli te
lâkkilerin bir noktada bağlanması ve artık bu 
ara seçimi münakaşasının bir Anayasa teamülü 
olarak bu Mecliste kökleşmesi bugünkü konuş
malarla temin olunacaktır. 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa) 
— Anayasanın altıncı maddesi değil, 29 ncu 
maddesi olacak. 

A. HAMDİ SANCAK (Devamla) — Millet
vekilleri Seçimi Kanununun altıncı maddesi. 

Şimdi arkadaşlar; gerek muhterem C. H. P. 
si sözcüsü ve gerekse muhterem Hürriyet Par
tisi sözcüsü Anayasanın 29 ncu maddesinin su
reti tefsirinde birbirine mutabıktırlar. Yalnız 
Seçim. Kanununun anlayış tarzında Hür
riyet Partisi adına konuşan Muhterem Alakant 
arkadaşımız, Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsün
den ayrılmaktadır. 

Anayasanın, 29 ncu maddesi, evvelâ peşinen 
arz edeyim : Hiçbir veçhile ara seçimlerinin 
mutlaka yapılması zaruretini vaz'eden bir hü
küm değildir. Asla böyle bir zaruret mânasını 
bu maddeden çıkarmak mümkün değildir. Bu
nu lâyıkiyle belirtebilmek için bu 29 ncu mad
denin son kısmını aynen okuyorum : «Mebus
luk sıfatı zail veya sakıt olan veyahut vefat 
eden mebusun yerine bir diğeri intihbolunur.» 
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Muhterem arkadaşım Alakant zaman zaman, 

dikkat ettim, «yeri doldurulur» tâbirini kullan
dı. «Yeri doldurulur» kelimeleriyle bilmiyorum 
neyi iltizam etti. «Yeri doldurulur» ile «inti-
habolunur» arasında çok muazzam bir mesafe 
vardır. Bu mesafeyi kısaca arz ettiğim zaman 
göreceksiniz ki, ara seçimleri yapılması zarure
ti Anayasada mevcut değildir. Bunun mânası 
şudur, arkadaşlar : Elimizde mevcut Anayasanın 
29 ncu maddesi için şimdiye kadar ara seçimle
ri bahsinde hiçbir teamül teşekkül etmiş değildir. 
Böyle bir teamül mevcut değildir. «İntihabedilir» 
den maksat şudur: (Yeri boşalan mebusların yerle
rine ondan sonra en fazla rey alanlar önce me
bus olurlar) mânasını bertaraf etmek, yani bo
şalan yerlere en çok rey alanlardan dolduru
lur mânasının çıkmaması için «intihabedilir» 
kelimeleri konulmuştur. Eğer Alakant arkada
şımın arzusuna uygun olarak «doldurulur» den-
seydi o zaman ben de kendileriyle beraberdim. 
O mebusun yerine bir diğeri intihabedilir de
mek intihap suretiyle bu yer doldurulur, demek
tir. Bir defa bu nokta üzerinde anlaşmamız lâ-
zımgelirdi. Bu tarzda kanunun hiçbir surette 
kasdetmediği bir tefsiri ortaya koyduktan, son
ra ondan ötesine diyecek yok. Ama çok sarih, 
çok bariz, çok zahir ve bahir ki, buradaki «înti-
habolunur» kaydı, boşalanın yeri behemehal ye
nisi seçilmek suretiyle doldurulabilir, mânasına 
olduğu için, seçimin her sene yapılmamış olma
sı Anayasaya aykırı değildir ve bu sebeple Ana
yasanın 103 ncü maddesinden bahsedilemez. Ana
yasanın 103 ncü maddesini Halk Partisi Sözcüsü 
okudu. Görüldü ki, mevzumuz Anayasaya aykı
rı değildir. (Anayasaya muhalif kanun çıkarıl
maz) diyor. Gayet tabiî, Anayasaya muhalif 
olursa kanun çıkamaz, öyle olsaydı Seçim Ka
nununun 6 ncı maddesi vaz'edilemezdi. 

Kısaca arz ettiğim gibi ara seçimi hakkında 
söyledikleri hükmü Anayasanın 29 ncu madde
sinden çıkarmaya imkân yoktur. Seçim Kanu
nunun 6 ncı maddesi üzerinde de Alakant arka
daşımız cevap vermiş oldular. Ne garip bir te
cellidir ki, iki defa; Alakant arkadaşımızın ara 
seçimler hakkındaki fikirleriyle bu mevzuda kar
şılaşmış bulunuyoruz. Ama ben kendisi hakkın
da fena bir mânaya hamledilecek bir söz söyle
mekten tevakki ettim ve her zaman buna gay
ret ettim ve yine de ederim. 'Hakkımda (lâ tak-

I re büssalâte ve entüm sükâra)' tâbirini kullan-
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di ve beni beynamaz olarak vasıflandırmak iste
di. Ama ben yine kendisini affediyorum. (Sağ
dan, «af ne demek?* Sesleri) Kendisinin 3 par
tide tecrübesi vardır. Elbette bu tecrübeler dola-
yısiyle birtakım siyasi imtiyazlara da sahibola-
bilir. Ben bunları da hoş görürüm. Ama hakkım
daki (beynamaz) vasfını da lütfen kendileri kal
dırsınlar. 

29 ncu maddenin tarzı tefsirinde Alakant ar
kadaşımızla beraberim. Yalnız, Alakant arkada
şımızın geçen seneki beyanlarından ve daha ev
vel 1953 senesinde bizzat vermiş olduğu ara se
çimlerinin tehiri yolundaki takrirdeki ifadele
rinden ve fikirlerinden farklı olarak burada yeni 
bir beyanı ve ifadesine demin agâh oldum. Bu 
noktaya temas edeceğim. 

Buraya temas etmeden evvel şurasını da ifa
de etmeden gecemiyeceğim. Ne garip bir tecelli
dir ki, 1953 senesi, 1954 seçimlerinin arifesi se-
nesidir. 1953 senesinde Alakant arkadaşım ara 
seçimlerinin yapılmaması takririni verir ve mü
dafaa"'eder. 1957 senesinde de aynı evsaf ve şe
rait içinde, bir naçiz arkadaşınız olarak, Ala
kant karşısında aynı fikri müdafaa etmek mec
buriyetinde bulundum. 

Bu noktaya böylece temas ettikten sonra, şim
di buyurdular ki, [1951 senesi ara seçimlerinin 
yapılmasının zararını yaptığım tetkikat sonunda 
bir kanaat olarak vermiştim. Ve Demokrat Parti 
eğer ara seçimlerinin yapılmasına lüzum gör
müş olmasaydı, 1951 seçimlerini yapmazdı] diye 
yepyeni bir hüküm istihraeetmektedir. Arkadaş
lar, bir defa 1951 ile 1957 senelerinin seçimlere 
yakınlığı veya uzaklığını kapsıyan şerait bakı
mından hiçbir münasebeti yoktur. 1951 senesi 
ara seçimlerinin yapılmasına Demokrat Parti 
grupu olarak âmil olan birinci derecede fikir şu 
idi : 1950 seçimlerini yaptığımızın hemen ertesi 
günü 1950 seçimlerinde ekseriyetin aldanmış ol
duğu fikrini bütün vatan sathına yaymak ve bu
nun için çeşitli tezahüratta bulunmak bir çeşit 
moda halini almıştı. İlk defa serbest seçimde de
mokratik bir hava yaratmış olan bir millet çok 
nazik bir devrede bu derece geniş mikyasta ya
yılmış menfi telkinlere zehirli propagandaya 
karşı Demokrat Parti ara seçimini bir panzehir 
olarak kullanmak mecburiyetini hissetti ve 1951 
seçimini öyle yaptı. Sonra 1951 ara seçimlerinde 
ook kıymetli arkadaşım, şahsi dostum Hüsnü 
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Akşit'in burada ters fikirleri münakaşa edip de 
bilâhara da bir ameliyat neticesinde ölmüş ol
masını, o acı ve hazin hâtırayı burada tekrar et
menin hangi maksada makrun olduğunu anlıya-
madım ve bundan hakikaten son derece mütees
sir oldum. Yani demek istiyorlar mı ki, ara se
çimlerin yapılmasını istemiyenlerin akıbeti bu
dur? (Sağdan, gürültüler) Bir nevi beddua mı 
ediyorlar? 

Muhterem arkadaşlar, hukuki vaziyet arz et
tiğim şekildedir. Adedî ekseriyete temas etmiye-
ceğim. Fakat bir seçim arifesinde bulunduğumu
zu ve seçime kanunen sene dahi kalmamış bulun
duğu bir devrede ara seçimi yapılmasını ret için, 
evvelce arz ettiğimiz esbabı mucibe kadar man
tıki, mâkul, hukuki bir esas olmaz. Biz, bu tak
ririmizin kabulünü Yüksek Heyetinizden istir
ham ediyoruz. 

YUNUS MUAMMER- ALAKANT (Manisa) 
— Muhterem arkadaşlar, 1952 senesi yazanda ara 
seçimlerinin tehiri talebedildiği zaman bu tak
riri veren bendenizdim, müdafaasını da yapan 
bendenizdim. Ve kürsüden indiğim zaman pek 
çok Demokrat Partili arkadaşlarım «Anayasa 
bakımından, kanun bakımından bizi tatmin et
tiniz» dediler ve inşirahı kalble elimi sıktılar. 

Eğer bugün yine aynı mevzu için benim ye
lime buraya çıkmış olan Hamdi Beyin sözleri 
Demokrat Parti milletvekilleri tarafından aynı 
şekilde inşirahla ve tatminkâr bir şekilde kar-
şılanmışsa, hakikaten o zamandan beri orada, 
Demokrat Parti Grupunda bir tahavvülü fikrî ve 
ruhi bulunduğuna kaani olacağım. 

Arkadaşımız tamamen makûs taraftarı bir
çok meseleleri ele aldı. Denizli Mebusu Hüsnü 
Akşit arkadaşımızı beni bu meseleyi tetkika ve
sile verdiği için arz ettim. Kendilerinin bir ağa
bey gibi teveeçühkâr olan hissiyatının müteşek
kiri idim. Bunu durup dururken böylece arz 
etmesi hakikaten Sancar arkadaşımızın mantık 
işleyişi üzerinde bendenizi müteessif kılmaktadır. 

İkinci mesele; ben 1953 senesinde ara seçim
lerinin tehirini istemedim. Arz ettim, fakat ne
dense kendileri kavramamış bulunuyorlar. 1951 
senesinde ara seçimleri yapıldı, Anayasanın 29 
ncu maddesi hükmü yerine getirildi, ölen ve is
tifa eden milletvekillerinin yerleri dolduruldu. 
madde hükmü yerine getirildi. 1952 de ara seçi
mi yapılmamıştır, 1953 te değil. 
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O zaman serd ettiğim esbaba mucibe ile şimdi 

serd ettiğim esbabı mucibe arasında hukuki ba
lamdan zerre kadar fark yoktur, alın zabıtları 
okuyun. Şayet varsa, ben şimdi Hürriyet Par
tisi kararı hilâfına' ara seçimlerinin tehirine 
rey veririm. Zerre kadar fark yoktur. 

Şimdi Anayasa, anlayışı bakımından C. H. P. 
ile bendenizin ve Hürriyet Partisinin fikirleri 
aynı fikirdedir. Zaten ara, seçiminin yapılma
ması 10 ncu Devre içinde mevzımbahsolduğu-
nagöre bu meseledeki telâkkimiz ile O. H. P. 
ninki aramızda fark görmemekteyim. Mevzuu-
bahsolan D. P. Meclis Grupu telâkkisidir. D. P. 
ekseriyeti 1952 senesinde ara seçimlerinin yapıl
maması lüzumuna kaani idi, 1951 senesinde ise 
yapmıştı. Şimdi D. P. ekseriyeti ile teşekkül 
eden Büyük Millet Meclisinin 10 ncu Devrede 
ara. seçimleri yapılması lâzımdır şeklinde bir 
hükmü var. Nasıl olur da Demokrat Parti Mec
lisi Grupu Reisi böyle bir takrirle seçimlerin te
hirini talebedebilir? 

Anayasa uygunluğunu ispat etmek için liamdi 
Beyefendi şunu ileri sürüyorlar: Anayasa diyor, 
ölen, boşalan milletvekilleri yerine bir başkası 
intilmbolunur, diyor, doldurulur hükmü yok di
yor. Ondan sonra dediler ki, «Bundan maksat, 
hıtihabolunmak suretiyle doldurulur,» dediler. 
Biz de aynı şeyi söyledik, intihapla doldurulur 
dedik. Nihayet arkadaşlar, Anayasanın hükmü 
âmirdir, emıiha^ır sıygasıdır. «intihabolunur» 
diyor. Intihabolunabilir demiyor. Bundan evvel 
burada bir kanunun müzakeresi sırasında, zelzele 
mıntıkasında harabolan; yıkılan evlerin tamiri 
için geçen «yapabilir» tabiri lâyihada kullanıl
mıştı. Büyük Millet Meelisi «yapabilir» kelimesi
ni fiiliihtiyari addederek, «yapar» dedi. Burada 
katiyetle «intihabolunur» diyor, «Ölenlerin veya 
istifa edenlerin yerine intihabolunur.» 

Ekrem Hayri Üstündağ İzmir'de vefat etti. 
Onun yerine bir başka milletvekilinin seçilmesi 

•şarttır, Anayasa bunu âmirdir. Zonguldak Me
busu Sabih Bey buradan ayrıldı, yerine bir me
busun seçilmesi lâzımdır. Bu esaslara riayet et
mek, Anayasaya itaat etmemek demektir. Eğer 
sadece ekseriyete itibar edecek olursak o zaman 
da % 90 ı teşkil eden Demokrat mebusların bu-
lunmasiyle Anayasa tadil edilebilir. Bu gibi esas 
lara riayet etmemek salâhiyetin tecavüzü, millî 
hâkimiyetin ihlâli demektir, verdiğimiz yemin
den hânis olmak demektir. Bunu Anayasa Ko-
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misyonuna sevk edelim, gelecek raporu itminanla 
bekliydim. 

REİS — Buyurun Hamdi Bey. 
A. HAMDI SANCAR (Denizli) ~ Ar

kadaşlar, görüyorsunuz ki, aynı şeyleri tekrar 
etmekte bulunuyoruz. Bendeniz ara seçimlerinin 
yapılması mevzuunda, «sureti kafiyede yapıla
maz» diye Anayasadan bil mâna çıkarmadım. 
«Ara seçimlerinin yapılmasında zaruret yoktur,* 
dedim. 

O kadar zaruret yoktur ki, eğer Anayasanın 
bu maddesi böyle bir zaruret ifade etmiş olsaydı, 
Milletvekileri Seçimi Kanununun 6 ncı maddesi 
Anayasaya aykırı ^ olurdu. Milletvekilleri 
Seçimdi Kanununun Anayasaya aykırı ol
duğu yolunda bir iddia mevcudolmadı-
ğına ve hakikaten böyle bir sarahat ve hattâ 
delâlet de mevcudolmadığma göre, Anaya
sanın ara seçimlerin mutlaka yapılmasını 
emrettiğini ortaya koyduk, yoksa ara seçimler 
yapılamaz diye bir fikir ve iddia ileri sürmedik. 

Ara seçimleri; ancak hilâfına karar bulunma
dıkça her sene yapılır. Ama her sene hilâfına 
karar vermek suretiyle yapılmamaktadır. İşte 
takririmizle böyle bir kaı̂ arı istihsal için gel
dik. Teklifte ara seçimlerinin yapılmasına ka
nunen lüzum yoktur iddiasında değiliz. Maa
lesef benim söylediklerimi iyi anlamamışa ben
ziyorlar. Söylemediğini şeyleri bana isnat su
retiyle ahkâm istimbadetmek hukuk nosyonu
na, uymaz. Bir sofizmden ibaerttir.. Anayasaya 
göre böyle bir mecburiyet yoktur. Ama ya
pılabilir. Nasıl yapılabilir? Meclis hilâfına 
karar vermedikçe. Ama Meclis hilâfına karar 
verebilir. Mesele bundan ibarettir. 

REİS - Efendim, İnönü'nün takririni oku
yoruz. 

Yüksek Başkanlığa .. .. 
Ara seçimlerinin bu sene de yapılmaması 

hakkında üç milletvekili tarafından verilmiş 
bulunan takrir Teşkilâtı Esasiye Kânunu hü
kümlerine aykırıdr. Bu aykırılık senelerden beri 
tevali etmetkedir. Takririn reddi lâzımgelir. 

Her halde, tetkiki neticesi Büyük Millet 
Meclisine arz edilmek üzere, bu takririn .Teşki
lâtı Ksasiye Encümenine havalesini saygı ile 
teklif ederim. 21 . VI . 1957 

Malatya 
İsmet İnönü 
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R E İ S — Efendim, İnönü 'nün takriri iki şık- j 

ki ihtiva etmektedir. Birincisi ara seçimlerinin 
tehiri hakkındaki takririn reddi mahiyetinde
dir. ikincisi, bu takririn Anayasa Encümenine 
havale edilmesine ve bu Encümenin mütalâası 
geldikten sonra Meclise arz olunmasını istemek
tedir. Şimdi, birinci şık ki, yani (ara seçimleri
nin yapılmaması isteyen) takririn reddedilmesi
ni reylerinize arz ediyorum. 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa) 
— Evvelâ usul meselesi vardır. 

REİS — «Teşkilâtı Esasiye Kanunu hüküm-. 
lerino aykırıdır ,bu aykırılık senelerden beri 
tevali etmektedir, takririn reddi lâzımgelir» 
demek istiyorsunuz değil ini? Onu arz edece
ğim.. efendim. 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa) 
— Anayasa Encümenine gitmesi usulü meselesi 
vardır. 

REİS — Efendim, ara seçimlerinin yapıl
mamasına dair üç milletvekilinin verdiği tak
ririn reddini reylerinize arz ediyorum. Kabul 
buyuranlar... Etmiyenler... İsmet İnönü'nün tak
ririnin birinci şıkkı reddedilmiştir, elendim. 

İkinci şık, Anayasa Encümenine tevdii me
selesidir. Bu bir tefsir talebinden ibaret oldu
ğundan bunun usulü ayrı, yolu ayrıdır, bun
dan dolayı bunu reye koymıyacağını. 

Ara seçimlerinin bu sene yapılmamasına 
dair olan arkadaşlarımızın teklifini reylerinize 
arz ediyorum.' Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir efendim. Böylece İni sene ara 
seçimleri yapılmıyacaktır. 

Ruzname ile alâkalı bir teklif-var, okuyoruz 
efendim. 

Yüksek Reisliğe 
Kanun lâyiha ve tekliflerinin suallerle diğer 

işlerden evvel görüşülmesini arz ve teklif ede
rim. Tokad 

Ahmet (»ürkan 

1. — Türk Havayolları Anonim Ortaklığı 
hakkındaki 6623 sayılı Katilinim 14 ncü madde
sinin değiştirilmesine dâir kanun lâyihası ve Mü
nakalât, Maliye ve Bütçe encümenleri rnazbata-
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FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Çok muh

terem arkadaşlar, günlerden ve hattâ aylardan 
beri cevap bekliyen sözlü sorular vardır. Husu
siyle bunlardan bir tanesi Hükümet ve Samet 
Beyin noktai nazariyle alâkalı olmak üzere, 
memlekette mal darlığı ve hayat pahalılığı ile 
alâkalı bir sual takriridir ki, "Feridun Ergin ar
kadaşımız bu takriri verdikten bir müddet son
ra Vekil Be'y huzurunuza çıktı ve mehil istemiş
ti, mehil doldu. 

Arkadaşlar, vatandaşları bu derece alâka
landıran mevzuların devamlı ve sistemli olarak 
geri bırakılması, lâyiha ve tekliflerin önceden 
görüşülmesinin istenmesi, hakikaten isabetli bir 
hareket değildir. (Soldan gürültüler) Necati 
Bey siz ıstırap duymıyabilirsiniz, Doktor Bey 
siz ıstırap duymıyabilirsiniz, ama mal darlığın
dan ıstırap duyan vatandaşlarımız vardır. 

IÎEİS — Rica ederim, karşılıklı konuşmayın. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Şimdi ar

kadaşlar, hiç olmazsa haftanın bir celsesini, bil
ini kadını sözlü soruların konuşulmasına hasret
mek lâzımdır. Aksi takdirde bu hal neye müncer 
olur arkadaşlarf Yarın yedi ay müddetle bir 
suale cevap verilmemek neticesine varılabilir. 
Bu suretle devamlı olarak lâyihaların müzake
resi öne alınmak suretiyle sualler tehir edilmiş 
olur. Çok rica ederiz, günlerden beri suallerin 
tehiri teklifi kabul edildi, ses çıkarmadık. Çeçen 
günkü konuşmalardan ve hele Millî Korunma 
Kanunu tadilâtı ile memlekete ucuzluk getirece
ğiz yolundaki Kirişcioğlu'nun sözlerinden sonra 
bu sual takririnin konuşulmasında fayda ve za
ruret vardır, rica ediyoruz, bu defalık olsun su
allerin görüşülmesini tehir etmeyiniz. 

REÎS — Takrir bugünkü ruznamede bulu
nan kanun teklif ve lâyihalarının suallerden ön
ce görüşülmesine aittir. Arkadaşımız bunun aley
hinde konuştu. Takriri reyinize arz ediyorum : 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir* 

5. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER DİLEN MADDELER 
lan (1/525) (1) 

REİS — Bir takrir var, 

(1) 269 sayılı matbua zaptın sonun dadrr. 
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Yüksek Reisliğe 

Bir defa müzakereye tâbi maddeler arasında 
4 ııcü maddedesinde bulunan Türk Havayolları 
Anonim Ortaklığı hakkındaki 6623 sayılı Kanu
nun 14 ııcü maddesinin değiştirilmesine dair ka
nun lâyihasının diğer işlere takdim en görüşül
mesini teklif ederim. 

Münakalât Vekili 
Arif Deınirer. 

REİS — Takdimen görüşülmesini reyinize 
arz ediyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Efendim takdimen görüşülmesini kabul bu
yurduğunuz bu maddenin esasına ait bir teklif 
vardır, okutuyorum. 

Efendim; kabul buyurduğunuz bu madde 
hakkında, maddenin esasına dair bir takrir var, 
okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Türk Havayolları Anonim Ortaklığı hakkın

daki 6623 sayılı Kanunun 14 ııcü maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun lâyihası hakkındaki 
Bütçe Encümeni mazbatasının reddiyle Müna
kalât Encümeni mazbatasının müzakerelere esas 
tutulmasını ve ryüstaceliyetle müzakeresini arz 
ve teklif ederim. 

Münakalât Encümeni 
Mazbata Muharriri 

Afyon 
Kıza Oerçel 

REİS —• Münakalât Encümeni maddesinin 
müzakereye esas tutulması talebedilmektedir. 
Teklifi kabul edenler,.. Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Heyeti unıumiyesi üzerinde söz istiyen yok. 
Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Müstaceliyetle görüşülmesini kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir-; 

Türk Havayolları Anonim Ortaklığı hakkındaki 
6623 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin değişti

rilmesine dair Kanun 

MADDE 1. — 6623 sayılı Kanunun 14 ne il 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir- : 

Madde 14. — Anonim Ortaklığın personeli 
hususi hukuk hükümlerine tâbidir. Ancak, bu • 
kanunun meriyete girdiği tarihte Devlet Hava-
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yolları Umum Müdürlüğünde emekliliğe esas bir 
hizmette bulunanlardan Türk Havayolları Ano
nim Ortaklığına intikal edenlerle evvelce emek
liliğe esas bir hizmette bulunup da bilâhara Ano
nim Ortaklıkta bir vazifeye tâyin olunacakların 
emeklilik hakları devam eder. 

Bunların emeklilik derecelerinin yükseltilme
sinde 5434 sayılı Kanunun 15 nci maddesi hü
kümleri tatbik olunur. 

REİS — Söz istiyen yok. Maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — Emekliliğe esas; 
bir hizmette bulunup da 6623 sayılı Kanunun1 

meriyete girmesinden sonra Devlet Havayolları' 
ve Türk Havayolları Anonim Ortaklığında bir 
vazifeye tâyin edilmiş olanlar hakkında da yu-
kardaki madde hükmü tatbik olunur. 

REİS — Söz istiyen yok. Maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icraya 
icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Heyeti umunıiyesini reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kaini edilmiştir. 

2. — 3222 sayılı Telsiz Kanununun 6566 sa
yılı Kanunla muaddel 5 nci maddesinin 'adiline 
dair kanun lâyihası ve Münakalât Encümeni 
mazbatası (1/686) (1) 

REİS — Teklif var okuyoruz, efendim. 

Yüksek Reisliğe 
Birinci müzakeresi yapılacak maddeleri ara

sında bulunan 3222 sayılı Telsiz Kanununun 
6566 sayılı Kanunla muaddel 5 nei maddesinin 
tadiline dair kanun lâyihasının bir an evvel ka
nunlaşması için takdimen ve müstaceliyetle gö
rüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Afyon Karahisar 
R, Çerçel 

REİS — Takdimen görüşülmesini reylerini-

(i). 268 sayılı matbua zaptın sonundadır 
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ze arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz istiyen. yok. Maddelere 
geçilmesini reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Müstaceliyetle görüşülmesini kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

3222 sayılı Telsiz Kanununun 6566 sayılı Ka
nunla muaddel 5 nci maddesinin tadiline dair 

Kanun 

MADDE 1. -- 8222 sayılı Telsiz Kanununun 
6566 sayılı Kanımla muaddel 5 nci maddesinin 
fa) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 5. --- Karada umumiyetle verici tel
siz tesisatı vücuda getirmek için hususi şahısla
ra ve müesseselere ruhsat verilmez. 

Ancak: 
a) Lüzumu halinde resmî müesseselere. Pet

rol Kanunu hükümlerine göre petrol ameliyatı 
yapanlara, 

Bu nevi tesisat vücuda getirmek ve işletmek 
için İcra Vekilleri Heyeti karan ile ruhsat ve
rilebilir. 

b) Kurulması, işletilmesi ve neşriyatı tama
men Hükümetin murakabe ve kontrolü altında 
bulunmak, takati 1 000 kilovattan aşağı olma
mak, neşriyatı karşılığında her ne suretle olur
sa olsun bir ücret alınmamak ve Hükümetle ak
dedilecek mukavelede tâyin edilecek ve en çok 
10 yılı geçmiyeeek olan bir müddetin sonun
da tesisat sahasına dâhil bütün arazi ve arsa
lar, tesisatı ve bunların her türlü tef erruatiyle 
mütemmim cüzileri tamamen ve bedelsiz ola
rak Devlete terk edilmek kayıt ve şartiyle 
yerli ve yabancı hususi hukuk hükmi şahısla
rına. 

REÎS —. Rıza Çereel. 
RIZA CERÇEL (Afyon Karahisar) — Efen

dim, kanunun tab'ı esnasında ufak bir yanlışlık 
olmuş. Müsaadenizle onu arz edeceğim: 

Birinci maddede, «3222 sayılı Telsiz Kanu
nunun 6566 sayılı Kanunla muaddel 5 nci mad
desinin A fıkrası şu şekilde değiştirilmiştir». 
diye basılmıştır. (A fıkrası) kaydı çıkarıldık
tan sonra 5 nci madde aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiş olması lâzımdır. 

tkineisi de. A fıkrası lüzumu halinde res-
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mî müesseselere Petrol Kanunu hükümlerine gö
re petrol ameliyatı yapanlara. 

Bu nevi tesisat vücuda getirmek ve işletmek 
için tcra Vekilleri Heyeti karariyle ruhsat ve
rilebilir. «Bu nevi tesisat vücuda getirmek» le 
diye başlıyan fıkra B fıkrasiyle alâkalıdır. B 
fıkrası, müesseselere şâmildir. Bu bakımdan 1 
nci maddede Â fıkrası kaydı kalkacak 5 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir, ola
caktır. Ve ayrıca bu nevi tesisat vücuda getir
mek ve işletmek için tcra Vekilleri Heyeti ka
rariyle verilir, fıkrasının B fıkrasının sonuna 
eklenmesini arz ve teklif ediyorum. 

REİS — Maddeyi tadil şekliyle tekrar- oku
tuyorum : 

3222 sayılı Telsiz Kanununun 6566 sayılı Ka
nunla muaddel 5 nci maddesinin tadiline dair 

Kanun 

MADDE 1. 3222 sayılı Telsiz Kanununun 
6566 sayılı Kanunla muaddel 5 nei maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 5. — Karada umumiyetle verici tel
siz tesisatı vücuda getirmek için hususi -şahısla
ra. ve müesseselere ruhsat verilmez. 

Ancak: 
a) Lüzumu halinde resmi müesseselere. Pet

rol Kanunu hükümlerine gört^ petrol ameliyatı 
yapanlara, 

b) Kurulması, işletilmesi ve neşriyatı ta
mamen Hükümetin murakabe ve kontrolü altın
da bulunmak, takati 1 000 kilovattan aşağı ol
mamak, neşriyatı karşılığında her ne suretle 
olursa olsun bir ücret alınmamak ve Hükümet
le akdedilecek mukavelede tâyin edilecek ve en 
(tak 10 yılı geçmiyeeek olan bir müddetin so
nunda tesisat sahasına- dâhil bütün arazi ve ar
salar. tesisatı ve bunların her türlü teferruatiy-
le mütemmim cüzüleri tamamen ve bedelsiz ola
rak Devlete terk edilmek kayıt ve şartlariylo 
yerli ve yabancı hususi hukuk hükmi sanılarına. 

Bu nevi tesisat vücuda getirmek ve işletmek 
için tcra Vekilleri Heyeti karan ile ruhsat ve
rilebilir. 

REİS ~ Maddeyi tadil şekliyle reylerinize 
arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. 
riyetfc girer. 

Bu kanun neşri tarihinde me-
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REÎS — Maddeyi kabul edenler.. Etıniyen-

ler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler.. Etmiyen-
ler.. Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini reylerinize 
arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

3. — İskân Kanunu lâyihası üs Tunceli Me
busu Arslan Bora'nm, îskân Kanununun bâzı 
maddelerinin tadiline ve yeniden bâzı hükümler 
ilâvesine dair 5420 ve 5826 sayih kanunla,nn- bâ
zı maddelerinin değiştirilmesi ve yeniden bâzı 
hükümler ilâvesi hakhındaki 6093 sayılı Kanu
nun 1 nci ve 4 ncü maddelerinin tadiline ve bu 
kânunu yeniden bir madde ilâvesine dair ka
nun teklifi ve Muvakkat Encümen mazbatası 
(1/612, 2/336) 

REÎS — îskân kanunu lâyihasının ' birinci 
maddesi üzerindeki görüşmelere devam ediyo
ruz. Söz Hürriyet Partisi Meclis Grupu adına 
Yunus Muammer Alakant'indir. 

HÜRRİYET PARTİSİ MECLÎS GRUPU 
ADINA YUNUS MUAMMER ALAKANT (Ma
nisa) — Muhterem arkadaşlar; esaslı bir dâ
vaya çare bulmak üzere sevk edilmiş bulunan 
bu îskân Kanunu tasarısı, birçok maddeler üze
rinde uzun uzun durmaya ihtiyaç gösteren hü
kümler taşımaktadır. Bunlardan başlıcası t nci 
maddedir. 

Bu madde iskân edilecek kimseleri üçe ayır
maktadır : İkinci fıkrada : (Göçebe .ve gezginci 
topluluklarla orman içinde yaşayıp ormana de
vamlı ve musırran zarar iras eden köyler, Hü
kümetçe vücuda getirilecek büyük tesisler se
bebiyle yerlerinin değiştirilmesine veya hususi 
kanunlara göre iskân edilmek üzere başka yer
lere kaldırılmalarına îcra Vekilleri Heyetince 
karar verilenler) deniliyor. Yukarda (a) fık
rasında şöyle denilmektedir: 

(Bulundukları çevrelerde nüfus kesafeti 
toprak yokluğu veya verimsizliği hasebiyle nak
len başka bölgelerde yerleştirilecekler). 

Meselâ, Karadeniz bölgesinde bulunan in
sanlar nüfus kesafeti ve toprak kifayetsizliği 
yüzünden esasen her sene kendiliklerinden hic
ret etmektedirler. Şimdi böyle kendiliğinden 
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hicret edenler mi iskâna tâbi tutulacaklardır, 
yoksa burada bulunan insanlar bu esbabı mu
cibe ile yerlerinden zorla kaldırılıp başka bir 
yere mi iskân edileceklerdir? Bunun, komisyon 
tarafından izahını rica ederim. Kendiliğinden 
iskân edilmek istiyen insanlar mı, yoksa bu böl
geler halkını mı görülen lüzum üzerine cebren is
kân edecekler. B fıkrasında, (göçebe ve gezginci 
topluluklar) deniliyor. Bunlar cebrî iskâna mı 
tâbi tutulacaklardır! Eski îskân Kanununda 
böyle idi, buna bir diyeceğim yok : (Orman 
içerisinde yaşıyan, ormana devamlı ve musırran 
zarar ika eden köyler) diye burada yeni bir hü
küm konmakta. Orman Kanununun 13 ncü mad
desinde, «Orman mmtakasmda yaşıyan köylüler 
kendi rızalariyle muayyen iskân mıntakalarma 
yerleştirilirler.» denilmektedir. 

Bundan başka, musırran zarar ika eden köy
lüler Hükümet karariyle - mahkeme karariyle 
değil -' başka mmtakalara yerleştiriliyor. Bu, 
vatandaşların Anayasa ile mahfuz olan ikamet 
haklarını ihlâl etmektedir, Büyük Millet Mecli
sinde Orman Kanunu müzakere edildiği zaman 
bu köylerin iskânında kendi rızalarını şart koş
muştu. Bu âmir bir hükümdür. Musırran or
manlara zarar veren kimlerdir? Bunların rıza
lariyle başka bir yere nakledilir, diye bir hüküm 
burada olduktan sonra, esasen Orman Kanunu
nun 13 ncü maddesi mevcuttur ve bu böyle bir 
hükmün konmasını lüzumlu gösteriyor. Bu ceb
rî iskâna tâbi tutulma, insanları toptan, bir 
yerden bir yere deporte etme hali, kanuni bir 
memlekette, hukuk rejiminin cari olduğu bir 
memlekette imkânsızdır. Bu insanları toptan 
başka bir yerde iskân etme ancak Rusya'da ve 
demirperde gerilerinde görülen hallerdir. İn
sanlar kendi arzulan hilâfına ve mahkeme ka
ran olmaksızın başka yere asla sevk edilemezler. 
Bunun hakkında mâruzâtım bundan ibarettir. 

Komisyonun izahat vermesi ve bu cebrî is
kân fikrinden sarfınazar edeceğini beyan etme
si lâzımdır. Benden evvel bir Demokrat Parti 
milletvekili arkadaşım aynı noktada konuşmuş
tur. Ümidederim ki, burada kimsenin bulun
madığı, 15 kişinin bulunduğu bir zamanda.. 

REÎS — Biliyorum, efendim. Beş dakika 
istirahat için koridora, gittiler. Şimdi zili ça
lacağım, efendim. 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Devamla) 
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— Heyeti Uumiyenin temayülü nasıl belli ola
caktır ? 

Ümidederinı ki, Demokrat Partili bir mil
letvekili arkadaşım da böyle, (cebrî tehcirin) 
doğru olmadığını söylemişlerdir. Bundan evvel 
tezahür eden Büyük Millet Meclisinin iradesini 
nazarı dikkate alarak bu, (cebrî deportasyon) dan 
vazgeçtiğini ifade etsin ve maddeyi bu şekilde 
tadil, edelim, daha doğru olur. 

A. HAMDİ SANCAR (Denizli) ^- Muhterem 
arkadaşlar, bu birinci maddenin B bendindeki 
bu ibarenin anlayışında Alakant arkadaşımla 
hemfikir bulunmaktayım. Esasen dikkat buyu-
rıılursa bu B bendindeki (orman iyinde yaşayıp 
ormana devamlı ve ınusirren zarar ika eden köy
ler) ibaresi Hükümet lâyihasında yoktur, Mu
vakkat Encümen tarafından ilâve olunmuştur. 
Bu ibare ilâve edilirken Muvakkat Encümen 
mazbatasına vuzuh getireceği' iddia olunmasına 
rağmen hiçbir vuzuh da getirmemiştir. Onun da 
yalnız bu bendi alâkadar eden kısmını şimdi ay
nen okuyorum : 

Hükümetin (c) fıkrasında her ne kadar (hu
susi kanunlarına göre iskân edilmek üzere başka 
yerlere kaldırılmalarına icra Vekilleri Heyetin
ce karar Verilenler) denilmek suretiyle orman 
içinden nakledilecekleri de şümulüne alınış bu
lunmakta ise de; yeni Orman Kanununun \3 ncü 
maddesiyle tahakkuku istenen gayenin sarahat 
ve vuzuhla tatbikini sağlamak maksadiyle fıkra; 
(göçebe ve gezginci topluluklarla) ibaresinden 
sonra (orman içinde yaşayıp ormana devamlı ve 
musirren zarar ika eden köyler) ibaresinin ilâ
vesi, ayrı bir kanun, ayrı bir düşünce, ayrı bir 
sistem mahsulü olan bir mevzuu, bu kanunun, 
bu fıkrasının bir bendi içerisine bu kadar bir
birine kaynaşmaz ve hiçbir zaman anlaşamaz 
şekilde konulması evvelâ kanun tekniğine aykı
rıdır, ikincisi gayrikabili tatbiktir, ve hiçbir za
man tatbik kabiliyetini haiz olmıyacaktır. 

(Orman içinde yaşayıp, ormana devamlı ve 
musirren zarar ika eden) deniliyor. Yani sadece, 
musirren zarar ika etmek kâfi değil, bu ika de
vamlı da olacak, devamlı ile musirren arasında 
ne türlü bir nüans farkı olduğu belli değil ama, 
ben daha şedidi olan (musirren) kelimesi üze
rinde duracağım. 

Bizim ceza hukukumuzda, Ceza Kanunumuz
da bâzı suçların itiyat haline getirilmiş olması 
halinde cezası teşdidedilmesi yolunda bir sistem 
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vardır. Bu da ceza hukukumuza mütenazır olan 
bir sistemdir. Ama tamamen • nakıs bir taklittir. 

Ceza hukukumuz, suçun itiyat haline geti
rilmiş olması için birtakım karineler vaz'eder. 
Meselâ aynı kanunun maddesinde, aynı madde
sindeki bir suçtan bir kimsenin ikiden fazla 
mahkûm olması gibi bir karine ve kıstas konur 
ve ondan sonra böyle bir mahkûma o suçun iti-
yadi mücrimi sıfatı verilebilir. 

Şimdi, musirrane ormana zarar ika etmeyi 
hangi kıstasa, hangi esasa göre tâyin edeceğiz? 
Ne zaman musirrane olacak! Bu, bir. İkincisi; 
«zarar ika eden köyler» denilmektedir. Köy za
rar ika etmez arkadaşlar, belki köyün içinde 
oturan ve kaçakçılık yapan kimse zarar ika eder. 
Köy, hükmi şahsiyeti haizdir. Böyle olunca na
sıl olur da musirrane ormana zarar ika eder? 
Bu mantı kan da, kanun tekniği bakımından da 
hiçbir veçhile kabili izah değildir ve tatbiki da 
kabil değildir. Bu bendin ne suretle girdiğini, 
esbabı mucibe lâyihasında izahat bulunmadığı 
için, anlamaya imkân yoktur. Fakat öyle. tah
inin ederim ki, orman muhafazası mevzuunda 
muttasıl zecrî tedbirler, polis tedbirleri getirmek. 
suretiyle muvaffak olunacağı fikir ve zehabında 
bulunan arkadaşlarımız, yine gayrete gelerek 
(b) bendine böyle bir fıkra sokmaya muvaffak 
olduklarını tahmin ediyorum. Gecen sefer Or
man Kanununun muvakkat birinci maddesini 
•tadil için gelmiş bulunan bir teklif dolayı siyle 
burada sarahatle arz ettiğim gibi bugün büyük 
bir nüfus kütlesi, köylü kütlesi, tamamen orman 
içinde yaşarken, orman onların ellerine, bizza-
rure teslim edilmek hîzımgel irken, böyle şerait 
içinde mücerret korkutucu tedbirlerle ormanın 
muhafaza edilemiyeceği hakikatini bir defa da
ha ifade etmek isterim. Yeniden bu yanlış dü-
şncenin hem de yersiz, lüzumsuz ve faydasız 
bir. şekilde yer almış olduğunu gördüğümden 
dolayı bu izahatta bulunmak ve sizlerin zaman
larınızı almak mecburiyetinde kaldım. 

Hiçbir veçhile kabili tatbik ve mantık, hu
kuk zihniyeti bakımından izahı kabil olmıyan 
bu ibarenin Hükümet lâyihasında olduğu gibi 
çıkarılarak, yine Hükümetin teklifindeki (b) 
bendinin aynen kabulünü temenni edeceğim. 
Bir takrir takdim ediyorum, kabulünü bilhassa 
rica ederim. 

KEÎS — Buyurun, Arslan Bora, 
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ARSLAN BORA (Tunceli) — Muhterem ar

kadaşlar, kanunun tümü hakkındaki mütalâa
larımızı burada beyan ederken bu kanunun bir
çok vatandaşların senelerden beri devanı edege-
len ve kendilerini ınuztaribedeıı bir yarasına 
merhem olduğunu ifade etmiştik. 

Esasen kanundan beklediğimiz bu hayırkâr 
ve tesliyetkâr neticeleri gölgelendirmeıneyi mil
lî bir borç olarak görmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlar; birinci maddenin B 
fıkrası hükmiyle «orman içinde yaşayıp ormana 
devamlı ve musirren zarar ika eden köyler» is
kâna tâbi tutulurlar, denilmektedir. 

Halbuki, hâdise yakmen tetkik edilecek olur
sa bu hüküm iki noktadan mualleldir. 

Birinci nokta : Kanunun istihdaf ettiği ga
yeye aykırıdır. Zira orman içindeki köylerde 
yaşıyan vatandaşlar, her zaman için yerle
rinden çıkarılıp başka yerlere iskân edilmek teh
didi altında mülklerinde huzur ile tasarrufta 
bulunamıyacaklardır. Ve yine bu cümleden ola
rak bâzı sosyal ve tarihî sebeplerle aralarında 
husumet mevcut bulunan bâzı kimselerin orma
na ika edecekleri zararları orada yerleşmiş olan
lara maletmek ihtimalini önlemek maksadiyle 
rahatça istihsal faaliyetinde bulunacakları yer
de bu gibi kimselerin süi kasıtlarına mâni olmak 
üzere âdeta, bu gibi köylerde oturan vatandaş
lar bir nöbet ve koruculuk hizmetini elîm bir 
mecburiyet halinde omuzlarına yüklenecekler
dir. Dertlerinin tercümanı olmak vazifesini şi
ar edindiğim Tunceli vilâyetinde de durum bu 
merkezde tecelli edecektir. Ancak, süratle ilâve 
edeyim ki, dert sadece Tunceli'nin değildir. Ma
lûm olduğu üzere aynı dertle muztaribolabile-
cek bölgelerin milletvekilleri bu kürsüden ifade 
etmişler ve edeceklerdir ki, mezkûr hüküm, ka
nun metninde baki kaldıkça pek çok sayıdaki 
vatandaş - tahminen memleketin ormanlık bölge
lerinin evlâtları - senelerden beri,hasretini çek
tiği huzura kavuşmuş olmıyacaklardır. 

Hulâsa arkadaşlar, bu kabîl vatandaşlar kanu
nun getirmek istediği huzıur ve emniyet nimetin
den mahrum bırakılmış olacaklardır. 

İkinci nokta ise, kanun tekniği ile alâkalıdır. 
Ormanın zarar ve hasardan vikayesini mutazam-
mın olan ahkâm, Orman Kanununun 13 ncii mad
desinde esasen derpiş edilmiş bulunmaktadır. Bi
naenaleyh, orman mevzuundan tamamen müsta- j 
kil olarak mütalâası gereken iskân meseleleriyle i 
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alâkalı mevzuat arasında ormanların korunması
na mütaallik bir zabıta kaidesinin vaz'ı gerek 
mevzuun vahdetini ihlâl etmesi bakımından ve 
gerekse ahkâmı *kanuniyeyi muhtelif kanunlar 
metninde mükerreren ve aynen ifade etmek nok
tasından doğru değildir. 

İşte arkadaşlar; mâruzâtımla izahına çalıştı
ğım sebeplerle sosyal ve tarihî bir memleket der
dine çaresâz olacak mahiyette hazırlanmış bu
lunduğuna hepimizin kuvvetle inandığımız bu 
kanunun hiçbir sebep ve veçhile vatandaşın inki
sarı hayaline sebebolmamasını ve efradını ca
mi, ağyarını mâni bir eser olmasını teminen 
maddenin (b) fıkrasının metninden (orman için
de yaşayıp ormana devamlı ve musirren zarar 
ika eden köyler) ibaresinin tâyymı rica ediyo
rum. Esasen, kanun Muvakkat Encümende mü
zakere edilirken bu hususa temas etmiştim. Hü
kümet mümessili olarak encümende bulunan 
Orman Umum Müdürlüğü ve iskân Umum Mü
dürlüğü temsilcileri noktai nazarıma iştirak et
mişlerse de encümen muhalif kalmıştı. 

Hükümet lâyihasında da böyle bir ibare mev
cut değildir. Bu hususta bir takrir takdim ede
ceğim, tasvibinizi istirham ederim, hürmetle
rimle. 

FETHİ ÜLKÜ (Tunceli) - - Muhterem arka
daşlar, kanunun ilk görüşülmeye başlandığı gün 
arz etmiş idim, bilhassa tümü üzerindeki konuş
malar sırasında muhterem arkadaşların hep iş-
trâk ettikleri orman kaydı üzerinde ısrarla dur
muştum. 

Bu mesele ile ilgili hükmü aynen okuyaca
ğım. «Orman içinde yaşayıp ormana devamlı ve 
musirren zarar ika eden köyler» tabirinin mad
denin B fıkrasından kaldırılması için bir tak
rir de vermiş bulunuyorum. Kabulünü istirham 
ederim. Böylece ormanlık köylerde yaşıyan va
tandaşları korku ve endişeden kurtarmış oluruz. 

Bunun dışında, kanunun tümü üzerinde nok
tai nazarımı arz ederken bir noktaya daha te
mas etmiştim. Muhterem arkadaşlarımızdan biri 
de aynı mesele üzerinde durdular. O da şudur: 
«Toprak yokluğu veya verimsizliği hasebiyle nak
len başka bölgelerde yerleştirilecekler» Burada 
muvafakati, rızayı istihdaf eden, bu nüansı ve
recek bir vuzuhun bulunmasına ben şahsan ta
raftar olduğumu arz etmek isterim. Bir de muh
terem encümenden öğrenmek istediğim bir nokta 
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vardır, eski kanunda bilmiyorum buna dair ka
yıtlar var mıydı? Buraya ilâvesine, kanun tek
niği itibariyle imkân mevcut mudur bilmem. 
Kanunun 1 nci maddesinin A. B. C. fıkraları, 
sıralanmış durumdadır. Bendenizin hatırıma 
öyle geliyor ki; memlekette birçok şehit, dul ve 
yetimleri ve malûl gaziler vardır. Bunlar Köy
lüyü Topraklandırma Kanunu şümulüne girdi
ğine göre, iskân haklarından bu vatandaşların 
da faydalanabileceğini ümidederim. Bu müna
sebetle birinci maddeye bir (D) fıkrası ilâve
siyle «şehit, dul ve yetimleriyle malûl gazileri» 
kaydımn konulmasını teklif ederim. Bu hususta 
muhterem encümenin fikirlerini beyan etmesini 
hassaten istirham edeceğim. 

REÎS — îzzet Akçal, buyurun. 
ÎZZET AKÇAL (Rize) '— Aziz arkadaşlar; 

benden evvel konuşan arkadaşlarım birinci mad
de üzerindeki, takrir hükmü üzerinde durmuş
lardır. Ben de duracağım. 

TUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa) 
— Daha evvel (A) bendi üzerinde lütfen duru
nuz, "izahat veriniz. 

ÎZZET AKÇAL (Devamla) — Bendeniz en
cümen adına konuşmuyorum, şahsım adına konu
şuyorum. 

Orman Kanununu birkaç ay evvel burada 
derinliğine ve genişliğine münakaşa ettik, pren
siplere vardık, prensipler tesis ettik. Ve bunu 
maddelerin metninde de sarih olarak belirttik. • 
Orman Kanununun 13 ncü maddesinin B ben
dinde şöyle bir hüküm tesbit etmiştik : «Bu
lundukları yerlerde kalkındınlmalarına imkân 
olmıyacağı anlaşılanların daha müstahsil bir ha
le getirilmeleri gayesiyle kendi istek ve muva-
fakatleriyle başka yere kaldırılmalarına İcra 
Vekilleri Heyetince karar verilebilir. Bu tak
dirde bunların bıraktıkları gayrimenkuller or
man mefhumuna girer.» 

Bu hüküm, Büyük Millet Meclisince Heyeti 
Umumiyede hemen hemen ittifakla kabul edil
di, kanunun bünyesinde yer aldı. Birkaç ay 
sonra karşımıza iskân Kanunu geliyor, iskân 
Kanununun B bendinde, hükümet tarafından 
böyle bir salâhiyet istenmemiş, fakat komisyon 
tarafından her ne sebebe mebni ise böyle bir -
hüküm vaz'ediliyor. Bu suretle Orman Kanu
nunun 13 ncü maddesi (B) bendi zımnen ilga 
edilmiş oluyor. Hükümete bir salâhiyet verili-
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yor. Orman içerisinde bulunan ve musırrane or
mana zarar ika eden köyler halkını bu yerden 
başka bir yere nakil -ve iskân salâhiyetini daha 
açık bir-tâbirle rıza ve muvafakat alınmaksızın 
zorla uzaklaştırmak ve tehcir salâhiyeti verili
yor. Bu memleketin tarihinde böyle, kanun 
hükmü ve B. M. M. nin muvafakati alınmaksı
zın icrai hareketlerde bulunuldu. Bunların acı 
neticelerini bizler unutmadık, gelecek nesiller 
de unutmıyacaktır. Bu acı neticeler meydanda 
iken hükümete böyle bir salâhiyet vermek ve 
orman içinde yaşadıkları (salahiyetli merciler
ce belirtilen) 9 milyona yakın vatandaşı devam
lı olarak hukuk dışı ve tehdit altında bulundur
mak doğru ve isabetli olmaz. Hukuk dışı bir 
hüküm olduğu üzerinde musırran durmakta
yım. Son asırlar zarfında ceza hukukunda vu-
kubulan inkişaflar, ferdin topluluk hayatında 
mesut olabilmesi için, korkusuz yaşıyabilmesi 
için ne şekilde müeyyideler vaz'etmek lâzımgel-
diğini tesbit etmiş bulunmaktadır. Bu, orta 
çağlarda sık sık tatbik edilen bir ceza sistemi
dir, Suç ika etmiyen şahıslar da dâhil olduğu 
halde, suç ika etmemiş, iştirak etmemiş hattâ 
köyde o anda bulunmamış insanlar da köyde 
bulunabilir, onlar da yerinden kaldırılmaktadır. 
Ben, komisyonun hukuk esaslarına uyarak mad
denin içerisinden bu kaydı kaldırmasına muva
fakat etmesini temenni etmekteyim. 

Akşemsettin arkadaşımızın komisyonun bir 
ekseriyetle vermiş olduğu bu karar üzerinde 
serbest olarak tasarruf etmekte tereddüt göster
memesini bilhassa rica ederim. 

B bendinde, «Göçebe ve gezginci topluluk
lar» tâbiri, kullanılmıştır. Ben öyle zannediyo
rum ki, bu gezginci topluluklardan maksat es
ki iskân Kanununda «çingeneler» tâbiri yerine 
kullanılmak istenen kelimedir. Yoksa Auado-
iuda bilhassa Şarki - Karadeniz'de bulunan ve 
senenin 6 ayını yayla değiştirmekle geçiren ve 
bir köye bağlı bulunan şahıslar kasdedilme-
miştir. Yine maddenin tanzim tarzında göste-
rilen hususiyetin ve komisyonca tertipte itina 
^edilen hususun şundan ileri geldiği kanaatin
deyim : Arazi dununu geçime imkân vermiyen, 
nüfusu kesif olan mmtaka halkından iskân edi
lecek vatandaşlarımız dışarıdan gelen bu mem
leketin fâtih evlâtlarının, fâtih dedelerimizin ço
cukları olduğunda asla şüphe etmediğim şahıs
larla aynı muameleye tâbi tutulmamaktadırlar. 
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Hariçten gelen göçmenlere nakliye masrafların] 
veririz, yerleşineeye ve istihasle geçinceye (kadar 
âzami derecede nakdî ve ayni yardım yapılır. 
Fakat, Rize'nin falan köyünden, Trabzon'un 
bilmem neresindeki, mıntakadan, Muş Ovasına 
nakledilmekte olan vatandaş hiçbir yardım 
görmezdi. Bedel ile arazi verilir ve kendisi borç
landırılırlardı. îskân fonunda 125 milyon lira 
kadar bir hesap görülür. Bu hesap oradaki va
tandaşlarımızın borçlanmasından mütevellidolan 
hesaptır. Hariçten gelenlere parasız .gayrimen
kul verilir. Fakat bu memleketi kaııiyle, caniy
le müdaafa eden, vatan kurtaran şahısları. 
arazisi dar olan yahut hiç bulunmıyan kim
seleri Devlete ait geniş arazi sahasına göçür-
dünüz mü, nakil ücretini dahi vermezsiniz, ara
zi de borçlandırılmak suretiyle verilir. Bu, ol
maz.. Hükümete, bilhassa bu madde münasebe
tiyle çok teşekkür ederim, bu ikiliği ortadan 
kaldırılmıştır, göçmenleri aynı muameleye tâbi 
tutmuştur, gayet yerindedir. Maddenin de bu 
şekilde tertibinden maksat ve, hâkim olan zih
niyet kanaatimce, daha evvel bu memleketi ka
nı ile, canı ile müdafaa etmiş olanları, bu va
tan üzerinde serbest yaşama imkânını bahşet
miş olan şahıslan ve onların evlâtlarını ter
cihli olarak, iklimlerine uygun bir şekilde 
kân etme imkânlarını sağlamaktan ibarettir. 

Elbette hariçten gelecek olanlara da sinemiz 
açıktır. Fakat onları falan yere göçürelim di
ye bir tasnife tâbi tutacak değiliz. Daha evvel,. 
nüfusu kesif olan bölgelerden geniş arazi sa
halarına iskân yapabilme hususunu mütalâa, et-
mekliğimiz lâzımdır. 

Yine bu madde münasebetiyle şu ciheti de 
arz edeyim ki, hariçten gelenlerin iskânları top
lu bir vaziyette olmamalıdır, büyük şehirlerde 
yapılmamalıdır. Anadolu'nun içerisinde bizimle 
kaynaşabilecek vaziyette, yaygın bir şekilde ol
malıdır. Bir köyde yalnız başına Bulgaristan'
dan, Yugoslavya'dan, Türkistan'dan, aksayı 
şarktan, şuradan buradan gelecek olan şahısları 
100 evlik bir köy halinde iskân etmek daima 
mahzurludur. Bunları her köye 10 aile, 15 aile 
olarak taksim etmek suretiyle iskân etmek lâ
zımdır. Bu hata yapılmıştır, bu kanun çıktıktan 
sonra yapılmamalıdır. 

Karadenizde nüfusu kesif olan bölgelerde bir 
vilâyet dâhilinde iskân edilecek olan şahıslar 
için yine köy yapılsın, fakat 15 evden, 20 evden 
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aşağı bir topluluk bir köyde iskân edilmesin. Bu
nun mânasını iskân idaresi elbette anlıyacak ve 
ona göre tatbik edecektir. 

Yani iskân edileceklerinin birbirine kaynaş
ması imkânını sağlamaları ve bizim iskân poli
tikamızı böyle anlamaları lâzımdır. 

REİS — Basri Aktaş. 
BASRİ AKTAŞ (Kastamonu) — Muhterem 

arkadaşlarım; bendenizin mâruzâtı, benden ev
vel söz almış ve bu mevzu üzerinde durmuş olan 
arkadaşlarımın sözlerinden başka bir şey olmı-
yacaktır. 

Birinci maddede (b) fıkrası ile orman için
de yaşıyan ve ormana devamlı ve musirren za
rar ika eden köyler mecburi iskâna tâbi tutul
muş bulunuyor. 

Yaptığımız tetkikat neticesinde gördük ki, 
bu fıkra encümen tarafından ilâve edilmiş bu
lunmaktadır. Hükümet, tasalısında böyle bir 
fıkraya lüzum görmemiştir. Hükümet nasıl lü
zum görsün? On ay kadar evvel Orman Kanunu 
Yüksek Mecliste haftalarca müzakere edilirken 
Hükümet Reisimiz, böyle bir fıkranın yine mu
vakkat encümen tarafından teklif edilmesi üze
rine böyle bir hükmü kabul etmediğini ifade et
mişlerdi. 

Şimdi, diğer arkadaşlarımızın, üzerinde dur- . 
duğu gibi, 10 ay sonra, aynı şeyle karşılaşıyoruz. 
Yani, îskân Kanununun bâzı maddelerini tadil 
eden, daha doğrusu doğrudan doğruya yeni bir 
îskân Kanunu tedvini için çalışan Muvakkat 
Encümen yine bu hükmü ilâve etmiş bulunu
yor. Muvakkat Encümenin bu hükmü koyması
nı arzulıyan sebebi açıkça anlıyoruz. Orman sev
gisi... Tahribedilen ormanlara karşı bir çare bu
lunması... Ama hepimizde orman sevgisi var
dır. Orman sevgisi hepimizin müştereken sahib-
olduğu bir sevgidir. Evet, ormanı korumamız 
lâzımdır. Muvakkat Encümen, tadil teklifinde 
orman içinde ya§ıyan köyleri mecburi iskâna tâ
bi tutarak değil, onların bulundukları yerde kal
kınmalarını temin ederek, bütün medeni millet
lerin geçtikleri yollardan geçerek bu köylüleri 
kalkındırmak, eksilen ağaçların yerine yeni ağaç
lar dikerek, ağaçsız yerleri ağaçlandırmak su
retiyle ormanları korumak lâzımdır. Bendeni
zin önünde Avrupa Birliğine dâhil 14 memle
ketin orman mevzuatını ilgilendiren kısa bir 
etüd var. Vaktin kısalığına rağmen bâzılarını 
okudum. Bu 14 memleketin hiçbiri ormanları-
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m korumak için böyle zecrî ve tehcir tedbirine 
lüzum görmemiştir. Avrupa mevzuatını çok iyi ! 
bilen ve Avrupa Konseyinin Türkiye'de iskâna 
mütaallik o'.aıı islerini tedvir eden ve orada ça
lışmaları daima takdir edilen Toprak ve İskan 
Umum Müdürü Necati Turgay bu mevzuu ga
yet iyi bilmesi dolayısiyle noktai nazarımıza iş
tirak edecektir. 

ikinci çare, orman idaresiyle ormanlık mııı-
takalarda yaşıyan vatandaşlar arasındaki müna
sebeti eri iyileştirmektir. Yüksek Heyetinizin ka
bul etmiş olduğu Orman Kanunu bize bu im
kânı veriyor. Vatandaşla orman idaresi arasın
da iyi münasebet kuralım ve devamını ist ivelim. 
Bendeniz* şimdiye kadar konuşan Haindi San-
car, Hilmi Dura, İzzet Akçal arkadaşlarımızın 
ifadelerine başka yeni bir şey ilâve etmek iste
miyorum. 

Muhterem arkadaşlar, Hilmi Dura ve arka
daşlarının verdikleri takririn Heyeti. Umumiye-
niz tarafından iltifat görmesini, bu fıkranın tay
yedilmesin! temenni ederim. 

RKİS — Muhit Tümerkan. 
MUHİT TÜMERKAN (Sinob) — Aziz ar

kadaşlarım, kanunun bu birinci maddesinde, 
Hükümetçe ve İcra Vekillerince karar verilecek 
meseleler pek vazıh bir şekilde ifade edilmemiş
tir. 

Burada yapılacak nakillerin şümul dereceleri 
nedir? 

Sonra verilecek İcra Vekilleri kararları hep
sine şâmil midir? Burada kâfi vuzuh olmadığın
dan madde üzerinde ancak sathi bir mütalâa serd A 

edilebilir. Acaba kimler mecburi nakle tâbidir? 
Orman Kanununun görüşülmesi sırasında bil
hassa ormandan nakledilecek vatandaşların mec
buri bir şekilde naklini istiyen arkadaşlarımız da 
olmuş idi. O zaman Büyük Meclis buna karşı 
durmuştu. Meclis, başka tedbirler alarak bu 
bölgelerde yaşıyan insanların kendi arzulariyle 
başka yere naklini düşünmüştür. Bu ruhu bu
gün değiştirmemek gerekir. Orman Kanununun 
müzakeresi sırasında bir takrir ile de belirttiğim 
veçhile ormanın muhafazası doğrudan doğruya 
zecri -tedbirler almakla ve o mmtaka halkını 
başka yere nakletmekle olmaz. Bu takrir/imdeki 
tedbirlerden birisi, orman bölgelerinin tesbiti ve 
orman bölgesi olarak tescil edilen yerlere hiçbir 
kimsenin ağaçtan başka bir şey dikmemesi ve ora
lara ekim yapılmaması idi. Bunun için kuvvetli mü-
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eyyidelorin konması \reter. Köylülerin ormandan 
istifadeleri de ancak, keseceği bir dönüme mu- ' 
kabil en az iki dönüm ağaçlandırma yapmasına 
bağlı kılınmalıdır. Yani yetiştirdiğinin yarısı 
kadar ağacı kesmek iznini bulmalıdır. Bunu for
müle etmek imkânı vardır, dedim. Bu hususta 
yine ısrar ediyorum. 

Arkadaşlar, orman bölgesinde yaşıyan köylü
lerin devamlı surette; muzır ve ormanı tahrib-
eden insanlar olmadığını arz etmek isterim. Bu 
bölgelerde yaşıyanlar ve orada tetkikler yapan 
arkadaşlar bilirler. Orman İçindeki köyde otu- * 
ran insanlar ormanları daima korurlar. Sadece 
müsaadeli olan ve nihayet lüzumsuz ağaçlardan 
ve diğer parçalardan istifade ederler. Bu köy
lülerin mücadele ettikleri husus ormanı olmı-
yan köylülerin ta uzaklardan gelerek, bu orman
lara akın edip onları tahribetmel eridir. Sen kö
yün içindesin, diye bir iki kişinin tahribettiğini 
görerek bütün köyü kaldırmak adaletsizlik olur. 

Arkadaşlar izah ettiler, bir kişinin suçu her-
k kese teşmil edilemez. Bu, Anayasaya ve mülkiyet 
haklarına aykırıdır. Böyle bir hüküm kabul edil
diği takdirde münasip olmaz. Ben, mecburi ola
rak nakledilenler bir yana, kendi arzulariyle 
yerlerinden ayrılacak köylüler bile, buradan 
daha verimli topraklara, daha müsait toprak
lara nakledilecekleri zaman, - kendileri için da
ha iyi teklifler yapıldığı takdirde dahi, - gide
cek olanların akıllarında baba mezarları, ve 
köy hâtıraları bir endişe olur. Bu yüzden, ne 
kadar büyük menfaatler gösterilse evvelâ razı 
olarak, sonra bu nakle yanaşınıyacaklarını tah
min ediyorum. Yaptığım temaslar neticesinde 
edindiğim intiba budur. 

Yapılacak nakillerde köy âbideleri, lıaba, 
ana mezarları ve diğer «türlü hâtıralar» dola
yısiyle her sene veya muayyen zamanlarda zi
yaret edilme imkânlarını vermeli ve bunu sağ-
lıyan bir hükmü kanun metinine madde halin
de ilâve etmelidir. 

Hulâsa olarak arz edeyim, ormanı korumak 
için alınacak tedbirler bu yeni hüküm değildir, 
daha pekçok tedbirler vardır. Bn maddedeki 
(Orman içinde yaşıyan, ormana devamlı ve mu-
sirren zarar ika eden köyler) tâbirinin tayyım 
rica ederim. Böyleleri için ayrı cezalar vardır. 

Keza muhtelif yerlerde, yapılacak tesisler 
veya kesafet dolayısiyle? yapılacak nakillerin 
dahi mecburi olmamasını arz ederim. Büyük 
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şehirlerdeki kesafeti bile hu kanun hükmüne sığ
dıracak nice idareciler bulunacaktır. Zararlı ne-, 
ticelerden kaçınalım. 

REİS — Burhanettin Onat. 
BURHANETTİM ONAT (Antalya) — Muh

terem arkadaşlar; birinci maddenin B fıkrası
nın bir kısmı aleyhinde bu kadar çok ve bu 
kadar belâgatle konuşan bir arkadaş toplulu
ğundan sonra benim çıkıp bunun, bu tâbirin 

• yerinde olduğunu iddia etmem belki biraz fazla 
cüretkârlık telâkki edilecek, ama madem ki, bu
rası her fikre, her kanaate hürmet edilen bir 
kürsüdür, bir müessesedir, bendeniz de bu mev
zuda kanaatlerimi okluğu gibi arz etmekten çe-
kinmiyeceğim. 

Muhterem arkadaşlar; benden evvel konuş
muş olan arkadaşlar güya orman içinde yaşı
yan bütün köyler bu madde mucibince toptan 
tehcire tâbi tutuluyormuş gibi idarei kelâm et
tiler. Böyle bir şey yok, arkadaşlar. Bahsettik
leri bu fıkranın, Orman Kanununun 13 ncü 
maddesiyle alâkası yoktur. 

13 ncü madde; Orman içinde yaşayıp da or
man içinde kalkınmalarına imkân bulunmıyan 
bâzı köylerin, Hükümetin takdirine uyularak 
oradan kaldırılmaları mevzuundadır. (Sağdan; 
arzuları veçhile, sesi) Evet, arzuları veçhile. Bu
rada böyle bir şey yoktur. 

«Musirren ve devamlı şekilde ormana zarar 
verenler» tâbiri vardır. 

Arkadaşlar; burada müdafaalarını yaparken 
musirren ormana zarar verenlerin müdafaasını 
yapıyorlar gibi geldi bana, anlıyamadım. (öyle 
değil, sesleri) 

Muhterem arkadaşlar; orman bölgelerinin 
mebusu arkadaşlarımız bu iş üzerinde hassasi
yetle duruyorlar. Takdir buyurursunuz ki, ben 
de bir orman bölgesinin mebusuyum. Orman Ka
nunu konuşulurken ormanın hakkını ve orman 
içinde yaşıyan köylünün hakkını korumak için 
burada nefes tüketen, ter döken bir arkadaşı
nızım. 

Arkadaşlar, kendi ihtiyarına tâbi olmadan 
bir köyün tehciri mânasına gelir, bu ne demek
tir, diyorlar. Çiftçinin ekinine zarar vereni, çift
çinin hayvanım çalanı nefyederken, başka bir 
tarafa sürerken, siz filânın hayvanını çaldınız. 
sizi filân yere göndereceğiz, müsaade eder misi
niz, mi diyoruz. 

BÎR MEBUS — Olmaz... 
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BURHANETTİN ONAT (Devamla) — Ben

den evvelki arkadaşları kemali hürmetle dinle
dik. Siz de hürmetle değil-, ama sabırla dinle
yin. Oturduğunuz yerden müdahale etmeyim 
Oturduğunuz yerden hüküm vermek hak ve sa
lâhiyetini nereden alıyorsunuz? Hüküm ve ka
rar yine sizindir. Demokraside ekseriyetin kara
rma uyulur. Siz bir noktai nazar ileri sürdünüz, 
ben de bir noktai nazar dermeyan ediyorum. 
Neticede Heyeti Umumiye kararını verecektir. 
Karar benim noktai nazarım hilâfına sudur eder
se kemali hürmetle boyun eğeceğim. Lütfen sa
bırlı olun, dinleyin, müdahale etmeyin. 

Arkadaşlar, orman içinde yaşıyan köy ve kö
yün sakini olan köylüler hakikaten ormanlarına 
bağlıdırlar, hakikaten ormanlarına, ağaçlarına 
aşıktırlar. Eğer bazan ihtilâflar zuhur ediyor
sa ormanı sevmediklerinden ağaca suikast yap
tıklarından değil, Orman Kanununun tatbika
tında alâkalıların gösterdiği fena muameleler
den dolayıdrr. Fakat orman içinde yaşıyan köy
lü veya köy dendiği zaman asırlardan beri gel
miş orada yerleşmiş ağaçla kucak kucağa, or
manla dudak dudağa yaşıyan insan mânası her 
zaman anlaşılmaz arkadaşlar. Gelmiş, ormanı 
bomboş bulmuş, oraya bir ev kurmuş, bir sürü 
getirmiş. Mütemadiyen, sürüsünü iyi otlatabil
mek için ormanı yakmıya başlamış. Sonra bir
kaç ev de, onlara bakmış kurulmuş. Nihayet de
mişler ki, siz 20 hane oldunuz, bir köy olacak
sınız. Bir tanesi buradan yarım saat, diğeri 20 
dakika ötededir, mütemadiyen yakmaktadır, za
rar ika etmektedir. 

Bir misal arz edeyim. Antalya'nın Manav
gat ve Akseki kazalarının hududunu teşkil eden 
bir dere vardır. Oraya gitmek için çok ivicaçlı 
yollardan geçmek icabeder. Bir arkadaşımla be
raber Akseki'ye doğru o yoldan gidiyorduk. Bakı
nız dedim şimdi şu yamacın sağ tarafına gelin
ce bir orman yangını ile karşılaşacaksınız. Dön
dük yamacın sağ tarafında orman yanıyordu. 
Arkadaşım bunu evvelden gördünüz mü, nere
den biliyorsunuz, dedi. Hayır dedim bu yıl gör
medim. Ama senelerden beri her yaz buradan 
geçerken ben bu ormanın yakılmakta olduğunu 
görürüm. Köy diye orada bir ev, şurada bir ev, 
şu uzakta bir ev, köy adı altında buraya yerle
şerek muhitindeki ağaçları mahvu harabetmck-
tedirler. 

İlk senelerde küçük bir leke halinde görülen 
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yangın yeri büyüye büyüye kara bir leke haline 
gelmiş ve ormanın yeşil çehresine yer yer çorak
lık nüfuz etmiş ve yerini kuraklığın asık suratına 
terk etmiştir. Bu maddenin istihdaf ettiği gaye 
bunun önüne geçmektir, arkadaşlar. Yoksa han
gi hükümet, hangi iktidar ve hangi devir olursa 
olsun böyle bir şey vardır, diyerek köylüye zul
metmek istemez. Bütün kalabalık zarar ika edi
yor diye alsın başka yere nakletsin. Bunu akıl al
maz arkadaşlar (Salâhiyet sesleri) Hükümete 
idam salâhiyeti de veriliyor ama karşısına çıkanı 
ipe çekmiyor. Arkadaşlar, çok rica ederim, bir 
köyün, bir köylünün hakkını korurken vatanımı
zın selâmetini, bekasını da düşünmek mecburi
yetindeyiz. Ve ormanın vatan mefhumu içinde 
yerini ehemmiyetini göz önünden ayırmamak 
zaruretindeyizr Bir noktaya işaret edeyim ki, 
bir köylünün işlediği bir suçtan dolayı bütün bir 
köy neden zarar görsün? Bir köylü bir yerde za
rar yaparsa bütün bir köy kaldırılır demiyor. 

Arkadaşlar, şuradan, buradan gelmiş ve gay-
ritabiî bir şekilde teşekkül etmiş köy namı altın
daki bu köylülerin devamlı surette zarar verdiği 
haller ancak istisnai haller olacaktır. Bununla 
beraber yaptığı zarar onbinlerce hektar araziye 
mal olmaktadır ve olacaktır. 

Şimdi böyle bir teklif gelmiş, bunu toptan 
reddedelim. Ne olacaktır? Devamlı bir şekilde 
zarar ika eden zümrenin eline açık bir bono ver
miş olacağız. Ey muhterem köylü sen bildiğin 
gibi yap, ne yaparsan yap, sana kimse birşey 
yapamaz. 

Bunu yapmıyalım arkadaşlar. Kaldı ki, üç 
gün evvel Antalya'nın Gröreden havalisinden 1008 
imzalı bir mazbata aldık. Mazbatada diyorlar ki, 
biz orman içinde hayat seviyemizin inkişafına 
imkân bulamadık, işitiyoruz ki, münbit topraklar 
dağıtacakmışsmız, Allah aşkına bizi buradan, bu 
inziva hayatından kurtarın.. 

ZİYA TERMEN (Kastamonu) — Kastamo
nu'ya yollayın.. 

BURHANEDDÎN ONAT (Devamla) — Ka
yır, Kastamonuluyu bize yollayın, onları da ter
fih ederiz. 

ZİYA TERMEN (Kastamonu) — Memnuni
yetle... Açız.. 

BURHANEDDİN ONAT (Devamla) - Ar
kadaşlar, Serik havalisinde bir vatandaş, bunu 
büyüklerimize de gösterdik, üç buçuk dönüm 
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toprağı, dört. de değil, üç de değil, «%5 dönüm 
toprağından 1955 senesinde bu vatandaş turfan
dacılıktan 22 000 lira almıştır. 

Şimdi bir zaruret içinde, bir mahrumiyet 
içinde ormanı yakarak, ormandan hırsızlık ede
rek, daima ormancı ile aralarındaki ihtilâf yü
zünden muztarip bir vaziyette bulunan bir va
tandaş kitlesini getirip böyle bir araziye iskân 
edersek fena bir şey mi yapmış oluruz arkadaş
lar? Kaldı ki dedikleri gibi, efendim memleke- * 
tin büyük bir köylü tabakası orman mıntakası 
içindedir... gibi sözlere lâfımız yoktur, bir şey 
dediğimiz yoktur. Bu çok mahdut bir zümreye 
inhisar edecek olan dağınık vaziyette ve musır-
ran, inatçı bir şekilde ormana zarar ika eden 
- her geçişte yangın gördüm dediğim yerdeki 
adam 18 defa mahkemeye gitmiş, 18 inde de be-
raet etmiş, çünkü mevzuatımıza göre hâkim so
ruyor, kibriti çakıp ormanı yakarken gördün 
mü diyor, görmedik diyorlar - insanlar ormanı 
yaksın dursun mu, bu millî servet yansın mı ar
kadaşlar? Bu vatandaşı oradan alıp müreffeh 
bir şekilde geçinebileceği arazi vereceğiz, diğer 
maddelerde göreceksiniz bu kanun neleri İhtiva 

'ediyor, ev yapacağız, hattâ toprağını sürüp ve
receğiz, ertesi sene müstahsil hale getireceğiz. 
Bundan istifade etmemek, "ömrübülâh ormancı 
ile didişmek olur. Binaenaleyh istisnai haller 
için konmuş olan bu hükme dokunmıyalım ar
kadaşlar. Bu bir mütalâadır, bir kanaattir. Hü
küm, rey, karar, takdir Yüksek Heyetinize ait
tir. Bunu arz ederken bir noktaya da temas ede
ceğim. 

Arslan Bora arkadaşımız, güzel bir edebiyat 
yaptılar. Arkadaşımız da bu komisyonda idi
ler, bu fıkra hükmü hakkında asla aleyhte bir 
tek kelime konuşmadılar. 

ARSLAN BORA (Tunceli) — Asla, yanlış 
ifade ediyorsunuz, geleceğim, konuşacağım şim
di ; arkadaşlarım şahittir. 

BURHANETTİN ONAT (Devamla) — Ben 
de bu komisyonda idim, arkadaşlarımız da ora
da idiler. Hattâ ne bileyim bu noktai nazara 
takdirkârane iştirak etmişlerdi, arkadaşımızın 
burada bu şekilde konuşmasının neticesi hak
kındaki hüküm yine sizlere aittir. 

REİS — Encümen. 
MUVAKKAT ENCÜMEN M. M. REŞAT AK-

ŞEMSETTİNOĞLU (Bolu) — Muhterem arka
daşlar; mevzu, İskân Kanununun müzakeresi ol-
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duğu halde âdeta Orman Kanununun müzakere
si şeklini elmış olmasından dolayı üzüntü duy
maktayız. 

Muammer Alakant arakadaşımız, maddenin 
birinci fıkrası ile A fıkrasındaki, «bulundukla
rı çevrelerde nüfus kesafeti, toprak yokluğu 
veya verimsizliği hasebiyle nakil veya başka böl
gelere yerleştirilecekler» için mecburiyet mahi
yetini taşıyıp taşımadığını sordular. Kendileri
ni cevaplandırayım : 

îskân Kanununda iç iskân problemlerimizde 
asla mecburiyet varit değildir. Tamamen vatan
daşların arzu ve isteği ile olacaktır. Bu kanunun 
en demokratik hususiyeti de buradadır. 

Yine İskân Kanununun en mühim bir hük
mü de, 2510 sayılı Kanuna nazaran bu noktayı 
vaz'etmiş bulunmaktadır. Biz memleketimizde 
evvelâ, gayritabiî şartlar içinde yaşıyan yüzler
ce, binlerce, milyonlarca vatandaşımızın tabiî 
şartlara ircaı, tabiî noktalara götürülmesi için 
Devletin el uzatmasını bu kanunla temin etmiş 
bulunuyoruz. İç iskân mevzuunda böyle bir hü
küm getirirken zecri tedbir olarak bir nevi teh
cire yer verilmesi asla bahis konusu değildir. 
Onun için (A) fıkrasında mutmain olsunlar ki, 
bulundukları şartlar, köylerinin durumları, sey
lâp, kaymalar, nüfus kesafeti, halkının geçine
memesi gibi haller nazarı itibara alınacaktır. Biz 
de bir âmir hüküm olarak bu fıkrayı birinci 
maddeye koymuş bulunuyoruz. Kendi arzu ve 
istekleriyle müracaat ettikleri takdirde gidecek
lerdir. Nitekim, daha şimdiden 30 a yakın köy 
Orman Umum Müdürlüğüne müracaat etmiş bu
lunmaktadır, bizi bulunduğumuz yerden kaldı
rın diye. Elde mevzuat bulunmadığı için haklı 
taleplerini yerine getirememekteyiz. Onun için 
bu kanunu müstaceliyetle getirmiş ve uzun bir 
hazırlıktan sonra heyetinizin takdirine arz et
miş bulunuyoruz. 

Şimdi, (b) fıkrası : Bu fıkrada arkadaşlarım 
haklı olarak orman içindeki köyleri zecri usul
lerle nakle tâbi tutmak halinin mevcudiyetine 
kaani olmaktadırlar. 3116 sayılı Orman Kanu
nunun 15 nci maddesinde böyle zecri bir hüküm, 
var, 20 sene yaşadı arkadaşlar. 

Son fıkrasında bu işi İskân Kanunu yapar 
diyor. Ama halen mer'i İskân Kanununda orman 
köylerinin kaldırılacağına dair böyle bir hüküm 
yoktur. Hilmi Dura arkadaşımız bu fıkranın kal
dırılmasını istiyor. Şimdi bu hükmü koymazsa-
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mz Orman Kanununca nakledilecek köyler için 
bu kanunda da hüküm olmadığından, arzu etme
lerine rağmen, hiçbir muamele yapılamıyacak
tır. 

Orman Kanununun 13 ncü maddesinde nak
ledileceğini söylüyor. 3116 sayılı Kanunda da 
bunun İskân Kanunu çerçevesinde yapılacağı ya
zılıdır. 

Şimdi; muhterem arkadaşlar; haklı olarak 
maddenin içinden bu zecrilik hükmünün kaldı
rılmasını istiyorlar. Ama arzu ettikleri takdirde 
keyfiyetini bu âmir fıkra içine koymamız zaru
ridir. Aksi takdirde 14, 15, 16 ncı maddelerdeki 
hükümler, orman içinden nakledilecek köyler 
için konmuş hükümlerdir. Nitekim 16 ncı mad
de de denmiştir ki, orman içerisinden nakledile»-
cek köyler için Orman İdaresi kendi bütçesine 
kâfi miktarda tahsisat koyar. Orman Kanunda
ki hükümler, ormanların muhafazası ve idame
si gibi şartları ihtiva eden hükümlerdir, İskân 
Kanuniyle alâkası yoktur. Bu fıkrada bu tarz
da bir tadilât yapılacaksa encümen bunda be
raberdir. 

REİS — Bir dakika, sual soracak arkadaş
lar var. 

MUHİT TÜMERKAN (Sinob) — Efendim, 
kendi arzusiyle ve iradesiyle, ifadesini B fıkra
sına koyduğumuz takdirde «musirren V£ de
vamlı surette zarar ika eden» tâbiri ne olacak
tır? 

REŞAT AKŞEMSETTıNOĞLU (Devamla) 
— Bu kalkıyor, efendim. 

A. HAMDÎ SANCAR (Denizli) — Devamlı, 
musirren tâbiri kalkıyor mu, efendim? 

REŞAT AKŞEMSETTİNOĞLU (Devamla) 
— Bu şekilde kalkıyor, teklifler vardır. Encü
menimiz de arkadaşların bu tarzdaki anlayışla
rına elbette hürmet edecektir. Bu bir zecrilik 
mahiyetini taşıdığı umumi bir kanaat olduğu 
için «arzu ve istekleriyle nakledilecek köyler» 
ibaresinin konmasına taraftarız. 

REİS — Basri Aktaş. Bir sual soracaklar 
efendim. 

BASRİ AKTAŞ (Kastamonu) — 14 ncü 
maddede «Toprak ve İskân İşleri Umum Mü
dürlüğü ormanlık bölgelerden nakledilenler ile 
yeniden iskân edilecekler için köyler kurar» iba
resi, ] nci madde ile bu hüküm bağlandığı tak
dirde kâfi bir hüküm olarak görmüyorum. 
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REŞAT AKŞEMSETTİNOĞLU (Devamla) 

— Şimdi efendim, bu 14 ncü maddede îskân 
Umum Müdürlüğünün yapacağı vazifeler mea
linde tadadedilen bu keyfiyet Hükümet tekli
finde mevcut değildir. Hattâ Hükümet teklifin
de orman kelimesi mevcut değildir. 3116 sayılı 
Kanunun tam 20 senedir uyuyan 15 nci madde
sinin hükmüne bir vuzuh ve sarahat vermek is
tedik. Onun içindir ki, birinci maddeye, orman
la ilgili bir fıkra koymak zaruretini duyduk. 
Bu âmir bir hükümdür. Diğerleri ile ahenkli 
bir şekilde devam etmesi lâzımgelmektedir. 

ÎZZET AKÇAL (Rize) — Efendim, orman 
içindeki köylüleri; nazara almak suretiyle, on
ları bir yerden diğer bir yere cebren nakil ve 
iskân hususunda Hükümetin salâhiyet sahibi bu
lunmadığını ve ancak Orman Kanununda kabul 
edilen hükümlerin çerçevesi dâhilinde arzulariy-
le iskân etmek lâzımgeldiği hususunu komisyon 
kabul ediyor.mu?. 

REŞAT AKŞEMSETTİNOĞLU (Devamla) 
— İzzet Bey .arkadaşımın buyurduğu Orman 
Kanununun 13 ncü maddesinin B fıkrasında 
var, aynen okuyorum, (Bulundukları yerlerde 
kalkmılmasma imkân olmıyacağı anlaşılanların 
dahi müstahsil bir hale getirilmeleri gayesiyle 
ve kendilerinin istekleri üzerine, başka yere kal
dırılmasına îcra Vekilleri Heyetince karar. ve
rilebilir;) 

Fakat bunu kim yapacak? İşte arz ediyo
rum, bu maddenin hükmünü kim yapacak key
fiyetini âmir hüküm olarak birinci maddede sa
rahatle göstermemiz lâzımdır. Kim yapacak key
fiyetini göz önünde bulundurduğumuz için bu 
fıkrayı koymaya mecbur kaldık. Meclisi Âlide 
tezahür eden kanaat şudur, zecrilik uygun, gö
rülmüyor. Encümen olarak buna taraftar olma
dığımız için maddeye bu şekilde bir fıkra ilâve-. 
sini kabul ediyoruz. 

REÎS — Altı tane kifayet takriri vardır. En
cümenden sonra son sözü bir mebusa vereceğim. 
Şevki Erker. , 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa) 
— Söz istiyorum. Niçin beni takaddüm ettirmi
yorsunuz? 

REÎS — Kifayeti henüz okutmadım, kifayet 
kabul edilmediği takdirde sizi arkadaşlardan 
daha evvel konuşturacağım. 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa) 
— Ben de mebusum. 
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REÎS — Efendim, altı tane kifayet takriri 

gelmiştir. Siz arkadaşlara takaddümen grup na
mına konuştunuz. Meclisi Âli kifayeti kabul et
mediği takdirde yazılı 15 arkadaşa takdimen 
grup sözcüsü olarak sizi konuşturacağım. Müza
kereye devam ediyoruz, söz hakkınız mahfıız-

' dur. 
Buyurun, Şevki Bey. 
ŞEVKÎ ERKER (Erzurum) — Muhterem 

arkadaşlar; müzakeresi yapılmakta olan kanu
nun ehemmiyeti aşikârdır. Bu birinci madde, 
kanunun ruhunu ve maksadını teşkil ettiği için 
bu birinci madde üzerinde ne kadar konuşulsa 
yeridir. Bu itibarla sizlerin sabrını yine suiisti
mal etmeden birkaç söz söylemek mecburiyetini 
hissettiğim için özür dilerim. 

Muhterem arkadaşlar; bu kanun bir iç iskân 
ve dış iskân olarak iki hizmeti istihdaf etmek
tedir. Dış iskân, benden evvel konuşan muhte
rem îzzet Akçal arkadaşımızın temennilerine ta
mamen iştirak ederim. Yani iskân plânlarında, 
hariçten getirilecek ırkdaşlarımızın hars kaynaş
malarını temin etmek için gerek şehirlerde, ge
rekse kasabalarda toplu olarak değil; dağınık 
olarak yerleştirilmelerinin mutlak bir zaruret 
olduğuna tatbikatın böyle yapılması kanaatinde 
olduğumu arz etmek isterim. 

İç iskân meselesine gelince : 
Muhterem arkadaşlar, bu yeniden ele alınan 

bir mesele olduğu için bunun kısımları, fıkraları 
üzerinde ayrı ayrı durmak icab ediyor. 

Evvelâ, yurdun hiçbir yerinde bir irtibatı ol-
mıyan ve göçebe halinde yaşıyan vatandaşları
mızın İcra Vekilleri Heyeti Karariyle mecburi 
iskânına taraftarım fakat geriye kalan bütün 
iskân nevilerinin hiçbir suretle cezri olmama
sına ve vatandaşların taleb ve muvafakatlerine 
dayanılmasına bir zaruret vardır. Vatandaşın 
hakkını ve hukukunu gözetmek mecburiyetinde
yiz-

O itibarla bendeniz, şimdiye kadar konuşan 
muhterem hatip arkadaşlarımızın temennilerini 
de dikkatle dinledikten sonra bu maddeyi ye
niden kaleme alarak bir teklif hazırladım,. Bu 
teklifimi fıkra fıkra okuyarak icab eden yerler
de izahlar yaptıktan sonra takdim edeceğim. 
Eğer encümence tasvip ve kabul edilirse rey
lerinize intikal eder, aksi takdirde gene hüküm 
Yüksek Meclisindir. 
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. Muhterem arkadaşlar, iskân meselesinde ga

ileden birisi, vatandaşın kalkınması, geçimini te
min •etmesidir. Bu şahsi yardımdır. Bir de, o 
vatandaşın memleket iktisadiyatında ve memle
ketin Hazinesine yüklediği yükler, köyün, kaza
nın ve sairenin yani bu topluluğun memleket 
hazinesine yüklemiş olduğu mükellefiyet ve hiz
met ifası bakımından güçlükler ve kolaylıklar 
mevzuubahistir. öyle dağ köyleri vardır ki ev
lerinin mesafeleri kilometrelerce sürer. Toros 
dağlarında, Karadeniz dağlarında, Şimali Şarki 
Anadoluda böyle köyler çoktur. Bu köylerin 
mektebini nasıl yapacağız? Yapsak bile çocuk
ları bu mekteplere nasıl götürürüz ? Bu mek
teplerin uzak evlere mesafesi kilometrelerce sü
rer. Hem de arada dağ, bayır vardır. Yapaca
ğımız yolların bakımını nasıl temin edeceğiz! 
Binaenaleyh, bu köyün kalkınması ve gelişmesi^ 
şartlarını nazarı itibara almak lâzımdır. Bu iti
barla iç iskânda bu hususu da açıkça tebarüz 
ettirmek icabediyor. Ben, bu maksatları istihdaf 
eden kanunda aranması lâzımgelen fıkraları şöy
lece tadil edilmesini teklif ediyorum. 

«Madde 1. — Aşağıda yazılı kimseler, (C) ve 
(E) fıkralarmdakiler mecburi» ki - biraz evvel 
arz ettim - Heyeti Vekile karariyle bunlar başka 
yerlere nakledilmesi lâzımgelen göçebelerdir, 
«diğerleri talep ve muvafakatlariyle, bu kanun 
hükümlerine göre münasip mahallere tertip ve 
iskân edilirler.» 

«A) Ziraat, ticaret- ve sanayi bakımlardan 
ve her hangi bir suretle geçim imkânı ve şartları 
elverişli olmıyan veya kuruluşu maarif; sıhhat, 
münakalât gibi medeni gelişme şartları çetin olan 
köyleriıi sakinleri, 

B) Asgari geçimlerini sağlıyacak imkânlara 
sahibolriııyan aileler...» bu tâbir umumidir, şe
hirlerde de olabilir, bunların iskânları aynı za
manda faydalı da olur. 

C) Göçebe ve gezginci topluluklar, bunlar 
üzerinde konuşmaya lüzum yoktur. 

«D) Kurulacak büyük tesisler ' yüzünden 
yerlerinde barınma imkânı kalmıyanlar.» Tesis
lerden maksat Hükümet tarafından kurulacak 
tesisler denilmektedir. Halbuki bu bir İktisadi 
Devlet Teşekkülü tarafından da olabilir, bir 
banka tarafından olabilir. Bir tesis kurulduğu 
zaman elbette ki, buradaki vatandaşlar artık ba-
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rmma imkânından mahrum kalacaklardır. Bina
enaleyh, bu hükmün bunlara teşmili lâzımdır. 

E) Hususi kanunlarla başka yere kaldırıl
malarına icra. Vekilleri Heyetince karar veri
lenler.. 

F) Göçmenlerle bu kanunda yazılı şartları 
haiz olan mülteciler. 

Bu şekilde nazarı itibara alınmasını arz ve 
teklif ederim. 

RE IS — Kifayet takrirleri var, okuyoruz : 

Yüksek Reisliğe 
Birinci madde hakkında yapılan müzakere

ler kâfidir. Bendin tadilini istiyen takrirlerin 
kabulünü arz ederim. 

Antalya 
Kenan Akmanlar 

Yüksek Reisliğe 
Madde üzerinde müzakere kâfidir. Oya ko

nulmasını arz ve teklif ederim. 
Kocaeli 

Cemal Tüzün 

Yüksek Reisliğe 
iskân Kanununun 1 nci maddesi üzerindeki 

müzakereler kâfidir. Maddenin reye konularak 
diğer maddelerin müzakeresine geçilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Tunceli 
Arslan Bora 

Yüksek Reisliğe 
Birinci madde üzerindeki müzakerelerin kifa

yetinin reye konulmasını arz ve teklif ederim. 
Kastamonu 

Süleyman Çağlar 

RElS — Fifayet aleyhinde Sebati Ataman. 
SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — Muhte

rem arkadaşlar, kifayet, mesele tavazzuh ve te
nevvür ettikten sonra kabul edilecek bir husus
tur. Meselede tenevvür etmemiş husus var. En
cümen Sözcüsü arkadaşımız dedi ki, biz şuna ta
raftarız, buna taraftarız; zecri tâbirini kaldıra
lım. Ama Orman Kanununun filân maddesinde 
bu hükmü iskândan zarar edecekler hakkında 
buraya bir salâhiyet konması lâzımdır. Bu (B) 
fıkrasının en sonunda hususi kanunlara göre 
iskân edilmek üzere başka yerlere kaldırılmala
rına icra Vekilleri Heyetince karar verilenler; 
diye bir şey vardır. Bunların tavzih edilmesi 
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ieabeder ve ancak ondan sonra yüksek reyleri- I 
nizin isabetli bir şekilde kullanılması mümkün 
olur. Yoksa, aynı kanunun aynı fıkrasında ay
nı mânada iki tane ibare bulmuş olacağız. Yu
karda orman denilecek ve aşağıda da hususi ka
nunlara göre îcra Vekilleri Heyetince denecek... 

İskânlarına karar verilenler, ibaresinin şü
mulüne Orman Kanununun bu hükmü girmekte
dir. Bu itibarla bendeniz kifayetin aleyhinde- ] 
yim. Yüksek Heyetinizin kifayeti reddetmesini 
rica edeceğim. 

BEİS — Kifayeti reyinize arz ediyorum, bi
rinci madde hakkında müzakerelerin kâfi oldu
ğuna dair takrirleri kabul edenler lütfen işaret 
etsinler... Kabul etmiyenler... Kifayet takrirleri 
kabul edilmiştir. 

Birinci madde hakkında takrirler vardır, bi
rer birer okutuyorum. 

BURHAN.ETT.tN ONAT (Antalya) — İskân 
Kanunu gibi çok mühim bir kanunun en mühim 
bir maddesinin 30 - 35 kişi ile karara bağlanma
sı doğru olmaz. 

REİS — Müzakerelere devam ediyoruz efen
dim, bir kısım arkadaşlar Adliye Encümeninde-
dir, ne yapalım. 

HAMDİ SANCAR (Denizli) -r Bir sual so
racağım... 

REİS — Kifayeti müzakere kabul edilmiş
tir, bu kifayet suallere de şâmildir, özür dile
rim Hamdi Bey. I 

Diğer takrirleri okuyoruz: 

Yüksek Riyasete 
Birinci maddenin (a) fıkrasının: (Bulunduk

ları çevrelerde nüfus "kesafeti) şeklindeki ilk 
dört kelimesi, medeni milletler iskân anlayışı 
ile taban tabana zıt bir levha tersim etmekte 
ve hattâ üstelik, müstakbel hükümetlerimize, si
yasi suiistimallere dahi müsait bir tehcir imkâ
nı vermektedir. 

Millî hükümranlık mevzuunun esası ile alâ
kalı bu millet hakkının, hükümetlere mevdu bir 
şekil gibi anlaşılmıyarak reddolunmasını ve bu
nu teminen de, işbu dört kelimenin, fıkradan 
tayyolunmasmı, saygı ile arz ve teklif ederim. 

Kastamonu 
Ziya Termen 

Yüksek Reisliğe 
Şifahen izah eylediğim sebeplerle 1 nci mad

denin (b) fıkrasından (orman içinde yaşayıp I 
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ormana devamlı ve musirren zarar ika eden köy
ler) ibaresinin çıkarılmasını arz ve teklif ede
riz. 

Çanakkale Kastamonu 
Servet Sezgin Hilmi Dura 

Yüksek Başkanlığa 
İskân kanunu lâyihasının 1 nci maddesinin 

(b) fıkrasında bulunan «orman içinde yaşayıp 
ormana devamlı ve musirren zarar ika eden köy
ler» ibaresinin çıkarılmasını ve bu fıkranın Hü
kümet teklifindeki hale ircaını arz ve teklif ede
rim, 

Tunceli 
Fethi Ülkü 

Yüksek Reisliğe 
Müzakere edilmekte bulunan iskân kanunu 

lâyihasının 1 nci maddesinin (b) bendine Mu
vakkat Encümence ilâve edilen (Orman içinde 
yaşayıp ormana devamlı ve musirren zarar ika 
eden köyler) ibaresinin şifahen arz ettiğim se
beplere binaen çıkarılmasını arz ve teklif ede
riz. 

Denizli Denizli 
Baha Akşit Osman Ongan 

Denizli 
A. Hamdi Sancar 

Yüksek Reisliğe, 
İskân Kanununun 1 nci maddesinin 2 nci 

fıkrası (Orman içinde yaşayıp ormana devamlı 
ve musirren zarar ika eden köyler) cümlesinin 
çıkarılması hususunun reye arzını rica ederim. 

Rize 
İzzet Akçal 

Yüksek Reisliğe 
:Birinci maddenin, ormanla alâkalı (b) fık

rasında yer alan (orman içinde yaşayıp, or
mana devamlı ve musirren zarar ika eden köy
ler) ifade ve ibaresinin, maddeden aynen çıkarıl
masını, mer'i Orman Kanununun 13 ncü madde
si muradına muvazi görerek, arz ve teklif ede
rim. 

Kastamonu 
Ziya Termen 

Yüksek Riyasete 
Müzakere edilmekte bulunan İskân Kanu

nunun birinci maddesinin (b) fıkrasının (or
man içinde yaşayıp ornıana devamlı ve mu-
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sirren Karar ika eden köyler) ibaresinin me
tinden, şifahen arz ettiğim sebeplerden dolayı 
çıkarılması hususunun Yüksek Heyetin tas
viplerine arzani saygılarımla arz ederim. 

Tunceli 
Arslan Bora 

T. B, M. Mecltei Başkanlığına 
1. iskân kanun lâyihasının birinci mad

desinin (b) fıkrasında yazılı, «ormajı içinde 
yaşayıp ormana devamlı ve musirren zarar ika 
eden köyler» ifadesinin kaldırılmasını 

2. Birinci maddeye bir (d) fıkrası ilâ
vesini rica ederim. 

(d) Yukardaki fıkralara göre münasip 
mahallere tertip ve iskân edilenlerin terk 
ettikleri arazide mezar, âbide ve emsali hâtı
ralar her zaman ziyaret edilebilecek şekilde 
muhafaza ve tertibolttnur. 

Saygılarımla sunarım. 
Sinob 

Muhit Tümerkan 

Yüksek Reisliğe 
îskân kanunu lâyihasının 1 nci maddesinin 

(b) fıkrasındaki; «Musirren zarar ika eden köy
ler» tâbiri yerine «Musirren zarar ika eden şa
hıslar» şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Gûmüşane 
S. özcan San 

Yüksek Riyasete 
îskân kanunu lâyihasının 1 nci maddesi (b) 

fıkrasının aşağıdaki şekilde tadilini arz ?e tek
lif ederim, Bolu 

t. Gülez 

Fıkra (b) - Göçebe ve gezginci topluluklara, 
orman içinde bulunan ve kendi muvafakatleriy-
le başka mahallere naklini istiyen köyler, Hü
kümetçe vücuda getirilecek büyük tesisler sebe
biyle yerlerinin değiştirilmesine veya hususi 
kanunlara göre iskân edilmek üzere başka yer
lere kaldırılmalarına îcra Vekilleri Heyetince 
karar verilenler. 

Yüksek Reisliğe 
îskân Kanununun 1 nci maddesinin aşağı

daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
rim. Erzurum 

Ş. Brker 
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MADDE 1. — Aşağıda yazılı kimseler, (c) 

ve (e) fıkralarindakiler mecburi diğerleri, ta
lep veya muvafakatleriyle bu kanunun hüküm
lerine göre münasip mahallere tertip ve iskân 
edilirler: 

a) Ziraat, ticaret, sanayi bakımlarından ve 
her hangi bir suretle geçim imkân ve şartlan 
elverişli olmıyan veya kuruluşu maarif sıhhat, 
münakalât gibi medenî gelişme şartlan çetin 
olan köylerin sakinleri, 

b) Asgari geçimlerini sağlıyacak imkânla
ra sahibolmıyan aileler; 

c) Göçebe ve gezginci topluluklar; 
d) Kurulacak büyük tesisler yüzünden yer

lerinde barınma imkânı kalmıyanlar; 
e) Hususi kanunlarla başka yerlere kaldı 

rılmasma îcra Vekilleri Heyetince karar veri
lenler; 

f) Göçmenlerle bu kanunda yazılı şartları 
haiz olan mülteciler. 

Yüksek Reisliğe 
Birinci maddeye aşağıdaki (d) bendinin ilâ

vesini arz ve teklif ederim. 
Erzincan 
V. Varol 

d) Her, hangi bir suretle arazileri istim
lâk edilen köy ve kasaba halkı. 

REÎS — Efendim, maddenin yazılışı itiba
riyle evvelâ (a) fıkrasına taallûk eden Ziya 
Termen arkadaşımızın takririni okuyup encü
menin mütalâasını aldıktan sonra reye arz ede
ceğim. 

BURHANETTÎıV ONAT (Antalya) — Oku
nan takrir adedi, salondaki mevcut mebus ade
dinden daha fazla. 

REÎS — Ziya Termen'in takririni tekrar 
okuyoruz: 

(Kastamanu Mebusu Ziya Termen'in birinci 
takriri tekrar okundu.) 

REÎS — Efendim, Ziya Termen arkadaşı
mızın teklifi (a) fıkrasındaki (Bulundukları 
çevrelerde nüfus kesafeti) kelimelerinin madde
ten çıkarılması yolundadır. 

ZÎYA TERMEN (Kastamonu) ~ Müsaade 
edin takririmi izah edeyim. 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa) 
----- Takririni izah etsin, Reis Bey... Hayati bir 
mevzudur. 
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REİS — Efendim bir kere teklif Ziya Ter

men'indir. İkiniz birden konuşuyorsunuz, han- ! 

ginize cevap vereyim." ! 
ZIYA TERMEN (Kastamonu) — Riyasete ! 

izah ve hakkımızı müdafaa için tek kişi kâfi j 
gelmiyor. Ne yapalım? i 

REİS — Efendim, kifayet takrirleri okundu J 
ve kabul olundu. Takririniz geldi. Söz de al
mıştınız. Kifayet takriri kabul edilmemiş olsa 
idi söz alıp noktai nazarınızı izah edecektiniz. 

ZİYA TERMEN (Kastamonu) — Reis Bey 
size tarih huzurunda soruyorum, Nizamnamede 
takrir sahibinin fikrini izah etmesi hakkında 
bir fıkra yok mudur? 

REİS — Kifayetten sonra yoktur. Oylama 
sırasında söz alınmaz, ben de tarih huzurunda 
size arz ediyorum. 

ZİYA TERMEN (Devamla) — Reis Bey, 
takrir kifayetten sonra okunur. Görüyorsunuz 
ki, yine bir Nizamname hükmünü çok sarih ola
rak çiğnediniz. 

REİS — Çok rica ederim, Ziya Bey, Riyase
te karşı fazla ileri gidiyorsunuz. Daha ileri git
mekte ısrar ederseniz size tüzüğü tatbik etmek 
zorunda kalacağım. 

ZÎYA TERMEN (Devamla) — Söz istiyo
rum, usulünüzün yanlışlığını tescil etmek üzere 
söz istiyorum. 

REİS — Ziya Bey, size soz veremem. 
Ziya Termen arkadaşımızın (A) fıkrası hak

kındaki takrirlerini reyinize arz ediyorum. En
cümen iştirak etmemektedir. Yani, bu dört ke
limenin fıkradan çıkarılmasını kabul edenler 
lütfen işaret buyursunlar.. Kabul etmiyenler.. S 
Takrir reddedilmiştir. 

Efendim yeni bir takrir geldi, en aykırı bir 1 
tekliftir. Okuduktan sonra reylerinize arz ede- 1 
eeğim. i 

Yüksek Reisliğe 
Acele ile yanlış bir metnin kabulü ihtimali

ni önlemek üzere 1 nci maddenin encümene iade
sini arz ve teklif ederim. 

Konya I 
Hidayet Aydı ne r 1 

REİS — Efendim Hidayet Bey, verilmiş olan I 
takrirlerle birlikte maddenin encümene iadesini I 
istemektedir. Encümen iştirak ediyor. Böylece I 
Hidayet Beyin takririni reylerinize arz ediyo- I 
rum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edil- 1 
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mistir. Mevcut tadil teklifleriyle birlikte birin
ci maddeyi encümene veriyoruz, efendim. 

İskânlı veya serbest göçmenler ve mültecilerle 
alâkalı hükümler 

Göçmen ve mültecilerin tarifi ve kabulleri 
MADDE 2. — Türk soyundan olup Türkiye'

de iskân edilmek üzere dışardan münferiden ve
ya müçtemian yurda gelmeleri kabul edilenlere 
iskânlı göçmen, Hükümetten iskân istememek 
şartiyle gelmeleri kabul edilenlere serbest göç
men bir zaruret ilcasiyle Türkiye'ye sığınanlara 
ise mülteci denilir. 

İskânlı veya serbest göçmenlerin yurda ka
bullerine ve Dahiliye Vekâletince ilticaları tanı
nanlardan bu kanun hükümlerine tâbi tutulmak 
istiyenlere ait şartlar, Dahiliye, Hariciye, Sıhhat 
ve İçtimai Muavenet Vekaletleriyle Toprak ve 
İskân İşleri Umum Müdürlüğünce müştereken 
tesbit edilir. 

Kimlerin Türk soylu sayılacakları veya bu 
Suretle muamele görecekleri Dahiliye ve Harici
ye Vekâletleri ile Toprak ve İskân İşleri Umum 
Müdürlüğünün müşterek teklifleri üzerine İcra 
Vekilleri Heyetince kararlaştırılır. 

Hususi bir anlaşma dolayısiyle Türkiye'ye 
mecburi olarak gelecekler; yapılan anlaşma hü
kümlerine ve Hükümetçe verilecek kararlara 
göre kabul, olunurlar. 

Hususi bir anlaşma mevcudolmaksızm Tür
kiye'ye toptan hicrete tâbi tutulanlar hakkın
da İcra Vekilleri Heyetince verilecek kararlar 
dairesinde muamele yapılır. 

Lozan Muahedenamesiyle millî sınırlarımız 
dışında kalan topraklarda sakin ve hakkı hıya-
'rmı Türkiye lehine kullanarak tâbiiyetimizi 
muhafaza eden Türk soylu kimselerden Türki
ye'de yerleşmek nıaksadiyle gelecekler, yurda 
geliş tarihlerinden itibaren altı ay içinde iskân
larını talebederlerse muhtaçlık durumlarına gö
re İskânlı göçmen veya serbest göçmen muame-
1 esin e tâ bi tutulu r 1 a r.' 

Muntazam pasaportla ve ecnebi sıfatiyle Tür
kiye'ye gelmiş olup da, Türkiye'de yerleşmek is-
tiyen Türk soylu kimseler, Dahiliye Vekâletinin 
muvafakatine istinaden muhtaç, iseler iskânlı 
göçmen muhtaç değillerse serbest göçmen mua
melesine tâbi tutulurlar. 

Dahiliye Vekâletince ilticaları kabul edilen
lerden kabul tarihinden itibaren altı ay içinde 
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Türkiye'de daimî olarak yerleşmek ve bu kanun 
hükümlerine tâbi tutulmak istiyenler, Dahiliye 
Vekâletinin iş'arı üzerine Toprak ve İskân İşleri 
Umum Müdürlüğünce İskânlı' veya serbest göç
men muamelesine tâbi tutulurlar. 

REİS — İkinci madde hakkında söz. Muam
mer Alakant'mdır. 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa) 
— Efendim, müzakere ederken, Reis Bey arka
daşların bâzı anlaşmazlıklarına mâni olmak 
için, bir iki ciheti bizim de öğrenmemiz ve mey
dana koymamız lâzım. 

REİS — İkinci madde hakkında -söz aldınız, 
Muammer Bey... 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Devamla; 
— Yine ikinci madde hakkında konuşacağım. 
Yalnız bu ciheti arz etmek lüzumunu hissettim. 

REİS — Usul hakkında söz istemiş olsaydı
nız, söz verirdim. 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Devamla) 
— Efendim, İçtüzüğün 85 ııci maddesi diyor ki, 
encümen veya parti grupu namına söz istedikle
rinde encümen reisi veya. mazbata muharriri ile 
grup reisi veya sözcüleri sıraya bağlı değildir. 

Son söz mebuslarındır. 
Şimdi biz evvelâ söz istediğimiz zaman ta

kaddüm hakkımızı Riyaset kabul ediyor, bek
liyoruz, encümen konuşuyor veyahut Hükümet 
konuşuyor, eti son söz milletvekilinin, biz de 
bekliyoruz hakkımızı istimal etmek için. Encü
men sözlerimizi cerhediyor, Hükümet cerhedi-
yor. Grup namına, bu cerhedilen sözleri izah 
edeceğimiz zaman, söz istediğimiz zaman, Riyaste 
diğer bir milletvekiline söz veriyor, grup sözcü
süne söz vermiyor. Birkaç zaman evveline kadar 
bu böyle değildi, daima vekilden, komisyondan, 
milletvekilinden sonra grup sözcüsüne söz verilir, 
noktai nazarlarını söyler, ondan sonra kifayeti 
müzakere takriri reye konurdu. Bunun bu şekilde 
anlaşılması lâzımdır.'Aksi takdirde; bir grup çı
kacak noktai nazarını ileri sürecek, encümen ve
ya, hükümet bunu cerhedecek, grup sözcüsü ken
dini müdafaa edemiyecek, son soz milletvekilinin 
olduğuna binaen bir milletvekili konuşup kifayet 
reye konacak. Yani bu şekilde grup kendi noktai 
nazarını müdafaa edemiyecek. 

Yine Nizamnamemizin bir maddesinde, bir mil
letvekili takririni kısaca izah edebilir, denilmek
tedir. Bıı vazivette ne zaman izah ederek? Evvelâ 
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takrirler okunmuyor, kifayeti müzakere veriliyor. 
takrir ondan sonra okunuyor. Şimdi Ziya Ter
men arkadaşımızın takriri yanlış anlaşıldı, biz 
grup namına A fıkrasının tamamen çıkarılmasını 
istemedik. 

BEİS — Evet, dört kelimenin çıkarılmasını 
istediniz. 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Devamla) 
— Grup namına dört kelimesinin çıkarılmasını 
istedik, yani mecburî iskâna tâbi olmasın dedik. 
Komisyon da mecburiyet yoktur, dedi. Grupça 
bu kelimelerin çıkarılmasını istemekten -maksadı
mız mecburi ahvalde idi, Ziya Termen kısaca bu
nun izahını yapacaktı, buna da müsaade edil
medi. Anlaşmazlık bunlardan doğuyor, biz, mut
laka kavga etmek için söz istemiyoruz. 

EEİS — Şüphesiz efendim, biz de öyle telâk
ki etmiyoruz. 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Devamla 
•— İkinci madde, bilhassa hariçten gelecek göç
menler için esaslı hükümleri ihtiva etmektedir. 
Hakikaten hariçten gelecek göçmenlerin iskân 
işi Türkiye için çok mühim olan meselelerden bi
risidir. 

1870 tarihinden beri Osmanlı İmparatorlu
ğundan ayrılan memleketlerde kalan türkler, ya
vaş yavaş imha edilmekte ve birçokları da temsil 
edilmekte ve yine birçokları da tehcir edilmek 
suretiyle imha edilmektedir. 

Bizim memleketimiz de Osmanlı İmparator
luğundan ayrılmış olan bu türklere muhtaç bu
lunmaktadır. 

İkinci madde, hariçten gelecek türklerin, Tür
kiye'ye gelmelerini esas itibariyle kabul ediyor. 
Fakat şimdiye kadar tatbikatta, bendeniz bu 
işin basındaydım, hariçten gelen Türkler, Tür-, 
kiye'ye gelirken birçok müşkülâta mâruz kal
maktadır. Birçok hallerde bunlar mümkün 
olmuyor. 

Şimdi, Yugoslavya'da bulunan bir Türk, ne 
şekilde ; ne şartlar ve formaliteler dâhilinde Tür
kiye'ye gelecek? Türkiye'de hısımları; akraba 
lan bulunacak. Akrabaları bulunur veya bulun
maz. Muhabere de sansüre tâbi. O memleketten 
gelmek istiyen insanlara ora hükümeti tarafın
dan müsaade edilmemektedir, tazyik altında bu
lundurulmaktadır. Türkiye'de eski vatandaşı
nı bulacak, Türkiye'de akrabası olduğuna dair 
bir vesika alacak, ondan sonra Yugoslavya'dan 
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gelecek. O da oradaki Hükümetin tazyikinden 
kurtulmuş bulunursa konsolosluktan vize ala
cak, ondan sonra Türkiye'ye gelecek. 

Birçok gazetelerde okuduk. Pabuçsuz olarak 
Türkiye hududuna gelen Türkler var. Bunlara 
muayyen şartlar içerisinde Türkiye'ye gelme 
imkânı bahşedümelidir. Burada 2 nci maddede 
Dahiliye Vekâleti, Sapık Vekâleti, iskân,Umum 
Müdürlüğünün tesbit edeceği şartlar içerisinde 
bu vatandaşlar gelebilir. Hiç kanuni muayyeni-
yet yok. Ve kanuni unsurlar ikinci maddeye ko
nulmamış. Immigration, hariçte bulunan vatan
daşların memleketimize gelmesi, meselesi, bu
gün dünyanın birçok memleketlerinde çok mü
him bir mevki işgal etmektedir. Bu devletler, 
milyonlarca lira sarf etmekte, ayrıca bakanlık
lar kurmakta ve muayyeniyet esasına bağlan
maktadırlar. israil'de bu esasa bağlanmıştır. Bu 
sene hariçten yüz bin tane yahudi gelecektir. 
Diyor ve etrafa, konsoloslarına haber gönderi
yor. Şu memleketten bu kadar, bu memleketten 
şu kadar gelsin, diyor. Artık başka.memleketten 
israil'e gelecek bir kimse için formalite mevzuu-
bahis değildir. Bulunduğu memleket müsaade 
etmiyorsa kaçarak geliyorlar. Bu ikinci madde
de hiç böyle bir şey yok. Bu İskân Kanunundan 
beklediğimiz faydayı eldje etmek ve immigration 
meselesini çözmek mümkün olmıyacaktır. Ve 
şimdiye kadar da görmedik arkadaşlar. 

Bugün, Yunanistan'dan Garbi - Trakya'dan, 
Balkanlardan, Suriye'den hattâ Irak'tan Türki
ye'ye, gelecek nice insanlar vardır. Bir muayye
niyet yoktur, kanuni unsurlar bilinmiyor, işte 
bu sebeplerle ikinci maddeye bunları koymak lâ
zımdır. 

Diğer taraftan; ikinci maddenin birinci fık-. 
t rasında; «Türk soyundan olup Türkiye'de iskân 

edilmek üzere dışardan gelecekler» deniyor. 
Bu Türk soyundan olmak birçok müphemi-

yetlere meydan veriyor. Bendeniz iş başında 
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şöyle bir hâdiseye şâhidoldurn. Yugoslavya'dan 
Türkiye'ye gelmek istiyen bir göçmen vize iste
miş, şehbenderimiz bu gelmek istiyenin Arnavut 
soyundan olduğunu yazmış. Tahkik ettik. Bu
nun akrabası senelerce evvel Türkiye'de yerleş
miş asker olmuş, Millî Mücadeleye iştirak etmiş
tir. 

Arkadaşlar, hepiniz bilmektesiniz ki, Orta -
Anadolu'dan Garba savaşa, giden Türkler o mm-
takalarda yayılmış ve yayıldıkları yerlerde ba-
zan-meselâ askerler, akıncılar gibi oradaki ka
dınlarla evlenmişler ve onların lisanlarını almış
lar. Şimdi, Yugoslavya'dan gelenler Boşnaktır, 
Arnavutluk'tan gelenler Arnavut, diye gelmiye-
cekler mi? Güney - Doğu Anadolu'ya yakın köy
lerde Arapça konuşulmaktadır, bunlar Arapça 
konuşuyor, Kürdistan'dan gelenler Kürtçe ko
nuşuyor, diye Türkiye'ye gelmesinler mi? Şimdi 
beri bir teklifte bulunuyorum, «Türk aslından 
olan ve müslüman olan kimseleri, konuştukları 
lisanın Türkçe olup olmadığına bakmaksızın göç
men olarak kabul edelim. Demin de arz ettim, 
başka memleketlerden Türkiye'ye gelecek göç
menler için kanuna muayyen unsurlar koymak 
hususunu Heyeti Celileniz ve encümen kabul et
meyip de bu şekilde müphem bir halde kalması 
ve efendim Sağlık Vekâletinin, Hariciye Vekâle
tinin, iskân Umum Müdürlüğünün müştereken 
tesbit ettikleri şartlâY dairesinde, Türkiye'ye ha
riçten gelenler hükmü ipka edilecek olursa; arz 
ettiğim gibi gayeye ulaşamayız. O bakımdan ya
ni; «Türk ve müslüman olanlar göçmen olabilir» 
kaydının kabul edilmesini rica ediyorum. 

Şimdi bu iki takririmi takdim ediyorum, 
efendim. 

REÎS -— 24 Haziran 1957 Pazartesi günü 
saat 15 te toplanmak üzere İnikada son veriyo
rum. 

Kapanma saati : 18,05 

• ' » ' ^ » • « » İ ' ••*" 
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6. — SUALLER VE CEVAPLAR 

A — TAHRÎRİ 

1. — Sinob Mebusu Şeraf ettin Aylıan'm, 8i-
nob vilâyeti ormanlık mmtakasmda bulunan 
bâzı köylerin yollarının n-c zammı tamamlana
cağına dair sualine Dahiliye Vekili Namık 
Gedik ile Ziraat Vekili Esat Budakoğlu'nvn 
tahrirî cevabı (T/323) 

16 . IV .1957 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda arz ettiğim hususların Dahiliye ve 

Ziraat vekilleri tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılmasına delâlet buyurmanız rica olu
nur. 

• Sinob 
Şerafettin Ayhan 

Sinob'un ormanlık mıııtakası dâhilinde bu
lunan Avlasökü, Kurt köyü, Himmetoğlu ve 
diğer komşu köylerin yol yapılması hususun
da 5 . II . 19*55 tarihli dilek ve mazbatalarına 
16 . VI . 1955 gün ve 555 sayılı vilâyet Nafıa 
Müdürlüğü kanaliyle Sinob valisinin cevabı 
Feri memuru ve tekniker gönderilerek yol gü
zergâhları tesbit edilmiştir, denilmekte ise de 
maalesef bugüne kadar esaslı bir faaliyet gö
rülmediği anlaşılmaktadır. 

Gerek orman mahsullerinin nakli ve gerek
se köylü vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacı 
için lüzumlu olduğuna kanaat getirdiğimiz bu 
yolların ne zaman tamamlanacağının Dahiliye 
ve Ziraat vekilleri tarafından cevaplandırılma
sını rica ederim. 

T. C. 
Dahiliye Vekâleti 21 . VI . 1957 

M. t G. M. 
3 ncü Daire Rs. 

M. Ş. M. 
Sayı : 631-538.,14294 

özü : Sinob ormanlık mıntaka-
smdaki köy yollan H. 

*T. B. M. M. Yüksek Reisliğine 
19 . IV . 1957 tarihli ve Umumi Kâtiplik Ka-

AL VE CEVABI 

nunlar Müdürlüğü 7-323/4088/18686 sayılı yazı
ları karşılığıdır. 

Sinob vilâyeti ormanlık mmtakasmda bulu
nan bâzı köylerin yollarının ne zaman tamam
lanacağına dair Sinöb Mebusu Şerafettin Ay
han tarafından Yüksek Reisliğinize verilen tah
rirî sual takriri üzerine gerekli incelemeler yap
tırıldı. 

1. Sinob - Ayancık şosesinin 53 ncü kilo
metresinden ayrılan Göldağı - Akveren - Kurt-
avlağısökü - Himmetoğlu köylerini takiben Si
nob - Boyabat şosesinin 64 ncü kilometresinde 
Kurtlu hanına mülâki olan 40 kilometre uzun
luğundaki bu yolun 7 - 8 kilometrelik kısmı ev
velce orman idaresi tarafından yapılmış olup 
kurak mevsimlerde geçide elverişli bir halde ise 
de mütebakisinin iyi bir etüdü icabettirdiği, 10 
neu kilometreden sonra birçok dereleri atladı
ğından muhtelif açıklıkta sınai imalâta lüzum 
hâsıl olduğu ve mürtefi yerlerden geçmesinden 
ötürü ancak yazın istifade mümkün olabileceği, 
bu yolun standart bir hale getirilmesi için asgari 
1,5 milyon lira sarfı icabedeceği ve yol üzerinde 
fazla köy bulunmaması hasebiyle şimdilik vilâ
yetçe programa alınmasının düşünülmediği. 

2. Ancak aslında bir orman yolu olan bu 
yolun biraz daha genişletilmesi ve uzatılması or
man idaresince ele alınmış olup naklolunacak or
man mahsullerinin miktar ve kıymeti de nazara 
alınarak bu yıl ancak 7 - 8 kilometrelik bir kıs
mının esaslı bir şekilde inşası için lüzumlu yüz 
bin lirayı aşan bir tahsisatın orman bütçesine 
konduğu ve her sene mevcuda bir miktar daha 
ilâvesiyle ilk 20 kilometrelik yolun ikmali dü
şünüldüğü, Sinob Valiliğinin 15 . V . 1957 gün 
ve Nafıa Md. 790 sayılı yazısından anlaşılmıştır. 

Keyfiyeti saygı ile arz ederim. 

19 . VI . 1957 

Dahiliye Vekili 
Namık Gedik 
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T. C. 

Orman Umum Müdürlüğü 
Ziraat Vekâleti 19 . VI . 1957 

Şubesi: 8 
İL No.: 8212-P, 

U. No. :1290, 1417 
Özet: Sinob Mebusu Şe-
rafettin Ayhan'ın sual 
takriri hakkında. 

T. B. M. M. Reisliği Yüksek Makamına 
19 . IV . 19T>7 gün ve Kanunlar Müdürlüğü 

ifadeli 7 - :J28/4()88/18686 sayılı emirlerinize O: 
Kastamonu Orman Başmüdürlüğüne bağlı 

Ayancık Orman İşletmesinin ormanlık mıntakası 
dâhilinde bulunan Avlasökü, Kurtköyü, Him-

metoğlu ve diğer komşu köylerin yol durumları 
mahallen tetkik edilmiş olup Sinob - Ayancık 
şosesinin 5;>. km. sinden itibaren Akveren'e ka
dar evvelki senelerde inşa edilmiş ve yamaçtan 
geçmekte olan toprak yolun, yağmurlu havalar
da her türlü nakliyata sekte vermesi hasebiyle 
1956 yılında yeniden etüdü yaptırılmış ve işlet-
meşince bu sene tamirine başlanmış olduğu an
laşılmıştır. Tamiri için lüzumlu her türlü tahsi
sat işletmesine verilmiştir. 

Diğer köylerin ormanla ilgili yollarının ise 
1958 yılında inşa ve tamir edileceğini ıttılaları-
nıza saygılarımla, arz ederim. 

Ziraat Vekili 
E. Budakoğlu 

7. — ÂRÎZALAR VE TELGRAFLAR 

Nahiyelerinin kaza haline ifrağını temin eden 
Kanunun kabulü münasebetiyle gönderilen tel
graflar : 

1. Ortaköy D. P. Bucak Başkanı Şevket 
Koçyiğit, 

2. Boğazlıyan Sarıkaya halici, 
.'}. Sarıgöl Belediye Reisi Ahmet Eryılmaz, 
1. Kurucaşilo Kalkındırma Derneği, 
5. Espiye D. P. Reisi Ahmet Turan. 

» © - « 

T. B. M. M. Matbaası 
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ÎÇtima: 3 S . S A Y I S I : 

3222 sayılı Telsiz Kanununun 6566 sayılı Kanunla muaddel 
S nci maddesinin tadiline dair kanun lâyihası ve Münakalât 

Encümeni mazbatası (1 /686) 

T.C. 
Başvekâlet 6 . VI . 1.957 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-592/1619 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

3222 sayılı Telsiz Kanununun 6566 sayılı Kanunla değiştirilen 5 nci maddesinin tadili hakkın
d a Münakalât Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi îcra Vekilleri Heyetince 5 . VI . 
1957 tarihinde kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibesiyle birlikte sunulduğunu saygıla
rımla arz ederim. 

Başvekil V. 
S. Ağaöğlu 

ESBABI MUCİBE 

6326 sayılı Petrol Kanununa göre memleketimizde yapılmakta olan petrol aramalarında yeraltı 
Mnyesiniıı tesbiti ve sondaj yerlerinin tâyini için yapılması icabeden jeofizik etüdlerde, suni yer
altı ihtizazları meydana getirilerek uzak mesafelerden yeryüzüne inikas eden bu ihtizazlar sis
mograflarla kaydolunmaktadır. 

Yeraltı bünyesini takip için yapılan bu etüdlerde ihtizaz yerleriyle kayıt yerlerinin devamlı 
irtibat halinde bulunmaları lâzımgelmektedir. 

Simograf kayıtlarının takibedilecek yeraltı bünyesinin şekil ve derinliğine göre, değişen me
safelerden alınması gerektiğinden telefon irtibatının seyyal bir durumda olması zarureti hâsıl 
olmaktadır. 

Bu yüzden, sismük jeofizik etüdlerde seyyar radyo - telefon kullanılması bu nevi etüdlerin lâzımı 
gayrimufarikı haline gelmiştir. 

İrtibatın kolay ve süratli bir şekilde tesisi, etüdlerin kolaylıkla ve süratle yapılmasını intac-
cdeeeğinden, petrol aramalarında gerek, randımanve gerekse maliyet bakımından fevkalâde avantaj 
sağlıyacaktır. 

Diğer taraftan, petrol aramaları maksadiyle yapılan sondaj ameliyelerinin tam bir emniyet 
içinde ve fasılasız olarak günde 24 saat mesai sari'iyle yapılmasa gerekmektedir. 

Petrol ameliyatında lüzumlu malzeme ve sair ihtiycların zamanında öğrenilmesi, sondaj sıra
sında yangm, infilâk veya beklenmedik her hangi bir hâdlisenin vukuu halinde acele direktif 
verilmesi ve gerekli tertibatın derhal alınması için de ameliyat yeri ile merkez arasında telsizle 
sıkı bir irtibat tesisi lüzumludur. 

Yukarda arz edilen sebeblerle Petrol Kanununa göre petrol ameliyatı yapanların verici 
telsiz tesisatı kurup işletmelerine imkân vermek zarureti hâsıl olmuş ve bu maksatla ilişik ka
nun lâyihası hazırlanmıştır. 

268 
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Münakalât Encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Münakalât Encümeni 19 .VI. 195T 

Esas No. 1/686 
Karar No. 10 ' 

Yüksek Reisliğe 

3222 sayılı Telsiz Kanununun 6566 sayılı Ka- Münakalât Encümeni 
nunla muaddel 5 nci maddesinin tadiline dair Reisi Mazbata Muharriri 
kanun lâyihası encümenimizde, ilgili vekâlet tem- Bilecik Afyon Karahisar 
sileilerin iniştirakiyle tetkik ve müzakere edildi. Y. Üresin R. Çerçel 

Hükümet esbabı mucibesinde serd edilen hu- Kâtip 
suslar encümenimizce de yerinde ve uygun muta- Sivas < Ankara 
lâa edilmiş, kanun lâyihasının 1 nci maddesinde- E. Erdinç F. Zincirkıran 
ki (c) fıkrası (a) fıkrasiyle tevhidedilerek 1 nci îmzada bulunamadı 
madde tadilen 2 nci ve 3 ncü maddeler ise aynen Bitlis Kocaeli 
ve ittifakla kabul edilmiştir. , N. Barut S. Göksel 

Umumi Heyetin yüksek tasviplerine arz edil- Balıkesir Malatya 
mek, üzere Yüksek Reisliğe saygı ile arz olunur. M. Iştın H. özbay 

{ S. Sayısı : 268 ) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

3222 sayılı Telsiz Kanunumun, 6566 sayılı Kanun
la muaddel 5 nci maddesinin tadiline dair kanun 

lâyihası 

MADDE 1. — 3222 sayılı Telsiz Kanununun 
6566 sayılı Kanunla muaddel 5 nci maddesi aşa
ğıdaki şekilde tadil edilmiştir : 

Madde 5. — Karada umumiyetle verici tel
siz tesisatı vücuda getirmek için hususi şahısla
ra ve müesseselere ruhsat verilmez. 

Ancak : 
a) Lüzumu halinde resmî müesseselere, 
b) Kurulması, işletilmesi ve neşriyatı ta

mamen Hükümetin murakabe ve kontrolü altın
da bulunmak, takati bin kilovattan aşağı olma
mak, neşriyatı karşılığında her ne suretle olur
sa bir ücret alınmamak ve Hükümetle akdedile
cek mukavelede tâyin edilecek ve en çok on yılı 
geçmiyecek olan bir müddetin sonunda tesisat 
sahasına dâhil bütün arazi ve arsalar, tesisatı 
ve bunların her türlü teferruatiyle mütemmim 
eüzüleri tamamen ve bedelsiz olarak Devlete terk 
edilmek kayıt ve şartlariyle yerli ve yabancı 
hususi hukuk hükmi şahıslarına, 

c) Petrol Kanunu hükümlerine göre pet
rol ameliyatı yapanlara, 

Bu nevi tesisat vücuda getirmek ve işletmek 
için icra Vekilleri Heyeti karariyle ruhsat veri
lebilir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

5 . VI . 1957 

Başvekil V. 
S. Ağaoğlu 

Devlet Vekili ve 
Millî M. V. V. 

Ş. Ergin 
Devlet Vekili 
C. Yardımcı 

Millî Müdafaa Vekili 

Hariciye Vekili 

Devlet Vekili 
M. C. Bengü 
Devlet Vekili 

E. Kalafat 

Adliye Vekili 
H. A. Göktürk 
Dahiliye Vekili 

İV. Gedik 
Maliye Vekili 
H. Polatkan 

MÜNAKALAT ENCÜMENİNİN TADİLİ 

3222 saydı Telsiz Kanununun 6566 sayılı Ka
nunla muaddel 5 nci maddesinin tadiline dair 

Kanun 

' MADDE 1. — 3222 sayılı Telsiz Kanununun 
6566 sayılı Kanunla muaddel 5 nci maddesinin 
(a) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 5. — Karada umumiyetle verici tel
siz tesisatı vücuda getirmek için hususi şahısla
ra ve müesseselere ruhsat verilmez. 

Ancak: 
a) Lüzumu halinde resmî müesseselere, Pet

rol Kanunu hükümlerine göre petrol ameliyatı 
yapanlara, 

Bu nevi tesisat vücuda getirmek ve işletmek 
için İcra Vekilleri *Heyeti kararı ile ruhsat ve
rilebilir. 

b) Kurulması, işletilmesi ve neşriyatı tama
men Hükümetin murakabe ve kontrolü altında 
bulunmak, takati 1000 kilovattan aşağı olma
mak, neşriyatı karşılığında her ne suretle olur
sa olsun bir ücret alınmamak ve Hükümetle akde
dilecek mukavelede tâyin edilecek ve en çok 10 
yılı geçmiyecek olan bir müddetin sonunda te
sisat sahasına dâhil bütün arazi ve arsalar, tesi
satı ve bunların her türlü teferruatiyle mütem
mim cüzileri tamamen ve bedelsiz olarak Dev
lete terk edilmek kayıt ve şartlariyle yerli ve 
yabancı hususi hukuk hükmi şahıslarına. 

MADDE 2. — Hükümetin 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Maarif Vekili 
T. İleri 

Ikt. ve Ticaret Vekili 
A. Aker 

Güm. ve Inh. Vekili 
H. Hüsman 

Münakalât Vekili 
A. Demirer 

Nafıa Vekili ve 
Hariciye V. V. 

E. Menderes 
Sıh. ve iç. Mua. Vekili 

N. Körez 
Ziraat Vekili 

E. Budakoğlu 
Çalışma Vekili 

M. Tarhan 
işletmeler Vekili 

S. Ağaoğlu 

mmm 
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Türk Havayolları Anonim Ortaklığı baklandaki 6623 sayılı 
Kanunun 14 ncü maddesinin değiştirilmesine dair kanun lâyihası 
ve Münakalât, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/525) 

T. C. 
Başvekâlet 30 . VII . 1956 

Kanunlar ve Kararlar % 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 - 397/2711 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Türk Havayolları Anonim Ortaklığı hakkındaki 6623 sayılı Kanunim 14 ncü maddesinin 
değiştirilmesine dair Münakalât Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi îcra Vekilleri 
Heyetince 12 . V n . 1$56 tarihinde kararlaştırılan kanun lâyihası ile esbabı mucibesinin ilişik 
olarak sunulmuş olduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCÎBB 

Mülga Devlet Havayolları Umum Müdürlüğünde emekliliğe tâbi bir hizmette iken yeni teşek
kül eden ve tamamen hususi hukuk hükümlerine göre idare edilmekte bulunan Türk Havayolları 
Anonim Ortaklığına intikal edenlerin müktesep haklarının devamı uygun görülmüş ve 14 ncü 
madde bu maksada göre kaleme alınmıştır. 

Bilâhara; yetişmiş personel tedariki zarureti karşısında ve müktesep haklarının mahfuziyeti 
esası göz önünde tutularak mülga Devlet Havayollarından gayrı emekliliğe tâbi her hangi bir 
hizmette vazife görenlerden de tou ortaklığa alınacakların emeklilik haklarının devam ettirilmesi 
gayeye uygun bir tedbir olarak mütalâa edilmiştir. 

.Kanamın meriyete girmesinden sonra ortaklıkta vazife alanların durumlarını ıslah için muvak
kat madde sevk "edilmiştir. 

Münakalât Encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Münakalât Encümeni 20 . VIII . 1956 
Esas No: 1/525 
Karar No: 22 

Yüksek Reisliğe 

Türk Havayolları Anonim Ortaklıklığı hak- Kanun lâyihasiyle istihdaf edilen gaye; tek-
kındaki 6623 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin nik bir hüviyeti bulunan Türk Havayolları Ano-
değiştirilmesine dair kanun lâyihası encümeni- nim Ortaklığına kıymetli, mütehassıs eleman te
mizin 18 . VIII . 1956 tarihindeki toplantısında darikidir. 6623 sayılı Kanunun encümenimizde 
görüşüldü. ük görüşülmesi sırasında bilhassa mütehassıs 
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eleman tedariki bakımından ortaklığın kurulu
şundan sonra da tâyin edilecek personelin emek
lilik haklarının devamı uygun görülmüş idi. An
cak;- kuruluşundan sonra tâyin edilecek perso
nele yüksek derecede maaş verileceği mütalâa-
siyle bu teklife iltifat edilmemiş ve kuruluştan 
sonra ortaklığa tâyin edilecek personelin emek
lilik haklarının devamı kabul edilmemişti. 

Halbuki : Ortaklık kurulduktan sonra yeni, 
mütehassıs eleman tâyinine zaruret hâsıl olmuş 
ise de kendilerine yüksek derecede maaş verile
mediği gibi emeklilik hakkı da tanınmamış bu
lunduğundan ortaklık için mütehassıs elaman te
dariki mümkün olamamıştır. Encümenimizin de 
6623 sayılı Kanunun görüşülmesi sırasında izhar 
ettiği endişe bu yeni teklifle izale edilmiş bulun
ması itibariyle kanunun heyeti umumiyesi esas 
itibariyle kabule şayan görülmüştür. 

Kanunun birinci maddesi Hükümetin teklifi 
veçhile aynen kabul edilmiştir. 

Muvakkat maddeye gelince *. Hükümet tek

lifi yine esas itibariyle muvafık mütalâa edil
miş, ancak vuzuh verme bakımından aşağıdaki 
şekilde tadil edilerek madde kabul edilmiştir. 

(Muvakkat madde — Emekliliğe esas bir 
hizmette bulunup da 6623 sayılı Kanunun me
riyete girmesinden sonra Devlet Havayolları ve 
Türk Havayolları Anonim Ortaklığında bir va
zifeye tâyin edilmiş olanlar hakkında da yu-
karıki madde hükmü tatbik olunur) 

2 nci ve 3 ncü maddeler aynen kabul edil
miştir. 

Havalesi gereğince Maliye Encümenine gön
derilmek üzere Yüksek Reisliğe arz olunur. 

Münakalât Encümeni 
Reisi Y. M. M. 

Afyon K. 
R. Çerçcl 

Balıkesir 
M. Iştın 

Ankara 
F. Zincirkıran 

Bitlis 
S. tnan 

Kâtip 
Sivas 

E. Erdinç 
Bitlis 

AT. Barut 
Sivas 

M. Turam, 

Mâliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye Encümeni 
Esas No. 1/525 
Karar No. 82 

Yüksek Reisliğe 

24 . VIII. 1956 

Türk Havayolları Anonim Ortaklığı hakkın
daki 6623 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun lâyihası, Hükümet 
temsilcilerinin iştirakiyle encümenimizde tetkik 
ve müzakere olundu: 

Hükümetin esbabı mucibesinde serd edilen hu
suslar eneümenimizce de yerinde görülmüş, an
cak Münakalât Encümeni metni daha uygun bu
lunduğundan mezkûr metin aynen kabul edil
miştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Encümenine tevdi 

buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Maliye Encümeni Reisi 

Amasya 
H. Koray 
Bolu 

S. Baysal 
Samsun 

Ş. Vluçay 
Siird 

M. D. Süalp 
imzada bulunamadı 

M. M. 
Afyon K. 
O. Talu 
Giresun 

A. İzmen 
Seyhan 

M. Akçalı 
Sivas 

K. Oskay 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türk Havayolları Anonim Or
taklığı hakkındaki 6623 sayılı 
Kanunun 14 ncü maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun lâ

yihası 

«MADDE 1. — 6623 sayılı Ka
nunun 14 ncü maddesi aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir.-

«Madde 14. — Anonim Ortak
lığın personeli hususi hukuk hü
kümlerine tâbidir. Ancak, bu ka
nunun meriyete girdiği tarihte 
Devlet Havayolları Umum Mü
dürlüğünde emekliliğe esas bir 
hizmette bulunanlardan Türk 
Havayolları Anonim Ortaklığı
na intikal edenlerle evvelce 
emekliliğe esas bir hizmette bu
lunup da bilâhara Anonim Or
taklıkta'bir vazifeye tâyin olu
nacakların emeklilik haklan de 
vam eder. 

Bunların emeklilik dereceleri
nin yükseltilmesinde 5434 sayılı 
Kanunun 15 nci maddesi hü
kümleri tatbik olunur.» 

MUVAKKAT MADDE -
Emekliliğe esas bir hizmette bu
lunup da bu kanunun meriye
tinden evvel Türk Havayolları 
Anonim Ortaklığında bir vazife
ye tâyin edilmiş olanlar hakkın
da da yukanki madde hükmü 
tatbik olunur. 

MADDE 2. — Bu kanun neş
ri tarihinde meriyete girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hü
kümlerini icraya İcra Vekilleri 
Heyeti memurdur. 

12. V I I . 1956 
Başvekil 

A- Menderes 

— 3 — 
MÜNAKALAT ENCÜMENİNİN 

TADİLİ 

Türk Havayolları Anonim Or
taklığı hakkındaki 6623 saydı 
Kanunun 14 ncü maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun lâ

yihası 

i MADDE 1. -~ 6623 sayılı Ka-
j nunun 14 ncü maddesi aşağıda-
} ki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 14. — Hükümetin 14 
ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MUVAKKAT MADDE — 
Emekliliğe esas bir hizmette bu
lunup da 6623 sayılı Kanunun 
meriyete girmesinden sonra 
Devlet Havayolları ve Türk 
Havayolları Anonim Ortaklı
ğında bir vazifeye tâyin edil
miş olanlar hakkında da yukar-
daki madde hükmü tabik olu
nur. 

MADDE 2. — Hükümetin 
ikinci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin 
üçüncü maddesi aynen kabul 
Hİilmiştir. 
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MALİYE ENCÜMENİNİN 
TADİLİ 

Türk Havayolları Anonim Or
taklığı hakkındaki 6623 sayılı 
Kanunun 14 ncü maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun lâyi

hası 

MADDE 1. — Hükümetin 
birinci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — 
Münakalât Encümeninin mu
vakkat maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Hükümetin 
ikinci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE a — Hükümetin 
üçüncü maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 



m 
— 4 — 
« i l H 8 İ 1 , 

Devlet Vekili 
M. C. Bengü 

Devlet Vekili ve 
Millî M. V. V. 

Ş. Brgvn. 
Devlet Vekili 

E. Kalafat 
Devlet Vekili 
C. Yardıma 

Adliye Vekili 
B. A. Göktürk 

Millî Müdafaa Vekili 

Dahiliye Vekili ve 
HariciyeV. V. 

E. Menderes 
Hariciye Vekili 

Maliye Vekili 
İV, ökmen 

Maarif Vekili 
A, özel 

Nafıa Vekili 
M. Çavuşoğlu 

îkt. ve Ticaret Vekili 
Z. Mandalinti 

Sıh. ve İç. Mua. Vekili 
İV. Körez 

Güm. ve Inh. Vekili 
H. ffüsman 

Ziraat Vekili 
E. Bvdakoğlu 

Münakalât Vekili 
A. Demir er 

Çalışma Vekili 

İşletmeler Vekili' ve 
Çalışma V. V. 
8. Ağaoğlu 
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Bütçe Encümeni mazbatası 

• T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 

Esas No. 1/525 
Karar No. 132 

%0 . VI . 1957 

Yüksek Reisliğe' 

Türk Havayolları Anonim Ortaklığı hakkın
daki 6623 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin 
değiştirilmesine dair Münakalât Vekâletince ha
zırlanan ve Yüksek Meclise takdimi îcra Vekil
leri Heyetince kararlaştırılıp Başvekâletin 30 . 
VII . 1956 tarihli ve 71 - 397/2711 sayılı tezke
resiyle gönderilen kanun lâyihası, Münakalât 
ve Maliye encümenleri mazbataları ile birlikte 
encümenimize havale edilmiş olmakla Maliye 
ve Münakalât vekâletleri mümessilleri hazır ol
dukları halde tetkik ve müzakere edildi. 

Kanun lâyihası, Türk Havayolları Anonim 
Ortaklığı hakkındaki 6623 sayılı Kanunun 14 
ncü maddesinin, Anonim Ortaklığın personeli
nin hususi hukuk hükümlerine tâbi olduğuna, 
ancak bu kanunun meriyete girdiği tarihte Dev
let Havayolları Umum Müdürlüğünde emekli
liğe esas bir hizmette bulunanlardan Türk Ha
vayolları Anonim Ortaklığına intikal edenlerin. 
emeklilik hizmetlerinin devam edeceğine dair 
mevcut hükmün tadili surethde 6623 sayılı Ka
nunun meriyete girdiği tarihten sonra emeklili
ğe esas bir hizmette bulunanlardan müesseseye 
intisabedenlerin de emeklilik haklarından isti
fadelerinin temini maksadiyle ihzar edilmiş bu
lunmaktadır. 

Devlet Havayolları Umum Müdürlüğü 6623 
sayılı Kanunla Anonim Ortaklık haline ifrağ 

edilmiş olmakla hususi hukuk hükümlerine tâ
bi bulunuyor. Bu sebeple kanunun meriyetinden 
sonra müessesede vazife kabul edecek personeli
nin ne Devlet ve ne de iktisadi Devlet Teşkilâ
tı memur ve personeli gibi mütalâa edilemiyece-
ğinden dolayı Emekli Sandığı ile münasebetle
rinin tesisine ve bu suretle lâyihanın kabulüne 
imkân görülememiştir. 

Mazbatamız Umumi Heyetin tasvibine arz 
edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Balıkesir 
II. İmre 
Ajrdın 

Z. Uray 
Çorum 

¥. Gürsel, 
Gümüşane 
Z, Başağa 

Muğla 
A. Sartoğlu 

Ordu 
S. İşbakan 

Trabzon 
*SY. F. Kalaycıoğbu 

Yozgad 
D. Akbeî 

Mazbata M. 
Zonguldak 

S. Ataman 
Balıkesir 

M. H. Timurtaş 
Erzurum 

Ş. Erker 
İzmir 

B. Bügin 
Muş 

§. Ağaoğlu 
Seyhan 

A. Topaloğhı 

Katip 
Tokad 

ö. Sunar 
Çankırı 
T. Uygur 
Balıkesir 

M. Başkurt 
Muğla 

Ar. Poyrazöğlu 
Niğde 

A. N. Kadîoğlu 
Sinob 

S. Somuncuoğlu 
Trabzon 

/. Şener 
Yozgad 

T. Alpay 

*>&<( 
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