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kullanırken evvelâ Anayasaya ve onun getir- j 

9 . 6 . 1970 O : 1 

Sayfa 
raporu- (Millet Meclisi 1/152; Cumhuriyet 
Senatosu 1/1116) (S. Sayısı : 1442) 243: 

247,250:257 
7. — SORULAR VE CEVAPLAR 257 
B) YAZILI SORULAR VE CEVAP

LARI 257 
1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 

Sami Eücük'ün, Batı Trakya Türklerinin 
gayrimenkul sahibi olabilmelerine dair 
yazılı soru önergesi ve Başbakan adına 
r-ışişleri Bakanı ihsan Sabri Çağlayangil'-
ıv. cevabı (7/639) 257:258 

2, — Cumhuriyet Senatosu İstanbul 
üyesi Ekrem özden'in, istanbul ilinin 
nâFim plânı çalışmalarına dair yazılı so
ru önergesi ve tmar ve iskân Bakam Hay
rettin Makiboğlu'nun cevabı (7/872) 258:259 . 

ı diği müesseselere saygı göstermeleri gerektiği-
I îii ifade etti. 
I Kastamonu Üyesi Ahmet Nusret Tuna; Per-

^onel kanunu tasarısının getirdiği yenilik ve 
faydalan izah ile, kanunun esası bilinmeden 

İ iddia ve tahriklerle memlekette huzursuzluk 
I yaratıldığını beyan etti. 
i Vazife ile yurt dışına gidecek ottan Millî 
| Lğitim Bakanı Orhan Oğuz'a dönüşüne kadar, 
| Devlet Bakanı Hüsamettin Atabeyli'nin vekil-
I lik edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
I okundu, bilgi edinildi. 

! Çiftçilerin T. C. Ziraat Bankası ve Tarım 
İ Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının taksit-
! indirilmesi hakkında kanun tasarısını görüş-
| nvek üzere tasarının havale edildiği komisyon-

lardan dörder üye alınmak suretiyle bir Ge
çici Komisyon kumlmasma dair Ticaret Ba
kanı Gürhan Titrek'in önergesi okundu ve ka
bul olundu. 

»« ^afrn M 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
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«Ticaret ve Sanayi Odaları», «Ticaret Oda
ları», «Sanayi Odaları», «Ticaret Borsaları» ve 
Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sa
lı? yi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Ka
nununun bâzı mahfelerini değiştiren kanun 
teklifi üzerinde görüşüldü. Verilen önerge uya-
riüca yapılan açık oylamada yeter sayı bulun
madığı ve oylamanın gelecek birleşime bıra
kıldığı bildirildi. 

Tasarı 
1. — 22 Nisan 1982 tarihli ve 45 sayılı Yük-

uV Hâkimler Kurulu Kanununun bâzı madde
lerinin yeniden düzenlenmesine ve bâzı madde
lerinin değiştirilmesine dair kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni (M. Mec
lisi 1/210; C. Senatosu 1/1121) (Anayasa ve 
Adalet Komisyonuna) (Müddet iki ay) 

Raporlar 
2. — 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) 

işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında-

BAŞKAN — Gündem dışı üç konuşma var
dır. Sayın Hamdi özer, «Memleketimizde bir 
ihtilâl şayiası yaygın hale gelmiştir. Halkımız 
tereddüt, endişe ve huzursuzluk içindedir. Şe
refli Silâhlı Kuvvetlerimiz, millet iradesine 
karşı itham altındadır. Bunun mahzurları, ger
çekleri ve gerekleri hakkında gündem dışı mâ
ruzâtta bulunmak istediğimi saygılarımla arz 

9 Haziran 1970 Salı günü saat 15,00 te top
lanılmak üzere Birleşime saat 19,00 da son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Kayseri 

Mehmet ünaldı Sami Turan 
Kâtip 

Denizli 
Hüseyin Atmaca 

ki kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
i'poru (M. Meclisi 1/343; C. Senatosu 1/1120) 
(S. Sayısı : 1444) (Dağıtma tarihi : 5.6.1970) 

3. — Toprak ve iskân İşleri Genel müdür
lüklerinin birleştirilmesi hakkındaki 5613 sayılı 
Kanuna ek kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (M. Meclisi 
i/274; C. Senatosu 1/1118) (S. Sayısı : 1445) 
(Dağıtma tariM : 8 . 6 . 1970) 

3 SÖYLEVLER 
ederim.» demektedir, önerge sahibi?... Yok. 
Bulundukları takdirde Başkanlık görüşünü ifa
de edecektir. 

1. — Erzincan Üyesi Fehmi Baysoy'un; 
Personel kanunu tasarısının Parlâmentoya şev
kinin piyasanın yükselmesine s ebeb olduğuna, 
Hükümetin bâzı anamaddelere yaptığı zamla-

2. — GELEN KAĞITLAR 

> • • — Iiı m w 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Sırrı Atalay 
KÂTİPLER : Ömer Ucuzal (Eskişehir), Zerin Tüzün (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

• » 

BAŞKAN — 78 nci Birleşimi açıyorum. 

10 Haziran Çarşamba günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı yapılacağını 
bilgilerinize sunarım. 

4. — DEMEÇLER 
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rm fiyat yükselişlerini hızlandırdığına dair de
meci. 

BAŞKAN — Sayın Baysoy, «Devlet tara
fından konulan son zamlar ve bâzı iktisadi 
Devlet Teşekküllerinin tutumu hakkında» gün
dem dışı bir konuşma istemektedirler. Sayın 
Baysoy, bu konuşmasını beş dakika içinde ya
pacaklarını ifade etmişlerdir. 

Buyurun Sayın Baysoy. 

FEHMİ BAYSOY (Erzincan) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler; Devlet memurlarının 
aylıklarına ne zaman bir zam yapılma şayiası 
çıkarsa, piyasada kendiliğinden bir yükselme 
her zaman gördüğümüz bir haldi. Fakat, bu se
fer Personel Kanununun Meclise sevk edildiği 
sıralarda, Devletin bâzı müesseselerinin kendi 
mamullerine yaptığı zamlar, diğerlerine benze
mez şekilde piyasayı yükseltmiştir. Bilfarz, 
demir üzerine yapılan zam sadece demir ve bi
na inşaatlarına yapılan zamlarla kalmamış, 
ayakkabı çivisine kadar bu artış intikâl etmiş
tir. Piyasa bundan çok mustariptir. Buna mu
kabil, bâzı Devlet dairelerimizin tutumları da 
hiç memnun edici değildir. Şöyle ki, karma eko
nomi bugünkü Hükümetin programında yer al
mış ve bunu benimsiyen partilerimiz de Türki
ye'de mevcut. Hal böyle iken, ticaret erbabını 
çok kötü duruma düşürecek vaziyetleri bâzı 
müesseseler almaktadır. Şimdi bunun basit bir 
misalini vereceğim. 

Elimde bir mukavele örneği var. Bu muka
velede şöyle bir kayıt konmuş : 

«Mütaahhit, ihale tarihinden sonra, gerek 
esas taahhüt süresi içinde, gerekse mücbir sebep
lerden dolayı uzatılan süre içinde, taahhüdün 
tamamen ifasına kadar, vergilere zam yapılma
sı veya yeni vergiler ve resimler konulması, fi
yatların yükselmesi, nakliye, sigorta primleri ve 
işçi ücretlerinin artması gibi sebeplere istinaden 
fazla para verilmesi veya süre uzatılması tale
binde bulunamaz.» 

Şimdi, mukavelede istenen şey de, 20 tane 
13 tonluk lâstik tekerlekli silindir ve bunun ke
şif bedeli de 368 bin lira. Bu silindir bir demir 
yüküdür. Şimdi bunu alan bir müteahhidi sis 
tasavvur edin. Ne olacaktır? Demire % 40 zam 
yapılmıştır ama, elindeki mukavele gereğince, 
bu zammı Hükümet dahi yapmış olsa bir şey aîa-

— 236 
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mıyacaktır. O halde, iki şey kalıyor ortada; ya 
bu mütaahit iflâs edecektir, yahut da yaptığı 
malzemeyi âzami tasarruf edeek veya kötü tara
fına gidip, karşısındaki daireyi bunu almaya ic
bar edecek bir hale gelecektir. Bu nasıl anlaş
mazlıktır, bir türlü aklım, ermez? 

Bizim iktisadi Devlet Teşekküllerimiz daima 
tek taraflı mukavele yaparlar. Şimdi bir misal 
olarak PTT yi ele alalım. Evimize telefon alır
ken, muayyen şartları bize kabul ettirirler, basa
rız imzayı. Ama, muhavereye gelince, yapamaz
sınız. Cidden düşünüyorum da, şu PTT yi idare 
eden teknik elemanlar, yani bu telefon muhave
resini düzgün yürütmekle mükellef olan arkadaş
lar, acaba kendileri hiç telefonla konuşmuyorlar 
mı? Yahut onların telefonları başka türlü mü
dür, nedir bilmiyorum? Geçen aksam âcil bir 
hasta ihtiyacı için telefona sarıldık; ne 01 i doğ
ru dürüst alabilirsiniz ne de şehirlerarası yaz
dırdıktan sonra 06 yi bulmanıza imkân yok; ol
maz böyle. Şimdi böyle bir haleti ruhiye içinde
ki bir insanın ne hale düşeceğini düşünün. Ya
hut evinizde maazallah bir yangın çıktı, ihbar 
edeceksiniz; açarsınız telefonu saatlerce bekler
siniz. Bu nasıl bir gidiştir, aklım ermez. Ama, de
diğim gibi, yapacağı vazifeyi yerine getirmedi
ğinden dolayı müessese mesul değildir. Fakat, 
siz PTT ye karşı ufacık bir hata işlerseniz, der
hal telefonunuz kesilir. 

Sonra arkadaşlar, hangi gün, hangi müessese
nin ne zam yapacağını kimse bilmez. Bir anlaş
maya varır, bir ihracat işi düşürürsünüz; sabah
leyin kalkarsınız ki, Devlet Demiryolları % 150 
ye yakın vagon ücretlerine zam yapmış. Bu nasıl 
şeydir canım? 

Yine geçen gün, üzüldüğüm bir şeye mutta
li oldum. Onu da arz edeyim. Malûmuâliniz es
kiden Amerika'dan, süttozu, et ve saire gibi faz
la maddeler Türkiye'ye bazan iyi, bazan çok cüzi 
fiyatlarla verilirdi. Ne ise bu simdi kesildi. Şim
di işitiyorum, Avrupa'daki mevcut fazla tereyağı 
ve süttozu için Türkiye'ye teklif yapılmış. Bunu 
bâzı müesseseler reddetmiş. Fakat, en son ola
rak Et - Balık Kurumunun 3 800 ton süttozu ve 
2 000 ton tereyağının ithali için teşebbüste oldu
ğunu işittim. Şimdi, ben bir hayvancılık memle
ketinin çocuğuyum. Bugüne kadar hayvancılı
ğımıza yeteri kadar ehemmiyet verilmemişti. 
Ama, son olarak bir gelişme ve çalışmalarımız 
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var. Yer yer süt fabrikalarımız açılmış. Bizim 
bugün Süt Endüstrisi Kurumunun ve özel teşeb
büsün elinde, bir hayli süt mamulleri depo edil
miş vaziyette durur iken, kalkıp da bir müessese 
üç, beş kuruş kâr edeceğim diye, tereyağını it
hal eder ve benim hayvan mahsulleri pazarımı 
alt üst ederse, olmaz. Bu nasıl şeydir? Bir ta
raftan elimizdeki mevcut malları ihracsdip, dö
viz temin etme dururken, başka yollara sapma
nın ben mânasını anlamıyorum. Şu halde, mem
lekette yapılacak iş, bu gibi birikmiş mallarımı
zı, şu veya bu şekilde kolaylıklar göstermek su
retiyle, ihraç imkânlarını hazırlamaktır. Diğer 
taraftan da bu tek taraflı çalışan ve daima ken
dilerine yontan İktisadi Devlet Teşekküllerinin 
çalışmalarına bir düzen vermek ve vatandaşın 
hakkını koruyacak bir duruma getirmek lüzu
muna kaani olduğumu arz etmek için söz aldım. 

Hepinizi saygı ile selâmlarım. (Alkışlar.) 

2. — Sivas Üyesi Hüseyin Öztürk'ün; İzmir'
in Kınık ilçesinin Yayla köyünde öğrencisine 
kırık not veren iki öğretmenin 15 - 20 kişi tara
fından kıyasıya dövüldüklerine, bu hareketin öğ
retmenlerin şahsına değil zihniyetlerine karşı ol
duğuna dair demeci. 

BAŞKAN — Sayın Hüseyin öztürk, 9.6,1370 
Salı, yani bugünkü birleşimde gündem dışı söz 
istemektedirler, dövülen öğretmenlerle ilgili 
olarak. Sayın öztürk, çok kısa olan önergeniz 
gibi, dört - beş dakikayı aşmıyan bir gündem 
dışı konuşma için, buyurun. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Çok değerli 
Başkanım, kıymetli arkadaşlarım, Türkiye'de bu
gün üzücü olaylar zinciri birbirini takibetmek-
tedir. Bu, şüphesiz ki, bendeniz gibi hepinizi üz
mektedir. Bunlardan bir tanesi de dün İzmir'in 
Kınık ilçesinin Yayla köyünde olmuştur. Bir öğ
retmen öğrencisine sınıf geçemiyecek not ver
miştir. Fakat öğrencinin ağabeysi öğretmenin 
karısına küfretmiştir ve ondan sonra da olay 
başlamıştır. Bu basit bir olay gibidir. Ben bunu 
ele alırken, bakanlıklardan sordum, adliyeye in
tikal etti ise ele almıyayım dedim. Millî Eğitim 
Bakanlığından şu ana kadar aldığımız haber, 
«bize intikal etmiş bir durum yoktur» elediler. 
Ban de Anayasanın bize verdiği imkânlar mu
vacehesinde ele almak ve sizlere bahsetmek, l:u 
gibi olayların önlenmesi için Parlâmento ola

rak bâzı tedbirler almak gerektiğine inanarak 
huzurunuzu işgal etmiş bulunuyorum. 

Olayın başlangıcı basit bir olay gibi görü
nüyor ama, sonradan bilhassa silâhlı kişilerin, 
ellerinde demir ve sopalarla, çapalarla, yirmi -
otuz kişinin hücum ederek iki öğretmeni öle
siye dövmeleri ve birisinin zorlukla kaçıp ekin 
tarlaları içerisinde canını kurtarırken, diğerinin 
öldü diye bırakılması ve ondan sonra sürüklen
mesi ve Haldun Ateş'in ölüsünün muhtara tes
lim edilmesi gibi bir olayla karşı karşıya kalı
yoruz ki, bu, bir zamanlar Menemen'de Kübilây'ı 
şehide den insanların yaptıkları ile tıpatıp aynı
dır. 

Çok değerli arkadaşlarım, bugün Türkiye'de 
o kadar çirkin olaylar gelişiyor ki, bakıyorsu
nuz bir Atatürk Üniversitesinde silâhlanmış 
halk üniversiteyi basıyor, 130 kişi «öğrenciler, 
biz burada okuyamayız» diye ayrılıyorlar. Rek
tör de orada hâlâ ben rektörüm diye oturuyor 
ve Devlet Başkanı, bu konu üzerine hiç sesi 
çıkmadan, yerinde oturuyor. Bu kürsüden ye
min eden ve memleketin huzurunu, bütünlüğünü 
koruyacak olan Devlet Başkanı, orada oturyor 
vo başka pazarlıkların peşinde koşuyor. Sayın 
Başbakan, bu çirkin olaylar karşısında, bu olay
ların nedenleri üzerine eğilip, bu olayları çözücü 
hiçbir metot ve yol aramıyor. Parlâmento ola
rak biz de burada oturuyoruz ve olaylar gün
den güne gelişiyor. Bu gelişen olayların Tiuv 
kiye'yi nereye götüreceğini hiç tahmin etmiyor 
gibi bir vurdumduymazlık içinde rahat edebili
yoruz, arkadaşlar... 

BAŞKAN — Sayın öztürk, Devletin başın
da bulunan Devlet Başkanı için, «Devlet Baş
kanı da başka pazarlıklar içindedir» şeklindeki 
cümlenizi Devletin başında bulunan Cumhurbaş
kanı için, yasama organında bir mevzuun konu
şulduğu sırada, asgari bir hürmet duygusu ile 
bağdaşır görmüyorum. Bu sebeple, bu şekildeki 
sivri kelimeleri kullanmamanızı rica edeceğim. 
Devam ediniz (A.P. sıralarından «bravo Baş
kan» sesleri) 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Sayın 
Başkanım, Reisicumhur, memleketin içinde olan 
her şeyden sorumludur. Biz örneklerini görmü
şüz. Büyük Atatürk'ün de bu olayların üzerine 
nasıl eğildiğini nutukları ile, belgeleri ile görüp 
okuyoruz. Bir Reisicumhur, Atatürk'ün temsil 
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ettiği, Atatürk'ün değerlendirdiği makamı de
ğerlendirmektedir. Aynı istikamette, aynı ilke
lere bağlı olarak hareket etmesini bir Senato 
Üyesi olarak arz etmemde hiçbir mahzur gör
müyorum. 

BAŞKAN — Bu şekilde ifadenize de hiç 
kimse bir şey demez. 

HÜSEYÎN ÖZTÜRK (Devamla) — Teşekkür 
ederim. 

Çolk değerli arkadaşlarım, Türkiye'de öğret
menlerin kıyımı başlamıştır, öğretmenler bir 
boykot yapmıştır. Kanunidir, değildir, o ayrı 
konu. Arkasından öğretmen dövme ve öğretmen
leri silâhlandırılmış partizanlara dövdürme ve 
bu öğretmenlerin hakkını aramama gibi, dev
rimci öğretmenlerin Atatürk ilkeleri ve Ata
türkçülük üzerindeki gelişmelerini kırmak için 
yapılan bu hareketler hiçbir zaman Türk ulusu 
tarafından tasvip görmiyecektir. Bir avuç insa
nın, köyde 15 - 20 kişinin silâhlandırılıp, sopa
landırılıp bu şekilde sevk edilişi ve arkasından 
da suçluların yakalanmayışı ve yakalanan suç
lular içerisinde asıl suçluların değil de, diğer 
olaylarda olduğu gibi, karakolda işkenceler ya
pılarak, siyah işkence metotları ile, Ortaçağ me
totları ile işkence yapılarak, mahkemelere sevk 
edilip beraat eden kişilerin durumunda olduğu 
gibi, burada da asıl işkence yapılan suçsuz ki
şilerdir, asıl suçlular kol gezmektedir, Türki
ye'de. 

Değerli arkadaşlar, bugün Türkiye'deki dev
rimci hareketleri kırmak için girişilen bu şeri-
atçi, demokratik ve lâik Cumhuriyet ilkelerinin 
köküne kibritsuyu dökecek ka/dar ileri giden bu 
hareketlerin önünde kim olduğunu gericiler bi
liyordu. öğretmenler var. Kim var başka? Adli
yeciler var. Başka, bakıyorlar devrimci gençlik 
var. Bunları kırarsak Atatürkçü gençlik, Ata
türkçü öğretmen, Atatürkçü adliyeci susacak, 
ondan sonra da meydanı boş bulacaklar. Bu, 
mümkün değildir. Türkiye'nin belli kuvvetleri, 
dinamik güçleri vardır. Orduyu da karşısına 
aldılar, bir zamanlar. Ama, bugün ona sığın
maktan başka çare bulamadılar, öğretmene de 
sığınmaktan, devrimci gençliğe de sığınmaktan, 
adaleti en iyi şekilde tecelli ettiren adalet men
suplarına da sığınmaktan başka çare bulamıya-
caklardır. Çünkü, bunlar Anayasanın verdiği 
hakları, Atatürk'e olan inançlarını en iyi kul

lanan ve en iyi uygulıyan kimseler olarak tarih 
boyunca - değil bugün - zafere ulaşacak onlar
dır. Kaybedecek olanlar, onların bu devrimci 
hareketlerini kırmak isüyeıı ve kanunsuz şekil
de hareket ettiren, kişileri silâhlandıran ve on-
la,rı dövdüren, öldürten, sürüten insanlar ola
caktır. Saygılar sunarım. (C.H.P. sıralarından 
alkışlar) 

3. — Ankara Üyesi Turgut Cehe'nin; 'mem
leketin içinde bulunduğu huzursuzluğun sebep -
netice yönünden incelenmesi gerektiğine dair 
demeci. 

BAŞKAN — Saym Cebe, «memleket sat
hında son zamanlarda dozunu artıran çeşitli si
yasi ve içtimai hâdiseler üzerinde durmak ve 
bâzı hal çarelerine işaret edebilmek» arzusu ile 
gündem dışı söz istemektedirler. Aynı rica ile, 
kısa konuşmak şartiyle, Sayın Cebe buyuru
nuz. 

TURGUT CEBE (Ankara) — Saym Baş
kan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 
son haftalarda 35 milyonluk Türk topluluğu
nun yaşadığı vatan sathında, hiç de tasvibi 
mümkün görülemiyecek çeşitli hâdiselerle kar
şılaşmaktayız. 

Bu hâdiseler sadece görünüşten ibaret ve 
cemiyette mutat telâkki edilecek neviden olsa 
idi mesele olarak üzerinde durulması uygun gö-
rülmiyebilirdi. Ama, işin içine nüfuz edilince, 
birtakım hastalıkların, aksaklıkların neticesi 
vukubulan hâdiselerin üzerine acilen eğilmemizi 
ve sebeplerini araştırmamızı ve hal çarelerini 
bulmamızı zaruri hale getirmektedir. 

işte bu amaçla huzurunuzu birkaç dakika 
işgal ederek, hâdiseleri takdim ile durumun 
münakaşasını yapıp, âcizane tedbir tekliflerini 
sislere ifadeye çalışacağım. 

Muhterem senatörler, 1961 Anayasasının ka
bulünden itibaren Türkiye'mizde sık sık, son 
zamanlarda da aşağı - yuka,rı her gün, bir ta
raftan siyaset sahnelerinde, diğer taraftan top
luluk içinde nahoş birtakım hâdiselere şahit 
olmaktayız. Politikacıların, partilerin birbiri ile 
çatışmaları, gençlerin okul dışı ve içi didişme
leri, silahlı çatışmaları, kan dökmeler, boykot
lar, çeşitli alanlarda çalışan toplulukların, mü
esseselerin davranışları, çıkışları, protestoları, 
kapı aralığı fiskosları, ihtilâl, hareket oluyor, 
olacak lâfları sanki Türkiye'de ikâmet edeııle-
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rin başka işleri güçleri yokmuş da tüm millet 
politika ile haşır, neşir olmakta ve sanki hak
sız, hayatından ümidini yitirmiş de bir nevi can 
kurtarma çabasına, ihkakı hak yoluna düşmüş 
veya vatan kurtarma müzayedesine girişmiş de 
pey sürmekle meşgul. Acaba bu hal devam ede
cek midir? Edecekse ne zamana kadar devam 
edecektir? Buna dur denilmesi mümkün müdür? 
Mümkünse yolu, yordamı ne olacaktır? 

Muhterem senatörler, tabibatta nasıl ki, her 
olayın bir nedeni, bir sebebi mevcut ise, bu 
olaylar arasında illiyet rabıtası var ise, içtimai 
hâdiselerde de, tıpkı tabiat olaylarında oldu
ğu gibi, sebep - netice bağlantısı mevcuttur. 

İçtimai ve insani münasebetlerin cereyan 
ettiği en ufak ilkel topluluklardan, en büyük 
ve mütekâmil topluluklara varıncaya kadar her 
cemiyette hali keyfiyet böyledir. Binaenaleyh, 
meseleleri bu yönden, yani sebep - netice mü
nasebetinden ele alarak münakaşa etmeyi uy
gun mütalâ etmekteyiz. Bilindiği üzere Türkiye 
13 - 14 milyonluk bir nüfusa sahibolduğu za
manlarda, yani millî mücadelenin hitamında, 
Türk Devletinin kurulmasından kısa bir müd
det sonra 1924 Anayasasını meydana getirmiş, 
ufak tefek bâzı tadiller müstesna, tam 36 sene 
bu yasa ile Devlet çarkını döndürmüştür, Çar
kın dönüşünden bâzı mehafil memnuniyet duy
muş, bâzı mehafil duymamış, bâzısı memnuni
yetini izhar etmiş, bâzısı, o devirlerin şartları 
içinde, gayrimemnun olduğunu ve sebeplerini 
izhar edememiş. Bu hal, çok partili nizam dâ
hil, 1961 yasasının mevkii meriyete konulusuna 
kadar devam etmiş. Vaktaki yeni yasa. evvel
ki yasanın alışılagelen hükümlerinin dışında 
birtakım hükümler getirmiş. O zaman yine 
memnunlar ve gayrimemnunlar ile bunları ifa
de ve izhar edenler veya etmiyenler, edemi-
yenler, mevcudolmakta devam etmiştir. 

Haddizatında hâdise, yasaların katı telâk
ki edilen bünyesinde aranmamalıdır. Devamlı 
tekâmül halinde olan insan topluluklarının, 
komplike bünyelerinde, onların bir unsuru olan 
ferdin ve bilhassa politikacıların alışkanlıkla
rından uzaklaşmasının güçlüğünde ve demokra
tik nizamda kabulü zaruri olan bâzı hususların 
kavranılmayışında aranmalıdır. Bu hususlardan 
bir tanesi ve bence en önemlisi gerçek demok
rasi ahlâkıdır. Bu ahlâk herkesin birbirinin se-

] sini dinlemesi, birbirine kulak vermesi esasına 
dayanır ki, demokratik Devlet anlayışı buna 
istinadeder. Devletin, topluluğun tamamiyeti, 
bütünlüğü birbirine zıt olanlar müşterek bir 
hayat sürmesi esasına dayanır. Bilindiği üzere 
müşterek hayâtın problemleri çok grift bir 
halde olup, bunları kaba kuvvet ve yanlış 
metotlarla halledemeyiz. Ancak, yüksek ah
lâki değerlerle halledebiliriz, inigiliz Devlet 
adamlarından (G-ladstone) «ahlaken yanlışı 
olan bir iş, siyasi bakımdan da doğru olamaz» 
demek suretiyle bilhassa politikayı yanlış an-
lıyan, yorumlıyan ve kullanan muayyen grup
ların ve şahısların lehlerine ve toplumun tü
münün aleyhine olan arzularını, isteklerini, 
kışkırtan ve savunan; tekliflerini iyi veya 
faydalı olacağı için değil, seçim bölgesin
deki faal politikacıların, seçmenlerin, konuyu 
beğenip, beğenmiyeceğini düşünerek yapaaı de
mode politikacıyı işaretlemekte ve ikaz eyle
mektedir. 

ikinci husus : Gerek cemiyette, gerek fert
teki gelişmeleri, inkişafı kabul etmektedir. 
Türkiye, gerek siyasi ve içtimai yönden, 
gerek dünya görüşü bakımından 1961 müesse-
seseler Anayasasının getirdiği apayrı bir at
mosfer içinde bulunmaktadır. Türkiye, bu
gün her yanı ile koordine çalışmayı gerekti
ren bir durum arz ediyor. Her şahıs ve her 
müessese Devlet idaresinde bir pay, bir hak sa
hibi durumundadır. Eski anlayış içinde, yani 
meseleleri bir, iki organ ele alır halleder. 
Bilhassa teşriî ve icrai organ bu hususla hâ
kim rol oynar gibi düşünce artık revaç bul
mamaktadır. Her müessesenin, her ferdin 
bir şahsiyeti vardır. Bu bakımdan münasebet
ler, değerler manzumesi dâhilinde cereyan ede
cektir. Artık «ben iktidarım, sen bana ta-
bisin», «Ben muhalefetim, senin sözünü dinle
miyorum» «meseleleri ben hallederim, sen 
kabul etmek zorundasın» gibi görüşler geride 
kalmıştır. Bu, belki de insana, bir müessese
nin veya müessese liderlerinin çok defa 
güçlük karşısında, kalacağı, intibaını verirse 
de aslında hal böyle değildir. 

1924 Anayasası ile amel eden iktidarlarla 
1961 Anayasası ile âmel eden iktidarları mu
kayese edersek, 1961 Anayasası ile amel eden
lerin durumlarının daha müsaidolduğu göz
den kaçamaz. Çünkü, bugün itidar eylemek, 
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mesuliyetlerin taksim edilmiş olması sebebiyle, 
daha kolaylaşmış, birtakım emniyet supap
ları mahiyetini alan organlar teşekkül etmiştir. 

1961 den evvelki iktidarların durumunu 
nazarı dikkate alırsak, o iktidarların hatala
rını ve sevaplarını bir atmosfer içinde eleş
tirmeye tabi tutacak olursak, hata ve sevap
larını hoş oürmek zaruıeti içinde kalırız. 

Ama, bugün 1961 Anayasası ile iktidarı 
işgal eden zümrelerin, partilerin artık hoş 
görülecek hali kalmamıştır. Çünkü, eğer ida
rede bir aksaklık vukua geliyorsa bunun me
suliyeti; organlarla teşriki mesai etmeden, 
sırf kendi bildiğine gitmek suretiyle amel et
mesine bağlanmaktadır ki, neticenin mey
dana gelişi, müspet ve menfi de olsa, sevap 
ve hata da olsa, bu, iktidarın üzerine yükle
necek bir keyfiyettir. 

Binaenaleyh, meseleyi bu açıdan ele almak 
suretiyle bugünkü ortamda cereyan eden hâ-
disatı eleştirmek zarureti aşikârdır. Mesuli
yetler bugün ne bir şahsın, ne de bir orga
nın üzerindedir. Mesuliyetler dağılmıştır. Her 
organ haklı olan seviyesi ile mütenasip de
ğeri haiz bulunmaktadır. Bu bakımdan ikti
darın bilhassa üzerinde duracağı nokta bir 
nevi orkestra şefi mahiyetinde olmak duru
mudur. Bunu, eğer lâyikı veçhile; başarı ile, 
iktidarlar temin edebilir, icra edebilirse Devlet 
düzeni devlet çarkı normal şekilde cereyan eder 
ve neticeler de normal ve sıhatli bir şekilde is
tihsal edilir. 

Görüyoruz ki bugün, 1961 Anayasasından 
evvelki devrelere nazaran munzam birtakım 
müesseseler teşekkül etti. Bu müesseselerden 
bir tanesi - bence en mühimmi - mühimsemiyen-
ler de olmaktadır ama, bence mensubu ol
makla da şeref duyduğum, Senatodur. 

Senato, Türkiye Büyük Millet Meclisi çerçe
vesi dâhilinde en önemli bir emniyet supabıdır. 
Millet Meclisinin istihsal ettiği kararlan eleş
tirmek, onların hatalarını, onları daha sıhhatli 
birtakım neticelere doğru götürmek bakımın
dan önemli bir organdır. 

Binaenaleyh, Senatonun vazifesini Türkiye 
Anayasası çerçevesi içinde devam ettirmesinde, 
hattâ bundan daha çok salâhiyetlerle teçhiz 
edilmek suretiyle devam ettirmesinde zaruret 
vardır. Bunun misallerini, çeşitli kararların is
tihsalinde gördük, 4 senelik parlömanter haya

tımda da çeşitlerini burada tetkik etmek, müşa
hede etmek imkânını buldum. 

ikincisi, Anayasa Mahkemesidir. Anayasa 
Mahkemesi de bir organdır. Bunun da verdiği 
kararlara daima Türk Milleti olarak, politika
cılar olarak riayet etmek mecburiyetindeyiz ve 
vereceği kararları noktai nazarlarımıza aykırı 
dahi olsa, itibarla karşılamak zaruretindeyiz. 
Çünkü, müessesenin içinde bulunanlar esas de
ğildir, müesseseler esastır. Müesseseler devam
lıdır, fertler muvakkattir. Bugün var olan ya
rın yok olacaktır. Bugün var olan, yarın baş
ka bir vazifeye intikal edecektir. Müesseseleri, 
içinde bulunan fertleri ile değerlendirmek kati
yen doğru değildir. Verilecek olan bütün ka
rarlara da saygı ile ittıba etmek zarureti var
dır. Bu, rejimin bir nevi temel süpaplarından-
dır. Yargıtay böyle, Danıştay böyle, Sayıştay 
böyle, üniversite böyle, Ordu böyle. Bunların 
hepsi birer Anayasa organı olarak karşımızda 
bulunmakta. Bunlara iktidar olarak, orkestra 
şefi olarak ayrı ayrı değer vermek, ayrı ayrı 
onlarla ilgilenmek, onların verdiği kararlara 
ittıba etmek bizim vazifemiz olmalıdır. Bunlar 
tahakkuk ettiği müddetçe bence ilinti halinde 
dışarıda cereyan eden bütün hâdisat zaman 
içinde izale edilecek ve ümidettiğimiz ortanı 
Türkiye'de teşekkül edecektir. 1961 Anayasası
nın içinde, bahis mevzuu hususlarda, Türkiye'
de çatışmalar var, tabiî. Bu çatışmalara biz gö
nülden gayet tabiî razı değiliz, hiçbir arkadaşı
mın da razı olacağını tahmin etmiyorum. An
cak bunun sebebi alışkanlıklarımızda. 10 sene
de bir türlü alışamadık. Bundan sonra cereyan 
edecek, tedvin edilecek kanunlarda da belki 
bâzı alışkansızlıklar, bâzı kınamalar meydana 
gelebilir. Ama, zaman içinde bunlara muhak
kak surette alışılacak ve düzen o zaman mevcu
diyetini iktisabedecek ve Türkiye o zaman ik-
tisaden, içtimai yönden ve birçok yönlerden 
inkişaf imkânını temin edecektir. Ben, onun 
için özel, ilinti halindeki olaylara dokunmak 
zarureti içinde kendimi görmüyorum. Bütün 
mesele organların birbirine hürmet etmesi, bir
birlerinin verdikleri kararları sayması, değer
lendirmesine dayanmaktadır. Bunu yaptığımız 
takdirde, ne üniversite olayı vardır, ne ordu 
içinde kıpırdanmalar gibi rivayetler ortaya çı
kacaktır, ne de partiler içinde bulunan zevat 
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birbirini devamlı olarak izaç, birbirine devamlı 
olarak hücumlarda bulunacaktır. Bunların hep
si izale edilecektir. 

Ben, meselenin hallini buralarda bulmak
tayım. Maruzatımı burada hitama erdiriyorum. 
Hepinize saygılarımı arz ederim, efendim. (Al
kışlar) 

4. — İçel Üyesi Lûtfi Bilgen'in; aile ziraatı 
olan sebzeciliğin durumuna, istihsal bölgesi fi
yatları ile büyük şehirlerdeki satış fiyatları ara
sındaki farka dair demeci. 

BAŞKAN — Sayın Bilgen, sebze fiyatları 
hakkında gündem dışı söz istemektedir. Sayın 
Bilgen, buyurun. 

LÛTFİ BİLGEN (içel) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler; büyük mevzular arasında 
belki dokunacağım mevzu küçük gelir ama, 
hem üreticinin, hem de tüketicinin meselesi ol
duğu için dikkate değer sanıyorum. 

Hepimiz alış - veriş ederken satın aldığımız 
şeyin fiyatını köke kadar götürürsek üreticiye 
tesir eder. Bir fabrika mamulâtı böyledir. Ama, 
yalnız aile ziraati yapan sebze üreticilerinin 
meydana getirip satmaya çalıştığı malın fiyatı
nı alıcı tesbit eder. Bunun için de bu kesim 
halkı bir türlü kalkınamaz, işin etüdü burada
dır. 

Sebze üreticiliği, diğer hububat ve saire 
gibi büyük çiftçilerin işi değildir. Denemişler
dir bunu yüzlerce dönüm yapanlar ama, iflâs 
etmişlerdir. Bugün taze sebze üreticilerinin 
hepsi aile ziraati yapmaktadırlar. Küçük çift
çilerdir, fukara insanlardır, en büyüğü orta 
Çiftçidir. 

Fakat bir türlü de bunlar kalkmamanıakta-
dırlar. Bunun sebebi kendi çıkardıkları malla
rın fiyatının alıcı tarafından tesis edilmiş ol
masıdır, biraz evvel söylediğim gibi. Aksine, 
çıktığı yerle, satıldığı yer arasında 7 - 8 kat 
fark vardır, % 10,100 değil; fark 7 - 8 kattır. 
Meselâ, Yenişehir manavlarında hiç kimse bu
günlerde 2 liradan, 2,5 liradan aşağı domates 
alamamaktadır. Ama bunun yetiştiği bölgede, 
Çukurova'da, Mersin'de 30 kuruştur. En birin
cisi 20 - 50 kuruş arasındadır. 50 kurusa satı
lan domates Ankara'ya gelmez, o birinci kalite
dir, İstanbul'a gider. 20 kuruşluk mal Anado

lu'nun diğer yerlerine gider; orada 30 kuruş 
değeri olan bir mal Ankara'ya gelir. Bunun da 
fiyatı 2 - 2,5 liradır. Halbuki, belediye halle
rinin hakkı, komüsyoncu hakkı ile beraber, 
% 10 dur, 30 kuruşluk bir domates fiyatı 33 
kuruşa Mersin halinden Ankara'ya çıkar 25 - 30 
kuruş arasında ambalaj, nakliye masrafı, eder 
60 kuruş civarında bir para. Buradaki halin 
komüsyoncu hakkı, belediye rüsumu % 10 dur, 
kiloda 6 kuruşu geçmez; en çok 60 - 65 kuruş 
raddelerinde Ankara'da halden çıkar, bu. Ma
navın % 30 kâr hakkı vardır. Onu da ilâve et
tiği takdirde 90 kuruş, en çok 100 kuruşa do
matesin halkın eline geçmesi lâzımgelirken, ma
alesef 2 - 2 , 5 liradan aşağı geçmiyor. Kışın do
matesin fiyatı 10 - 15 lira olduğu zaman, gö
rürsünüz manavlarda, alış fiyatı 10 lira kar 
haddi % 30, satış fiyatı 13 lira yazar. Ama, 
bugün hiçbir manavda alış fiyatı şudur, kâr 
haddi şudur, satış fiyatı şudur, göremezsiniz. 
Sadece satış fiyatını yazmaktadır. Sebep, bir 
kilo domates aslında serde 5 liraya mı olmak
tadır, 10 liraya manav alıyor, 3 lira kâr edece
ği için bir kilo domatesten, bir günlük zaman 
içerisinde rahatlıkla % 30 kâr hakkını afişe 
ediyor; ama bugün 60 - 65 kuruşa toptan aldığı 
bir malı % 30 üzerinden 80 - 90 kuruşa sat
mak istemiyor, 2-2,5 liraya satıyor. 

Bugün Haziranın başındayız, ama Temmuz 
geçecek, Ağustos bitecek, maalesef, Ankara, 
istanbul gibi büyük şehirlerde tüketiciden fu
kara bir grup evine bir gün bir kilo, iki kilo 
sebze, meyva alamadan mevsim gelip geçecek
tir. Geçen sene de bu böyle olmuştur, bu sene 
de yine öyle olacaktır. O zaman vitaminsizlik, 
gıdasızlık halkı hastalığa doğru itecek. Bunu 
gayet tabiî görüyorsunuz. 

Şimdi, ben burada Hükümetin üzerinde du
racağı, yapabileceği şeyden bahsediyorum. 
Evet, anlıyoruz, büyük meseleleri Hükümet 
halledemiyor; bari bozulan çarkın bu küçük 
vidasını sıkıştırsın, böylece ya burada iki lira
ya satılan malın bir lirası köylünün elinde kal
sın veya onun 30 kuruşa sattığı malı Ankara'
da, istanbul'da ve büyük şehirlerimizdeki tüke
tici halk, hiç olmazsa 70 - 80 kuruşa değeri üze
rinden yesin, onlar da beslensinler. 

Bu noktayı hatırlatmak için söz aldım, te-
j şekkür ederim. 
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5. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. —• Feridun Cemal Erkin'in; münhal bu
lunan üyeliğe seçilmiş bulunduğuna dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi. (3/880) 

BAŞKAN — Bir Cumhurbaşkanlığı teske
resi vardır, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

ilgi : 6 Mayıs 1970 gün 10516 - 6853 sayılı 
yazınız. 

istifa etmiş olan Nadir Nadi'den boşalan 
kontenjan üyeliğine, eski Dışişleri Bakanların
dan Feridun Cemal Erkin'in seçilmiş olduğunu 
arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. Sayın 
üye gelmişlerse andiıçebilirler. 

2. — «Ticaret ve Sanayi Odaları», «Ticaret 
Odaları», «Sanayi Odaları», «Ticaret Borsa
ları» ve Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret 
Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları 
Birliği Kanununun bâzı maddelerini değiştiren 
kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi 
İşler ve Bütçe ve Plân komisyonları rapor
ları (Millet Meclisi 2/59; Cumhuriyet Senato
su 2/282) (S. Sayısı : 1374 e ek) (1) 

BAŞKAN — Geçen birleşimde kanun teklifi
nin tümünün üzerinde yapılan görüşmeler bit
miş, komisyon raporunun oylanması açık oya 
arz edilmiştir. 

Şimdi o birleşimde mevcudolmıyan ekseri
yet üzerine, bugüne kalmış bulunan ve bugün 
oylaması bir sonuca ermediği takdirde kendi
liğinden kanunlaşacak bulunan bu teklifin açık 
oylamasını yapacağız. 

Bütçe ve Plân Komisyonumuz, Millet Mec
lisince kabul edilen metni benimsememiş ve 
reddini kararlaştırmış bulunmaktadır. Anaya
sanın 92 nci maddesi gereğince Millet Mecli
sine reddedilen bir teklif gönderildiği takdirde, 
reddin bir çerçeve içinde görüşülmesi zorunlu 
olduğu gibi, 10 sayın üye tarafından da rapo-

(1) 1374 e ek basma yazı 4.6. 1970 tarihli 
nci Birleşim tutanağrnan bağlıdır. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

run açık oya arzı istenmiş bulunmaktadır. 
Bu sebeplerle Bütçe ve Plân Komisyonunun, 
Millet Meclisi kabul metninin reddini öngören 
raporunu açık oylarınıza arz edeceğim. Millet 
Meclisi metninin reddini istiyenler beyaz oy 
kullanacaklardır; Millet Meclisi metnini kabul 
edenler kırmızı oy kullanacaklardır; şüphesiz 
ki, çekimser ikisinin ortasında kalmaktan iba
rettir. 

Şimdi, ad okunmak suretiyle açık oy kürsü
de yapılacaktır. Evvelâ, nereden başlanacağı
nı... 

SABAHATTİN ORHON (Giresun) — Sa
yın Başkan, oyların kullanma şeklini bir defa 
daha izah eder misiniz, iyi anlaşılmadı? 

BAŞKAN — Bir daha izah edeyim; Millet 
Meclisi kanun teklifini kabul etmiş bulunmak
tadır. üyeler tarafından Millet Meclisine veri
len bir kanun teklifini Millet Meclisi kabul 
etmiş bulunmaktadır. Bizim Bütçe ve Plân Ko
misyonumuz, Millet Meclisinin kabul metnini 
benimsememiş, reddini kararlaştırmıştır. Şu 
hale g*öre, Millet Meclisi metninin reddini isti
yenler Bütçe ve Plân Komisyonunun raporuna 
muvazi olarak beyaz oy kullanacaklardır, yani 
beyaz oylar Millet Meclisi metninin reddini ta-
zamrnun edecektir. Millet Meclisi metnini ka
bul etmek istiyenler, komisyon raporunun reddi 
istikametinde oy vereceklerdir, izah edebildim 
mi efendim? 

SABAHATTİN ORHON (Giresun) — Te
şekkür ederim. 

BAŞKAN — Oylamaya Konya'dan bağlıya
cağız. 

(Konya'dan başlanmak suretiyle oylar top
landı.) 

BAŞKAN — Oylarını kullanmıyan sayın 
üyeler?.,. 

Oylama işlemi bitmiştir. 
Görüşmelere devam ediyoruz. 
3. — 30,5 milyon dolarlık Türk - Amerikan 

kredi Anlaşması hakkındaki Araştırma Komis
yonunun süresinin bir ay uzatılmasına dair Ko
alisyon Başkanlığı önergesi. 

BAŞKAN — Bir önerge vardır, okutuyo
rum. 
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Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
30,5 milyon dolarlık Türk - Amerikan kre

di Anlaşması hakkında araştırma yapmakta 
olan komisyonumuzun görev süresi 13 . 6 . 1970 
tarihinde sona ermektedir. 

Nihai çalışmalarımızın ve araştırma raporu
muzun tamamlanabilmesi için bir aylık daha 
müddet gerekmektedir. 

13 . 6 . 1970 tarihinden itibaren geçerli ol
mak üzere Genel Kurulca bir aylık daha mehil 

6. — GÖRÜŞÜLEN 

1. —• 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki 
kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poru (Millet Meclisi 1/343; Cumhuriyet Sena
tosu 1/1120) (S. Sayısı : 1444) (1) 

BAŞKAN — Gündemle ilişkin önergeler 
vardır, sıra ile okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin Tüzük gereğince bir defada gö

rüşülecek işler kısmında bulunan ve ismi aşa
ğıya çıkarılan (1444) S. Sayılı kanun tasarısı
nın öncelikle görüşülmesini arz ve teklif ede
rim. 

imar ve İskân Bakanı 
Kayseri 

Hayrettin Nakiboğlu 

1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işa
retli cetvelde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısı. 

BAŞKAN — Kanun tasarısının gündemde 
bulunan diğer işlerden önce görüşülmesi husu
sunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon raporunun okunup, okunmama
sını oylarınıza arz edeceğim. Okunmasını ka
bul edenler.,. Kabul etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

Komisyon raporunun tümü üzerinde söz is-
tiyen?... Yok. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza arz edi
yorum. Maddelere geçilmesini kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(1) 1444 S. Sayılı basmayan tutanağın so
rumdadır. 
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j verilmesine tavassutlarınıza arz ederim. 
] Türk - Amerika Kredi 
\ Anlaşması Araştırma 
] Komisyonu Başkanı 

Cemalettin İnkaya 
j BAŞKAN — Araştırma Komisyonunun öner-
] gesi okunmuştur. Araştırma Komisyonuna bir 
i ay daha görev süresi verilmesi hususunu oyla-
j rmıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et

miyenler... Kabul edilmiştir. 

İŞLER 

1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 

tasarısı 

Madde 1. — 1970 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı (A/2) işaretli cetvelin İmar ve İskân Bakanlı
ğı kısmının 22.000 nci (Yapı, tesis ve büyük 
onarım giderleri) bölümünün 22.770 nci umu
mi hayata müessir âfetler hakkında 7269 sayılı 
Kanunun 33 ncü maddesi gereğince «T. Emlâk 
Kredi Bankasına yatırılacak paralar.» madade-
sine 370 000 000 liralık ek ödenek verilmiş
tir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?... 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?... 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanunu Maliye Bakanı yü
rütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?... 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanun tasarısının tümü üzerinde leh, aleyh
te söz istiyen?... Yok. Kanun tasarısının tü
mü açık oylarınıza arz edilecektir. 

2. — 2510 sayılı İskam Kanununa ek ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri, Malî ve 
İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân komisyonların
dan 3 er üye alınmak suretiyle kurulan Geçi
ci Komisyon raporu (Millet Meclisi 1/152; 
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Cumhuriyet Senatosu 1/1116) (S. Sayı
sı : 1442) (1) 

Gündemle ilişkin ikinci önergesi okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin «birinci görüşmesi yapılacak iş

ler» kısmında bulunan 2510 sayılı İskân Kanu
nuna ek kanun tasarısının, müstaceliyetine bi
naen diğer işlere takdimen ve öncelik ve ive
dilikle görüşülmesini arz ve rica ederim. 

Köy İşleri Bakanı 
Ankara 

Turhan Kap anlı 

BAŞKAN — Kanun tasarısının gündemde 
bulunan diğer işlerden önce görüşülmesi isten
mektedir. Diğer işlerden Önce görüşülmesini ay
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon raporunun okunup okunmamasını 
oylarınıza arz edeceğim. Komisyon raporunun 
okunmasını kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

Raporun tümü üzerinde söz istiyen?... Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza arz edece
ğim. Maddelere geçilmesini kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

önergede ivedilik hususu da mevcuttu, ive
dilik hususunu da oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

2510 sayılı iskân Kanununa ek kanun tasarısı 

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

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

a) Taşınmaz malları tamamen kamulaştırı
lanlar, 

(1) 1442 S. Sayısı basmayazı tutanağın so-
nundachr. 

I b) Taşınmaz malları kısmen kamulaştırıİıp 
bu yerleri terk etmek zorunda kalanlar, 

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

Diledikleri takdirde Hükümetçe gösterile
cek yerlerde 2510 sayılı Kanunla bu kanun hü
kümlerine göre iskân edilirler. Şu kadar M; 

i zor durumda olmadan bu kanunun yürürlüğe 
girmesinden sonra taşınmaz mallarını ellerinden 
çıkaranlar bu kanundan faydalanamazlar. Zor 
durum hali yönetmelikle belirtilir. 

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

Ek madde 2. — Köysel alanda iç iskânın 
düzenlenmesi ve köy gelişme merkezlerinin ku
rulması için; 

Â) Yerleşim yerinin elverişsizliği sebebiy
le, kalkındırılmasına imkân olmıyan veya yol 
içme suyu, elektrik gibi alt yapı hizmetlerinin 
pahalıya mal olacağı tesbit edilen köylerin, da
ha elverişli bir yerleşim yerine nakli veya ma
halle, kom, mezraa ve benzeri dağınık yerleşim 
ünitelerinin mevcut yerleşim ünitelerinden bi
risinde veya yeni bir yerleşim yerinde toplanma
sı hususu, köy nüfusunun çoğunluğu tarafın
dan istenildiği takdirde, ek 8 nci madde gere
ğince Köy işleri Bakanlığı emrine geçen arazi
den imar plânında öngörülen miktarda arsa 
tefrik edilir. Ve özel fondan yeni yerleşim yeri
nin köy imar plânı yapılır, veya yaptırılır. 
Köy odası, çamaşırhane ve hamam gibi sosyal 
tesisleri yapılır ve ayrıca, konut, tarımsal ya-

I pılar ve tesisler için her aileye yönetmeliğinde 
belirtilen miktarda kredi açılır. Ve bu kanun 
hükümlerine göre borçlandırılır. 

| B) 1 nci madde dışında kalan köylerde 
I köylünün konut, tarımsal işletme yapıları ve 
) sosyal tesis ihtiyacını kendisinin çözmesindeki 
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gücünü desteklemek üzere, masrafları özel is
kân fonundan karşılanmak suretiyle hazırlanan 
tip projeler bedelsiz olarak istekli köylülere 
verilir. 

Ayrıca, yönetmelikte belirtilen esaslara gö
re, her köyde belli sayıda çiftçi ailesine kendi 
evini yapana yardım metodu uygulanması ola
rak kredi verilir. 

C) Onaylanmış köy imar plânlarına göre 
köylerin iskân gelişme sahaları, ek 8 nci mad
de uyarınca Köy işleri Bakanlığı emrine geçen 
araziden ayrılır. Bu araziden ifraz olunan ar
salar, bedelleri peşin veya en çok 5 yılda 5 eşit 
taksitle ödenmek ve bu kanun gereğince borç
landırılmak suretiyle ihtiyaç sahiplerine devre
dilir. 

özel kanunlardaki hükümler saklıdır. 

Ek madde 3. — Bu kanun gereğince nak
ledilecekler ve iskân edilecekler içinde bir sa
nat ve meslek sahibi olanlar, sanatkâr olarak 
iskân edilirler. Tarımdaki fazla nüfus, toprak-
landırılamıyan, çiftçiler bir sanat ve mesleke sa
hip bulunmıyanlar bir sanat ve meslek sahibi 
olup da başka bir sanat ve meslek kolunda ça
lışmak istiyenler ve yeni kurulacak sınai veya 
diğer tesislere ortak olmak istiyenler, duyulan 
ihtiyaca ve hazırlanacak projelere göre; Sana
yi, Millî Eğitim, Çalışma ve Köy İşleri baka-
lıklarınea müştereken düzenlenecek eğitim 
programına göre ve işbirliği halinde eğitimle
rini mütaakıp, iskân programı gereğince sanat
kâr olarak iskân edilirler. 

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

Eğitim programlarının hazırlanması, nere
de, ne zaman ve ne şekilde uygulanacağı ilgili 
bakanlıklarca müştereken hazırlanacak bir yö
netmelikte belirtilir. 

Ek madde 4. — Nakil ve iskânları karar
laştırılanların ne zaman, nereye ve ne suretle 
ve ne gibi şartlarla iskân edilecekleri önceden 
duyurularak aile reisinden rızalarını bildiren 
bir taahhütname alınır. 
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istekli çok olup da iskân programına göre 
bir yılda hepsinin yerleştirilmelerinin mümkün 
olmadığı hallerde öncelik sıraları ve esasları 
yönetmelikte belirtilir. 

Ek madde 5. — İskân edilecek göçmen ve 
mülteciler; 

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

b) Barındırma, yiyecek, yakacak ve te
davi, 

c) Pek muhtaç durumda olanlar bir defa
ya mahsus olmak üzere giyecek, yardımların
dan karşılıksız olarak faydalanırlar. Bu yar
dımlar, nakil ile başlar, yerleştirildikleri yer
lerde müstahsil hale gelinceye kadar devam 
eder. 

Müstahsil hale gelmenin esasları ve yardım 
süreleri yönetmelikte belirtilir. 

Ek madde 6. — Yurt içinde - bir yerden 
başka bir yere göçürülenler de, kaldıkları yer
den yerleştirilecekleri yerde müstahsil hale ge
linceye kadar geçecek süre içinde ek 5 nci mad
dede yazılı iskân yardımlarından karşılıksız 
olarak faydalanırlar. 

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

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

a) Devletin hüküm ve tasarrufu altında 
bulunan arazi, 

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

c) Bir veya birkaç köy, kasaba ve şehir 
orta malı olan ve ihtiyaçtan fazla olduğu be
lirtilmek suretiyle Hazine adına tescil ettirilen 
arazi, 

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

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

f) Devletçe kurutulan sahipsiz bataklıklar
dan kazanılan arazi, 
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g) işlenmeye elverişli olnııyan tuzlu al
kali, taşlık ve benzeri topraklardan Devletçe 
ıslah suretiyle elde edilen arazi, 

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

Yukarda sayılan ve bu kanun hükümlerine 
göre tahsis ve temlik edilecek olan tarıma el
verişli veya elverişsiz arazi ve arsalardan (a), 
(b) ve (d) bendlerinde yazılı olanlar bu kanu
nun yürürlüğe girmesiyle; (c) bendinde yazılı 
arazi Köy İşleri Bakanlığınca ayrılmasiyle; (h) 
bendindeki arazi Hazine adına tapuya tescil 
edilmesiyle; (e), (f) ve (g) bendlerindeki ara
zi meydana gelmesiyle Köy İşleri Bakanlığı 
emrine geçer. 

Şu kadar ki, özel kanunlardaki yazılı hü
kümler saklıdır. 

Ek madde 9. — İskân işleri için lüzumJu 
olan; 

a) Arazi ve arsa satmalına veya kamulaş
tırma bedelleri, 

b) Borçlanmaya tabi bilûmum tesis ve in
şaat masrafları, 

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

d) İskân edileceklere verilecek alet ve va
sıta bedelleri ile açılacak krediler, hayvan ve 
demirbaş eşya bedelleri, 

e) inşaat işlerinde çalıştırılacak usta ve 
işçi yevmiyeleri, 

f) özel iskân fonuna aktarılmış olan ka
mulaştırma bedellerinden borçlanmıya tabi is
kân masrafları çıktıktan sonra geri kalan pa
radan, iskân edilenin dileği üzerine ve istediği 
miktarda sınai veya diğer bir tesise yatırılacak 
ortaklık hisseleri, 

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

T. C. Ziraat Bankasında kurulacak özel İs
kân Fonundan karşılanır, özel İskân Fonmııın 
idare,. işletme, sarf ve murakabe usulleri ile il
gili hususlar Maliye, Ticaret ve Köy İşleri Ba
kanlıklarınca birlikte hazırlanacak yönetmelik
te belirtilir. 

Ek madde 10. — Bu kanunda yazılı görev
lerin gerektirdiği etüt, araştırma, plânlama ve 
projeleme isleri Toprak ve İskân İşleri Genel 
Müdürlüğünce yapılır veya yaptırılır. 

iskân işleriyle ilgili etüt, plân, proje, uygu
lama, teknik ve idari personel; yetiştirilecekle
rin eğitimi, yapılacak kamu yapı ve tesisleri gi
derleri genel bütçeye konulacak ödeneklerden 
karşılanır. 

Ek madde 11. — Bu kanun ile T. C. Zira
at Bankasına verilen işler, Bankanın aslî gö
revlerindendir. 

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

a) Ek 1 nci maddenin son fıkrası gereğin
ce özel İskân Fonuna yatırılacak paralar, 

b) Eğitim maksadiyle yapılan kurs ve tem
rinler sonunda imal ve istihsal edilen mahsul 
ve mamullerin satışından elde edilen meblâğlar, 

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

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

e) Yabancı memleketlerden iskânlı göç
menler için alınacak tazminatlar, 

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

g) (a), (b), (c), (d), (e) ve (f) fıkrala
rındaki kaynaklar, yıllık programlarda öngörü
len iskân proje giderlerini karşılayıncaya ka
dar, aradaki fark için her yıl bütçesine kona
cak ödenek, 

Ek madde 13. — İskân edilenler veya nak
ledilenler kendilerine verilen taşınmaz mallar
dan dolayı, kamulaştırılan veya satmalman ta
şınmaz mallar için kamulaştırma veya satmal
ına bedelleri, yapı, ve tesisler için maliyet be
delleri; Hazine arazisi için rpyiç bedelleri üze
rinden borçlandırılırlar. 

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

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

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

Borçlunun haczi caiz menkul malı bulunma- I 
dığı veyahut borcuna yetmediği takdirde, bor
cun tamamı muacceliyet kesbeder ve bu kanuna 
göre verilen gayrimenkullerin tapu kayıtları I 
mahkeme karariyle Maliye Hazinesi adına tas-
hihan tescil edilir. 

Topuları Maliye Hazinesi adına tashihan tes
cil olunan taşınmaz malların mahsup işlemleri 
ek 18 nci madde hükümlerine göre yürütülür. 

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

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

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

5. — BAŞKANLIK DİVANININ GENE! 5. _ . BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KUSULA SUNUŞLARI (Devamı) 

4. —• Türkiye bağcılığının modernleştirilmesi 
ve bağcılığımızın kalkındırılması luıkkındald 
kanun teklifini görüşmek üzere, teklifin havale 
edildiği komisyonlardan dörder üyenin iştira
kiyle Geçici bir Komisyon kurulmasına dav- öner
ge. 

Ek madde 18. — Verilen arazinin asker
lik ve belgelendirilmiş uzun hastalık gibi mak
bul bir özür olmaksızın üst üste üy yıl işletil-
mediğinin tesbiti halinde Köy İşleri Bakanlı
ğınca, iskân edilene verilen taşınmaz malların 
geriye alınması mahkemeden istenir. 

Mahkeme kararı ile taşınmaz malların geri 
alınması halinde, evvelce ödenen taksitler ve
ya yapılan zaruri ve faydalı giderlerle, taşın
maz mallardan elde edilen intifam bedelleri 
karşılıklı olarak hesabedilir. Değerlerdeki 
fazlalıklar taraflarca iade edilir. Bu işlemler
den mütevellit bakiye alacaklar, T. C. Ziraat 
Bankasınca umumi hükümlere göre takip ve 
tahsil olunur. 

Ek madde 19. — Bu kanunun yürürlüğe 
girmesinden sonra 2510 sayılı İskân Kanununa 
göre, iskân hakkını iktisabedeceklerle, bu ka
nunun şümulüne girenlerin iskânları, bu ek ka
nun hükümlerine göre yapılır. 

Bu kanundan önce iskân hakkı doğmuş 
olanların ise, önceki kanunlarla tanınan hak ve 
mükellefiyetleri saklıdır. 

Ek madde 20. — özel İskân Fonundan ya
pılacak sarfiyat 2490 sayılı Artırma, Ekşitme 
ve ihale Kanunu ile 1050 sayılı Muhasebei 
Umumiye Kanunu hükümlerine tabi değildir. 

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

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

Ek madde 23. — Ek 5 nci maddedeki kar
şılıksız iskân yardımları ve diğer Özel iskân 
Fonu zararları ertesi yıl bütçesine konulacak 
ödeneklerle karşılanır. 

BAŞKAN — Birinci madde üzerinde.,. 
EKEEM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş

kan.,. 
BAŞKAN — Bir dakika,.. Birinci madde üze

rinde görüşmeler açılmadan önce bir önerge 
vardır, onu işleme tabi tutayım. 

— 247 
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EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, eğer bundan evvelki oylamanın tasnifi ya
pılmış, Siyasete verilmiş ve ekseriyet bulunma
dığı sabit olmuş ise, bundan sonraki müzake
relerin yapılmaması lâzımdır. 

BAŞKAN — Henüz Riyasete gelmemiştir. 
EKREM ÖZDEN (istanbul) — Çünkü, ek

seriyet olmadığı sabit oluyor, Sayın Başkan, 
Önünüzde duruyor, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Özden, henüz Başkanlığa 
gelmemiştir. Başkanlığa gelir gelmez gerekli 
işlem yapılacaktır. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Önünüzde 
duruyor, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hayır efendim, önümde durmu
yor. Daha gelmedi. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Oylama bi
ter bitmez size verilmesi lâzımdır. 

BAŞKAN — Sayın özden, henüz gelmedi 
efendim. Bir önerge var, okutayım; şimdi isti-
yeceğim dosyayı. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Getirtiniz 
bakınız oraya, kaç kişiyiz. 

BAŞKAN — Dosyayı rica ediyorum. 
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — İşte orada du-

yor. 
BAŞKAN — işte oylama sonucu geliyor, 

efendim, önümde değilmiş. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — önünüzde 
demek, Riyaset Kürsüsü demektir. 

BAŞKAN — önümde değil, getirtiyorum, 
efendim. Niçin sinirleniyorsunuz? Sayın öz
den itimat buyurun, niçin sinirleniyorsunuz? 
«Hayır, önünüzde» diyorsunuz, dosyanın önüme 
gelmesi için... 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — önünüzde 
duruyor, Ucuzal'm önünde duruyor. 

BAŞKAN — Bir dakika... İşte şimdi geldi. 
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Orada riya

set kürsüsünde duruyor. 
BAŞKAN — Riyaset kürsüsü ayrıdır, Sayın 

özden; Başkanın yanma gelip işleme tabi tutul
ması ayrıdır. Arkadaşlarınızı bu kadar ağır şe
kilde itham etmeye hakkınız yoktur. Dosyanın 
sonuç olarak Başkana gelebilmesi için iki Di
van sekreterinin imzasının bulunması şarttır, 
Sayın Tüzün imzalamış fakat, Sayın Ucuzal oku
duğu için imza etmemiş idiler. Şimdi imzala
rını bitirdiler, geldi, insaf buyurun, itimat bu- , 

yurun; eğer itimadınız yoksa derhal bu kürsüyü 
terk ederim. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, böyle bir şey söylemedim. 

BAŞKAN — Söylediniz Sayın özden, «dosya 
önünüsdedir» dediniz, dosya önümde değildi. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Ucuzal oku
mamış. 

BAŞKAN — Daha ikmal edilmemişti, her 
şeyi hukukî ölçüler içinde almaya mecburuz; 
dosyanın önümde olmadığını size ifade ettim, 
siz Yüksek Kurul önünde beni itham ettiniz ve 
«önünüzdedir» dediniz. Dosyanın benim önüm
de beklemesi ayrı şeydir, ikmâl edilmeden di
ğer Divan üyesinin önünde beklemesi ayrı şey
dir. Lütfedin bu şekilde ağır ithamlara bizi 
mâruz bırakmayın. 

Dosya gelmiştir fakat, işleme başlamış bu
lunuyorum bunu ikmal ettikten sonra dosyayı 
okuyacağım. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Sayın Baş
kan, usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — önergeyi okutayım efendim. 

Sayın Başkanlığa 

4 . 6 . 1970 Perşembe gün kü, «gelen kâğıt
lar» arasında bulunan «Türkiye bağcılığının 
modernleştirilmesi ve bağcılığımızın kalkındı
rılması, hakkındaki kanun teklifinin Geçici Ko
misyonda görüşülmesi için gerekli işlemin yapıl
masını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
izmir izmir 

Necip Mirkelâmoğlu Nazif Çağatay 
Manisa 

Doğan Barutçuoğlu 

Geçici Komisyonun Tarım, Maliye ve İkti
sadi İşler, Bütçe ve Plân komisyonlarından işti
rak edecek dörder üyeden teşkilini öneririz. 

İzmir İzmir 
Necip Mirkelâmoğlu Nasif Çağatay 

Manisa 
Doğan Barutçuoğlu 

BAŞKAN — Geçici Komisyonun kurulması 
istenmekte ve önergede hangi komisyonlardan 
kaçar üyeden kurulması da tesbit edilmektedir. 
Oylarınıza sunuyorum, kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Şimdi, Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret 
Odaları, Sanayi Odaları, Ticaret Borsaları ve 
Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları Sa
nayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Kanu
nunun bâzı maddelerini değiştiren kanun tekli
finin reddine dair Bütçe ve Plân Komisyonu
nun raporunun oylanmasının sonuçlarını ara edi
yorum. Oylamaya 85 sayın üye iştirak etmiş, 
79 kabul, 2 ret, 1 çekinser, 3 boş oy tesbit edil
miştir. Böylelikle şu anda Başkanlığa gelen, 
tam ve muteber bir hüviyet iktisabeclen seçim 

sonucuna güre Cumhuriyet Senatosunda ekse
riyet olmadığı görülmüştür. Ancak, sözü ge
çen kanun teklifinin bugün görüşülme müddeti 
bitmektedir. Bu sebeple Cumhuriyet Senatosun
da oylamanın bir sonuca bağlanması zarureti 
vardır. Bunu temin için bir defaya mahsus ol
mak üzere, yeniden görüşülme imkânını temin 
edebilmek için, Cumhuriyet Senatosu Genel Ku
ruluna, saat 17.00 de tekrar toplanmak üzere 
yarım saat ara veriyorum. 

Kapanma saati : 16,20 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma saa'i : 17,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Sırrı Atalay 

KÂTİPLER : Ömer Ucıı^al (Eskişehir), Zerin Tüzün (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

BAŞKAN — Saat 15,00 de açılan Birleşime, 
bilâhara bir kanun teklifinin oylanması sırasın
da yeter sayı görülmediği cihetle ara verilmiş 
idi. Şimdi bu nedenle, yeter sayı olup, olmadı
ğını tesbit için yoklama yaptıracağım, Ekseri

yet var ise açık oylama işlemine gidilecektir, 
yoksa Birleşim, gelecek Birleşim gününe bırakı
lacaktır. 

Yoklama yapılacaktır. 

3.— YOKLAMA 

(Yoklama yapıldı.) 
YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan, 

açık oylamayı, istiyen arkadaşlardan hiçbir ta
nesi yok. 

BAŞKAN — Sayın Köker, sayın arkadaşla

rımız tekrar geliyorlar. Bu sebeple mazbut sayı 
ancak yetkili memurun defterdeki bize vereceği 
kayda bağlıdır. Onu bekliyoruz. Yetkili me
mur getirip verecek. 

Yeter sayı vardır. Birleşimi açıyorum. 

5. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devamı) 

2. — «Ticaret ve Kanayı Odaları», «Ticaret 
Odaları», «Sanayi Odaları», «Ticaret Borsa
ları» ve Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret 
Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları 
Birliği Kanununun bâzı maddelerini değiştiren 
kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisa
di İşler ve Bütçe ve Plân komisyonları rapor

ları (Millet Meclisi 2/59; Cumhuriyet Senato
su 2/282) (S. Sayısı : 1374 e ek) 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan, 
açık oylamayı istiyen arkadaşlarımız salonda 
yoktur. Yoklama yapılmasını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Saym Köker, biraz önce de ifa
de ettim; Anayasanın 92 nci maddesini okuyo
rum. «Cumhuriyet Senatosunca üye tamsayısı-

— 249 — 



C. Senatosu B : 78 9 . 6 . 1970 O : 2 

nm salt çoğunluğu ile tümü reddedilen bir met
nin Millet Meclisi tarafından kabulü için, üye 
tamsayısının salt çoğunluğunun oyu lâzımdır. 
Bu halde açık oya başvurulur.» 

Millet Meclisi reddedilen Cumhuriyet Se
natosu metnini kendi metni ile yanyana getir
diği zaman, Millet Meclisi kendi metnini benim
sediği takdirde, Cumhuriyet Senatosunun red
dini göz önünde tutmaya mecburdur. Bu sebep
le salt çoğunlukla reddolup olmadığını tesbiti-
miz gerekir. Çünkü, komisyonumuz reddi iste
mektedir. Bu sebeple önerge olmasa dahi açık 
oy gerekmektedir. 

YİĞİT EÖKER (Ankara) — Sayın Baş
kan. 108 nci maddeye göre oylama yapalım. 
Açık oylamayı istiyen arkadaşlarımız burada 
yoktur, 

BAŞKAN — İsterseniz şöyle yapalım. İsim
leri okuyalım, kabul veya ret şeklinde tesbit 
edelim, mümkündür. 

Şimdi isimler okunarak oylar toplanacak. 
Oylamanın izahını yapayım. Millet Meclisi, 
ticaret odalariyle ilgili kanunda değişiklik ya
pan bir teklifi kabul etmiştir. Cumhuriyet Se
natosu Bütçe ve Pl?n Komisyonu Millet Mecli
sinin bu kabul metnini reddetmiştir. 

Simdi oylanacak olan Cumhuriyet Senatosu 
Bütco ve Plân Komisyonunun raporudur. Büt
çe ve Plân Komisyonu raporunun kabulü, Mil
let Meclisi metninin reddi anlamınadır. 

NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Sayın Baş
kan, usul bakımından arz edeceğim. 192 nci 
maddenin 8 nci fıkrasına göre, acık oylama ya-

2. — 2510 sayılı İskân Kanununa ek ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri, Malî ve 
İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân komisyonların
dan 3 er üye alınmak suretiyle kurulan Geçi
ci Komisyon raporu (Millet Meclisi 1/152; 
Cumhuriyet Senatosu 1/1116) (S. Sayısı : 1442) 
(Devamı) 

BAŞKAN — Birinci madde okunmuştur. 
1 nci madde üzerinde Sayın Gündoğan, söz 
istediler. Buyurun Sayın Gündoğan. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; kanaatimizce 

pıyorsunuz. Bu tutumunuz, Bütçe ve Plân Ko
misyonunda reddedilen kanun teklifi veya ta
sarısının, oradaki nisabını tâyin bakımından, 
neticeyi gösterecek. Daha biz oylamaya geçme
dik. Salt çoğunluk olup olmadığı belli değil. 
Binaenaleyh, biz de reddedilmiş değildir. 

BAŞKAN — Ret mahiyetindedir, Sayın Al-
tan. Komisyonun raporu ret mânasmdadır. 
Komisyonun raporu kabul edildiği takdirde me
sele bitiyor ve Millet Meclisinin metni reddedi
liyor. Binaenaleyh buradaki... 

NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Açık oyla
maya lüzum yoktur. 

BAŞKAN — Açık oylama yapılacaktır. Çün
kü, ret hangi anlamı ile olacaktır. 92 oyla bir 
ret midir? 47 oyla da ret mümkündür, 91 oyla 
da ret mümkündür, 92 oyla da ret mümkündür. 

Millet Meclisinin buna göre işlem yapabil
mesi için bunun tesbiti gerekli bulunmaktadır. 

Tekrar ediyorum. Komisyonun raporunun 
kabulü, Millet Meclisinin kabul ettiği metnin 
reddi anlamınadır. 

(Ad okunarak oylar toplandı.) 
BAŞKAN — 93 sayın üye oylamaya katıldı; 

88 kabul, 5 ret oyu tesbit edildi. Başkan oy 
kullanmadı. Demek ki, salonda 94 sayın üye 
mevcut bulunmaktadır. Böylelikle Bütçe ve 
Plân Komisyonu raporu kabul edildi; böylelik
le Millet Meclisinin metni reddedilmiş bulun
maktadır. işlem Millet Meclisine iade edilecek
tir. 

Diğer işlerin görüşmesine geçiyoruz efen
dim. 

önemli bir kanun tasarısı müzakere olunmak
tadır. Biraz sonra vereceğim izahatla bu kanun 
tasarısının, söylediğim gibi, önemli olduğu an
laşılacaktır. Bu kanun tasarısına önem bahşe
den iki hususu, tasarının mahiyeti ve maddeleri 
üzerinde konuşmadan hemen arz etmek isterim. 

1923 lerden sonra bu ülkeye dışarıdan ge
len ırkdaşlarımızın iskân edilmeleri usulünü 
saplıyan bütün kanunlarda ve şimdi ek yapılan 
2510 sayılı Kanunda, iskân işleri Devlet tara
fından karşılanır ve iskân edilen kişilere veri
len gayrimenkuller ve hattâ bâzı araç ve ge
reçler bedava olarak muhacirlere intikal eder-

6. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 
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di. Şimdi, bu getirilen ek kanunla, 1923 den be-
2ri takibedilegelen ve iskân edilenlere Devlet 
tarafından bedava parasız bahşedilen üretim 
araçları, özellikle tarımda üretim araçları, top
rak ve diğer üretim araçları, bundan böyle ar
tık para mukabilinde, bedeli mukabilinde veri
lecektir. Demek ki, kanunun önemi Önce bura
dan geliyor. 

iskân mevzuatında çok esaslı bir değişiklik 
getiriyor, ba. kanun. Bu Türkiye'de, 1961 Ana
yasası hükümleri ile derinlemesine ve genişle
tmesine kıyaslanacak ve sonunda Türkiye'de is-
Ikâîı işlerinin Devlet tarafından bedava yapıl
ması esası yerine, iskân edilenlere verilenlerin 
bedellerini alma esasının getirilmesi ile yapılan 
değişiklik, Anayasamız muvacehesinde, özellik
le sosyal devlet kavramı ile bu kanun tasarısı
nın getirdiği esasın, bağdaşıp bağdaşmıyacağı-
m derinlemesine ve genişlemesine tetkik etmek 
lâzımgelir. Bu itibarla bu kanunu çok daha ge-
miş zamanda ve heyeti umumiyede de çok kişi
min bulunduğu toplantıda konuşmak çok iyi 
«olurdu ama, biraz evvel kanaatimizce, bozuk 
düzenin en çirkin yüzünü gösteren bir kanun 
yüzünden bir araya gelebilen muhterem Sena
tomuzun, o iş biter bitmez, burada şimdi tenha 
bir durum arz etmesi hakikaten calibi dikkat
tir. Sırası geldiğinde bunu söyliyeceğiz; hani 
ufak tefek birikimler sonunda devrimler olur 
kaidesini doğruluyor bugünkü görünüşler. E, 
parlâmento itibarının zedelenmesinin kanaa
timce bir ucundan, bir yerinden, bir tarafından 
böylesine bir tutumla tekevvün ettiğini kabul 
etmek gerekiyor. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Bu
nun 1 nci madde ile ne alâkası var. 

BAŞKAN — Konuşulan birinci maddedir; 
zaten kanun tasarısı bir maddeden ibaret. Fa
kat ek 20 küsur maddeyi bünyesinde taşımak
tadır. Sayın öztürkçine, bu sebeple lütfen mü
dahale etmeyin. Devam edin Sayın Gründoğan. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Beda
va iskân yerine paralı iskân sistemini getiren 
İ3U kanunun müzakeresindeki ihmal aslında 
Türkiye'de önemli bir siyasal sorun teşkil eden 
bu tenhalığı, insana hatırlatmaması kabil de
ğildir. öyle Sayın öztürkçine'nin dediği gibi, 
her kanunu kışla disiplini içinde, eski tâbirle 
istitalelerini nazarı itibara almaksızın, göz ka
payıp vazife yapma anlayışı içinde müzakere 
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etmeye kalkarsanız, karşınıza bugünkü buhran
lardan daha da sunturlusu gelebilir. Nitekim, 
gene bu kanun münasebetiyle nasıl bir demok
ratik yara, siyasal bunalıma girdiğimizi biraz 
sonra sırası gelince anlatacağım. 

Şimdi, bu esasa nazarı dikkatinizi çekerim. 
Bundan sonra artık bu yurda gelenler, yahut 
bu yurt içinde görülenler parasız, karşılıksız, 
bedava ve Devlet tarafından iskân edilmiye-
ceklerdir. Çare yok, vakti imkânım yok, vakit 
saat altıya gelmek üzere, böyle iktifa etmekle 
başka işlere de sıra bırakmak istiyorum. Ama; 
bu, bence sosyal devlet kavramı ile bağdaşır bir 
müessese değildir ve olmıyacaktır. 

Bundan evvel iskân olunanlarla, bundan son
ra iskân olacaklar arasında farklılığı doğu
ran bu kanunun belki de adaletsizlik, özellikle 
sosyal adaletsizlik numunelerinden birisini teş
kil edeceğini hukuk tarihi, kanunlar tarihi kay
dedecektir. Kaldı ki, parasız olmıyan iskân tek
niğiyle iskâna muhtaç kişilerin gereği gibi is
kân edilebilecekleri şüphelidir. Çünkü, bu ka
nunda kurulması öngörülen fon başka kanun
larla kurulması öngörülen fonlar gibi gerekli 
yerlerden beslenmiyeceği için cılız ve zayıf 
kılacaktır. Sanırım iskân işleri bu bakımdan 
da yani, fonların beslenmemesi yönünden de 
kemaliyle, istenildiği gibi yürütülemiyecektir. 
Kanunun, biraz evvel söylediğim olumsuz esa
sı yanında, hakikaten olumlu sayılacak yeni bir 
ibkân düzeni düşünmesi takdire şayandn'. 
Birinci maddede yazıldığı gibi, «baraj, hava 
alam, fabrika, ekonomik ve savunma ile ilgili 
diğer tesislerin inşası, tarih ve tabiat kıymetle
rinin korunması gibi amaçlar için yapılacak 
kamulaştırmalar veya özel kanunların uygulan
ması sebebiyle taşınmaz mallarının kısmen ve
ya tamamen ellerinden çıkması neticesi yer
lerini terketme zorunda kalanlardan; «genel ih
tiyaca cevap verecek tesisleri meydana getir
mek için yapılan kamulaştırmalar sonunda ta
şınmaz malları ellerinden çıkanların o yerleri 
terketmek zorunda kalanların istedikleri yer
de iskân edilmeleri olanağını sağlaması bu ka
nunda, bir yeniliktir ve doğru bir esastır, iyi 
bir ihtiyaca cevaptır? Senelerdir Türkiye'de 
gelişme sebebiyle husule gelen toplu kamulaş
tırmalardan müteessir olanların durumlarını 
nazarı itibara alacak bir kanun bulunmadığı 
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için bu kişilerin zorluk içinde yaşadıklarını 
bizde müşahade ediyorduk. Bu bakımdan bu ka
nunu, bu maddesi itibariyle, çok olumlu kar
şıladığımızı ifade etmek isterim ama, birinci 
maddenin kapsamında, içinde kalan hususlar, 
özellikle taşınmaz malları tamamen kamulaştırı
lanlar, taşınmaz malları kısmen kamulaştırılıp 
bu yerleri terk etme zorunda kalanlar, iskân 
plânlama etütlerinin başladığı bütçe yılı başlan
gıcından en az üç yıl önce kamulaştırma sahası
na yerleşmiş olup da taşınmaz malı olmıyanlar 
gibi, özellikle (G) fıkrasında getirilmek istenen 
esasın kolay anlaşılması mümkün değil ve uygu
lamada üç yıl öncenin tesbiti son derece müşkü
lâtı mucibolacaktır. Başlangıç noktası olarak 
getirilmiş bulunduğu hiç yüzünden tatbikatında 
zorluk çıkacağı kanısındayım. Hele «Zor durum
da olmadan, bu kanun yürürlüğe girmesinden 
sonra, taşınmaz mallarını ellerinden çıkaranlar 
bu kanundan faydalanmazlar, zor durum hali yö
netmelikte belirtilir.» dendiğinde birtakım suiis
timallere kapı açıldığını da kabul etmek lâzım. 

Şimdi, kanuna önem getiren ikinci ve çok 
mühim bir hususa geliyorum. Burada, Türk de
mokrasisinin ve siyasal hayatının nasıl ve neden 
dolayı buhranlara saptığının da delilini bulaca
ğımızı sanıyorum; onu arz etmeye çalışacağım. 
Bu kanunda önemli olan ikinci husus; sanki 
C. H. P. nin 1969 seçim bildirgesinde sarahatla 
ve kesinlikle ele aldığı «bulundukları yerlerde, 
kalkındırılması mümkün olmıyan, ya da alt yapı 
hizmetlerinin götürülmesinde büyük zorluklar 
müşahade edilen köylerin bir araya toplanması 
hususu» yani tâbiri mahsusla; C. H. P. nin ifa
desiyle «köykentler» teşkili bu kanunun en önem
li özelliğini teşkil etmektedir. Bu, bizim için ha
kikaten iftihar vesilesi olmaya lâyık, yepyeni 
mükemmel bir müessesedir, öyle anlaşılıyor ki, 
bu kanunu hazırlayan bilirkişiler, teknik adam
lar, bizim beyannamemize geçirmek suretiyle, 
Türk sosyal hayatında, yerleşim düzeninde esas
lı bir düzen değişikliği formülümüzü, A. P. ik
tidarının ve bahusus Köy İşleri Bakanının büt
çe müzakereleri sırasında, fevkalâde yüksek bir 
inanç ve anlayış edasiyle reddettiği ve hattâ bi
zim bu görüşlerimizi istiskale tabi tuttuğu, bu 
«köykentler» konusunun nasıl şimdi kanun tek
lifi olarak geldiğini görmek hazindir, memnuni
yet verici değildir. Diyeceksiniz ki, «canım, 0. 
H. P. nin düzen değişikliği esaslarından birinin 

kanun teklifi haline gelmesi sizi sevindirmez 
mi ve siz bundan memnun olmaz mısınız?» Ta
biî, oluruz. Ama, hazindir sözünü neden söylü
yorsunuz diye sorarsanız, hemen cevap vereyim. 
Biz bu memlekette muhalefet yaparken dahi ya
pıcı olduğumuzu, doğruyu bulabilen gücde bir 
parti olduğumuzu, düzen değişikliği gerekir de
diğimiz zaman, Sayın Köy işleri Bakanının san
dığı gibi, hoş bir kelimenin sihrine kapılarak 
ifade etmediğimizi, esaslı sosyal, ekonomik ihti
yaca parmak bastığımızı bu kanun tasarısındaki 
bu müesseseyle bir kere daha ifade etmiş oluyo
ruz. Oysa, Sayın Köy İşleri Bakanı, daha birkaç 
ay önce, bu kürsüde, bütçe müzakereleri sıra
sında bizim sayın sözcümüz Hazerdağlı'nın «köy
kentler kurulması gereklidir, köyleri oldukları 
yerde kalkındırmak mümkün değildir, bu itibar
la bizim dediğimiz gibi köylerin bir yerde top
lanması zorunludur. Türkiye yerleşim politika
sı, sosyal politikası, ekonomi politikası bunu zo
runlu kılar.» demesine karşılık bakınız Sayın 
Köy işleri Bakanı ne diyor : 

«Muhterem senatörler, köyü, istenilecek yere 
götürülen bir coğrafi ünite değil aksine duyan, 
hususi bir yaşama ve hayat felsefesine sahip can
lı, vakur bir varlık olarak kabule mecburuz. 
Türk köylüsü kendisine münasip görüleni değil, 
kendisine en uygun olanı, mutlaka en iyisini, en 
doğrusunu ve en medeni olanını kabule hazırdır» 
şeklinde başlamış «yani,» diye devam etmiş, «bir 
espri uğruna, güzel konuşuyorum esprisi uğru
na, yanlış tarifleri slogan olarak sokağa verme
mekte, inanınız, hudutsuz fayda vardır, «köy 
kentler» adını verdiğimiz merkezlerin kurulma
sını istiyoruz, buyurdular. Zamanımın kısa 
olsu itibariyle de köy kentlerinin neye de
lâlet ettiğini bilmediğim için arzı cevatoede-
miyeceğim. Ama, "biz köyü, biraz evvel ta
rifini yaptığım gibi, taşınabilir bir hük
mi kişiliği haiz bir tasnife talbi tutmuyoruz. 
Yani, köyü istediğim yere götür, istediğin. 
yere kaldır. Bunu, siyasi felsefemiz içerisin
de uygun mütalâa etmiyoruz.» buyurmuşlar. 

Acaba, şimdi soralım. Kim bir sözün gü
zelliğine, sihrine kapılarak espri uğruna esas 
getiriyor? Kim kendisinin içinde bulunduğu 
Hükümetin getireceği kanun tasarısında han
gi tekniğin uygulanacağını bilmiyor. Ve bir 
Bakan olarak bu duruma düşüyor? Belki 
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şahsı itibariyle bu durumda bulunmasını bi
zim önemsememiz, hattâ bir cemile olarak 
üzerinde durmamız lâzımgelirken böylesine 
üstüne gitmemizin sebebi, aslında şahsına de
ğil, bizim mensulb olduğumuz partinin fikirle
rini istiskale yeltendiği için, şimdi yüzüne 
karşı ifade ederek iade ediyoruz, Neden do
layı bunu söylüyorsun, önce, partinin getirdi
ği esasın iki ay sonra kabulünden duydu
ğum memnuniyet yanında, biraz evvelki 
üzüntümü de arz etmek istiyorum. İşte bundan 
dolayı siyasi bunalımlar olur, sevgili arka
daşlarım. Siyasal bunalımlar olur. Eğer bu 
ülkede, 1970 yılında dahi aşiret idare eder 
gibi ülke idare edeceğim zihniyetiyle bakan
lık ederseniz bu memleketin gerçek ihtiyaç
larını bilmekte, bulmakta tekâsül gösterirse
niz bulanları, bilenleri de istiskale tabi tutar
sanız sonunda bizzat kendi eseriniz tarafın
dan mahkûm edilirsiniz. Tabiî, sizin mahkûm 
edilmeniz belki hiçbir şey ifade etmez ama 
aslında siyasal bunalımın bir ucundan nasıl 
başlandığını, kokuşmanın nasıl başladığını, 
göstermek bakımından fevkalâde tarihî öne
mi haiz, çok tipik, orijinal bir hususu hu
zurlarınıza getirmiş bulunuyorum. Şimdi, bü
tün gücümüzle destekliyeceğimizi de ilân edi
yoruz. Evet, doğrusu budur. Yerinde kalkın
dırılması mümkün olmıyan köylerin bir mü
nasip usul içinde, bu kanunun getirdiği tek
nikler içinde, belli yerlerde toplanması, alt 
yapı hizmetlerinin daha ucuza mal edilmesi, 
daha kolay, ve daha çabuk getirilmesi imkâ
nının bağışlar ve hattâ giderek yine bu ka
nunun getirdiği çok özel bir tekniğin ge
lişebilmesi behemal bu köykentlerin ku-
rulmasiyle mümkündür, kabildir. Çünkü, bu 
kanunun getirdiği yeni bir özellik, yenilik 
toprağı olmıyan ya da toprağı her hangi bir 
şekilde elinden çıkmış fakat köysel bölge
lerde yaşıyan kişilerin yaşamalarını sağlama 
bakımından, bu kanunun öngördüğü biçimde 
onları tarım dışı alanlara sevkedecek eği
timi verecek teknikte bu kanunda öngörül
müş, fevkalâde takdire şayan bir görüş, 
ileri, tam ortanın solunda bir görüş ile bu 
kanuna konulmuştur. Bunun tahakkuk ede
bilmesi için köykentlerin kurulması zorunlu
dur. Yoksa 70 bin pare köyde, biraz evvel 
arz ettiğim veçhile, toprağı olmıyan ve tarım 

dışında çalışmaya mecbur olanların eğitilme 
suretiyle zanaatlarında hayatlarını kazanma
larına imkân verebilme ancak bu teklifle 
mümkündür. Bravo; kanunu hazırlıyan tek
nisyenleri tebrik ederim, fevkalâde uyumlu 
ve tutarlı bir düşünce sistematiği içinde ka
labilmişler ve bu kanun teklifini getirmişler. 
Korkarım şimdi diyeceklerdir ki, «bunu söylü
yor, Halk Partisine mal ediyorsunuz, şimdi 
iktidar grupu rey vermezse yazık olmaz mı 
bu kanuna,» 

Apolitik hareket ediyorum gibi, suçla
yacaklar. Fakat dönemezsiniz. Bu ok, yayın
dan fırlamıştır, hele bir dönünüz, Millete bü
tün gücümüzle bunu anlatırız. Çünkü, bu, 
milletin hakiki ihtiyacıdır. Doğrudur, yerinde 
bir tekliftir. O itibarla köykentlerin kurulma
sında sosyal ve ekonomik faydayı sağlıyan 
bir kanun olması hasebiyle, her ne kadar 
iktidarı aşan ve onu hâb - ı gafletten uyandı
rarak gelen bir kanun da olsa, bizim için 
iftihar vesilesidir. Çünkü, iyi düşündüğümüzü 
bir kere daha ispatlamış oluyoruz. Düzen 
değişikliği sözlerimizin bundan böyle hafife 
alınmasına kimsenin tevessül etmemesi için de, 
şu tarihî anı bir kere daha tescil ediyorum. 

Ancak, «Bu yerleşim ünitelerinin birinde 
veya yeni bir yerleşim yerinde toplanması hu
susu köy nüfusunun çoğunluğu tarafından iste
nildiği takdirde» şeklinde bir hüküm sevk 
edilmiş. Bu, demokratik hayat içinde, bugünün 
3artları içinde, hakikaten halkın arzusuna uyu
larak bir hareketin yapılmasını uygun gören 
bir zihniyetin eseridir, bunu doğru karşılarım. 
Böyle olmasını isterim. Başka türlü ve cebri su
rette tehcir, eski tâbirle hicret, yeni, şimdiki tâ
birle göçürmeye, elbette ki, karşıyız. Nitekim 
basından beri de bunu savunuruz. Fakat uygu
lamada, korkarım ki, bası yerlere taşınmaya rı
za gösterenlerin yanında göstermiyenler bulu
nacaklardır. O takdirde toplamaya çalıştığınız 
köylerin bir kısmı nüfusunun eski yerinde kal-
ıp.a-31 gibi bir.durumu ister istemez kabul etmek 
zorunda kalacaksınız. Daha pratik olarak şunu 
söylemek isterim, hayatta görmüşlüğüm var, bir 
köyün çoğunluğu başka yere nakli kabul ettiği
ni farz edelim ve siz de onların, burada yazdı
ğınız gibi, plânlarını yaptınız, köyün bir kıs
mını, kabul edenleri, oraya nakletmeye pl;n 
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dairesinde başladınız. Fakat bir kısmı eski köy
de kalmakta ısrar ederlerse, daha doğrusu o ye
ni köye gelmezlerse, şimdi orada kalan bakiye 
nüfusun genel ihtiyaçlarını, okul, su, çeşme ve 
saireyi nasıl sağlıyacaksmız? Çok zor. 

O halde burada özendirici tedbirler, teşvik 
tedbirleri getirmiş olsaydınız, sanırım ki, tümü
nü birden kolaylıkla yeni yerleşim yerlerinde 
toplamak mümkün olacaktı. E... bunu nereden 
tahmin ediyorsunuz, demeyiniz. Âfete uğramış, 
mesela yer kayması, zelzele ve saire surette âfe
te uğramış köylerin mevzuat içinde o teknikler 
dâhilinde başka yerlere kaldırılması da aşağı -
yukarı bugün getirilen esasa bağlıdır. Görül
müştür ki, yıllarca köyün başka yere taşınması 
d3vam etmiştir. Ama, bir kısmı çıkarları dola-
y. siyle, eski yerlerinde kalmakta ısrar etmişler
dir. Hükümetler, bu eski yerlerinde kalanlarla 
yeni köy arasında mütehayyir bir durumdadır
lar, hizmet götürme bakımından güçlük içinde
dirler. 

Tekrar ediyorum bunu topyekûn yapabilmek 
i-ün teşvik tedbirleriyle beraber getirmek ye
rin :ls olurdu. Tatbikattan alınacak derslerden 
bu yola tevessül edilmesinde fayda umulur. 

Proje verilmesi, kredi verilmesi, ev yeri ve
rilmesi, bunlara birer teşvik tedbiri de denile
cektir, tabiî. Tabiî ama, buna rağmen meselâ, 
arazinin beş yılda, beş eşit taksitte ödenmesi, be
dellerin de rayiç bedeli olacağına göre, tam mâ
neviyle bir teşvik tedbiri olduğunu kabul et
mek biraz daha zordur. Daha uzun vadeli tak-
sitlendirmeye gitmekte fayda vardır, kanısında
yım. İnşallah dediğim hususlar tatbikatta başa 
gelmez de bu dediğim mahzurlar da kalkar. 

Madde ek 3 te ele alman sanat sahipleri ile 
alâkalı hususu biraz evvel arz etmiştim. Bu ba
kımdan tekrar bu maddeye dönmiyeceğim. Şimdi 
sıra ile gidiyorum. 

Ek 8 nci maddede, «bu kanun hükümlerine 
göre tahsis, devir ve temlik edilecek arazi ve 
arsalar şunlardır», diye yazılmış ve en son (H) 
fıkrasında, «6830 sayılı Kanun hükümlerine gö
re özel ve tüzel kişilerden kamulaştırılacak ve
ya yönetmeliğe göre satınalmacak arazi ve ar
salar» denmiş. Burada bir hususu hatırlatmak 
zorunluluğunu duyuyorum. Arsa Ofisi adiyle bir 
kanun çıkardığımızı sanıyorm. O kanunda, hatı
rımda yanlış kalmamışsa, umumiyetle bütün yer

leşim politikalarının, uygulanmasında işte bu 
gelişme bölgelerinin ve sairenin yeni yerlerin 
tâyininde Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü vasıta-
siyle temin edilebilecek arsalardan istifade edil
mesi öngörülmüştü. Şimdi iyice hatırlıyamıyo-
rum, yalnız şehirlere mi münhasırdı, yoksa köy
lerde mi nazarı itibare alınmıştı? Ama, bir ih
tiyat olarak söylüyorum, eğer öyle ise şimdi bu
rada 6830 sayılı Kanun hükümlerine göre ka
mulaştırmaya gitmek, belki de o iki müessese 
arasında, Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü ile bu 
kamulaştırma arasında bir çelişkiyi, daha doğ
rusu bir çatışmayı yaratabilir. Böylesine bir ça
tışmaya gerek yoktur. Bu kamulaştırmaların, 
Arsa Ofisi Kanununda öngörüldüğü usuller 
içellisinde ve Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünce 
yapılmasında fayda mülâhaza ederim. Aynı şeyi 
çok değişik teşekküllerin yapmasında daima za
rar görülmüştür. O bakımdan bir hatırlatma ola
rak söylüyorum. Belki bu, yanlış hatırımda kal
mıştır, ısrar etmiyorum. 

Bu kanunu yürütmek için kurulacak özel is
kân fonu, Ziraat Bankasında bulunacaktır. 
«Özel iskân fonunun idaresi, işletme, sarf ve 
murakabe usulleriyle ilgili hususları, Maliye, 
Ticaret ve Köy İşleri bakanlıklarınca birlikte 
hazırlanacak yönetmelikte belirtilir» denmiş. 
Ama, bu özel iskân fonunun, idare, işletme, sarf 
ve murakabe usullerini üç bakanlık bir arada 
hazırlıyacakları bir yönetmelikle belirlemiş ol
salar dahi, uygulamayı sarahaten kimin yapa
cağını iyice görmek mümkün olmuyor. Ancak, 
ek 11 nci maddede, «bu kanun ile T.C. Ziraat 
Bankasına verilen işler, bankanın asli görevle
rindendir» denmiş. E... şimdi câyisualdir, aca
ba özel iskân fonu Ziraat Bankasında kurulmuş 
olacağına ve 11 nci ek maddede, bu kanunla 
T.C. Ziraat Bankasına verilen işler bankanın as
li görevlerindendir, dendiğine göre özel iskân 
fonundan yapılacak harcamaların usulleri ve 
sairesi tesbit edilse dahi, bunu Ziraat Bankası 
Genel Müdürlüğü mü yapacaktır? Bunu öğren
mek isterim. Belki başka yerde, gözümden kaç
mış, bir teknik yerde geliştirilmiştir. Ama, şu 
11 nci madde, benim düşünceme daha çok ihti
mal veriyor. O bakımdan onu öğrenmek için dile 
getirdim. 

Biraz evvel sözlerimin başında arz ettiğim 
veçhile, ek 13 ncü maddede, iskân bedava ol-
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maktan çıkıyor ve paralı oluyor. Hazine arazisi 
için rayiç bedeller üzerinden borçlandırılmalar 
yapılıyor, işte, taksitler almıyor ve saire olu
yor. Fakat diğer maddelerde, bundan sonra ya
pılacak iskân işlerinin bu kanuna g'öre yapıla
cağı da yazılıyor. Fakat, eski kanunlarda, yine 
yanlış hatırımda kalmadıysa, iskân yerini terk 
edenlere uygulanacak tedbirin burada bulundu
ğunu pek göremedim. Yalnız şu var, borçlan
mak suretiyle iskân edilenlerin borçları vâdele
rinde ödemediği takdirde muacceliyet, ki, on
ları biraz sonra arz edeceğim, hükümleriyle bir
likte takibe mâruz kalacakları ve bu takip so
nunda borcu ödemedikleri takdirde, gayrimen-
kullerin Maliye Hazinesi adına tashihan tescil 
edileceği yazılı, ama, bu borç ödenmediği tak
dirde yapılacak muamele. Acaba, iskân yerini 
terk ettikleri zaman, muhacirine hangi muame
leyi tatbik edeceğiz? Eski kanunlardaki muame
leyi mi tatbik edeceğiz, yoksa, bu kanunun o 
maddesinde dendiği gibi mi muamele yapacağız? 
Bundan sonra yapılacak iskân işlerinde bu ka
nun uygulanacağına göre, bu, kanundaki boş
luk mudur, bu? Bunu, artık işi daha iyi bilen
lerden sormaya kendimi mecbur hissediyorum. 

Bunu bir vesile ile daha ifade etmiştim. Ne
den dolayı, uzun vadeli taksitlere bağladığımız 
borçlanmalar sonunda, bir tek borç taksitini ver-
miyen kişilerin, bütün borçlarını muaccel kıla
rız? Hemen bir tek taksit borcunu ödiyemiyenin 
20 taksit borcunu birden vermesi mecburiyetiyle 
karşıkarşıya kalması tekniğini ihmal etmeyiz. 
Sanıyorum ki, bu, Borçlar Kanununda, Medeni 
Kanunda klâsik olarak, Avrupa Hukukundan 
bize intikal etme bir esastır. Ama, oradaki borç
lanmalarda böylesine bir tekniğin uygulanması 
rızai borçlanmalar sonucunda ortaya çıkmış bir 
hukuk tekniğidir. Bir kişinin diğer kişiden belli 
miktarda ihtiyacı kadar taksitle ödeme şartiyle, 
borç para alması sonunda, bir taksiti veremedi
ği takdirde, hepsinin muacceliyet kesbetmesini 
anlarım. Çünkü, o rızaen borç almıştır, taksitle 
ödemeyi kararlaştırmışlardır, taksitin biri gel
diği zaman ödiyemez, o takdirde bütün borç 
muacceliyet kesbeder. 

Fakat Devlete muhtaç ve bu itibarla sübvan
siyona hak kazandığını kabul ettiğiniz kişilerin, 
ailelerin, özellikle muhacirlerin bu ülkede yer
leştirilmesini takibeden, yılda ya da ondan bir-
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kaç zaman sonra, başhyacak taksit borçlarının 
alınmasında Avrupa hukukunun rızai borç mü
nasebetlerine uyguladığı, taksitlerin birisi veril
mediği takdirde, bütün borcun muacceliyet kes
beder tekniğinin uygulanmasında hukuk man
tığı yoktur. Hukuk mantığı yoktur derken, so
yut hukuk mantığı yoktur demek istemiyorum. 
Çünkü, benim kanaatim odur M, hukuk, aslın
da yaşanılan hayatın düzene sokulmasıdır, ön
ce hukuk yoktur; önce hayat vardır, önce ça
ba vardır, çalışma vardır, ekonomi vardır, son
ra hukuk vardır. O, belli yaşama düzenini kai-
deleştirmek anlamına gelir, Hal böyle olunca, 
şimdi diyelim M... Kontinental Avrupa'da rı
zai borçlara uygulanan usulü, bir usuldür diye, 
muhtaç kişilere uygulamakta hukuk mantığı 
yoktur dediğimiz zaman, işte bu esasa istina-
dettiğimizi arz ediyoruz. Onun için, belki baş
ka ne yapalım, parayı vermesinler mi diyecek
siniz. önce, biraz evvel söylediğim gibi, bu be
dava iskân esasının Türkiye'den kalkmasını 
hangi ekonomik, tarihî, sosyal, hukukî ucala
rın bu hale getirdiğini, bu noktaya getirdiğini 
öğrenmek isterim. Ne oldu, yani muhacirler 
Türkiye'ye bundan sonra yanlarında para ile 
mi gelecekler. Muhacir olan kişinin, bundan ev
vel muhacir olanlardan ekonomik bakımdan 
durumlarının daha iyi olduğunu nereden öğ
rendik? Nereden kestiriyoruz da bundan evvel 
gelenleri parasız iskân ettik, şimdi bunları hep 
paralı iskân ediyoruz?. Bunu anlamak tabiî çok 
güç. Kanaatimce muhacir olanların hangi za
man içinde olursa olsun, bir ülkeye geldikleri 
zaman, durumlarının çok bozuk ve 20 - 30 sene 
evvelkilerle şimdikiler arasında fark olmadığı
dır. Ama, bu kanun bedava muhacereti kaldır
mış. Bence Anayasaya aykırı, sosyal devlet il
kesine aykırı, hiç değilse, adalete aykırı. 

Şimdi, haydi bunu çaresiz kabul edeceksi-
miz. Fakat 20 taksitle borçlanmak suretiyle is
kân edilenlerin taksitlerinden bir tanesini ver
memesi halinde 20 taksitin birden muacceliyet 
kesbetmesi usulünden kaçınmanın çaresini ara
malıyız. Bir iyi teknik, geliştirmek mümkün ise, 
yapmalıyız. Meselâ; burada, acaba hani Tarım 
Kredi Kooperatiflerine ve Ziraat Bankasına 
borçlananların borçlarının taksitlerini verme
dikleri takdirde, taksit veremiyecek durumda 
oldukları o kurumca tesbit edilenlerin borçla
rı ertelendiği gibi, bir teknikle, yardımlarla 
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gelebilir miyiz? Bunu teknik işlerden anlıyan
lardan sormak ve öğrenmek isterim. O gün, o 
sene taksit borcunu veremiyen bir muhacirin 
gözünün yaşına bakılmaksızın bütün borçları-
un muacceliyet kesbetmesi yerine tecil iır1 â 

nından istifade edip etmemesini araştırmak lâ
zımdır, kanaatindeyim. 

Bu kanundan bir zamanlar komünist ekono
mi politikasının aracı olarak nitelendirilen ve 
aleyhimize büyük propaganda konusu yapılan, 
ama şimdi gittikçe, hemen hemen her kanun 
geldikçe A. P. iktidarının da, eski söyledikle
rinden her halde mühim nisbette hicap duya
rak, kooperatif usulünü kabul etmeye başladı
ğı anlaşılıyor. Şaşılacak şey, büyük bir şey? 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Komü
nizmde, kooperatifleşme yok. Kollektivizm var. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Ana
yasaya rağmen neler yapılmıyor, sayın eski ar
kadaşım? 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Olmaz ol
saydı. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Eh, 
keşke. İyi oldu zaten, anlaşıldı, ayrıldı şeyler. 
Bakınız kooperatif tekniği, yani eskiden aley
himize işletilen propaganda aracı olan koope
ratifler, konusunda ne deniyor. «Bu kanuna gö
re iskân edilenlerin müstahsil hale gelebilme
leri ve yönetmelikte tesbit edilecek hayat sevi
yesine kavuşabilmeleri için geliştirme, yan ge
lir temini gibi tedbirler, Köy işleri Bakanlığı 
ile diğer ilgili bakanlıklarca müştereken hazır
lanacak plân ve projelere göre yürütülür. Bu 
projeler için lüzumlu kredi Özel İskân Fonun
dan karşılanır. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, bir dakika
nızı rica edeyim. Açık oylarını kullanmıyan sa
yın üyeler? Açık oylama işlemi bitmiştir. Küre
ler kaldırılsın. Devam edin, Sayın Gündoğan. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — «Kre
di vermede kooperatif kurulması halinde üyele
rine öncelik tanınır denmekle kooperatif düze
ninin önemli bir sosyo - ekonomik tedbir ola
rak, on sene gibi bir zaman gecikmesiyle dahi 
olsa, A. P. iktidarı tarafından kabul edilmesi 
ve bu kanuna geçirilmesi çok büyük bir ilerle
me sayılır. Bu itibarla ben gittikçe ümitleniyo
rum. 

Ek 19 ncu maddede, biraz evvel arz ettiğim 
hususu, tekrar dile getirmek, bir defa daha dile 

getirmekte fayda görüyorum.» Bu kanunun yü
rürlüğe girmesinden sonra 2510 sayılı İskân 
Kanununa göre, iskân hakkını iktisabedecek-
lerle, bu kanunun şümulüne girenlerin iskân
ları, bu ek kanun hükümlerine göre yapılır.» 
dendiğine bakılarak, hakikaten bundan son
ra bütün iskân işlerinin bu kanunla mı tedvir 
edileceğini sarahatle öğrenmek isterim. 

Kanunun ikinci maddesinde anlaşılması güç 
bir hukuk tekniği ile bir hüküm tedvin edil
miştir. 2510 sayılı Kanunun 15, 29 ve 39 ncu 
maddeleri tadilleri ile birlikte, ki, bunu bile
nin Türkiye'de olmadığı iddiasındayım, bu ka
nunun tadillerinin kaç tane olacağını söyliye-
mem, söyliyecek varsa gelsin, mutlaka iddiası
nı ispata kaadir olamıyacaktır; öyle olsun, hay
di, bunu bir dereceye kadar kabul edelim, fa
kat «ve bu kanuna aykırı diğer hükümler kal
dırılmıştır» denmez. Denmez; çünkü, bu kanu
na hangi hükmün aykırı olduğunu kestirmek 
uygulayıcının takdirine kalır ki, bu mümkün 
değildir. Böyle bir teknik şimdiye kadar uygu
lanmamıştır. Hele bizim Anayasamız muvacehe
sinde mümkün değildir. Çünkü, kanunla düzen
lenmesi, sarih maddeler halinde tedvini şarttır. 
«Bu kanuna aykırı diğer hükümler kaldırılmış
tır,» bu olmaz. Bunun nasıl ihtiyar edildiğini 
anlamak mümkün değildir. «Bundan evvel de 
bâzı kanunlarda bu teknik kullanılmıştır» de-
nilecekse, bâtıl makûsünalevh olamaz derler; 
doğıudur da. Bu itibarla, değerli kanun hazır
layıcılarından, komisyondan, tabiî, bakanlık
tan, biraz evvel soru olarak öğrenmek istedi
ğim hususların öğrenilmesini sağlıyacak cevap
ları bekliyeceğim. Ama, arz ettiğim gibi, ka
nunun olumlu ve olumsuz yönleri hakkında 
grupum adına arz ettiğim fikirlerden de bir 
santim olsun gerilemiyeceğiz. iyi taraflarına ve 
düzen değişikliği getiren taraflarına büyük iç
tenlikle katılıyoruz. Ama, kötü taraflarına, 
özellikle iskânı, devlet eliyle yapılan parasız 
bir işlem olmaktan çıkaran tarafına katılmadı
ğımızı arz ediyorum. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — 7 sayın üye söz almış bulun
maktadır. Biraz önce sayın üyelere Genel Ku
rulu terk ettikleri takdirde, yetersayı bulunma
dığı anlaşılır anlaşılmaz birleşimi kapıyacağımı 
söylemiş idim. Bu va'dime sadık kalmak benim 
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için bir görevdir. Şu anda salonda 20 den aşa
ğı üye bulunmaktadır. Bu sebeple önemli olan 
bu yasanın görüşülmesini bugün Başkanlık Di
vanı yerinde görmemektedir. Sayın Gündoğan 
sözüne başladığı sırada salon henüz boşalma-
mış idi, bu bakımdan Sayın Gündoğan'ın ko
nuşmasına müsaade edilmiştir. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — O zaman 
da yoktu Sayın Başkan, o zaman da yoktu. Hem 
Sayın Gündoğan'la kürsüden biraz konuşacak
tık, bırakmıyorsunuz? 

Açık oylama sonucu vardır, arz edeyim. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Söz is

temiştim, sıra nasıldır? 

BAŞKAN — Sayın Alparslan, Sayın özden, 
Sayın Bilgen, Sayın Ağanoğlu, Sayın Ucuzal, 
Saym Bingöl'dür. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Ben de 
istemiştim. 

BAŞKAN — Kaydedemedik, özür dilerim, 
Sayın öztürkçine. Bu söz sırası bakidir, efen
dim. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Sayın 
Başkan, ben de söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Evet Sayın Artukmaç. 
«1970 yılı bütçe kanununa bağlı (A/2) işa

retli cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki 
kanun tasarısı üzerinde 79 sayın üye oy kul
lanmış ; 75 kabul, 4 ret oyu tesbit edilmiştir. Ye
tersayı bulunmadığı için oylama işlemi tekrar 
edilecektir. 

11 Haziran Perşembe günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere Birleşimi kapıyorum. 

Kapanma Saati : 18,20 

^ • f c » 
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7, _ SORULAR VE CEVAPLAR 
YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Sami 
Küçük'ün, Balı - Trakya- Türklerinin gayrimen
kul sahibi olabilmelerine eletir yazılı soru öner
gesi ve Başbakan adına Dışişleri Bakanı İhsan 
Sabri Çağlayangil'in demeci (7/639) 

26 . 2 . 1970 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Ekli sorularımın Başbakanlıkça yazılı ola
rak cevaplandırılmasına aracılık etmenizi say
gılarımla rica ederim. 

Sami Küçük 
Tabiî Üye 

1. Batı - Trakya'da Gümülcüne'de yayın
lanmakta olan Alan Gazetesinin 14 Kasım 1969 
tarihli nüshasında «Yalnız miras yoluyla gayri
menkul sahibi olabiliyoruz.» başlıklı yazıda Yu
nan Hükümetinin, Batı - Trakya'daki Türk azın
lığını eritmek üzere gayrimenkulleri üzerinde 
uyguladığı politikanın esasları aşağıdaki şekil
de açıklanmaktadır. 

a) Batı - Trakya'da azınlığa mensup bir 
kimse gayrimenkulunu azınlıktan başka bir 

kimseye satamaz, yalnız Hıristiyan vatandaşla
ra satabilir. Hıristiyan vatandaşlar da azınlık
tan bir kimseye gayrimenkul satamaz, kondi 
aralarında satış yapabilirler. 

b) Azınlık mensupları aralarında mevzua
tın değişmesi halinde uygulanmak üzere, satış 
va'di taahhütlerinde bulunamazlar. 

c) Azınlığa mensup bir kimse, çocukları 
dâhil, hiçbir kimseye gayrimenkul veya men
kullerini bağışlıyamaz. 

d) Azınlık mensupları, bugün, ancak mi
ras yoluyla ve vasiyetname ile gayrimenkul sa
hibi olabilirler. Azınlık mensuplarına başka yol
larla gayrimenkul iktisabı tamamen kapatılmış
tır, 

e) Yunan Hükümeti; kendi soyundan va
tandaşlarına, soydaşlarımızdan gayrimenkul sa-
tmalabilmek için bol miktarda kredi vermekte
dir. Bu krediler, Türklerden gayrimenkul sa-
tmalınmak kayıt ve şartına bağlı bulunmakta
dır, 

2. Bu hale göre, bugün Batı - Trakya'da ya-
şıyan soydaşlarımız, sahibi bulundukları men-

— 257 — 



C. Senatosu B : 7$ 9 . 6 . 1970 Ö : 2 

külleri istedikleri anda ve diledikleri bir kim- I 
şeye satamadıkları gibi emek ve terlerinin kar
şılığı olan tasarruflarını da her hangi bir gay- I 
rimenkule yatıramamakta ve ona sahibolama- I 
maktadırlar. I 

3. Lozan Andlaşmasiyle İstanbul'daki Rum I 
asıllı vatandaşlara karşılık olarak Batı - Trak- I 
ya'da bırakılan Türk azınlığının, andlaşma hü
kümlerine göre, bütün hakları teminat altında I 
bulunması gerekirken, yaşantıları doğrudan 
doğruya toprağa bağlı olan soydaşlarımızı gay- I 
rimenkulden yoksun ve sonuçta tasfiyeyi hedef I 
tutan, insan haklarına aykırı böyle bir politika I 
Yunan Hükümeti tarafından uygulanmakta mı
dır? Uygulanıyorsa bunu önlemek üzere Yunan j 
Hükümeti nezdinde ne gibi teşebbüsler yapıl- I 
mıştır? Teşebbüsler ne sonuç vermiştir? 

4. Teşebbüslerimiz, Yunan Hükümetinin, I 
insan haklarına aykırı tutumunu değiştirerek 
Batı - Trakya'daki soydaşlarımızın andlaşma- I 
lardan doğan haklarına riayet etmesi suretiyle I 
olumlu bir sonuca bağlanamadı ise, Hükümeti
miz, Türkiye'deki Rum asıllı vatandaşlarımıza 
da benzeri misilleme tedbirleri almayı düşünü
yor mu? Düşünmüyorsa Batı - Trakya'daki soy
daşlarımızın hakları ne yolda korunabilecektir? 

Saygılarımla. I 
Sami Küçük 

C. Senatosu Tabiî Üyesi 

T; C 
DısHeri Bakanlığı 8.6.1970 

KIYU Dairesi Gn. Md. 
521,509 -1033/14 

Konu : Batı - Trakya Türklerinin 
gayrimenkul iktisabı konusunda 
yazılı soru önergesi hakkında. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 28 Şubat 1970 tarihli ve 10316 - 6275 -

7/639 sayılı yazıları. 
Batı - Trakya Türklerinin gayrimenkul ikti

sabı konusunda Cumhuriyet Senatosu üyelerin
den Sami Küçük tarafından Sayın Başbakana 
yöneltilen ve Başbakanlıkça Bakanlığımız tara
fından cevaplandırılması emir buyurulan yazılı 
soru önergesi ile ilgili olarak hazırlanan cevap 
ilişikte sunulmuştur. I 

Arz ederim. I 
îhsan Sabri Çağlayangil 

Dışişleri Bakanı | 
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1. Yunanistan'da Yunan uyrukluların hu
dut bölgelerinde gayrimenkul edinebilmeleri 
1938 tarihli ve 1366 sayılı Kanuna göre, gü
venlik mülâhazalariyle bu bölgelerdeki vilâyet
ler nezdinde kurulmuş özel komisyonların ön-
müsadesine tâbi bulunmaktadır. 

2. Ancak genel olan bu kanunun tatbikatı, 
hudut bölgelerinden madut olan Batı - Trakya'
da soydaşlarımız aleyhinde tecelli edegelmiştir. 
Filhakika Akın Gazetesinin değindiği gibi, Yu
nan Hükümetleri bu komisyonlar vasıtasiyle 
soydaşlarımızın yekdiğerinden ve Yunanlılardan 
ayrimenkul satınalabilmek için vâki müracat-
larını bâzı istisnalar hariç is'af etmemişler ve 
genel kanunun himayesinde tefrik edici bir tat
bikatı sürdüregelmişlerdir. 

3. Türk Hükümetleri bu konuda senelerdir 
Yunan Hükümeti nezdinde devamlı teşebbüs
lerde bulunmuş ve bu tatbikata son verilmesini 
ısrarla istemişlerdir. 

4. Bu gayretlerimiz nihayet semere vermiş
tir. Yunan Hükümeti ahiren Rodop vilâyetine 
soydaşlarımızın gayrimenkul iktisabı için yap
mış oldukları ve yapacakları müracaatların ta
rafsız bir şekilde sonuçlandırılması talimatını 
vermiştir. Yunanistan'daki temsilciliklerimiz
den aldığımız ilk bilgilere göre, Gümücine ve is-
keçe'de cem'an 30 soydaşımızın gayrimenkul ik
tisabı için yapmış oldukları müracaatlara olum
lu cevap verilmiş bulunmaktadır. 

5. Yunanistan'daki temsilciliklerimize tat
bikatı yakından izlemeleri hususunda talimat 
gönderilmiştir. 

Arz ederim. 
6.3.. 1970 

2. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem, Özden'in, İstanbul ilinin nâzım plânı ça
lışmalarına dair yazılı soru önergesi ve İmar ve 
İskân Bakanı Hayrettin Nakiboğlu'nun cevabı 
(7/672) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki yazılı sorulara imar ve iskân Ba

kanı tarafından yazılı olarak cevap verilmesine 
müsaadelerinizi saygılarımla rica ederim. 

Cumhuriyet Senatosu 
istanbul üyesi 
Ekrem özden 

Soru : 
1. İstanbul ilinin nâzım plânı çalışmaları 

senelerden beri devam edip gitmektedir. İstan-
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bul'da nâzım plân bürosu faaliyeti çok ağır git
tiğinden şehrin bâzı yerlerindeki imar hare
ketleri gereği gibi inkişaf edememektedir. Ay
rıca halk lüzumsuz yere bir bekleme devresi ge
çirmekte ve bazanda talepler istenmiyen istika
mette inkişaf etmektedir. Plânın biran evvel 
bitmesi için kadro ve saire noktasından çalışma
lara bir hız vermek gayesi ile bâzı idari ve ka
nuni tedbirlerin alınması mümkün değil midir? 

2. Bu gibi tedbirlerin alınması imkân dâhi
linde değilse sürüncemede kalan (istanbul'un 
nâzım plânı) işi daha kaç sene sonra bitiril
miş olacaktır. 

3. Şişli ilçesine bağlı Levent mahallesinin 
nâzım plânı bir parça olarak netice beklemeden 
şimdiden bir sonuca vardırmak mümkün müdür? 
İstanbul Belediyesi ilgilileri bu semte ait talep
lerin plân bürosu çalışmalarına bağlanmaktadır. 
Bu çalışmaların bitirilmesinden evvel halkın di
lekleri yerine getirilmesi idarece kabil değil mi
dir? 

T. C. 
imar ve iskân Bakanlığı 4 . 6 . 1970 
özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı : 15/1985 
Ankara 

Konu : Sayın Ekrem özden'in 
yazılı önergesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
ilgi : 8 . 5 . 1970 gün ve Kanunlar Müdür

lüğü 7/672-10531-6879 sayılı yazı. 
Cumhuriyet Senatosun istanbul Üyesi Sayın 

Ekrem özden'in istanbul Nâzım Plân çalışma
larına dair yazılı soru önergesi aşağıda cevap-
landırlmıştır : 

1. İstanbul ülkemizin hızlı nüfus artışına 
sahne olan büyük şehirlerinin başında gelmekte
dir. Muhtelif zamanlarda yapılmış nâzım plân
ları bulunmasına rağmen istanbul Metropoliten 
alanının tümünü örten bir nâzım plânı yoktur. 
Bu mahzuru ortadan kaldırmak maksadiyle, 
20 . 7 . 1965 gün ve 6/4970 sayılı Bakanlar Ku
rulu Kararı, İstanbul Nâzım Plânının yapılması 
görevini Bakanlığımıza vermiştir. 

Bakanlığımız ilk hazırlıkları mütaakıp 1966 
yılı sonunda İstanbul'da bir büro kurarak fiilen 
plânlama çalışmalarına başlamıştır. Çalışmalar 
mevcut kadro ile yürütülmektedir. Büronun 
elemanlarını artırmak suretiyle daha süratli 
sonuç alması mümkün görülmektedir. 

2. 1/25 000 ölçekli nâzım plânı 1971 yılı 
sonunda 1/5 000 ve 1/10 000 ölçekli uygulama 
plânları da 1973 yılı sonunda tamamlanmış ola
caktır. Böylece plânların sık sık değiştirilme
sinin önüne geçilecektir. 

3. Nâzım İmâr Plânı çalışmalarının devam 
ettiği şu dönemde, Levent İmâr Plânını ele al
maya imkân yoktur. 1971 yılı sonunda getiri
lecek 1/25 000 ölçekli nâzım plân genel kararla
rını mütaakıp ele alınarak plânlamaya başlana
caktır. 

İstanbul şehrinin tasdikli ve mer'i halihazır 
imâr plânı vardır. Bütün uygulamalar bu tas
dikli plâna göre yapılmaktadır. Nâzım plân 
çalışmaları devam ettiği sürece bu uygulamaların 
da sürüncemede kalması bahis konusu değildir. 

Arz ederim. 
Hayrettir. Nâkiboğlu 

imar ve iskân Bakanı 
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«Ticaret ve Sanayi Odaları», «Ticaret Odaları», «Sanayi Odaları», «Ticaret Borsaları» ve Ticaret 
ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Kanununun bâzı 

maddelerini değiştiren kanun teklifine verilen oyların sonucu 

(Saltçoğunluk sağlanamamıştır.) 

TABİÎ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sezai O'Kan 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
Mehmet Ün aldı 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 

AYDIN 
Halil Goral 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 

BURDUR 
Ö. Faruk Kınaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 82 

Kabul edenler : 79 
Reddedenler : 2 

Çekinserler : 1 
Oya katılmıyanlar : 99 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 

ÇANKIRI 
orürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevki Özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

EDİRNE 
Mehmet Nazif Ergeneli 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
ibrahim Tevfik Kutlar 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

ISPARTx\ 
Mustafa Gülcügil 

tÇEL 
Lütfi Bilgen 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Tekin Anburun 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Ekrem Özden 
Rifat Öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Mustafa Bozoklar 
Nazif Çağatay 
Orhan Kor 
Necip Mirkelâmoğlu 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Fevzi Halıcı 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
Doğat Barutçuoğlu 
A. Orhan Süersan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 

[Reddedenler] 

Rıza Isıtan 
Refet Rendcci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nâzım İnobeyM 

srvAS 
Âdil Altay 
Nurettin Ertürk 
Hüseyin Öztürk 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadlı 
Hayri Dener 
Kasım Gülek 
Vehap Güvenç 
Mehmet Izmen 
Osman Koksal 
Zerin T üzün 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 
Su a d Hayri Ürgüplü 

AFYON KARAHİSAR 
Kemal Şenocak 
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İSTANBUL 
Halûk Berkol 
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[Çekinser] 
AYDIN 

Ali Celâlettin Coşkun 
[Oya katılmtyanlar] 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin özgür 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 
(t. A.) 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Ahmet Karayiğit 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turgut Cebe 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin (î. Â.) 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 
Cemalettin İnkaya 

Nejat Sarlıcalı 
BİNGÖL 

A. Hikmet Yurtsever 
BİTLİS 

Orhan Kürümoğlu 
BOLU 

Alâettin Yılmaztürk 
BURSA 

1. Sabri Çağlayangil 
(B.) 
Cahit Ortaç 
Saffetti Ural 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Fikret Gündoğan 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir 1 
Sivas 1 
C. Başkanınca S. Ü. 1 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mümin Kırdı 

KARS 
Sırrı Ataky (Bşk. V.) 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligilı 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

KONYA 
Osman Nuri^Oanpolat 
Sedat Çumralı 
Fakilh Özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
İ. Etem Erdinç 

MALATYA 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
Ruhi Tunakan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 
Hilmi Soydan 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

Hüseyin Avni Göktürk 
ORDU 

Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 

RİZE 
0. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
1. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestiki 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Hidayet Aydmer 
Feridun Cemal Erkin 
Fahri Korutürk 
Cemal Madanoğlu 
Tayfur Sökmen 
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«Ticaret ve Sanayi Odaları», «Ticaret OdaJarı», «Sanayi Odaları», «Ticaret Borsaları» ve Ticaret 
ve Sanayi Odaları, Ticaret Odalan, Sanayi Odalan ve Ticaret Borsalan Birliği Kanununun bâzı 

maddelerini değiştiren kanun teklifine verilen oyların sonucu 
(Tasarının kanunlaşması kabul olundu.) 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 93 

Kabul edor7jer • 88 
Reddedenler : 5 
Çekinserler : 0 

Oya katılmıyanlar : 88 
Açık üyelikler : 2 

TABİÎ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mehmet Ünald 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçh-
oğlu 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekâta 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
Halil Goral 

BÎLECÎK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BOLU 
Turgut Yaşar Gületz 

[Kabul 
Alâettin Yılmaztiirk 

BURSA 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

ÇANKIRI 
G-ürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket öaçetin 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
ibrahim Tevfik Kutlar 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
thsan Topaloğhı 

HATAY 
Enver Bahadırlı 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Tekin Arıburun 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 
Rifat Öztürkçine 

İZMİR 
Nazif Çağatay 
Orhan Kor 

edenler] 
Necip Mirkeîâmoğlu 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Sedat Çumralı 
Fevzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
I. Etem Erdinç 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
Doğan Barutçuıoğlu 
A. Orhan Süeraan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayaı 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

ORDU 
Şevket Koksal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAMSUN 
Rıza Tşıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nâzım înebeyli 

SÎVAS 
Âdil Altay 
Nurettin Ertürk 
Hüseyin Öztürk 

TOKAT 
n ü Al tun taş 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

UŞAE 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Lûtfi Akadlı 
Hayri Dener 
Kasım Gül ek 
Vehap Güvenç 
Mehmet İzmen 
Osman Koksal 
Zerin Tüzün 
Âdil Ünlü 
Suad Hayri Ürgüplü 
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TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş 
Salâhattin özgür 
Muzaffer Yurdakuler 
(1- Â) 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 
AFYON KARAHİSAR 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 
Nejat Sarhcalı 
Cemalettin înkaya 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Kürünıoğru 

[Reddedenler] 
TABİİ ÜYELER ! 

Suphi Gürsoytrak 
Sami Küçük 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

İSTANBUL 

Halûk Berkol 

[Oya katılmıyanlar] 

BURDUR 
Ö. Faruk Kınaytürk 

BURSA 
I. Sabri Çağlayanıgil 
(B.) 
Cahit Ortaç 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENlZLÎ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl Er tuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

GÜMUŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mcbrure Aksoley 

[Açık üı 

Eskişehir 
Sivas 

Yeki 

Şevket Akyürek 1 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 1 
Beliğ Beler I 
Mustafa Bozoklar 
Müımin Kırlı 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) I 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligilı 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRŞEHİR 
Halil özmen | 

KOCAELİ 
Hikmet iş m en 

KONYA 
Fakih Özlen 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 

MALATYA 
Hamdi özer | 

MANİSA 
Oral Karaosmanioğhı 
Ruhi Tunakan | 

MARDİN 1 
Abdülkerim iSaraçoğlu 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 
(Başkan) | 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

1 Hüseyin Avni Göktürli 

(elikler] 

1 
1 

m 2 
• » • M • 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 

TEKİRDAĞ 
tîayri Mumcuoğlu 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Beti' 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
I. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Mehmet Ali Pestilci 
Ahmet Demir Yüec 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hidayet Aydmer 
Feridun Cemal Erkin 
Fahri KJorutürk 
Cemal Madanoğlu 
Tayfur Sökmen 
Ragıp Üner 
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1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki kanun 
tasarısına verilen ovların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

TABİİ ÜYELER 
Suphi Gürsoytrak 
Haydar Tunçkanat 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçh-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AMASY^A 
Macit Zeren 

ANKARA 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 

ANTALY^A 
Akif Tekin 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 

BALIKESİR 
Nuri D emir el 
Mehmet Güler 
Cemalettin Inkaya 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülee 
Alâettin Yılmaztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

AYDIN 
Halil Goral 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 79 

Kabul edenler : 75 
Reddedenler : 4 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyaniar : 102 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 
BURSA 

Şeref Kayalar 
ÇANAKKALE 

Nahit Altan 

ÇANKIRI 
G-ürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 
Safa Yaiçuk 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
ibrahim Tevfik Kutlar 

GÜMÜŞANE 
Abbaa Cilâra 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Tekin Arıburun 
Halûk Berkol 
0. Zeki Gümüşoğlu 
Rifat Öztürkçine 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Orhan Kor 

KAES 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeeligil 

KONYA 
Fevzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
İ. Etem Erdinç 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
İlyas Kara öz 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 

[Reddedenler] 
GAZİANTEP 

Salih Tanyeri 
İSTANBUL 

Ekrem Özden 

RİZE 
0. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Âli Alttmtaş 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Hasan Oral 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demiryüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Ak adlı 
Hayri Dener 

MANİSA 
Doğan Barutçuıoğlu 

264 
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TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 
(t A.) 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. V.) 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı (B.) 
Yiğit Köker 
ismail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

[Oya hatılmıy anlar] 
BlLECÎK 

Mehmet Orhon Tuğrul 
BİNGÖL 

A. Hikmet Yurtsever 
BURSA 

î. Sabri Çağlayangil 
(P^ 
Cahit Ortaç 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

DENIZLI 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizreiioğlu 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
Enver Bahadırlı 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügii 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 

Mebrure Aksoley 
Fikret Gündoğan 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Nazif Çağatay 
Mümin Kırlı 
Necip Mirkelâmıoğlu 

KARS 
Sırrı Atalay 
((Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkıan 

KIRŞEHİR 
Halil öz m en 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğlu (Bşk. V.) 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Sedat Çumralı 
Fakih özlen 

MALATYA 
Hamdi özer 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 
Hilmi Soydan 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 
(B.) 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

SİNOP 
Nâzım Inebeyli 

SİVAS 
Âdil Altay 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayrı Mumcuoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
I. Etem Karakapıcı 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hidayet Aydıner 
Feridun Cemal Erkin 
Kasım Gülek 
Vehap Güvenç 
Mehmet Izmen 
Fahri Eorutürk ; 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Nadir Nadi 
Tayfur Sökmen 
Zerin Tüzün 
Ragıp Un«r 
Âdil Ünlü 
Suad Hayri Ürgüplü 

[Açık üyelikler] 

Eskişehir 1 
Sivas 1 

Yekûn 

- . . • . 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

78 NCİ BİRLEŞİMİ 

9 . 6 . 1970 Sah 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Komisyonlarda açık bulunan üyelikle
re seçim. 

2. — Anayasa Mahkemesine bir yedek üye 
seçimi. 

B - IKİNCÎ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

11. — Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi 
Hilmi Soydan'm, üç ilçeyi Maraş'a bağlıyan yo
lun asfalt yapımına dair Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/529) 

2. — Cumhuriyet Senatosu istanbul üyesi 
Ekrem özden'in Gençlik ve Spor Bakanlığının 
ihdasına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/535) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi 
Mustafa Deliveli'nin, Hastaş Anonim Şirketine 
dair Ticaret ve Maliye bakanlıklarından sözlü 
sorusu (6 543) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir üyesi 
Nejat Sanlıcalı'nm, Balıkesir ili Ayvalık ilçe
sinde 1968 yılında yapılan orman tahdidi faa
liyetlerine dair Orman Bakanından sözlü soru
su (6/545) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hü
seyin öz Türk'ün, isnıetpasa Kıs Sanat Enstitü
sünün isminin değiştirilmesine dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/540) 

6. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
ÎLifat öztürkçine'nin, istanbul nâzım plânla
rına dair imar ve iskân Bakanından sözlü so
rusu (6/550) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi 
Halil özmen'in, Kırşehir ve ilçelerinde bulunan 
çiftçilerimize Konya'nın Altmova Devlet Üret
me Çiftliğinden tohumluk tahsis edilmesinin ne

denlerine dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
,6/516) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi 
Halil özmen'in, Kaman ilçesinin, Akpmar bu
cağına bağlı Himmetuş&ğı ve civarındaki köy
lere dikilen kavak ve kayısı fidanlarına dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/521) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Çanakkale üye
si Nahit Altan'm, Cumhuriyet Senatosu içtü
züğünün 5 nci maddesinin 3 ncü ve 4 ncü cüm
lelerinin kaldırılması ve 8 nci maddesinin mat-
"abının ve (A) fıkrasının 1 nci, 2 nci ve 3 ncü 
oendleriyle (B) fıkrasının değiştirilmesi hak
kında içtüzük teklifi ile Cumhuriyet Senatosu 
Adana Üyesi Mehmet Ünaldı'nın, Cumhuriyet 
Senatosu İçtüzüğünün 5, 8, 11, 13, 14, 15, 17, 54, 
56, 59, 60, 72, 73, 74, 120 ve 125 nci maddeleri-
nin değiştirilmesine dair içtüzük teklifi ve Ana
yasa ve Adalet Komisyonu raporları (2/211; 
2 255) (S. Sayısı : 1272 ye ek) (Dağıtma ta
rihi : 8 . 4 . 1970) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Suphi Gürsoytrak'm, THY Anonim Ortaklığı 
ile Uçak Servisi Anonim Ortaklığının durumu
na dair Senato araştırması istiyen önergesi 
(i 0/33) 

3. — «Ticaret ve Sanayi Odaları», «Ticaret 
Odaları», «Sanayi Odaları», «Ticaret Borsa
ları» ve Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret 
Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları 
Birliği Kanununun bâzı maddelerini değiştiren 
kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan 
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metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve iktisa- j 
di İsler ve Bütçe ve Plân komisyonları rapor
lar* (Millet Meclisi 2/59; Cumhuriyet Senato-
;-H 2/282) (S. Sayısı 1374 e ek) (Dağıtma tari
hi : 9 . 6 . 1970) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mehmet Ünaldı'nın, İçtüzüğün 87 ve 88 nci 
Haddelerinin tadili hakkında içtüzük teklifi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (2/263) (S. Sayısı : 1441) (Da
mıtma tarihi : 1 . 6 . 1970) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
YJğit Köker ile istanbul Üyesi Halûk Berkol'un 
TRT Ankara Televizyonuna dair Senato Araş
tırması istiyen önergesi (10/34) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî üyeleri Kâ- j 
rr.ij Karavelioğlu ve Ahmet Yıldız'm yasama I 
dokunulmazlıklarının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu 
/nayasa ve Adalet Komisyonu raporu (3/868) 
(S. Sayısı : 1443) (Dağıtma tarihi : 2 . 6 . 1970) | 

7. — 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/2) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hak
kındaki kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komis-
^ onu raporu (Millet Meclisi 1/343; Cumhuriyet 
Smatosu 1/1120) (S. Sayısı : 1444) (Dağıtma 
tarihi : 5 . 6 . 1970) 

V 
iKÎNÜl DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
A - İKÎNCÎ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 

1. — 2510 sayılı İskân Kanununa ek ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
ihetni ve Cumhuriyet Senatosu içişleri, Malî ve 
iktisadi işler ve Bütçe ve Plân komisyonların
dan 3 er üye alınmak suretiyle kurulan Geçi
ci Komisyon raporu (Millet Meclisi 1/152; 
Cumhuriyet Senatosu 1/1116) (S. Sayısı : 1442) 
(Dağıtma tarihi : 2 . 6 . 1970) 



Toplantı : 9 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 1442 
2510 sayılı İskân Kanununa ek kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri, Malî ve 
İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 3 er üye 

alınmak suretiyle kurulan Geçici Komisyon raporu (Millet 
Meclisi 1/152; Cumhuriyet Senatosu 1/1116) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 114) 

31 illet 31 edişi 
Genel Sekreterliği 8 . 5 . 1970 

Kanunlar 31üdürlüğü 
Sayı: 730 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 6 . 5 . 1970 tarihli 77 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oy ile kabul edilen, 2510 sayılı İskân Kanununa ek kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunul
muştur. 

Saygılarımla. Ferruh Bozbeyli 
Millet Meölâsi Başkanı 

Not: Bu tasarı 5 . 1 . 1970 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 27.4, 4, 6 . 5 . 1970 tarihli 74, 76 ve 77 nci Birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
kabul edilmiştir. (Millet 31 celisi S. Sayısı: 114) 

Geçici Komisyon raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Geçici Komisyonu 29 . 5 . 1970 
Esas No. 1/1116 

Kayıt No. 2 
Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

2510 ıs ayılı İskân Kanununa ek kamın tasarısı, Komisyonumuzun 29 . 5 . 1970 tarihli toplantı
sında ilgili 'bakanlık temsilcileri de hazır bulun:.!tıkları halele tetkik ve müzakere olundu. 

Tasarının gerekçesinde belirtilen 'hususlar komisyonumuzca (da uygun mütalâa «edildiğinden 
Millet Meclisi ımetni aynen kabul edilmiştir. 

Tasarımın önemine binaen Genel Kurulda ön?elik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istem
de bulunulması da kararlaştırılmıştır. 

Genel Kurulun 'tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 
Başkan Sözcü Kâtip 

Uşak Konya Erzincan Denizli 
31. F. Atayurt O. N. Canpolat F. Baysoy A. K. Turgut 

Tokaft Tabiî Üye Gaziantep İçel 
A. Altuntaş S. Okan 1. T. Kutlar L. Bilgen 

Toplantıda bulunamadı Toplantıda bulunamadı 
Malatya 

N. Akyurt 
Toplantıda bulunamadı 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

2510 sayılı İskân Kanuna ek kanun tasarısı 

MADDE 1. — 2510 sayılı İskân Kanununa 
aşağıdaki maddeler eklenmiştir. 

EK MADDE 1. — Hükümetçe vücuda geli
nilecek baraj, havaalanı, fabrika, ekonomik ve 
savunma ile ilgili diğer tesislerin inşası, tarih ve 
tabiat kıymetlerinin korunması gibi amaçlar 
için yapılacak kamulaştırmalar veya özel ka
nunların uygulanması sebebiyle taşınmaz malla
rının kısmen veya tamamen ellerinden çıkma
sı neticesi yerlerini terk etme zorunda kalan
lardan ; 

a) Taşınmaz malları tamamen kamulaştırı
lanlar, 

b) Taşınma malları kısmen kamulaştırılıp 
bu yerleri terk etmek zorunda kalanlar, 

e) İskân plânlama etütlerinin başladığı büt
çe yılı başlangıcından en az üç yıl önce kamu
laştırma sahasında yerleşmiş olup da taşınmaz 
malı olmıyanlar, 

Diledikleri takdirde Hükümetçe gösterilecek 
yerlerde 2510 sayılı Kanunla bu kanun hüküm
lerine göre iskân edilirler. Şu kadar ki ; zor du
rumda olmadan bu kanunun yürürlüğe girme
sinden sonra taşınmaz mallarını ellerinden çıka
ranlar bu kanundan faydalanamazlar. Zor du
rum hali yönetmelikle belirtilir. 

İskân edilecek kimselerin taşınmaz malları 
için özel kanunları gereğince veya kamulaştır
ma neticesinde kendilerine ödenecek bedeller, 
ilgili idarelerce bu kanun hükümlerine göre ku
rulacak özel iskân fonuna yatırılır. Bu suretle 
yaratılan bedeller; ek 5 nci madde dışında kalan 
diğer iskân yardımları ve borçlandırma bedel
leriyle, Maliye, Ticaret ve Köy İşleri Bakanlığı 
tarafından müştereken hazırlanacak esaslar 
dairesinde mahsup muamelesine tabii tutulur. 

EK MADDE 2. — Köysel alanda iç iskânın 
düzenlenmesi ve köy gelişme merkezlerinin ku
rulması için; 

A) Yerleşim yerinin elverişsizliği sebebiy
le, kalkındırılmasına imkân olmıyan veya yol 
içme suyu, elektrik gibi alt yapı hizmetlerinin 
pahalıya mal1 olacağı tesbit edilen köylerin, da
ha elverişli bir yerleşim yerine nakli veya ma
halle, kom, mezraa ve benzeri dağınık yerleşim 

GEÇİCİ KOMİSYONUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

2510 sayılı iskân Kanununa ek kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

EK MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 
1 nci ıeik maddesi aynen kabul edilmiştir. 

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

C. Senatosu (S. Sayısı : 1442) 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

ünitelerinin mevcut yerleşim ünitelerinden bi
rinde veya yeni bir yerleşim yerinde toplanma
sı hususu, köy nüfusunun çoğunluğu tarafından 
istenildiği takdirde, ek 8 nci madde gereğince 
Köy İşleri Bakanlığı emrine geçen araziden 
imar plânında öngörülen miktarda arsa tefrik 
edilir. Ve özel fondan yeni yerleşim yerinin köy 
imar plânı yapılır, veya yaptırılır. Köy odası, 
çamaşırhane ve hamam gibi sosyal tesisleri ya
pılır ve ayrıca, konut, tarımsal yapılar ve tesis
ler için her aileye yönetmeliğinde belirtilen mik
tarda kredi açılır. Ve bu kanun hükümlerine gö
re borçlandırılır. 

B) 1 nci madde dışında kalan köylerde 
köylünün konut, tarımsal işletme yapıları ve 
sosyal tesis ihtiyacını kendisinin çözmesindeki 
gücünü desteklemek üzıere, masrafları özel is
kân fonundan karşılanmak suretiyle hazırlanan 
tip projeler bedelsiz olarak istekli köylülere 
verilir. 

Ayrıca, yönetmelikte belirtilen esaslara göre, 
her köyde belli sayıda çiftçi ailesine kendi evi
ni yapana yardım metodu uygulanması olarak 
'kredi verilir. 

C) Onaylanmış köy imar plânlarına göre 
köylerin iskân gelişme sahaları, ek 8 nci mad
de uyarınca Köy İşleri Bakanlığı emrine geçen 
araziden ayrılır. Bu araziden ifraz olunan ar
salar, bedelleni peşin veya en çok 5 yılda 5 eşit 
taksitle ödenmek ve bu kanun gereğince borç
landırılmak suretiyle ihtiyaç sahiplerine devre
dilir. 

Özel kanunlardaki hükümler saklıdır. 

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

C. Senatosu 

(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

EK MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 
3 ncü ek maddesi aynen kabul edilmiştir. 

.. Sayısı : 1442) 



(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

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

Eğitim programlarının hazırlanması, nerede, 
ne zaman ve ne şekilde uygulanacağı ilgili ba
kanlıklarca müştereken hazırlanacak bir yönet
melikte belirtilir. 

EK MADDE 4. — Nakil ve iskânları karar
laştırılanların ne zaman, nereye ve ne suretle 
ve ne gibi şartlarla iskân edilecekleri önceden 
duyurularak aile reisinden rızalarını bildiren 
bir taahhütname alınır. 

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

EK MADDE 5. —. İskân edilecek göçmen ve 
mülteciler; 

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

b) Barındırma, yiyecek, yakacak ve te
davi, 

c) Pek muhtaç durumda olanlar bir defa
ya mahsus olmak üzere giyecek, yardımların
dan karşılıksız olarak faydalanırlar. Bu yar
dımlar, nakil ile başlar, yerleştirildikleri yer
lerde müstahsil hale gelinceye kadar devam 
eder. 

Müstahsil hale gelmenin esasları ve yardım 
süreleri yönetmelikte belirtilir. 

EK MADDE 6. — Yurt içinde bir yerden 
başka bir yere göçürülenler de, kaldıkları yer
den yerleştirilecekleri yerde müstahsil hale ge
linceye kadar geçecek süre içinde ek 5 nci mad
dede yazılı iskân yardımlarından karşılıksız 
olarak faydalanırlar. 

EK MADDE 7. — Dışardan gelecek göç
men ve mültecilerle, yurt içinde göçürülenler-
den, işyeri gösterildiği halde çalışmak istemi-
yenlerin karşılıksız iskân yardımları kesilir. 

4 — 

I (Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

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

EK MADDE 5. — Millet Meclisi metninin 
-"> nci ek maddesi aynen kabul edilmiştir. 

EK MADDE 6. — Millet Meclisi metninin 
C) nci ek maddesi aynen kabul edilmiştir. 

EK MADDE 7. — Millet Meclisi metninin 
7 nci ek maddesi aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1442) 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

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

a) Devletin hüküm ve tasarrufu altında 
bulunan arazi, 

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

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

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

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

f) Devletçe kurutulan sahipsiz bataklıklar
dan kazanılan arazi, 

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

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

Yukarda sayılan ve bu kanun hükümlerine 
göre tahsis ve temlik edilecek olan tarıma el
verişli veya elverişsiz arazi ve arsalardan (a), 
(b) ve (d) bendlerinde yazılı olanlar bu kanu

nun yürürlüğe girmesiyle; (c) bendinde yazılı 
arazi Köy İşleri Bakanlığınca ayrılmasiyle; (h) 
bendindeki arazi Hazine adına tapuya tescil 
edilmesiyle; (e), (f) ve (g) bendlerindeki ara
zi meydana gelmesiyle Köy İşleri Bakanlığı em
rine geçer. 

Şu kadar ki, özel kanunlardaki yazılı hü
kümler saklıdır. 

EK MADDE 9. — İskân işleri için lüzumlu 
olan; 

a) Arazi ve arsa satmalma veya kamulaş-
tımra bedelleri, 

b) Borçlanmaya tabi bilûmum tesis ve in
şaat masrafları, 

c) Motorsuz nakil vasıtaları ile her çeşit 
inşaat makinaları satmalına bedelleri ve bunlar- } 

(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

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

EK MADDE 9. — Millet Meclisi metninin 
9 ncu ek maddesi aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1442) 



(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

la, motorlu nakil vasıtalarının işletme ve tamir 
masrafları, 

•d) İskân edileceklere verilecek alet ve va
sıta nedellerd ile açılacak krediler, hayvan ve 
demirbaş eşya bedelleri, 

e) İnşaat işlerinde çalıştırılacak usta ve 
işçi yevmiyeleri, 

f) Özel iskân fonuna aktarılmış olan kamu
laştırma bedellerinldıen borçlanmıya tabi iskân 
masrafları çıktıktan ısonra geri kalan paradan. 
iskân edilenin idileği üzerine ve istediği miktanda 
sınai veya tdiğer *bir tesise yatırılacak ortak
lık hisseleri, 

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

T. C. Ziraat Bankasında kurulacak Özel İs
kân Fonundan karşılanır. Özel İskân Fonunun 
idare, işletme, ısarf ve murakalb-e usulleri ile il
gili hususlar Maliye, Ticaret ve Köy İşleri 'Ba
kanlıklarınca birlikte 'hazırlanacak yönetmelik 
te belirtilir. 

EK MADDE 10. — Bu kanunda yazılı görev
lerin gerektirdiği etüt, araştırma, plânlama ve 
projeleme işleri Toprak ve İskân İşleri Genel 
Müdürlüğünce yapılır veya yaptırılır. 

İskân işleriyle ilgili etüt, plân, proje, uygu
lama, teknik ve idari personel; yetiştirilecekle
rin eğitimi, yapılacak kamu yapı ve tesisleri gi
derleri genel 'bütçeye konulacak ödeneklerden 
karşılanır. 

EK MADDE 11. ^ - Bu kanun ile T.C. Zira
at Bankasına verilen işler, Bankanın aslî görev
lerindendir. 

EK MADDE 12. — Özel İskân Fonunun kay
nakları şunlardır : 

a) Ek 1 nci maddenin son fıkrası gereğince 
Özel İskân Fonuna yatırılacak paralar, 

b) Eğitim nıaksadiyle yapıılan kurs ve tem
rinler sonunda imal ve (istihsal edilen (mahsul 
ve mamullerin satışından elde edilen meblâğlar. 

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

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

6 — 

J (Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

EK MADDE 10. — Millet Meclisi metninin 
10 ncu ek maddesi aynen kabul edilmiştir. 

EK MADDE 11. — Millet Meclisi metninin 
11 nci ek maddesi aynen kabul edümiştir. 

EK MADDE 12. — Millet Meclisi metninin 
12 nci ek maddesi iaynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1442) 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) J 

e) Yabancı memleketlerden iskânlı göç- I 
menler için alınacak tazminatlar, I 

f) Elk 2 nci maJdde gereğince peşin olarak I 
alınan veya borçlandırmalardan yapılacak tahsi- I 
lât, 

g) a, 'b, ıc, id, e ve f fıkralarındaki 'kaynak- I 
lar, yıllık programlarda öngörülen iskân proje I 
giderlerini karşılaymeaya 'kadar, aradaki fark I 
için her yıl (bütçesine konacak Ödenek. I 

EK MADDE 13 — İskân edilenler veya. nak
ledilenler kendilerine verilen taşınmaz mallar- I 
dan (dolayı, kamulaştırılan veya satınalman ta- I 
sınmaz anallar (için kamulaştırma veya s'atmal- I 
ma 'bedelleri, yapı ve tesisler için maliyet bedel- I 
leri, Hazine arazisi için rayiç bedelleri üzerin- I 
den 'borçlandırılırlar. I 

Talhaikkuk edecek borçlandırma bedelleri ile I 
faizleri 'borçlanmayı takibeden 5 nci yılın Ocak I 
ayından başilaımak üzere 20 yılda ve 20 eşit tak- I 
sitle taJhiSİl olunur. I 

Taşınmaz malların (borçlandırma bedelleri I 
faize tabi (değildir. Kredi ve taşınır malların I 
borçlandırma bedeli üzeninden Maliye, Ticaret I 
ve Köy İşleri bakanlıklarınca teslbit edilecek 
hadler dâhilinde yıllık faiz yürütülür. I 

EK MADDE 14. — '3202 sayılı T. C. Ziraat 
Bankası Kanununun 47 nci maddesinde sayılan I 
ertelenme sebepleri dışında kalıp da vâdesinde 
ödenmiyen borçlar, borçlunun tohumluk, istih- I 
•sal alât, edevat ve vasıtaları dışında 'kalan enin I 
valinden, umu'mi bükümlere göre T. C. Ziraat I 
Bankasınca takip ve tahsil olunıır. 

Borçlunun haczi caiz menkul (mallı bulunma- I 
dığı veyabut borcuna yetmediği takdirde, bor- I 
cun tamamı muacceliyet kesbeder ve bu kanuna 
göre verilen gayrimenkullerin tapu kayıtları I 
mahkeme karariyle Maliye Hazinesi adına tas-
(hihan tescil edilir. 

Tapuları Maliye Hazinesi adına t'asbihan tes
cil olunan taşınmaz [malıların mahsup işlemleri 
ek 18 nci madde Ibükümlerine g'öre yürütülür. 

EK MADDE 15. — iBu kanuna göre iskân 
edilenlerin müstahsil hale gelebilmeleri ve yö
netmelikte teslbit edilecek hayat seviyesine ka- J 
vuşabillmeleri için geliştirme, yan gelir temini 
gibi tedbirler, K^öy İşleri Bakanlığı ile diğer 
ilgili Bakanlıklarca müştereken hazırlanacak j 

(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

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

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

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

C. Senatosu (S. Sayısı : 1442) 



(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

plân ve projelere göre yürütülür. Bu projeler 
için lüzumlu kredi Özel İskân Fonundan karşı
lanır. Kredi vermede kooperatif kurulması ha
linde üyelerine öncelik tanınır. 

EK MADDE 16. — Temin edilen imkânlar 
ve yapılan tavsiyelere rağmen, geliştirme ve 
yan gelir temini için alman tedbirlere uymıyan 
ve ilgili Bakanlıklarca yapılan teknik tavsiye
leri tatbik etmiyenlere yapılmakta olan veya 
yapılacak karşılıksız yardımlar ve krediler ke-
*>;lir. Borçlanmadan mütevellit fon alacakları 
ı iiıacceliyet kesbeder. 

EK MADDE 17. — Kredi çeşit, had ve şart
ları, geliştirme ve yan gelir tedbirleriyle kar-
ş.ıhksız yardım ve kredilerin kesilmesi ve bor
cun muacceliyeıt (kesbetmesi esasları yönetme
likte belirtilir. 

EK MADDE 18. — Verilen arazinin asker
di': ve belgelendirilmiş uzun hastalık gibi mak
bul bir özür olmaksızın üst üste üç yıl işletilme
di ğinin tesbiti halinde Köy İşleri Bakanlığınca, 
iskân edilene verilen taşınmaz malların geriye 
pjmması mahkemeden istenir. 

Mahkeme kararı ile taşınmaz malların geri 
e'nıması halinde, evvelce ödenen taksitler ve
ya yapılan zaruri ve faydalı giderlerle, taşın
maz mallardan elde edilen intifam bedelleri 
karşılıklı olarak hesabedilir. Değerlerdeki 
fazlalıklar taraflarca iade edilir. Bu işlemler
den mütevellit bakiye alacaklar, T. C. Ziraat 
Bankasınca umumi hükümlere göre takip ve 
tahsil olunur. 

EK MADDE 19. — Bu kanunun yürürlüğe 
girmesinden sonra 2510 sayılı İskân Kanununa 
y^rre, iskân hakkını iktisabedeceklerle, bu kanu-
ımn şümulüne -girenlerin iskânları, bu ek kanun 
hükümlerine göre yapılır. 

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

EK MADDE 20. — Özel İskân Fonundan 
yapılacak sarfiyat 2490 sayılı Artırma, Eksilt
me ve İhale Kanunu ile 1050 sayılı Muhasebei 
Umumiye Kanunu hükümlerine tabi değildir. 

8 — 

i (Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

EK MADDE 1.6. — Millet Meclisi metninin 
16 ncı ek maddesi aynen kabul edilmiştir. 

EK MADDE 17. — Millet Meclisi metninin 
17 nci ek maddesi aynen kabul edilmiştir. 

EK MADDE 18. — Millet Meclisi metninin 
il nci ek maddesi aynen kabul edilmiştir. 

EK MADDE 19. — Millet Meclisi metninin 
19 ncu ek maddesi aynen kabul edilmiştir. 

EK MADDE 20. — Millet Meclisi metninin 
20 nci ek maddesi aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1442) 



(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

EK MADDE 21. — Özel İskân Fonunun he
sap ve bilançoları her yıl Başbakanlık Yüksek 
Murakabe Kurulu tarafından denetlenir. 

EK MADDE 22. — Bu kanun hükümlerine 
göre borçlanma suretiyle yapılan iskân yardım
larının tamamı için verilecek taşınmaz mallar 
il ı erinde T. C. Ziraat Bankası lehine birinci de-
ıecede ipotek tesis edilir. 

EK MADDE 23. — Ek 5 nci maddedeki kar
şılıksız iskân yardımları ve diğer Özel İskân 
Fonu zararları ertesi yıl bütçesine konulacak 
ödeneklerle karşılanır. 

GEÇİCİ MADDE — Bu kanunda yer alan 
hizmetler için 1970 yılı Bütçesine konan ödenek
lerle halen T. C. Ziraat Bankasında kendi evini 
yapana kredi yardımı hesabında bulunan ve bu 
Lesaptan şimdiye kadar verilmiş olan krediler
den tahsil olunacak meblâğ Özel İskân Fonuna 
devroılunur. 

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

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

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

9 — 

j (Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

EK MADDE 21. — Millet Meclisi metninin 
21 nci ek .maddesi aynen kabul edilmiştir. 

EK MADDE 22. — Millet Meclisi metninin 
22 nci ek maddesi aynen kabul edilmiştir. 

EK MADDE 23. — Millet Meclisi metninin 
23 ncü ek maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Millet Meclisi metninin 
geçici maddesi aynen (kabul edilmiştir. 

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

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

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

C. Senatosu (S. Sayısı : 1442) 





Topî tı : 9 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 1444 

1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / 2 ) işaretli cetvelde değişiklik 
yapılması hakkındaki kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 

raporu (Millet Meclisi 1/343; Cumhuriyet Senatosu 1/1120) 

r. c. 
Başbakanlık 3 . 6 . 1970 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 -1053/4102 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük 'Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulun
ca 2 . 6 . 1970 tarihinde kararlaştırılan «1970 \ ıh Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvel
de değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı» ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

O ereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman D emir el 

Başbakan 

GEREKÇE 

Malûmları olduğu üzere, son birkaç ay içinde yurdumuzun çeşitli yerlerinde ıbüyük deprem
ler meydana gelmiş ve bu depremler sebebiyle fazlaca can ve mal kaybına uğranılmıştır. 

Bu cümleden olarak : 
a) 17 . 2 . 1970 gününde Yan ili dolaylarında meydana gelen depremin tesiriyle 2151 

kadar bina yıkılmış veya muhtelif derecede zarar görmüştür. 
ıb) 28 . 3 . 1970 günü Gediz ve dolaylarında meydana gelen ve muhtelif fasılalarla bir 

süre devam eden büyük deprem sebebiyle de 26 434 kadar binanın yıkıldığı veya muhtelif 
derecede zarar gördüğü ilk tesbitlerden anlaşılmıştır. 

c) Keza, 23 . 4 . 1970 günü de Demirci mıntıkasında meydana gelen depremin tesiriyle de 
2 249 kadar bina yıkılmış veya çeşitli derecede zarar görmüştür. 

Bu durum muvacehesinde; konutları tamamen yıkılan veya hasar görenlere yeni konut ve 
prefabrike konut yapılması, kısmen zarar görenlere de onarım ve yapı malzemesi yardımı ile 
iskân yerlerinde su, yol, elektrik ve kanalizasyon gibi kamu tesislerinin inşası, arazi sağlanılması, 
imar plânı, kadastro ve aplikasyon işlerinin yapı1 ması, bu işlerle ilgili olarak her türlü maki
si araç ve gereç sağlanması ve etüt proje giderleri işleri için toplam olarak (350 000 000) liralık 
ödeneğe ihtiyaç -bulunmaktadır. 

Depremler dolayısiyle meydana gelen zararlar karşılığı ödeneğin tesıbiti 1970 yılı bütçelerinin 
şevkinden sonra, kesinleşmiş olduğundan, İmar ve İskân Bakanlığı mezkûr yıl bütçesinde nazara 
alınmamıştır. 

OBu itibarla, gerekli ihtiyaçların karşılanması ıçiıı adı geçen Bakanlık 1970 yılı Bütçesinin 
22.770 ne i (Umumi hayata müessir âfetler hakla da 7269 sayılı Kanunun 33 ncü maddesi ge
reğince «T. Emlâk Kredi Bankasına yatırılacak pj talar.») maddesine (350 000 000) liralık ek 
ödeneğin verilmesi gerekmektedir. 

Mezkûr ek ödenek yıl içinde yapılacak tasarrufla karşılanacaktır. 
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Bütçe Karma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No. : 1/343 
Karar No. : 69 

3 . 6 . 1970 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki kanun 
tasarısı, ilgililerin de katıldığı oturumda incelendi ve görüşüldü; 

17 . 2 . 1970 günü Van, 28 . 3 . 1970 günü Gediz ve 23 . 4 . 1970 günü Demirci dolaylarında 
vukübulan depremlerde yıkılan binalar ile içeşitli zararlar meydana gelmiştir. 

Depremlerde 'konutları tamamen yıkılan veya hasar görenlere yeni konut ve prefabrike konut. 
yapılması, 'kısmen zarar görenlere de onarım ve yapı malzcıııesi yardımı ile, iskân yerlerinde su, 
yol, elektrik ve kanalizasyon gibi kamu tesislerinin inşası, arazi sağlanması, imar plânı kadastro 
ve aplikasyon işlerinin yapılması, lıu işlerle ilgili olarak her türlü mıakina, araç, gereç sağlanması 
etüt ve proje giderleri için (350 OOO OOO) liralık ek ödeneğe ihtiyaç olduğu, ödeneğin tesbiti 1970 
yılı bütçelerinin T. B. M. Meclisine şevkinden sonra kesinleşmiş olduğu anlaşılmıştır. 

Komisyonumuzca da verilmiş olan bir önierge ile 20 milyon lira ilâvesi uygun görülerek 1 nci 
madde bu değişiklikle, 2 nci ve 3 ncü maddeler aynen kalbul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Sakarya 

N. Bayar 

Bolu 
Söz hakkım mahfuzdur 

K. Demir 
Hatay 

H. Özkan 

İzmir 
Söz hakkım mahfuzdur 

C. Karagözoğlu 
Maraş 

A. îmamoğlu 

Trabzıon 
A. R. TJzuner 

iBu rapor Sözcüsü 
Başkanvekili Kâtip 

Aydın Erzurum 
/. C. Ege R. Danışman 

Burdur Çorum 
N. Yavuzkan A. Topçubaşı 

İçel İstanbul 
C. Okyayuz 0. C. Fersoy 

Kastamonu Manisa 
H. Tosyalı 0. Karaosmanoğlu 

Maraş Muğla 
A. Karaküçük M. Akarca 

Uşak Uşak 
M. E. Atayurt 0. Dengiz 

Zonguldak 
K. Nedimoğlu 

Ankara 
Y. Köker 

Elâzığ 
Ö. F. S anaç 

İstanbul 
L. Yurdoğlu 

Manisa 
H. Okçu 

Rize 
E. Y. Akçal 

Zongldak 
S. T. Müftüoğlu 
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— 3 — 
HÜKÜMET TASARISI 

1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — 1970 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/2) işaretli cetvelin İmar ve İskân Ba
kanlığı kısmının 22.000 nci (Yapı, tesis ve bü
yük onarım giderleri) bölümünün 22.770 nei 
(Umumi hayata müessir âfetler hakkında 7269 
sayılı Kanunun 33 ncü maddesi gereğince, 
«T. Emlâk Kredi Bankasına yatırılacak para
lar») maddesine 350 000 000 liralık ek ödenek 
verilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun 
yürürlüğe girer. 

yayımı tarihinde 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye Bakanı yü
rütür. 

2 . 6 . 1970 

Başbakan 
S. Demirel 

Devlet Bakanı 
H. Atabeyli 

Adalet Bakanı 
Y. Z. Önder 

İçişleri Bakanı 
/ / . Menteseoğlu 
Maliye Bakanı 

M. Erez 
Bayındırlık Bakanı 

T. Giilez 
Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 

V. Â. Özkan 
Tarım Bakanı 

î. Ertem 
Çalışma Bakanı 

S. Öztürk 
En. ve Ta. Kay. Bakanı 

8. O. Avcı 
İmar ve İskân Bakanı 

H. Nakiboğlu 
Orman Bakanı 

H. Özalp 

Devlet Bakanı 
R. Sezgin 

Devlet Bakanı 
T. Bilgin 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

Dışişleri Bakanı Y. 
R. Sezgin 

Millî Eğitim Bakanı 
O. Oğuz 

Ticaret Bakanı 
G. Titrek 

Güm. ve Tekel Bakanı 
A. 1. Birincioğlu 
Ulaştırma Bakanı 

N. 3Iente§e 
Sanayi Bakanı 

S. Kılıç 
Turizm ve Ta. Bakanı 

İV. Cevheri 
Köy İşleri Bakanı 

T. Kapanlı 
Gençlik ve Spor Bakanı 

/ . Sezgin 

BÜTÇE KAKMA KOMİSYONUNUN 
DEĞİŞTİRİŞİ 

"970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — 1970 yılı (Bütçe Kanununa 
bağlı (A/2) işaretli cetvelin İmar ve İskân 
Bakanlığı kısmının 22.000 nci (Yapı, tesis ve 
büyük onarım giderleri) bölümünün 22.770 nci 
(Umumi hayata müessir âfetler hakkında 7269 
sayılı Kanunun 33 noü maddesi gereğince «T. 
Emlâk: Kredi Bankasına yatırılacak paralar.») 
maddesine 370 000 000 liralık ek ödenek veril
miştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi ay-
reıı kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 noü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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