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1. — GEÇEK TUTANAK ÖZETİ 

Arjantin Temsilciler Meclisi Reisi tarafından 
gönderilen ve Türkiye'nin uğradığı son felâket 
dolayısiyle kardeşlik ve tesanüt hislerini tebarüz 
ettirmek maksadiyle Arjantin Temsilciler Mecli
sinin felâket kurbanlarının hâtırası önünde ihti
ram duruşunda bulunma kararını aldığını bildi
ren telgraf okundu ve gereken cevabın gönderi
leceği bildirildi. 

Vâki davet üzerine Türkiye'yi ziyaret etmiş 
bulunan Alman Bundestag Heyeti adına gönde
rilen ve Türkiye'de kendilerine karşı gösterilmiş 
bulunan hüsnü kabulden dolayı teşekkür ve dost
luk hislerini belirten mektup okundu ve her iki 
si de alkışlandı. 

Bingöl Mebusu Feridun Fikri Düşünsel'in, 
Perşembe günleri Umumi Heyet toplantılarının 
yapılmaması hakkındaki önergesi kabul edildi. 

Soruların gündemdeki kanun lâyiha ve tek-

Sözlü soru 
1. — Kars Mebusu Sırrı Atalayın, Arpaçay'ın 

Kızılçafkçak Nahiyesi Tarım Kredi Kooperatifi 
seçimlerinin ne sebeple bozulduğuna dair sözlü 
soru önergesi, Ekonomi ve Ticaret Vekâletine 
gönderilmiştir. (6/1070). 

Lâyihalar 
1. — Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 

1950 Malî yılı Hesabı Katî kain un lâyihası 
(1/601) (Sayıştay Komisyonuna) 

2. — istanbul'da Eminönü'nde kâin 405 
ada, 18 parsel numaralı Hazineye ait binanın 
Emlâk Kredi Bankasına satılmasına ve Banka
ca yaptırtacak binaya Hazinenin de iştiraki
ne mezuniyet verilmesine dair kanun lâyihası 
(1/602) (Maliye ve Bütçe komisyonlarına) 

3. — istanbul .Üniversitesinin 1950 Malî yılı 
Hesabı Katî kanunu lâyihası (1/603) (Sayıştay 
Komisyonuna) 

4. — Mülga Devlet Denizyolları ve Limanla
rı işletme Genel Müdürlüğünün 1950 Malî yılı 
Hesabı Katî kanun lâyihası (1/604) (Sayıştay 
Komisyonuna) 

ı5. — Tapulama Kanununun. 13 ncü madde
sinin D fıkrasının değiştirilmesine ve bu kanıı-

liflerinden sonra görüşülmesi hakkındaki önerge 
kabul olundu. 

Köy Kanunu lâyihasının bir kere de yeniden 
kurulacak geçici bir komisyonda görüşülmesi hak
kındaki önergeler reddolundu. 

Köy Kânunu lâyihasının heyeti umumiyesi 
üzerinde görüşmeler sona erdiğinden maddeleri
nin müzakeresine geçildi. Maddeler üzerinde de 
bir müddet görüşüldükten sonra, 

22 . V . 1953 Cuma günü saat 15 te toplanıl
mak üzere Birleşime son verildi. 

Reisvekili Kâtip 
Elâzığ Mebusu Bolu Mebusu 
M. 8. Yazman İhsan Gülez 

Kâtip 
Çanakkale Mebusu 

Ömer Mart 

Yazılı soru 
1. — Yozgad Mebusu Faik Erbaş'm, Yerköy 

Petrol Ofisi eöki mümessili Şükrü Öncül namına 
ne kadar benzin, gaz, mazot ve muhtelif yağ sW-
kedildiğine dair yazılı soru önergesi, Ekonomi ve 
ticaret Vekâletine gönderilmiştir. (6/1071) 

»a bir madde eklenmesine dair kanun lâyihası 
(1/605) (içişleri ve Adalet komisyonlarına) 

6. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasın
da 'inünakit 4 Temmuz 1948 tarihli Muaddel 
Ekonomik iş Birliği Anlaşmasını tadil eden 30 
Aralık 1952 tarihli Anlaşmamın tasdikma dair 
kanun lâyihası (1/606) (Dışişleri ve Bütçe ko
misyonlarına) 

7. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Yugoslavya Hükümeti arasında 26 Şubat 1953 
tarihinde Ankara'da imzalanan Ticaret ve Sey-
risefain Mukavelenamesinin kabulü hakkında 
kanun lâyihası (1/607) (Dışişleri ve Ticaret ko
misyonlarına) 

8. — Türkiye - isveç Ticaret ve ödeme Anlaşr 
maları ile 14 Haziran 1951 tarihli Ek Protokol 
ve buna melfuf mektupların meriyet müddetle
rinin 15 Mart 1953 ten itibaren 30 Haziran 1953 

Sorular 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

— 346 — 
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tarihine kadar uzatılmasına dair mektup tea
tisi suretiyle yapılan Anlaşmanın kabulü hak
kında kanun lâyihası (1/608) (Dışişleri ve Tica
ret komisyonlarına), 

Teklifler 
i). — Elâzığ Mebusu Ömer Faruk Sanaç'm, 

Gelir Vergisi Kanununun 30 neu maddesinin ikin
ci fıkrasının tadiline dair kanun teklifi 
(2/528) (Maliye ve Bütçe komisyonlarına), 

10. Konya Mebusu'Abdürrahman Fahri Ağa-
oğlu'nun, Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit 
ve Teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı 1 
sayılı cetvelin Sağlık ve Sosyal Yardım Vekilliği 
kısmında değişiklik yapılması hakkında kanun 
teklifi (2/529) (Sağlık ve Sosyal Yardım ve Büt
çe komisyonlarına). 

Tezkereler 
11. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü

dürlüğünün 1950 Bütçe yılı Hesabi Katisine ait 
Mutabakat Beyannamesinin sunulduğuna dair 
Divanı Muhasebat Reisliği tezkeresi (3/488) 
(Sayıştay Komisyonuna), 

12. — 2624 sayılı Kanun hükümlerine göre is
tihdam edilen orta tahsil yardımcı öğretmenlik
lerinde geçen hizmetlerin, 5434 sayılı Kanunun 
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geçici 65 ııci maddesinde bahsedilen «aylık üc
retli sürekli vazifeler» meyanında bulunup bulun
madığının tefsirine dair Başvekâlet tezkeresi 
(3/489),' 

13. — Millî Piyango İdaresinin 1952 yılı Bi
lançosunun gönderildiğine dair Başvekâlet tez
keresi (3/490) (Sayıştay Komisyonuna), 

14. — Mülga 1683 sayılı Kanunun 53 ncü 
maddesi şümulüne girenlerin 5434 sayılı Kanu
nun geçici 28 nci maddesi hükmünden istifade 
edip edemiyecekleri hususunun tefsir yoliyle 
halledilmesi hakkında Başvekâlet tezkeresi 

Raporlar 
15. — Divanı Muhasebatta açık bulunan iki 

fızalık için seçim yapılması hakkında Divanı 
Muhasebat Reisliği tezkeresi ve Bütçe, Maliye 
ve Sayıştay komisyonlarından kurulan Karma 
Komisyon raporu (3/459) (Gündeme), 

16. — Trabzon Mebusu Faik Ahmed Barutçu 
ve 2 arkadaşının, Köy Kanununun 41 nei mad
desiyle 44 ncü maddesinin ikinci fkrasmın de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi ve İçişleri ve 
Adalet komisyonları raporları (2/420) (Gün
deme). 

B Î R Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 15 

REİS — Reisvekili M. Şevki Yazman 

KÂTİPLER : Ömer Mart (Çanakkale), İhsan Gülez (Bolu) 

3. — YOKLAMA 

REİS — Yoklama yapacağız, efendim. 

* (Yoklama yapıldı). 

REİS — Oturumu açıyorum. 
Gelen kâğıtların 12 nei maddesinde; 2624 sa

yılı kanun hükümlerine göre istihdam edilen or
ta tahsil yardımcı öğretmenliklerinde geçen hiz
metlerin, 5434 sayılı kanunun geçici 65 nci (mad
desinde bahsedilen « aylık ücretli sürekli vazi
feler » meyanında bulunup 'bulunmadığımın tef
sirine dair Başvekâlet tezkeresi ve 

14 ncü maddesinde; mülga 1683 sayılı kanu
nun 53 ncü maddesi şümulüne girenlerin 5434 

sayılı Kanunun geçici 28 nci maddesi hükmün
den istifade edip edemiyecekleri hususunun tef
sir yolu ile halledilmesi hakkmda Başvekâlet 
tezkeresi vardır. Emekli Sandığı Kanunu Geçi
ci Komisyonda müzakere edildiğinden bu iki işin 
de tüzük gereğince vekâletler mütenazır 'komis
yonlardan biirer üye alınmak suretiyle kurulacak 
Geçici Komisyonda görüşülmesi icabetmektedir. 
Halen bu suretle teşekkül etmiş bir komisyon 
mevcut olduğundan bu işlerin de bu komisfyona ha
valesini reyinize arzediyorum: Kabul edenler ... 
etmiyenler ... Kabul edilmiş ve tefsirler komis
yona ha/vale edilmiştir. 

— 347 — 
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4. — BAŞKANLIK DİVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

1. — Komisyonda mevcut kanun, lâyihala-
riyle tekliflerinden bâzılarının Geçici Adalet 
Komisyonuna havale edilmesine dair Adalet 
Komisyonu Reisliği tezkeresi (3/487) 

REÎS — Tezkereyi okuyoruz. 

Karar No. 40. Ankara, 20.V.1953 

Yüksek Reisliğe 
Bugün faaliyette bulunan Geçici Adalet Ko

misyonunun Yüksek Meclis kararı ile tevdi edil
miş bulunan 13 tasarı ve tekliflere ait mesaisi 
nihayet bulmak üzeredir. Buna mukabil komis
yonumuzda Ceza Muhakemeleri Usulü, Ticaret 
kanunları ve diğer -mümasil esaslı tasarı ve tek
liflerin henüz müzakereleri devam etmekte bu
lunmaktadır. 

Yüksek faaliyeti bilvücuh şayanı şükran ve 
takdir olan Geçici adalet komisyonunun ilişik 
cetvelde (*) gösterilen tasarı ve tekliflerin de mü
zakere ve karaira bağla n/ması nam Yüksek Meclisin 
•müsaadesine arzedilmesine komisyonumuzca ka
rar verilmiş olduğundan muktazi kararın veril
mesine lûtufkâr delâletlerini kaygılarımla arz ve 

rica ederim. Adalet Komisyonu Reisi 
İzmir 

Halil özyörük 

REİS — Komisyon reisliği tezkeresini ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Geçici Adalet komisyonuna veriyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Bugünkü gündemde mevcut kananların sözlü 

sorulardan önce görüşülmesini arz ve teklif ey
lerim. Amasya Mebusu 

Kemal Eren 

AZİZ URAS (Mardin) — Arkadaşlar, aylar 
ve aylardır kırka yakın sözlü soruyu havi gün
dem tabedilip gelmektedir. Eğer bu önergeyi 
veren arkadaşımız, gelir burada önergesinin se 
bebini ve ehemmiyetini tebarüz ettirirse bir mü
nakaşa vesilesi olur, ya bizi ilzam eder veya biz 
kendisine uyarız. Kendilerini davet ediyorum. 

REİS — Takriri reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

O halde Köy Kanununun müzakeresine devam 
ediyoruz efendim. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

./. — Köy kanunu lâyihası ve Adalet Konm 
yonu düşüncesiyle İçişleri Komisyonu raporu 
(1/185) 

REİS — Komisyona havale buyurduğunuz 
birinci ve ikinci maddeler gelmiştir. Birinci mad
deyi okutuyorum. 

Kısım : I 
Genel hükümler 

Köy 
Köyün tarifi 

MADDE 1. — Köy belli bir sınır içinde ya-
şıyan inteanlların mahallî ve müşterek ihtiyaçla
rını sağlıyan muhtar bir âmme hükmi şahsiyetidir. 

Okul, cami, mera, otlak, yayla, baltalık, har
man yeri, sıvat, sulama gibi umuma ait orta mal
lan bulunan ve toplu veya dağınık evlerde oturan 
insanlar bağ, bahçe ve rarlalariyle birlikte bir 
köy teşkil ederler. 

'*) Cetvel, tutanağın sonundadır. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var mı? 
CEZMİ TÜRK (Seyhan) — Söz istiyorum 
REİS — Buyurun. 
CEZMİ TÜRK (Seyhan) — Efendim, mad

dede mademki tadadi olmuştur, bu tadadın tam 
olması lâzımdı. Biz Anayasanın hükmüne göre 
bu tadadın eski kanundaki gibi olmasını istemiş 
tik. Komisyon ısrar ederek, Anayasa hükmünde 
yazdıktan sonra, tadadi olarak bâzı muayyen şey
leri almış bâzılarını hariçte bırakarak maddeyi 
hazırlamıştır. Bendeniz bunu manalı görmekte
yim. Şu, şu, şu yerlerde oturan insanlar diyor 
ve şâmil bir köy tarifi yapıyor. Çıkacak olan ka
nun Türkiye'nin Köy Kanunu olduğuna göre 
buraya lütfen insanlar kelimesi yerine vatandaş
lar" kelimesini koysunlar. 

REİS — Bedri Nedim Göknil, buyurun. 
BEDRİ NEDİM GÖKNİL (İstanbul — 

Efendim, bendeniz maddede geçen «cami» yerine 
mabet tâbirinin konmasını doğru buluyorum, 
Onun için de bir takrir yeriyorum, 

040 
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ŞEFİK BAKAY (Kırklareli) — Muhterem I 

arkadaşlar, maddede bir baltalık tabiri geçmek
tedir. Halbuki baltalık tâbirini teknik terim ola
rak Orman Kanunundan çıkarmış bulunuyoruz. 
Tarım Bakanından rica ederim, gelsin izah etsin, 
baltalık diye bir mefhum tanımıyoruz demişlerdi. 
Bu tâbirin buradan çıkarılması lâzım gelir. 

REİS — Takriri okuyoruz efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Birinci maddedeki cami tâbirinin mabet ke

limesi ile değiştirilmesini arzederim. 
İstanbul 

Bedri Nedim Göknil 

REİS — Sait Kantarel. 
SAİT KANTAREL (Kastamonu) — Muhte

rem arkadaşlar; geçen Oturumda da bu (balta
lık) kelimesinin değiştirilmesini rica etmiş ve bir 
takrir vermiştim. Benden evvel Şefik Bey arka
daşımız buna temas etti. Takriri verdikten sonra 
komisyonla bu nokta üzerinde ufacık bir temas 
yapmak için, serbest bîr vakitlerini seçerek, daha 
geniş bir şekilde kendilerini tenvir etmek istedim, 
fakat bu imkânı bulamadım. 

Bugünkü mer'i olan 3116 sayılı Kamında ve 
diğer eklerin heyeti umumiyesinde baltalık tâbiri 
diye bir tabir mevcut değildir. Esasen şimdiye 
kadar baltalık, ormancıların ve odan ve kömür 
için filizden yetiştikleri kısımları içine almakta ve 
bu şekilde bu ismi inhisar altında tutmaktadır 
Orman tabiri basit baltalık ve mürekkep baltalık
ları da kendi içerisinde toplamaktadır. Kaldı ki, 
Şefik Bey 'arkadaşımız demin ifade ettiler, halen 
mevcut Orman Kanununda köylerin doğrudan 
doğruya şahsiyeti hükmiyerine terkedilerek ye
tiştirilecek ormanları mevcuttur. Binaenaleyh 
esaslı bir terimin konulması için (baltalık) tâbi
rinin kaldırılarak yerine (orman) tâbirinin ko
nulması daha yerinde olur kanaatindeyim. 

Eğer komisyon bu hususta ısrar edecekse, ge
nişçe münakaşaya varmak mümkündür. Ayrıca 
vermiş olduğumuz takririn de reye konulmasını 
arzedeceğim. 

REİS — Cevdet Soydan. 
CEVDET SOYDAN (Ankara) — Muhterem 

arkadaşlar, orman meselesiyle ilgili arkadaşları
mızın bir kısımları bu maddedeki baltalık tâbi
rine itiraz ediyorlar. Halbuki haddi zatında 
bendenizee bu itirazlarına mahal yoktur. Yeni 
orman kanunu da zaten köylerin mânevi şahsi- I 
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yetine orman ayırmaktadır. Esasen bu kanun 
doğrudan doğruya devlet mülkiyetine taallûk 
eden ormanlar hakkındadır. .Bunun dışlıda köy 
fertlerinin şahsan veya köy şahsiyeti mâneviye-
si namına yetiştirildikleri ormanları ise köylere 
bırakmak daha muvafık olur. Buna ister orma>n, 
ister baltalık deyin, ancak köylünün elinde 
olup kullanacağı ormana da orman demektense 
baltalık demek gayet doğru ve yerindedir. Bu 
tâbirin aynen muhafaza edilmesini teklif ediyo
rum. 

REİS — Remzi Oğuz Arık. 
REMZİ OĞUZ ARIK (Seyhan) — Muhte

rem arkadaşlar, bu birinci maddenin geri gel
mesine müsaadenizle sevindiğimizi arzetmek is
terim. 

İçinde bir defa tahrir hatasından dolayı vu
zuh yok, diğer taraftan öyle bir tadadi şekil ka
bul edilmiştir ki, bu şekil devam edecek olursa, 
bunun tamamlanması lâzımdır; o zaman da 
maddeyi değiştirmek mecburiyeti hâsıl olacak
tır. Bir nevi komün kanunu diyebileceğimiz 
1340 tarihli ve 442 sayılı Kanun bu maddeyi da
ha mazbut şekilde tesbit etmiş bulunmaktadır. 
Arkadaşlarımız yeni bir formül hazırlamış bu
lunuyorlar, bunu kabulünüze arzetmek niyetin
deyiz. 

REİS — Komisyon. 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU ADINA BAHA 

KOLDAŞ (Çorum) — Muhterem arkadaşlar; 
tadadi mahiyetteki vasıflar doğrudan doğruya 
köyü belirten ve canlandıran tertibi vasıflar 
olduğu için bunun Köy Kanununda kalmasında 
faide mülâhaza ediyoruz. Bu itibarla bu tadadi 
mahiyetteki kelimelerin Köy Kanununda kal
ması yerinde olur kanaatindeyiz, Yukardaki ta
rif doğrudan doğruya ilmî, hukuki bir tariftir. 
Aşağıdaki izahi ve vasfi bir tariftir. Ve aşağı
daki cümle ile köyün varlığını belirtmiş olu
yoruz. Buradaki kelimelere arkadaşlardan bâzı
ları itiraz ettiler. Ezcümle; köylerin % 99 un
da cami bulunması itibariyle cami kelimesini 
burada kullanmış bulunduk. Mamafih cümlede 
«gibi» kelimesi olduğu ve aşağıdaki diğer ma
betleri de kendi bünyesine alacağı için cami ke
limesinin kullanılmasında faide gördük ve o 
noktai nazardan ela cami diye tasrih ettik. (Doğ
ru doğru sesleri) 

Baltalığa gelince : 
Arkadaşlar; öteden beri köylerde müstamel 
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olan ve eski kanunlarda yazılı olan tabir (balta
lık) tır. Arkadaşımızın orman diye yazmış ol
duğu kelime ile Orman Kanununun geniş hü
kümleri içine girmiş olacağımızdan çekindik. 
Eğer Orman Kanununu tetkik eden komisyon ve 
Tarım Bakanlığı baltalık kelimesinin istimalinde 
mahzur görüyorsa biz musir değiliz. 

Başka itiraz edilen bir nokta olmadığı için ce
vabını takrirler üzerinde arzedeceğim. 

TARIM VEKİLt NEDlM ÖKMEN (Maraş) 
— Muhterem arkadaşlarım, gerek muvakkat en
cümende, gerekse Bütçe Encümeninde Orman 
Kanunu müzakere edilirken ormanların tasnifi 
mülkiyet bakımından, Devlet ormanları, husu
si ormanlar, millî parklar olarak yapılmıştır. 
Vasıf ve karakter itibariyle de işletme orman
ları ve muhafaza ormanları diye ikiye ayırdık. 
Ancak, işletme ormanlarının işletme tarzına 
mahsus olmak üzere bir de baltalık işletmesi 
vardır. Binaenaleyh işin Orman Kanunu ile 
muvazi yürüyebilmesi için bu kanundaki balta
lık kelimesinin orman olarak değiştirilmesinin 
yerinde olacağı kanaatindeyim. Çünkü Orman 
Kanunu yakında huzurunuza gelecektir, orada 
köy şahsiyeti hükmiyesine tahsis edilmiş orman
lar vardır. Buradaki orman kelimesinden de o 
nevi ormanlar kasdedilmiş olur. 

İÇÎŞLERÎ KOMİSYONU ADINA BAHA 
KOLDAŞ (Çorum) —• İştirak ederiz efendim. 

REİS — Emrullah Nutku. 
EMRULLAFI NUTKU (Erzurum) — Muhte

rem arkadaşlar, Köy Kanununun birinci madde
sinde köyü tarif ederken, biz köyün bugünkü 
durumunu değil, istikbaldeki durumunu düşün
mek mecburiyetindeyiz. Avrupa'da, medeni 
memleketlerde bugün her köyün ormanları var
dır, parkları vardır, sinema binaları ve salonla
rı vardır. Bu itibarla köy şahsiyeti mâneviye-
sinin elinde yarm birçok mameleki bulunacağı
nı hesaba katmalıyız. Yarm köylerimizden biri
si bir sinema binası yapmak isterse buna kanu
ni bir mâni kalmamalıdır. O itibarla bunu âm 
ve şâmil olarak (menkul ve gayrimenkul malla
rı bulunan) demek daha doğrudur. 

Ondan sonra, cami kelimesi üzerinde komis
yonun ısrar etmesine benim aklım ermedi. Arka
daşlar, cami de bir mabettir. Nihayet kelimeye 
dokunmıyalım, fakat cami haddizatında müs-
lüman dinine tahsis edilen bir mabettir. Hal bu-
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ki bizim hıristiyan olan köylerimiz de vardır. 
Bunun en bariz misali Trakya'nın Polonez Kö
yüdür. Yarm onlar da kendileri için mabet yap
mak ihtiyacını duyacaklardır. Mademki bu 
memleket lâyık bir Cumhuriyettir ve bu Cum
huriyet içinde diğer dinden de vatandaşlarımız 
vardır. Şu halde bunun cami diye tasrih edilme
mesinde ısrar ediyoruz, buna mabet demek daha 
doğrudur; çünki cami de bir mabettir. 

REİS — Sait Kantarel. 
SAİT KANTAREL (Kastamonu)•— Vazgeç

tim. 
REİS — Ömer Mart. 
ÖMER MART (Çanakkale) — Muhterem ar

kadaşlar, Bedri Nedim Oöknil arkadaşımızın 
bir teklifi vardır, gayet yerindedir. Mabet âm 
ve şâmil bir tâbirdir, cami cüzü ifade eder. Bi
zim kilisesi olan köylerimiz de mevcuttur. Ne
den komisyon Bedri Nedim arkadaşımızın tekli
fine iltihak etmedi, bunun sebebini anlıyama-
dım. 

REİS — Cevdet Soydan. 
CEVDET SOYDAN (Ankara) — Arkadaş

lar, Ziraat Vekilinin beyanatında görüldüğü 
üzere, orman mefhumuna giren ormanlarla köy 
baltalıkları diye Köy Kanununda tadat edilen 
bugünkü mülkiyet noktai nazarından bunu ikiye 
ayırmak lâzımgelir. Eğer biz bunu orman mef
humuna koyarsak, köylerde köy baltalıkları ve 
orman yetiştirmek değil, yeşillik dahi yetiştirmek 
mümkün olmaz. Muhterem arkadaşlar, hâtırala
rınızı biraz eskiye götüreyim: Köye müdahaleler 
iyi olmuyor. Aşar zamanında bu memleketin ova 
köylerinde bile bir yeşillik görmek mümkün de
ğildi. Bugün ise Anadolunun her köyünde bağ, 
bahçeler vardır ve sebze yetiştirilmektedir. Bu 
gösteriyor ki, köy müdahaleyi istemiyor. Bu iti
barla, köylüyü müdahalesiz bırakırsak Konya'
nın bâzı köylerinde dahi, yeşillik ihtiyacını tat
min için köylünün ağaçlıklar meydana getirdiği 
görülecektir. Bu da evvelâ baltalık şeklinde bağ
lıyacaktır. Yani arzetmek istediğim; Köy Ka
nunundaki baltalık namı altında ifade edilen 
kısmı, mülkiyet kısmından ayırmak lâzımdır. 
Eğer bunlar birbirinden ayrılacak olursa mem
leketin yeşilliği temin edilmiş olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar; cami - mabet meselesi 
hakkında arkadaşlarımızın ileri sürdükleri fikir
lere bir iki kelime ile bendeniz de katılmak isti
yorum. Bu hususta benim yetkim olmamakla be-
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beraber, cami mefhumu mabet mefhumundan 
baışka bir mefhumu ifade eder. Mabet ile cami, 
mefhum bakımından ayrı ayrı şeylerdir. Cami 
kelimesinin bendeniz aynen muhafazasını rica 
ediyorum. Bu kelime terim olarak kalmalıdır. 
Cami yalnız içinde namaz kılınan bir namazgah 
mânasını ifade etmez. Bu kelime, bu terim aynen 
muhafaza edilmelidir.. 

REİS <— Halide Edib Adıvar. 
HALİDE BDIB ADIVAR (izmir) — Muh

terem arkadaşlar, bir tek cümle söyliyeceğim: 
«Cami» kelimesinin kalkmasını hiç bizim ak

lımız almaz, arkadaşlar haklıdırlar. Biz lâyik bir 
milletiz. «Cami ve diğer ibadet yerleri» diye bir 
cümle ile değiştirilmesini teklif ediyorum. (Bra
vo sesleri) 

REİS — Efendim, daha iki arkadaş söz iste
miştir, bir de kifayeti müzakere takriri vardır. 
Bir arkadaşa söz verdikten sonra takriri reyini
ze arzedeceğim. 

Fehmi Çobanoğlu. 
FEHMİ ÇOBANOĞLU (Erzurum) — Efen

dim, «cami» kelimesinin kalması lehinde konu
şacağım. «Cami» «mabet» meselesinde vakaa bir 
ayrılık görmez isem de «cami» artık bizim mem
lekette tamamiyle yerleşmiş ve köylü kafasına 
girmiş âlemdir. Bugün anavatan içinde müslü-
man ırkından başka bir köyümüz yoktur, yalnız 
bir Polonez Köyü vardır. Onun için «cami ve 
mabet» kelimelerini komisyon kabul ederse me
sele halledilmiş olur. 

REÎS — Kifayeti müzakere takririni oku
yoruz. 

Meclis Başkanlığına 
Müzakerenin kifayetinin reye konulmasını 

teklif ederim. 
İstanbul Mebusu 

Sani Yaver 

FERİDUN FlKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Kifayet aleyhinde arzedeceğim. 

REÎS — Buyurun. 
FERİDUN FlKRl DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 

Efendim komisyondan gelen metin tab ve tevzi 
edilmedi. Mûtat da böyledir zira vakit ve metin 
kısadır. Fakat bâzı sehivler vardır, bunların 
tashihinden sonra reye konulması iktiza eder. 
Ben kifayet aleyhinde söz almış olduğum için 
easasa girmiyorum. Kifayet reddedilirse arzı 
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mümkün olacak ve bir hataya düşmüş olmıya-
cağız. Sehiv maddenin birinci fıkrasında değil, 
ikincisindedir. 

ERCÜMENT DAMALI (Sivas) — Aleyhte 
arzedeceğim. 

REİS — Efendim, Aleyhte kouştular. Size 
söz veremem. 

ERCÜMET DAMALI (Sivas) — Arkadaşı
mız (hakkında) konuştu. Ben aleyhinde konu
şacağım. 

REÎS — Olamaz efendim. Takriri reyinize 
arzedyorum. Kabul edenler... Etmiyenle... Kifa
yet kabul edilmemiştir. 

ERCÜMENT DAMALI (Sivas) — Muhte
rem arkadaşlar, evvelki gün Meclisi Âlinin ver
miş olduğu direktif üzerine komisyonda birinci 
ve ikinci madde hakkındaki bütün teklifler okun
mak suretiyle geniş mikyasta tetkik ve müna
kaşası yapılmış ve hazır bulunan teklif sahip
lerinin dahi tasvipleri alınmak suretiyle huzu
runuza madde muayyen şeklini alarak gelmiş 
bulunmaktadır. Bu madde üzerinde dahi muhte
rem bâzı arkadaşlar, bâzı tâbirata temas ederek, 
tadil teklifinde bulunmaktadırlar. Kanaatimce, 
Köy Kanununun son defa huzurunuzla gelen birin
ci maddesi tamamen Meclisi Âlinin temayülünü 
ne isinde cemeyliyen yerinde bir maddedir. Bâzı 
arkadaşlarımız maddenin iki fıkra halinde kale
me alınmasınuı ve (okul, cami, yayla, otlak, yay
lak ve saire) gibi ayrıca köyün tavsifinin mu
vafık olmıyacağını, zira birinci fıkranın hük
mi şahsiliği tarif ettiğini ve ilmî mânada bu 
anasırı nefsinde cemeden bir tarif olduğunu ve 
ayrıca ikinci fıkrada tavsifi cemetmekte bu
lunduğundan tekrarın yersiz olduğunu ileri 
sürdüler. 

Muhterem arkadaşlar; bizde köy; âmme 
hükmi şahsiyesinin birincisidir. Köy, tarihî 
bir gelenek ve zaruret icabı seyyar beşer küt
lelerinin toprağa bağlandıkları fiilî bir yaşa* 
yışm Devlet tarafından ilk tanınanıdır, hukuki-
leşmenin ilk sembolüdür. Aynı şekilde Devlet. 
belediyeleri de tanır. Ama Belediye köye naza
ran daha mütekâmil bir âmme hükmi şahsi
yetidir. Devlet kendisine mesken ittihaız eĞen 
vatandaşları behemehal bir âmme hükmi şah
siyeti otoritesi altında görmek ister. Vâzıı ka
nun olarak endişelerimiz, bir yerde mesken 
varsa, o meskenin behemehal ya bîr köy içeri
sinde, yahut bir belediye teşkilâtı içerisinde 
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bulunması lâzım ve zaruri olduğu noktasıdır. 

Birinci madde, köyü ilmî bir şekilde tarif 
eder, ona şahsiyeti hükmiye izafe eder. Çünkü 
muhterem arkadaşlar, belediyeler dahi ilmî 
bir şekilde tarif edilmiş ve kanununda ona gö
re şahsiyeti hükmiye izafe edilmiştir. Eğer kö
yü tavsif eden, köyün anasırı tabiiye ve tari-
hiyesini tavsif eden ikinci fıkrayı vaz'etmezsek 
sureti katiyede tarif, belediye tarifi ile iltibasa 
mahal bırakacak, karışacaktır. Çünkü arkadaş
larım, çok iyi takdir edersiniz ki mahallî ihti
yaçlara cevap veren bu iki hükmi şahsiyetin 
birbirinden tefriki icabeder. Köyü biz nazar
larımızda köy olarak mütalâa ederiz. Köyün 
anasırını ayrıca tavsif etmek lâzımdır. Köy de
yince hepimiz muayyen bir topluluk anlarız, 
fakat öyle bir topluluk ki, bunun kendi anasırı 
vardır, orada okul vardır, cami vardır, mera 
otlak, yayla vardır. Bunların hiçbirisini yadır
gamıyoruz. Hattâ insanları, toprağı ve tarla-
lariyle, bütün bir kül olarak köy, ikinci fıkra
daki tavsifte kendisini bulur ve belediyelerden 
ayrı bir şahsiyeti mâneviye olduğunu meydana 
vermek suretiyle burada kendisini tanıtır.* 

Muhterem arkadaşlarım; bu birinci madde 
hakikaten tamamen yerinde, iyi tertip edilmiş 
bir maddedir. Ve bunun aynen kabulü zanne
diyorum ki bize verilen direktifin tamamen 
yerine getirilmiş olduğunu ifade eder. 

Muhterem arkadaşlar cami üzerinde dur
dular. işi hukuki cepheden mütalâa edersek, ki 
köyün tarifi birinci fıkradadır, ikinci fıkra 
sadece bir zaruretin ifadesi olan bir tavsiftir. 
Gerçi ilmî ifadede, birinci maddede otlak, 
yaylak yoktur, binaenaleyh cami ve mabet mef
humları üzerinde duran sayın arkadaşlarım sa
dece işin ilmi cepheden tetkikini nazarı itibara 
alarak maddenin bu şekilde değişildik yapılmak 
suretiyle çıkarılmasını istiyorlar; halbuki ikinci 
fıkra köyün anasırını takdim etmektedir. Bizde 
realite, köy deyince; orada cami, okul, orman, 
tarla, mera müştereken mütalâa edilen bir varlık 
halindedir. Biz köy deyince; mabedi tahattur et
meyiz. İçimizde ekalliyette olan muhterem va
tandaşlarımıza sonsuz surette saygımız vardır, 
fakat bir zaruret olarak şunu mütalâa etmek lâ
zımdır ki; bu maddenin ikinci fıkrası kövü şahsi 
anasıriyle tesbit eden bir fıkradır ve realite de 
bir camiden gayrı bir mabette ibadet eden bir 
köy mevcut değildir. Bu itibarla ilmî bir nakîsa 
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getirmez. Evet mabet daha şâmildir, umumiyeti 
vardır, fakat arkadaşlarım, arzettîğim gibi köy 
tavsifinde mabet değil, cami kullanılmıştır. 

Gelelim baltalık veya ormanlıklara; muhterem 
arkadaşlarım, köyde ormanlığı baltalık olarak ta
nırız. Köy diyince okulu, baltalığı, ormanlığı, 
mera ve yaylasının yanı başında bir de kışın ve 
yazın yakacağını temin eden muayyen bir mm-
taka, belli ve umumi mânada ormanlık vardır ki, 
bunun adı köyde (baltalık) tır. Orman Kanunu 
başka bir zaviyeden yürüyerek ormanı tarif et 
mistir. Fakat burada tamamen Orman Kanunu
nun dışında, köy pisikolojisinde orman adının 
baltalık olarak geçmekte olduğunu kabul ettiğimiz 
için bu güzel kelimeyi madde içerisinde baltalık 
olarak mütalâa ettik. Baltalık, köyün maşerî li
san şuuruna sinmiş güzel bir tâbidir, her köyde 
aşağı yukarı-bîr baltalığı vardır ve köy kendisi
nin ihtiyacı olan veya satacağı mahrukatı bu 
baltalıktan temin eder. 

Bu itibarla muhterem arkadaşlarım tarafın
dan yapılan itirazlar ve ileri sürülen mütalâa
ların kâffesinin, maddenin en son aldığı şekil 
muvacehesinde, yersiz olacağını saygılarımla ar-
zederim. 

REİS — Feridun Fikri Düşünsel! 
FERİDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 

Maddeyi demin kâtip arkadaşımız acele okuduğu 
için, müsaade ederseniz bendeniz tekrar ve ağır 
okuyacağım. 

(Okul, cami, mera, otlak, yayla, baltalık, 
harman yeri, sıvat ve sulak gibi umuma ait orta 
malları bulunan, toplu veya dağınık evlerde otu
ran ve nüfusu (3000) den aşağı olan yurtlar, bağ, 
bahçe ve tarlalariyle birlikte bir köy teşkil eder
ler.) 

Yani insanlar köyü teşkil ediyor. Halbuki köy, 
daha ziyade mekânidir, beşerî değildir. Bu ba
kımdan bendeniz dört arkadaşımla birlikte bir 
metin hazırladım, yüksek müsaadenizle okumak 
istiyorum. 

(Okul..) (Okul değil, mektep sesleri). Okul 
veya mektep, bendeniz de mektep denilmesine ta
raftarım, mesele bunda değil. 

(Okul, cami ve emsalli ibadet yerleri ile, mera, 
otlak, yayla, baltalık, harman yeri sıvat ve su
lak gibi umuma ait orta malları bulunan ve toplu 
veya dağınık evlerde oturan insan toplulukları 
bağ, bahçe ve tarlaları ile bir kül halinde köyü 
teşkil ederler.) 
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Bizim teklifimiz de budur, daha muvafık ise » 

bunu da takdirinize arzederim. 
REÎS — Remzi Oğuz Arık. 
REMZÎ OĞUZ ARIK (Seyhan) — Muhte

rem arkadaşlar; şu kadar konuşan dostların 
hâlâ münazaa halinde olmaları, bu tadadi pren
sibin ne kadar yanlış olduğunu ve böyle bir 
maddeye neden anlaşılmaz, daha doğrusu karı
şık bir mahiyet verdiğini göstermeye yeter. 
Okul mu, mektep mi? Cami mi, mabet mi? Bal- • 
talik mı, onman mı? Rica ederim, siz biraz da
ha derinleştflrdîkçe fou tadadi prensip 'karşımı
za aniaşılknıyacak şeyler çıkaracaktır. Siz, yük-
seik heyetiniz (kanunu tedvin ederken nizamına-
ımeye talimatnameye girecek meseleleri lütfen 
bir tarafa bırakma'k suretiyle işi mantikî sökü
ne irca buyuracaksınız. Komisyon sözcüsü, bu 
kanunun, zaten kolosal olan şevklini mazur gös
termek için : «Köylümüzün elinde böyle tafsi
lâtlı bir metin lâzımdır ki anlasın » dedi. Şim
di, idareci bir arkadaşımız olan, Ercüment Bey 
ne dedi? « Köy dediğimiz zaman aklımıza me 
gelir; şu şu gelir » dedi. Peki, aziz dos
tum, köy deyince aklımıza şu şu geli
yor, ayrıca kelimeler halimde tavsifi ne
den hissediyorsunuz ve bizim münazaalı 
metinler arasına sokuyorsunuz? Bu mesjele 
ıtadadi bir meseledir ve bir tarafa bıra
kılması lâzımdır. Şu tesbit ettiğim listeye ba-
ikaeak olursanız modem bir köyde şu yirmi beş 
kalem orta mallarından daha nelerin »oksan ol
duğunu göreceksiniz. Modern köyde neler bu
lunmaz. Telefondan tutnuz da kömür madeni 
dalyanına kadar birçok şey, orta malı diye tes
bit edİlecefk şeyler arasındadır. Başınızı ağrıtma
mak için söylemiyorum, 25 kalem olarak tesbit 
ettim, lütfen mantıki ve kanunun ruhuna uygun 
tarzda düşününüz. Ricalarıımm birincisi bu
dur. 

İkincisi, bu birinci madde üzerinde çok du- I 
rulması bu Meclis için bir şereftir. Bir şereftir : ] 
Çünkü, dikkat ediyorum, ikinci madde ve bu 
maddedeki asıl tehlikeli taraf 442 sayılı Kanun
da dahi nazarı dikkate alman büyük bir terakki
yi mahvetmektedir. Arkadaşlarım, biz bu suret
le birinci madde ile köyü üç bin nüfusa kadar 
olan yerlere yükseltmekteyiz. Bu şu demektir 
M, biz mümkün olduğu kadar köyü asıl müstakil 
ve muhtar hüviyetinden çıkarıp daima, imece, 
salma ve sairenin emrine vermeye çalışmaktayız. | 
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Halbuki belediyeler ortaya girdiği andan itiba
ren, yani nüfusu iki bine kadar kabul ettiğimiz 
zaman ancak köyün şahsiyetini kurtarmış olaca
ğız. O halde birinci madde ele alınmalı, tadadi 
sistem kaldırılmalı, üç bine kadar olan kısmı 
mutlak surette maddeden çıkarılmalıdır. Eğer 
bunu kabul ederseniz köye verdiğiniz muhtari
yeti elinizle yıkıyorsunuz arkadaşlar. Benim 
anlıyamadığım şudur ki, idareci arkadaşlar, ko
misyon bunu bize nasıl getiriyor, teklif ediyor 
ve ısrar ediyor? Her birisi köye, ayrı ayrı hür
met ettiğini söyliyen komisyonu teşkil eden 
muhterem arkadaşlar nedense köyü hâlâ muhta
riyet içinde Dulundurmak istemiyorlar, bunu 
anlıyamıyorum. 

Bu itibarladır ki, gerek 442 sayılı Kanunu, 
gerek evvelce hazırlanmış olan tasarıyı ve ge
rekse Hamdi Orhon arkadaşımızın noktai naza
rını telif eden takririmin kabul edilmesini rica 
edeceğim. 

REÎS — Yusuf Karshoğlu. 
YUSUF KARSLIOĞLU (Yozgad) — Birinci 

maddenin birinci fıkrasında bir noksanlık var, 
köyün menkul ve gayrimenkul mallara sahip 
olabileceği zikredilmiyor. Bu bir noksanlıktır, 
zikretmek lâzımdır. Sebebi; bâzı hükmi şahsiyet
ler vardır ki, onlar menkul, gayrimenkul mal
lara tesahup edemezler. Halbuki köyde bu lâzım
dır. 

Sonra arkadaşlar, eski 442 sayılı Köy Kanu
nunun 7 nci maddesinde köy için «bir yerden 
bir yere götürülebilen veya götürülemiyen mal
lara sahip olan» deniliyordu. Bu, çok lâzımdır. 
İşbu kanunla kendisine verilen işleri yapan baş-
lıbaşma bir varlıktır. Bu daha açık daha sarih
tir. Şimdiki biraz daha lûgatlanmış, af buyurun, 
ağdalanmıştır. Yoksa hiç fazla bir şey getirme
miştir. Bu noksanın giderilmesi ve menkul ve 
gayrimenkul kelimelerinin konulması lâzımdır. 

İkinci fıkrasına gelince: Arkadaşların dedik
leri gibi hiçbir zaman böyle uzun uzadıya tadat 
edilmek doğru olmaz. Tadat edildiği zaman da 
hepsi zikredilmiş olmaz, en mârufları zikredilir 
ve zikredilmiyenler «gibi» kelimesinde dâhildir. 

Bir de baltalık mı veya orman mı denilsin 
ciheti mevzuubahis oldu ve «baltalık tâbiri iyi
dir» denildi. Baltalık tâbiri iyi bir tâbir değil
dir. Âdeta ağaçlar kesilmeye mahkûm gibi* bir 
mânaya geliyor. Halbuki köylerde alışılmış bir 
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tâbir daha vardır: Koruluk. «Baltalık» yerine 
«Koruluk» denirse tatbikatta da kolaylık olur. 

KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 
Efendim, hepinizin-malûmudur ki, bir kanunun 
maddesi unsurlariyle ölçülür. Böyle tadadi bir
takım şartlar ileri sürersek bu unsurların bir 
tanesi bertaraf edilecek olursa o anda köy köy
lükten çıkar, esas vasfını kaybeder. Onun için 
vâzıı kanun bir kanunu tedvin ederken unsurla
rının da adedini muhtasar göstermeye çalışır. 

Arkadaşlar, komisyon bir metin ile huzuru
nuza geldi. Bu metin maalesef arkadaşların de
dikleri gibi âm ve şâmil mâna ifade eden unsur
ları ihtiva etmektedir. Ricam, şunlar, şunlara 
sahip olur, şeklindeki tadadi kısımlardan vaz 
geçelim, bu takdirde daha muhtasar bir kanun 
maddesi tedvin etmiş oluruz. 

Feridun Fikri ve diğer iki arkadaşımızla be
raber düşündük, şu neticeye vardık, birçok ar
kadaşlarımızın da itirazını mucip olan meselâ 
cami, meselâ orman ve bilhassa insanlar üzerin
de durarak daha başka bir metin hazırladık ve 
takdim ettik. Biz aslında tadadi kısma muhali
fiz. Kabul buyurduğunuz takdirde, biz şöyle ka
leme aldık : 

(Köy, belli bir .sınır içinde yaşıyan insanların 
mahallî ve müşterek ihtiyaçlarını sağlıyan muh
tar bir âmme hükmi şahsiyeti) dir. Bu bence 
kâfi gelir. 

Arkadaşlar, bir yerde yaylağın olmadığını 
kabul edersek bu anasırı noksan olan bir yer 
köylükten çıkacak mı? Muhterem arkadaşlar; 
bir yerde yaylak olmıyabilir, pek çok köylerde 
bizlerden otlak, yaylak istenmektedir. Şimdi bu 
köyler yaylası yoktur diye köy vasfını kayıp mı 
edeceklerdir? Komisyondaki arkadaşlarımız 
bunu lütfen geri alsınlar, tashih buyursunlar, 
şayet mümkün değilse bizim ve diğer arkadaş
larımızın bu hususta teklifleri vardır, bunları 
da alarak yeni bir metin getirsinler. Zira- bu
rada birçok düşüklükler vardır. Meselâ insan 
kelimesi bir canlılığı ifade ettiği halde, mesken 
kelimesi bir mekânı, bir cansızlığı ifade eder. Bu
rada, insanlar köyü teşkil eder diyor. Halbuki 
insanların oturacakları şu şu şu gibi yerlerin 
bir kısmına köy unvanı verilir denilmesi lâzım
dır. Onun için arkadaşlarım, bu noktaya nazarı 
dikkatinizi çekmek isterim. 

RE t S — Halil îmre, buyurun. 
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HALİL ÎMRE (Sivas) — Muhterem arka

daşlarım, tarif yapmanın müşkülâtı karşısın
da hakikaten İçişleri Komisyonu bir tarif yap
maya kalktığı vakit, tariften istihsal edilmesi 
lâzımgelen vuzuhu temin edememiş bulunmak
tadır. 

Köyün cemiyet hayatındaki yeri malûmdur, 
buna tarif ve tafsile lüzum yoktur; fakat umu
mi hizmetlerde köye terettüp eden şey ve cemi
yetin gelişmesinde, bilhassa idare anlayışında 
hizmetler köye sadece kanunla verilmez. Bu iti
barla hattâ tarifte kanunla verileri işlere göre 
demek dahi yanlıştır. Köyün yapacağı işler mut
laka kanunla verilmez. Kanunla verilen işler 
mecburi âmme hizmetlerinin bir kısmı köy ola
rak tarifi mânasında, fakat bunun dışında kalan 
yine İngilizlerin (şelf administration) dedikleri 
kendi kendisini idare etme yolunda köyün ala
cağı kararlara karşı bu tarif kifayetsiz bir ta
riftir. 

Bu birinci fıkradaki tariften sonra, arkadaş
ların da işaret ettikleri gibi ikinci fıkradaki is
t ikran mâna dahi tamamen zaittir. Çünkü, mef
humu muhalifi nazara alındığı vakit noksanlığı 
halinde köyün teşekkül edememesi gibi bir hal. 
mevcut olur. (Doğru sesleri) 

Bu itibarla konuşulanları da nazarı itibara 
alarak komisyonun bu tarifi bir daha gözden ge
çirmesi zarureti vardır. 

REİS — Komisyon Reisi. 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU REİSİ RÜKNED-

DİN NASUHİĞOLU (Edirne) — Arkadaşlar, 
Muhterem Halil Îmre arkadaşımız okunan met
ne göre değil Hükümetin tasarısı üzerinde be
yanı mütalâa buyurdular. İçişleri Komisyonu 
tasansı o değildir. Orada kanunla verilmişi va
zifeler taJdat edilmemiştir. Şimdi elimde komis
yonun yazdığı metin ve eski Köy Kanunu var. 
Köy şahsiyeti hükmiyesini ifade eden birinci 
fıkrası aynen şöyledir; 

(Köy; (belli bir sınır içinde yaşıyan insanla
rın mahallî ve müşterek ihtiyaçlarını sağlıyan 
muhtar bir âmme hükmi şahsiyetidir) tabiriy
le köyün vasfı hukukisini beyan ettik. 

İkinci fıkraya gelince; orada tadadi bâzı va
sıflar yazdık: Okul, cami, otlak, yaylak gibi. 
Bu, câri olan kanunda da vardır. Bundan 28 
sene evvel bu banun yapıldığı vakit o tarihte 
bendeniz de bu kanunun yazılmasına mürekkep 
karıştırdım. O vakit bunun burada tasrihan ya-
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, zurnasında şu vaziyet hâsıl olmuş ve bu madde 

köyün âdeta bir panoramasını çizmiştir. Köy 
geniş ve büyük bir aileyi ifade eder. Muhtelif 
vasıfları itibariyle, kimisinin yaylası, kimisinin 
merası, mevcuttur. 

Cami kelimesine de itiraz ederek (mabet) 
diyelim dediler. Burada komisyon cami veya 
başka bir şey düşünmemiş, doğrudan doğruya 
köyün mütebariz vasfını görmek istemiştir. 
Mamafih (cami ve emsali ibadethaneler) denir
se, komisyon muvafakat eder. 

İkinci fıkrada ise köyün mânasını, hususi
yetini, vasıflarını ifade etmesi itibariyle de fay
dalı hükümler mevcuttur. Bu itibarla hukuki 
tâbir olarak birinci fıkra işi tam mânasiyle hal
leder, ikinci fıkrada da her hangi bir zarar 
mevzuubahis değil, bilâkis faydası vardır, kö
yün hususiyetlerini tavsif eden bir mâna taşı
maktadır. («Hiç faydası yok» sesleri) Takdir 
Yüksek Heyetindir. 

REİS — Buyurun Kemal Türkoğlıı. 
KEMAL TÜRKOĞLU (Mardin) — Muhte

rem arkadaşlar; içişleri Komisyonu (Başkanı
nın izahatından sonra şu kanaate vardım : Ha
kikaten ikinci fıkraya lüzum yoktur1, çünkü 
maddenin başlığı vardır. Maddede matlap, 
başlık (köyün tarifi) dir ve birinci fıkrada köy 
tarif edilmektedir. Ayrıca ikinci fıkra ile kö
yün mıalik olabileceği birtakım gayrimenkulleri 
ve müesseseleri zikretmek fazladır ve haşivdir, 
matlaba da uygun değildir. Çünkü matlap kö
yü tarif ediyor. Binaenaleyh o maddede ancak 
tarif yapılabilir, başka bir şey konmasına im
kân yoktur. Esasen tarifte âmme hükmi şah
siyeti dediğine göre her âmme hükmi şahsiyeti 
muhtardır ve her türlü menkul ve •gayrimen
kul e sahip olabilir. Binaenaleyh tadadi yap
mak suretiyle tahdide gitmek doğru değildir. 
Umumi hükümlere göre menkul ve gayrimen
kul mallara sahip olacağı kabul edilmiştir. 

İkinci fıkranın tayyını 'teklif ediyorum. 
REİS —• Takrirleri okuyoruz. 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Köy kanunu tasarısındaki birinci maddenin 

•aşağıdaki şekilde değiştirilmesini teklif ederim : 
«Köy, 'bir yerden bir yere götürülebilir veya 

götürülemez malları bulunan; belli bir sınır 
içinde toplu veya dağınık yasıyan; nüfusu 
2.000 den aşağı olan; bu-kanunla kendisine ve-
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rilen işleri yapıp umumi, müşterek ihtiyaçları 
sağlıyan, başlıbaşına bir varlıktır.» 

ıSeyhan Mebusu 
Prof. Remzi Oğuz Arık 

FERİDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Biz takririmizi geri alıyoruz. Tay takririne il
tihak ediyoruz, bizim takririmizi okumayınız. 

20 . V . 195:5 

Yüksek Başkanlığa 
Köyün, bir hususiyeti haiz olduğu, binaen

aleyh tarife muhtaç bulunduğu şüphesizdir. 
Fakat Hükümetin ve İçişleri Komisyonunun 
köyü tarif edişlerinin bu hususiyeti tebarüz et
tirebileceğine kaani değilim. Bu sebeple 1 nci 
maddenin ilk fıkrasının aşağıdaki, şekilde de
ğiştirilmesini teklif ederim : 

1. Köy, kemdi içişleri Devletçe mansup 
her hangi bir memur tarafından değil fakat 
'bizzat kendisi tarafından tedvir edilen hükmi 
şahsiyeti haiz bir varlıktır. 

Kayseri Mebusu 
1. Berkok 

Yüksek Başkanlığa 
'(iörüşülmekte olan Köy Kanununun 1 nci 

maddenin 2 nci fıkrasının kanundan çıkarılma
sını arz ve teklif ederim. 

•Kastamonu Mebusu 
Muzaffer Âli Mülvto 

Yüksek Başkanlığa 
1. Köy Kanununun birinci maddesinin bi-

rinci fıkrasının aşağıdaki şekilde tadilini : 
(Madde 1. — Köy, muayyen bir hudut için

de yasıyan insanların müşterek ve mahallî ih
tiyaçlarını temin eden bir hükmi şahsiyettir.) 

2. Aynı maddenin ikinci fıkrasının çıkarıl
masını, 
arz ve teklif ederim. 

Çanakkale Mebusu 
•Nıısret Kirişcioğlu 

Sayın Başkanlığa 
Birinci maddedeki cami tâbirinin mabet keli

mesi ile değiştirilmesini arzederim. 
İstanbul Mebusu 

Bedri Nedim GÖknil 

Yüksek Başkanlığa 
Birinci maddenin ikinci fıkrasındaki «cami» 

kelimesinden sonra «ve diğer mabetler» kelinıeltv 
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rinin ilâvesini arz ve teklif ederiz. 

Mardin Mebusu Niğde Mebusu 
Kemal Türkoğlu Necip Bilge 

Yüksek Riyasete 
Maddedeki «cami» kelimesi yerine «cami ve 

diğer ibadet yerleri» tâbirinin konulmasını teklif 
ediyoruz. 

Reye arzını rica ederiz. 
Oümüşane Mebusu îzmir Mebusu 
Halis Tokdemir Halide Edib Adıvar 

Başkanlığa 
Maddede geçen «baltalık» kelimesinin kaldı

rılmasını ve yerine «orman» kelimesinin konul
masını arz ve teklif ederim. 

Kırklareli Mebusu 
Şefik Bakay 

Yüksek Başkanjlığa 
Köy Kanununun birinci maddesinin ikine1' 

fıkrasındaki (baltalık) tâbirinin (orman) olarak 
değiştirilmesini arz ve teklif eylerim. 

Kastamonu Mebusu 
Sait Kantarel 

Başkanlığa 
Mera ve otlak aynı mânaya gelen kelimelerdir. 

Bu bakımdan otlak haşivdir, kaldırılmasını, ye
rine çayır kelimesinin konulmasını arz ve teklif 
ederim. 

Kırklareli Mebusu 
Şefik Bakay 

REİS — En aykırı teklif Remzi Oğuz Arık 
Beyin teklifidir, onu okutuyorum. 

(Seyhan Mebusu Remzi Oğuz Arık'm öner
gesi tekrar okundu . 

REÎS — Bu takrirde ufak bir tadil yapılmış
tır, onu da okutuyorum. 

, MAHMUT GOLOĞLU (Trabzon) — Komis
yon fikrini beyan etsin, ondan sonra okutunuz. 

REÎS — Komisyon iltihak etmiyor. 

Yüksek Başkanlığa 
Değiştîrgemdeki «bu» kelimesinin kaldırılma

sına muvafakat eyliyorum. 
Seyhan Mebusu 

Prof. Remzi Oğuz Arık 

REÎS — «bu» kelimesinin kaldırılarak tak
ririn nazarı itibara alınmasını reyinize arzediyo-
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rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

Şimdi Nusret Kirişcîoğlu arkadaşımızın tak 
ririni okutuyorum. 

(Çanakkale Mebusu Nusret Kirişcioğlu'nun 
önergesi tekrar okundu). 

REÎS — Birinci fıkranın nazarı dikkate alın
masını kabul edenler... Etmiyenler... (îkinci fık
ranın da sesleri). Yalnız birinci fıkranın tadi
line dair olan kısmın nazarı itibara alınmasını 
reyinize arzediyorum. (Bir daha okunsun sesleri). 

(Nusret Kirişcîoğlu'nun, takririnin birinci 
fıkraya ait kısmı bir daha okundu). 

REÎS — Nazarı dikkate alınmasını kabul 
edenler... Etmiyenler... Nazarı dikkate alınması 
kabul edilmiştir. (îkinci fıkrası var sesleri). 

(Kastamonu Mebusu Muzaffer Âli Mühto'nun 
birinci maddenin ikinci fıkrasının kanundan çı
karılması hakkındaki önergesi tekrar okundu. 

REÎS — Muzaffer Âli Mühto'nun okunan 
takririnin nazarı dikkate alınmasını kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İkinci fıkra maddeden çıkmış bulunduğuna 
göre, diğer kelimelere mütaallik takrirleri okumu
yoruz. 

KOMİSYON ADINA BAHA KOLDAŞ (Ço
rum) — Nazarı dikkate alınması kabul buyuru-
lan birinci fıkrada metin ve mâna itibariyle hiç
bir fark yoktur. Bu itibarla biz buna muarız de
ğiliz ve maddenin komisyona verilmesine lüzum 
yoktur. 

REİS — Komisyon da birinci fıkra hakkında 
nazarı dikkate alınması kabul edilen takrire ilti
hak ettiğine ve ikinci fıkra da kalktığına göre, 
birinci fıkrayı madde olarak okuyacağız. 

Kısım : I 
Genel hükümler 

Köy 
Köyün tarifi 

MADDE 1. — Köy, muayyen bir hudut için
de yaşıyan insanların müşterek ve mahallî ihti
yaçlarını temin eden bir hükmi şahsiyettir. 

CEZMÎ TÜRK (Seyhan) — Efendim; Mec
lis burada, komisyon halinde maddeleri imal et
mek zaruretinde kalıyor. Bu suretle en güzel 
tâbir yerine en yakınını kabul «itmek bakımın
dan, vakit kazanmak için burada el kaldırıyo
ruz. Kendileri iki senedir bu 'kanunu tetkik et
tiler Bu kadar uzun bir zaman içinde bu kanu-
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nu tekemmül ettirmeleri lâzımdı. Halbuki, gö
rüyoruz iki, yalnız bir madde için yedi - sekiz 
takrir geldi. Bunun için lütfetsinler, kendile
rinden istirhamı ederim, bu maddeler tekrar tekrar 
komisyona gidip gelecektir, tasarınm tümünü al
sınlar, mütehassıslardan mürekkep bir muhte
lit komisyon teşekkül etsin, revizyona tâbi tut
sunlar. Bu şekilde hareket edilmiyecek olursa, 
görülmemiş DM* şey yapacağız, bunun üzerinde. 
Nihayet bir an gelecek ki, Yüksek Heyetiniz 
yorulacak, ondan öteye maddeleri bırakacak ve 
o maddeler de ekspres süratiyle gelip geçe
cek. İstirham ediyorum; iki senelik tasarruf
larında bu tasarı üzerinde lâyikı gilbi işliyeme-
mişler, daha çok bunda ısrar ve inaıt buyurma-
sınlar, Hiç. olmazsa metni kurtarsınlar. Değil
se millet ve Meclis tarihine geçecek bir vesi'kai 
hukukiye çıkacaktır. Bir defa daha ikazda 
zaruret görüyorum. 

KOMİSYON ADINA BAHA KOLDAŞ 
(Çorum) — Cezmi Bey arkadaşımızın müte
madi kanun üzerinde bu şekilde konuşmasının 
mâna ve mefhumunu komisyonumuz anlamakta 
izharı aczediyor. Biz encümen olarak bu iş üze
rinde lâzımgelen hassasiyetle çalıştık, heyeti 
umumiyeye getirdik. Heyeti umumiye gereken 
konuşmaları ve münakaşaları yaptı. Nihayet 
Nusret Beyefendi arkadaşım bir değiştirge ver
di. Biz kendi teklifimizle bunun arasında bir 
fark görmedik. Bu şekilde kabul edince bunun 
komisyona gitmesine filân ne hacet kaldı bil
mem Bir mâna görmüyorum doğrusu. 

Sonra Cezmi Türk arkadaşımın daha ileri 
giderek, şu komisyondan âza alınsın, bundan 
alınsın, yeniden tetkik edilsin demeleri Köy 
Kanunu çıkarılmasın, demektir. Eğer yüksek 
heyetiniz kabul ederse ona bir diyeceğimiz 
yoktur. 

REMZİ OĞUZ ARIK (Seyhan) - Büyük 
bir yanlış beyanda bulundu benim muhterem 
arkadaşım. Bu arkadaşımız, partimize mensup 
arkadaşımız hiçbir zaman sizin huzurunuzu yık
mak için buraya gelmemişlerdir. Memleket dâ
valarını baltalayıcı bir cinayete hep birlikte mu
kabele ederiz Baha Bey dostum!. 

REİS — Böyle demediler Remzi Bey... 
REMZİ OĞUZ ARIK (Devamla) — Cezmi 

Beyin söylemek istediği şey... (Gürültüler). 
Müsaade buyurun arkadaşlar, onun söylemek 
istediği şey; bu rejimin, 14 Mayıs'tan sonraki 
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I rejimin köylüye vadettiği şeylerin tam ve te-
I miz bir şekilde yapılmasıdır. Hata mı ediyoruz 
I arkadaşlar? Görmüyor musunuz, yaplacak baş-
I ka şeyler var. Bizim de boş sıraları işgal etmi-
I yenler gibi, sıraları boşaltmamız mümkün... 
I İnsaf buyurun sizinle baş başa, el ele çalışıyo

ruz. Rica ederim, bu; şekilde itham etmek asla 
I doğru değildir. 
I Kısaca izah edeyim, deniyor ki : birinci fık-
I rayı kabul ettik, meseleler bitti. Nersei bitti 
I aziz arkadaşların? Köyün nüfus unsuru var, 
I nereye gitti? Rica ederim, köyün nüfus unsu

runu tesbit etmek zorundayız. İşte kocaman bir 
eksik. Bunun için maddeyi elbette geriye ver-

I mek lâzım. 
REİS — Komisyon, bu şekle iltihak etmek-

I tedir. Teklifin birinci madde olarak kabulünü 
I reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmi-
I yenler... Birinci madde olarak kabul edilmiştir. 
I İkinci maddeyi okutuyorum : 

I Köy, kasaba, şehir 
I MADDE 2. — Belediye Kanununa göre bel

de olmak vasıf ve şartlarını haiz bulunan köy-
I lerde belediye teşkilâtı kuruluncaya kadar Köy 
I Kanunu tatbik edilir. 
I Belediye teşkilâtı olan yerlerden nüfusu yir-
I mi bine kadar olanına (yirmi bin dâhil) kasaba, 
I daha yukarısına şehir denir. 
I (Olmaz olma sesleri) 

REİS — Söz istiyen 
FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 

Ben istiyorum. 
REİS — Buyurun. 
FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) 

— Efendim, müsaade buyurursanız, madde tabı 
I ve tevzi edilmediğine nazaran her kesin anla

yışı başkadır. İşe iyice nüfuz edebilmek için dik-
I te suretiyle kâtip bizlere yazdırsın. Müzakere 

de gecikmesin, müsaade buyurun, okuyalım, an
layalım. Bâzı insanın kulağından yol azdır. 
Bendeniz o cinstenim. Lütfen müsaade buyu
run, yazalım şunu. 

REİS — Remzi Oğuz Arık. 
REMZİ OĞUZ ARIK (Seyhan) — Bu ikin-

I ci maddede, köyden ayrı olarak belediye unsu
runun ortaya çıktığını görmekteyiz. Fakat bu
rada görüyorsunuz, bir nüfus unsuru katî ola
rak ortaya çıkmaktadır. Fakat birinci maddede 

I nüfus unsurunu ihmal ettiğimiz için ikinci mad-
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de gayet tabiî olarak tamamlanmakta ise de vu- I 
zuhsuzdur. Bunun için maddenin içinde 3 bin 
rakamını kendi kendimize sormaktayız muhterem 
arkadaşlar. 

Bu itibarla hiç olmazsa bu ikinci madde bi
rinci maddenin eksiğini tamamlamalı ona göre 
nüfusu 2 bine kadar olan köylerin Köy Kanununa 
tâbi olduğu ve ondan sonrasının ancak belediye 
unsuruna ait olması lâzımgeldiğinin ilâvesi su
retiyle tamamlanması için bu maddenin kendi
leri yani komisyon tarafından geri alınması lâ-
zımgelmektedir. 

FERİDUN FÎKRI DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Reds Beyefendi, müsaade buyurun, maddeyi ya
zalım, kimsenin elinde metin yok. 

KOMİSYON ADINA KEMAL EREN (Amas
ya) — Arkadaşlar, madde şudur : «Belediye 
Kanununa göre belde olmak vasıf ve şartlarını 
haiz bulunan köylerde belediye teşkilâtı kuru
luncaya kadar Köy Kanunu tatbik edilir. Be
lediye teşkilâtı olan yerlerden nüfusu 20 bine 
kadar olanına, (yirmi bin dâhil) kasaba, da'ha 
yukarısına şehir denir.» 

Şimdi müsaade buyurun arkadaşlar, mesele 
şudur. Bundan evvelki maddede, köylerin nü
fusu üç bin olarak gösterilmişti. Bu mevzu üze
rinde hirçok arkadaşlarımız söz aldılar, üç hin 
nüfusun fazla olduğunu ileri sürdüler. Halen 
köy nüfusları iki bin ile tahdit edildiğine göre 
nüfusun iki binde kalmasını ileri sürdüler. Bu 
takrir nazarı itibara alınarak komisyona verildi. 
Komisyon 'bunun üzerinde çalışırken şu netice
ye vardı; bugünkü Belediye Kanununa göre, 
halen yaşıyan belediye Kanununa göre, beledi
ye nüfusları, iki binden başlar, iki binden 
aşağı olan yerler köydür. Yalnız Belediye Ka
nununun ikinci maddesinde bir sarahat vardır; 
«.nüfusları ne olursa olsun kaza ve vilâyet mer
kezlerinde belediye teşkilâtı kurulur.» der. Şu 
saralhata göre Köy Kanununda nüfus esası tes-
bit edilmemiş olsa dahi yaşıyan Belediye Kanu
nu mecburi dediği için iki binden aşağı olan 
yerler kasaba, vilâyet merkezi değilse kendili
ğinden köydür. Bu itibarla üç hine çıkarmıştık. 
Ham di Orhon arkadaşımız bunun üç Ibine çı
karılması âdeta belediyeden köyleri mahrum 
etmektir, 'buyurdular. Ve bu fikirleri tasvibi
nize mazhar olduğu için biz bu nokta üzerinde 
durarak vasıf ve şartları diye tasrih ettik. Çün- j 
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I kü Belediye Kanunu hangi şartlar altında bele

diye teşkilâtı kurulmasını icabettiğini tasrih ve 
tavzih etmiştir. Gerek yaşıyan kanun ve ıgerek-
se komisyonca incelenmesi yapılan bu kanunda, 
bu hususlar sarahaten tesbit edilmiş, bu itibar
la her hangi bir 'köy, Belediye Kanunundaki 
belediye vasıf ve şartlarını haiz ise (belediye ol
mak için müracaat eder. Bu itibarla nüfusu iki 
binden aşağı bütün köylere köy, diyerek bura 
da nüfusun esasını derpiş etmedik. Yalnız ar 
kadaşlar bu maddeye ikinci bir fakra koyarak 
'belediye teşkilâtı olan yerlerde nüfusu yirmi bin 
(yirmi bin dâhil) olan yerlere kasaba, nüfusu 
yirmi binden yukarı olan yerlere şehir dediği
mizin hikmeti de budur. 

Yüksek Heyetiniz takdir* eder ki, halen ya
şıyan Köy Kanununda nüfusu iki bin «olan yurt
lara köy, nüfusu yirmi bin olanlar ise kasaba
dır. 20 binden yukarı olan yerler de şehir ola
rak idari ve mülki taksimatta yer almışlardır. 
Köy, kasaba, ve şehir diye mülki ta'ksimatta yer 
olmaları da Anayasanın iktizasıdır. Biz de bu
na mütenazır olsun diye Köy Kanununa (bu hü
küm alınmıştır. Hattâ geçen gün komisyonda 
Rifat Alahay arkadaşımız, nazarı dikkatimizi 
celbetti, böyle köy, kasaba ve şehirlerin ayrıl
ması lüzumuna işaret ederek (bu hükmün ipkası 
lüzumunu ileri sürdüler. Esasen bu hükmün 
Köy Kanununda değil, Belediye Kanununda 
yer alması ica'beder. Ancak böyle olmayıp Be
lediye Kanununda değil, Köy Kanununda mev
cut olduğu için, bu hükmü Köy Kanunundan 
çıkardığımız takdirde bu kısmı muallâkta ve 
mesnetsiz kalacaktır. Mamafih maddenin ikin
ci fıkrasında tavzihe lüzum gördük. Esasen 
Belediye Kanununa bu madde konmuştur. Bu 
kanun bu şekilde çıktığı takdirde Belediye Ka
nununa lüzum kalmıyacaktır. 

Araettiğim gibi nüfus esasını nazara alma
mamızın sebebi Belediye Kanununun nüfusu 
2000 den aşağı olan yerleri köy olarak ele al
masıdır. Şu izahat karşısında tatmin edilmiş ol
duğunuzu tahmin ederim. 

REİS — Hüsamettin Tuğaç, buyurun. 
HÜSAMETTİN TUĞAÇ (Kars) — Lüzum 

kalmadı, vaz geçtim. 
I REÎS — Buyurun Ham di Orhon. 

IIAMDI ORHON (Trabzon) — Muhterem 
arkadaşlar, yüksek huzurunuza ikinci maddenin 
yanlış bir istikamette gitmek ihtimali olduğu 
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için çıkmış bulunuyorum. Daha evvel mâruzât
ta bulunurken, Yüksek Meclis iltifat buyurdu
lar, iki binden fazla nüfuslu yerleri Köy Kanu
nu içinde mütalâa etmemek prensibini kabul et
tiler. 

Şimdi üzerinde dikkatle duracağımız nokta 
şudur. Birkaç defa arzettim, tekrar arzediyo-
rum, bu kanun ivedilikle müzakereye tâbi bir 
kanun olduğu için, bir maddeyi bir defa kabul 
ettik mi onun noksanları üzerinde artık hiçbir 
suretle duramayız. Onun için maddeler ve keli
meler üzerinde dikkatimizi toplamamız zaruri
dir. Bunu bir kere daha arzetmekte fayda gö
rüyorum. Bendenizin yapmış olduğum teklif, 
diğer bir arkadaşımın teklifi ile birleştirilerek 
Meclisi Âlice kabul edildi. Orada yalnız nüfus 
faktörü ihmal edildi. Tek müzakerenin sakat 
tarafı budur. Eğer kabul edilen birinci madde
de nüfusu iki bine kadar olan deseydik bu ikin
ci maddeye esasen lüzum kalmıyacaktı. Fakat 
ikinci madde bu şekilde huzurunuza gelmiş olu
yor. Hem bir fazla madde imal etmiş oluyoruz, 
hem de imal ettiğimiz istikamet yanlıştır-, izah 
edeyim : 

Arkadaşlar, bugün yaşıyan kanunlarımız nü
fusu iki binin üstünde olan varlıkların beledi
ye haline gelebilmesi için birtakım formaliteler 
koymuştur. Yani nüfusu iki binin üstünde olan 
köyler otom a tikman belediye olamazlar. Bunlar 
plebisit yapacaklar, ekseriyet kararı alacaklar, 
vilâyet idare heyetine girecek, idare heyeti bu 
kararı kabul edecek, Devlet Şûrasına gelecek, 
Devlet Şûrası mütalâa edecek kararını verecek, 
nihayet müşterek bir kararname ile, bu köyde 
bir belediye kurulabilir, kararma varılacaktır. 
Bugün yaşıyan hükümler bunlardır.. 

Sonra ikinci nokta : Şehir ve kasabaların 
tarifi, belediye kanunlarında yer alır, burada 
yeri yoktur. Bu, Köy Kanunudur. Köy Kanunu
nun bünyesinde şehir ve kasabayı tarif edeme
yiz. Çünki ettiğimiz zaman-, arkadan melhuzen 
bir belediye kanunu gelirse, o kanun, nüfus 
faktörünü değiştirirse, garip bir vaziyete düşe
riz. Binaenaleyh burada şehir ve kasabayı, nü
fus faktörüne istinat ederek tarif edemeyiz. Ne 
yapmalı? Şimdi benim anladığım ve Meclisi Âli
nin temayülâtı şurada toplanıyor. İki bine ka
dar olan varlıklara köy adını vereceğiz. Köy 
Kanununa göre hareket edecektir. Bu bir. 

İkincisi; bunun dışında olan varlıkları da 
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Meclisi Âli belediye teşkilâtının kurulmasını 
istiyor. Eğer bu prensipte birleşirsek o zaman 
bu madde lüzumsuzdur. Şöyle demek lâzımgeli-
yor. Nüfusu iki binden yukarı olan köy varlık
ları, belediye haline inkilâp eder deyip burada 
kesmemiz lâzımdır. Yoksa nüfusu yirmi binden 
yukarısı kasabadır, filân demenin burada yeri 
olamaz. îşin müzakere edilerek bu yanlış yol
dan ve istikametten kurtarılması ve salim bir 
yola getirilmesi lâzımgelir. 

NUSRET KlRİŞCİOĞLU (Çanakkale) — 
Muhterem arkadaşşlar, bâzı arkadaşlarımız bi
rinci maddede, köyün tarifinde nüfus sayısının 
gösterilmemesini bir mahzur olarak mütalâa et
tiler. Bendeniz bunun tamamen aksine bir 
kanaat izhar etmek mecburiyetini hisssettim. Bu 
kayduı konmaması bir mahzur değil, hattâ bir 
fayda temin edecektir. Köyün tarifinde: Muay
yen hudut içinde yaşıyan insanların teşkil etti
ği hükmi şahsiyettir, tâbiri kullanılmıştır. Bu 
tarifte nüfus haizi ehemmiyet değildir. Bir 
köyde veya taplulukta belediye kuruluncaya 
kadar orası köydür; belediye kurulduktan sonra 
orası Belediye Kanunu hükümlerine tâbi olacaktır. 
Burada bir nüfus tahdidinin bulunması Beledi
ye Kanunu değiştikçe bu kanunun da tadilini 
istilzam edecek ve bizi belediye teşkilâtı kururmı-
yan ve köy için kabul edilen nüfustan fazla nü
fusu olan yerler için yeni bir hüküm sevketnıek 
mecburiyetiyle karşılaştıracaktı. Bu itibarla 
nüfus sayısının gösterilmemesi bir mahzur değil, 
bilâkis bir fayda temin etmektedir. Binaenaleyh 
tarifi yapılmamasından dolayı ileri sürülen 
mütalâalara iştirak etmiyorum. Meclisi Âlinin de 
iştirak etmiyeceğini umarım. 

REİS — Yusuf Karslıoğlu. 
YUSUF KARSLIOĞLU (Yozgad) — Efen

dim, bu ciheti komisyonda uzun uzadıya müna
kaşa ettik. Kirişcioğlıı arkadaşımızın ifade et
tiklerini bendeniz de ileri sürdüm. Bu nüfus 
meselesinde bir mahzur daha vardır. Onu arz-
edeceğim: 

2 bin nüfustan yukarı olan ve fakat bele
diyesi bulunmıyan bir köy, ceza kararı verir. 
Mahkemeye gider. Mahkeme der ki ; madem 
köy 2 bin nüfusa kadardır. O halde nüfusu iki 
binden fazla olan köy kendi kanununa göre ce
za. veremez. Bunu Temyiz de tasdik eder. 

Şimdi, köy olup olmadığı hususunda yalnız 
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belediye teşkilâtı olup olmaması ölçü olmalıdır. 
Nüfus ölçü değildir. Kasaba ve şehirlerin 
Köy Kanununda zikredilmesini bendeniz fazla 
buluyorum. Bu, Belediye Kanununun işidir. Za
ten eski kanunda vard'r. Yeni kanunda da 
olacaktır. Burada zikretmeye hacet yoktur. 
Binaenaleyh bendeniz, şöyle bir teklifte bulu
nuyorum: Bilmem yerinde midir? Köy Kanunu 
nüfus miktarı ne olursa olsun belediye teşkilâtı 
olmıyan bütün köylerde uygulanır. 

KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 
Efendim, fikrime göre nüfusun konması, köy 
ile belediye yani kasabaların birisinden tef
rik edilmesi lâzımdır. Bumun esbabı mucibesi 
de şudur : Şimdiye kadar Köy Kanunu iıki bili1 

nüfustan yukarısını belediye olarak kabul edi
yordu. Birçok kanunlar iki binden yukarısında 
belediye var farzettiği için bu gibi köylere 
birtakım yardımlar yapılamıyordu. Hepiniz ha
tırlarsınız ; 'bâzı yardımlar iki bin1 nüfuslu 'köy
lerden: daha fazla nüfusu <olan köylere yapıl
maz. Buralarda belediye var farzedilir. Bu 
sebeple köyle kasabayı birbirinden ayırdetmek 
zaruridir. Yoksa diğer kanunlar daima iki 
binden fazla nüfus oturan yerlerde belediye 
vardır telâkki edecektir. Binaenaleyh, yapa
caksanız, bu türlü, yani iki biniden fazla olmı
yan yerleri de ele almanız lâzımdır. Yoksa bizi 
başka vadilere götürür. Niçin çekiniyoruz ar
kadaşlar? Köy değildir diye ıtıasrih etmek be
lediye Kanunu ile ilgili bir keyfiyet midir, 
yoksa Köy Kanunu ile ilgili bir keyfiyet mi
dir? Bana göre Kö^ Kanunu ile ilgili bir key
fiyettir. Çünlkü 'birİTi'ci madde ile unsurları tâ
yin ettik, ikinci madde ile de nüfusunu tasrih 
etmek mecburiyetindeyiz. 

Sonra arkadaşlar; ıştöyle bir şey yapalım, 
belediye vasfında olmıyan, belediye kurulama
mış yerlerimiz var, bunları da kabul, ediyorum, 
2.500 nüfuslu yerlerde 'belediye kurulabilir, ku
rulamadığı takdirde köydür, diyelim. Bu tak
dirde birçok yardımlardan o köyleri mahrum 
etmemiş oluruz. Bendeniz bu kanaatteyim. 

:REÎS — Feridun Fikri Düşünsel. 
FERÎDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl)i — 

Efendim, komisyonica yüksek huzurunuza ge
tirilen ikinci madde, iki cümleden mürekkep
tir. Müsaade ederseniz bir kere okuiyalım : 

«Belediye Kanununa göre belde olmak va
sıf ve şantlarmı^haiz bulunan köylerde beledi

ye teşkilâtı kuruluncaya kadar Köy Kanunu 
tatbik edilir» deniyor. 

«Belediye teşkilâtı olan yerlerde nüfusu 
yirmi bine kadar, olan yerlerde, yirmi bin dâ
hil, kasaba ve daha fazlasına şehir denir» di
yor. 

ıŞimdi efendim, burada birbirinden ayrı iki 
hüküm varıdır. Birisi Belediye Kanununa göre 
belde olmak vasıf ve şartlarını haiz ve 'bu köy
lerde belediye teşkilâtı kuruluncaya kadar 
Köy Kanunu tatbik olunuyor. Şu halde mesele
nin bu yönden, bu noktadan esası hallolunmak
tadır. Yani bir yerde Belediye Kanununa tev
fikan belediye kurmak imkânı hâsıl oluncaya 
kadar bilumum bu cinsten topluluk, köydür. 
îster iki bin, ister 3 bin olsun, ne kadar olursa 
olsun... 

Binaenaleyh zannediyorum ki, birinci fıkra 
bu nüfus muadeletini ve bundan tahaddüs ede
bilecek mahsurları bertaraf etmektedir. O hal
de öyle zannediyorum ki, nüfus mevzuu kalmı
yor, ortada. Nüfusa doğru gitmek şu kadar, bu 
kadar diye bâzı arkadaşlar tatbikatı kanuni-
yeden dolayı, meselâ iki bin falandır gibi be
yanda bulundular. Tatbikatta ve ceza hüküm
lerinde husule gelecek mahsurlar da bu suret
le zail olmuş bulunuyor mülâhazasmdayım. 

Şimdi, bir nokta kalıyor. Belediye Kanununa 
atıf yapılıyor. Birinci fıkra, Belediye Kanunu 
belediye teşkili için lâzımgelen vasıfları beyan 
etmektedir değil mi efendim?. 

KOMİSYON ADINA SALÂHATTÎN BAŞ
KAN (Balıkesir) — Evet.. 

FERÎDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Devamla) 
— O halde birinci fıkra ile bu nüfus mevzuu tas
fiye edilmiş gibi geliyor bana. 

Şimdi, ikinci fıkraya gelince : İkinci fıkra, 
belediye teşkilâtı olan yerlerde nüfusu 20 bine 
kadar olan yerler kasaba, daha fazla nüfusu 
olan yerler ise şehir olur. 

Şimdi, vehleten ve halen dahi bendenizce bu 
fıkranın lüzumu sabit olabilmiş değildir. Ama 
menfi bir fikirle söylemiyoırum, belki de lâ
zımdır. Fakat bu lüzum hakkında Yüksek He
yetin komisyonca tenvir edilmesi lâzımdır. Ben 
442 numaralı Kanuna istinad ederek buna te
mas edeceğim. 

Efendim, 442 numaralı Kanunun birinci mad
desini bir kere okumak lâzımdır, Bu ikinci fık* 

360 — 
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rayı izah etmek ve kanunlarda bunun yerinin 
tesbitinin lâzım olup olmadığını sıhhat ve isa
betle tâyin etmek için eski 442 nolu Kanunun 
birinci maddesini okuyup bir sual sormak isti
yorum. Madde şöyledir; r 

«Nüfusu iki binden aşağı olan yurtjara köy, 
iki binle yirmi bin arasında olanlara kasaba ve 
yirmi binden çok nüfjasu olanlara şehir denir. 
NÜİÜBU iki trfâden aşağı olsa dâhi belediye teş-
kilâtı olan natîye, kaza, ve vilâyet merkezleri 
kasaba itibar olunur ve BelMiye Kanununa tâ
bidir.» •» ' 

Şimdi komisyon üyelerinden sayın arkadaşı
mız Kemal Bey biraderimiz, ikinci fıkranın şa
yet, ben öyle anladım, 442 sayılı Kanun meri
yetten kalkarsa burası açıkta kalacaktır, Anaya
sanın işaret buyurduğu kasaba ve şehir mefhum
ları kanunda ifade edilmemiş duruma girer bu
yurdular. Bu ciheti ben muhtacı tavzih görüyo
rum. Hakikaten 442 sayılı Kanun meriyetten kal
karsa, şehir ve kasabada bu kanunda bir miktar
la tasrih edilir emiş olursa bundan bir mahzur 
olur mu, olmaj; mı bilemem. Bu noktanın tavzi
hine lüzum görmekteyim. Yani şöyle ifade ede
yim; şehir ve «tsaba bu kanunda bir miktarla 
tasrih edilmezsî 442 sayılı Kanun ortadan kalka
cağına göre, kasaba ve şeJhir tariflerini alâka
lılar nenede bulacaklar? Bilmem arzede'bildim 
mi? 

Mâruzâtım birinci fıkranın lüzumuna nüfus 
meselesini hal ettiğine kaani oluyorum. Fakat 
ikinci fıkranın lüzuoi* olup olmadığı ve şehir 
kasabayı başka ı bir yerde izah etmemekte oldu
ğuna göçe ne olacak? Bu noktaların tâyini ve 
tasrihi hususunda komisyonun lütfen izahat ver
mesini rica ediyorum. 

REİS — Buyurun, Komisyon Reisi. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU REİSİ RÜKNED-
DİN NAÖUHİ3ĞLU (Edirne) — Arkadaşlar, 
Bu Köy Kanunu, bugün cari olan belediyeler 
Kanunu ve encümenimizde bulunan yeni çıka-,. 
cak olan», Beiec iyeler Kanunu ile telif «itmek zo-
rund'ayak Şimdi bu Köy Kanunu Heyeti Ali-
yemiz HBısrunda, geldi müzakere edilmekte. 
Ama can olan bir Belediye Kanunu vardır. 
Bundan başka yeni hazırlanmış ve İçişleri Ko
misyonunda incelenmekte bulunan ve yakında 
yüksek huzurunuza gelecek bir' kanun daha 
vardır. Bu itibarla belediye kurulması şartları 

ve nüfus miktarları bugünkü kanjaljda olduğu 
kadar, müstakbel kanunda da başka bir şekil 
alabilir. V 

Bunun içindir k i ; vaziyetti tanzim bakı
mından Köy Kanununun vasıf ve çartlariyle 
velevki bu kanun çıkmasın, velevfci yeni bir 
Belediye Kanunu çıksın, durumu telif için bu 
ikinci maddedeki hükmü koymuş 'bulunuyoruz. 
O da şudur : « Bele^öy* Kanununa göre belde 
olmak vasıf ve şaırtliarmı haiz olan yerlerde be
lediye teşkilâtı Kuruluncaya "kadar Köy Ka
nunu ta/tfbik edilir » demek suretiyle bu duru
mu ahenkleştirmiş bulunuyoruz. 

îkinci fıkraya gelince : Biz, bir Belediye Ka- • 
nunu çıkmazsa diye düşünmüştük. Maamafih, 
ikinci fıkra üzerinde komisyon musir değildir. 
(Bravo sesleri). 

REÎS — Hikmet Fırat. 
HİKMET FIRAT (Malatya) — Efendim, 

Köy Kanununu müzakere «derken araya belediye 
işleri karışıyor. 2 bin öfppâ&iı fazla olan yerler
de belediye teşkilâtını âdeta zımnen mecbur kı
lıyor. Yüksek takdirinize arzederim- ki, gerek 
köy hükmi şahsiyeti, gerekse diğer âmme hük
mi şahsiyetlerini haiz olan belediyeler ve husu
si idareler, muhtar müesseseler olduklarına gö
re, diledikleri gibi diledikleri şekli idareyi se
çerler. Binaenaleyh biz köyleri nüfusu iki veya 
üç binden fazladır diye belediye teşkilâtına zor-
lıyamayız. Bu, orada sakin bulunan vatandaş
ların arzularına bağlıdır. Bu arzular kanunla
rın tarif atı dâhilinde gerek cari olan kanun
ların, gerekse tedviri* edilmekte olan bu ruh ve 
mânadaki kanunların hükümlerine- uymak su
retiyle o vatandaşlara, kendi siyasi haklarını, 
kendi arzularını bu şekilde tecelli ettirmeye 
fırsat verelim. Binaenaleyh noktai nazarımı bu
rada bu şekilde arzediyorum. Belediye teşkilâtı 
yapmıyorsa, zorlamıyalım. İsterse yapsın, is
terse yapmasın. Ama yapabilmek için şu nüfu
sun, şu ayarlanmış olan derecenin üstüne çık
masını şart koşalım. O hududu çizelim. Ama, 
bu hududu aştın diye, sen belediye teşkilâtı ku- .J?-
racaksın, demiyelim. ^Acaft» belediye teşkilatı r k 
köy teşkilâtından da^a mı ^İdir? Onu biz bile? j İL 

meyiz. Bunu köylü ^ t a t t ^ ç l a r her halde daha» 
iyi bJİirleryve t ak4^ | | de r f | £ Biz yalnız «dara 
fırsat verelim, kolay^ğmı^hazırlayalım. 

İkinci fıkraya gelince; ikinci fıkranın taşı
dığı hükmün yeri burası değildir. Bunua yeri; 
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tam ve kâmil mânasiyle Belediye Kanunudur. 
Niçin buraya girdi? Bu, bir zaruretin ifadesi
dir, arkadaşlar.. Çünkü halihazır kanunları 
tefkik edecek olursak, 442 sayılı Köy Kanunu, 
bu hükümleri ihtiva etmiştir, saymıştır. Haliha
zır Belediye Kanununda bu hükümler mevcut
tur. Bu vilâyet ve kaza teşkilâtı olarak ayar
lanmıştır. Onun için bir zaruretin ifadesi ola
rak bu ikinci fıkrayı koymuşlardır. Bunu koy
makla Belediye Kanununda konması lâzımgelen 
bu ikinci fıkranın haşiv olacağıdır. Eğer ko
misyon tedvin edilmekte bulunan Belediye Ka
nuniyle atbaşı bununla birlikte Meclise soka-
caksa ikisini birlikte müzakere ederiz ve ilerisi 
için güzel bir kanun yaparız. Bunun münaka
şasını da orada yaparız. 

REÎS — Kemal Eren. 
ÎÇÎŞLERÎ KOMİSYONU ADINA KEMAL 

EREN (Amasya) — Bendeniz özçoban arka
daşımın bir noktai nazarına temas edeceğim. 
Buyurdular ki, burada nüfus tesbitini yapmaz
sak bâzı köylerimiz yardımdan mahrum kalır. 
Hayır, böyle bir şey mevzuubahis değildir. Bu
günkü teşkilâtımız, vilâyet, kaza, merkezleri dı
şındaki yani belediye olmıyan diğer yerler ta-
mamiyle köydür. Her hangi bir tokpluluk tasav
vur edemeyiz ki, nüfusu ne olursa olsun, orada 
Köy Kanunu veya Belediye Kanunu tatbik 
edilmesin. Böyle bir şey yoktur. Bugün Bele
diye Kanunu tatbik edilen her yer, belediyedir. 
Nüfusu eğer iki binden fazla ise orası belediye 
olmak yetkisini haizdir, müracaat edebilir. Nü
fusu ne miktar olursa olsun, kaza ve vilâyet 
merkezlerinde belediye kurulması, Belediyeler 
Kanununun hükmü icabıdır. Bu, bugün sasıyan 
bir kanundur. Binaenaleyh nüfusu iki bine ka
dar olan yerler, köydür. Belediye olmuşsa, me
sele yok. Olmamışsa, belediye oluncaya kadar, 
yine köydür. Onun için arkadaşımızın bu husus
taki noktai nazarı bendenizce yerinde değildir. 

ikincisi; şehir, kasaba ,köy 'tefriki kabul edil
meli mi, edilmemeli mi? Bunu Anayasa tesbit 
etmiştir. Nüfuslarına göre hangisi, şehir, hangisi 
kasaba, hangisi köy olacaktır, bu kanunen tesbit 
edilmelidir. 

Bu hükümleri Köy Kanunundan çıkardığımız 
takdirde Belediye Kanununda dercetmemiz lâzım
dır. Bu cihet tesbit edilmezse mua/llakta kala
caktır. Onun için burada bir fazlalığı yoktur. 
Yarın Belediye Kanunu kabul edilirken bir mad

de ile Köy Kanununun ikinci maddesi mülgadır 
denirse mesele kalmaa» Bîr zarar yoktur faydası 
vardır. Onun için üzerinde İsrar etmeye mahal 
yoktur. (Muvakkat madde ile de olur sesleri), 
Muvakkat madde ile de olur, Fakat yeterin ka
nunlarımızın birisinde mevcut hüküm olarak ha
yatiyetini ifade etsin. 

ERCÜMENT DAMALI (Sivas) ~ Muhte
rem arkadaşlar, nüfus esası üzerinde ve bir de 
ikinci fıkra yerinin Köy Kanunu olup olmadıp': 
mevzuu üzerinde duruldu. Biraz evvel kabul bu* 

«s 

vurduğunuz birinci maddenin köyün unsurlarını 
tavsif yönünden tesbit eden ikinci fıkram köyü; 
evi, insanları ve muayyen gayn-menkulleri ile bir 
vahdet halinde mütalâa etmiştir. Binaenaleyh 
köy içerisinde insan kenımi bir unsur değil key
fi bir unsurdur. işi adede, riyazi bir mülâhazaya 
raptetmek katiyen hatalıdır. Köy bir oluştur 
insanlarının 200 - 300 bin, üç bin olması bu oluşu 
değiştirmez. Binaenaleyh köy insan bakımından 
donmaz. Biz vâzıı kanun olarak köye bir hükmi 
şahsiyet izafe etmek suretiyle ona imkânlarını 
sağlıyabiliriz. Bu imkânlar Belediye Kanunun 
hududu içerisinde derpiş edilmiştir, ilk hukuki 
şahsiyet köydür. Binaenaleyh köyü behemehal 
adedi insan nispeti dışında mütalâa etmek ve sa
dece adedi, keyfî bir unsur olarak düşünmek ica-
beder. Komisyon: sözcüsü arkadaşımız komisyon 
adına dediler ki, Heyeti Muhtereme İsrar ederse 
biz ikinci maddenin ikinci fıkrasından vazgeçeriz. 
Kendilerinden istirham ediyorum, zinhar vazgeç
mesinler. Sebebini muhterem arkadaşım Kemaî 
Bey izah buyurdular. Çünkü arkadaşlar, bili
yorsunuz, Teşkilâtı Esasiye Kanunun 90 ncı 
maddesi, âmme hükmi şahsiyetlerini tadat etmiş 
ve kasaba ve şehir gibi tabirleri vazetmiştir. Ya
şayan bir müessese olarak buutların mevcudiyetini 
Anayasamız kabul etmiştir. Bunlar, ikinci mer
haledeki unsurlar gibi hususi kanunlarla muay
yen olur. Daha evvel yapılmış bir hatayı maale
sef bir müddet daha kabul etmek mecburiyetinde
yiz. Çok güzel temas edildi, kasaba ve şehir 
tarifinin yeri, Köy Kanunu değildir. Fakat ne 
yapalım ki, yeni bir kanun olarak huzurunuza 
getirilen Köy Kanunu, 442 sayılı Köy Kanunu
nu tamamen ilga eden bir kanundur. Binaen
aleyh, işbu kanun, kabul edildiği anda 442 sa
yılı Kanun, ilga edilmiş olacaktır. 

Şimdi, muhterem Feridun Fikri Düşünsel 
arkadaşımı? maddeyi okudular. Kanunun bi-
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rin'ci maddesinin ikinci fıkrası belediye teşki
lâtı olan yerlerde, iki 'binden yirmi bine kadar 
olan' yerlerin, kasaba, yirmi binden yukarı olan 
yerlerin de şehir denildiğine dair bir tarif mev
cuttur. , 

Bu tarif ızaten yersiz olarak girmiştir. Fa
kat bir hakikattir. Binaenaleyh bu kanunu 
kaldırdığımız anda yerine koyduğumuz (Bele
diye Kanununda kasaba ve şehirlerin tefrikini 
yapan hükmünü kaldırırsak Anayasanın vaz'-
etmi$ olduğu şehir ve kasaba hali muallakta 
kalacaktır, mesnedi hukukisi kalmaz. Kaldı 
ki Anayasanın vaz'etmiş olduğu şehir ve kasa
balarda köylerin ayrı ayrı bâzı ahkâma tâbi ol
ması bir zarurettir. Şöyle ki ; 3005 sayılı Meş
hut ıSuıçlar Kanunu belediye teşkilâtı olan yer
lerde tatbik edilir, köylerde tatbik edilmez. 
Bir an için biz bu yeni kanuna köy ve kasabayı 
birbirinden tefrik eden nü'fus esasına göre köy 
ve kasabayı tefrik eden hükmü vaz'etmezsek 
arkadaşlar, Meşhut Suçlar Kanununun -tatbik 
edileceği yerleri inkâr etmiş 'okırurz. 

'Dahası var; biliyorsunuz ki memnu olmı-
yan silâhlar var. Ceza Kanununun 549 ncu 
maddesinde taşınması memnu olmıyan silâhlar. 
Köylerde taşınması memnu olmıyan silâhlar tâ
biri, kanunda geçer. Bu kabil silâhları şehir 

» ve kasabalarda taşıyanlar tecziye edilirler. Şa
yet yine işbu kanunun ikinci maddesinin 2 nci 
fıkrasında kasaba ve şehir tâbirini kaldırır 
da köy ve kasaba hudutlarını çizmezsek bu se
fer 549 ncu maddenin dahi tatbik mahallini 
muallâkta bırakmış oluruz. Zaten mevzuatı
mız bu esasata, bu tatbikata muallaktır. Köy 
Kanununun 2 'nci maddesinin 2 nci fıkrasında 
bu tefriki yapmak mecburiyetindeyiz. Ancak 
kanun tekniği olarak bendeniz şunu teklif edi
yorum: Geriden Belediye Kanunu geliyor. Bâzı 
muhterem arkadaşlarım haklı olarak temas et
tiler. Bu maddenin yeri Belediye Kanunudur. 
Bu itibarla Belediye Kanunu geldiği zaman o 
kanunun bünyesinde bu tefriki yaparız. O za
man ıda Belediye Kanununda deriz ki ; Köy 
Kanununun ikinci maddesinin ikinci fıkrası 
mülgadır. Mesele halledilir. Veya elimizdeki 
kanuna geçici bir madde halinde kasaba ve 
şehir tefrikini ihtiva eder bir madde koruz. 
Takdir Heyeti Muhteremenindir. Heyetiniz ka
bul buyurursa ona göre hareket ederim. Bü
tün endişe kasaba ve şehir tefrikini ortadan 
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| kaldırarak muallakta bırakmamak ve buna 

muzaf olan hükümleri kabiliyeti tatbikıyesi-
ni devam ettirmekten ibarettir. 

RElS — Ahmed Veziroğlu. 
AHMBD VEZtROĞLU (Afyon Karahisar) — 

Muhterem arkadaşlar, şehir ve kasabaların yek-
diğerinden tefriki için nüfus miktarının madde
de zikredilmesine lüzum vardır kanaatindeyim. 
Çünkü Anayasada buna dair hükümler mevcut
tur. 

89 ncu maddeyi aynen okuyorum : 
«Türkiye coğrafi vaziyetj ve iktisadi müna

sebeti noktai nazarından vilâyetlere, vilâyetler 
kazalara, kazalar nahiyelere munkasemdir ve 
nahiyeler de kasaba ve köylerden terekküp 
eder.» 

90 nci maddeyi de okuyorum : 
«Vilâyetler, şehir, kasaba ve köyler hükmi 

şahsiyeti haizdir.» 
Şimdi, Anayasada bu hükümler mevcut ol

duğuna göre nerelere kasaba nerelere şehir de
neceğine dair başka kanunlarda, yani halen 
mer'i olan 442 sayılı Kanunun birinci maddesin
den gayrı başka kanunda buna dair bir hüküm 
mevcut olmadığına göre tasarının ikinci madde
sinin ikinci fıkrası teklif olunduğu şekilde ka
bul edilmediği takdirde nerelere kasaba ve şe
hir deneceğine dair bir tarif yapılmamış olaca
ğından, bu hüküm muallakta kalacaktır. Hu
kukçu arkadaşlarımızın nazarı dikkatini çekmek 
için söz almış bulunuyorum. Bu hususta Ercü
ment Damalı arkadaşımız da mufassal malûmat 
verdikleri için ve vaktinizi de fazla işgal etme
mek için sözlerimi kesiyorum. 

REÎS — Kemal özçoban. 
KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 

Efendim, şu anda huzurunuza sunulan ikinci 
madde vardır. Metin doğrudan doğruya buraya 
gelip okunduğu için burada vâkıf oluyoruz. Bu 
sebeple hazırlıksız geldik, sözcü arkadaşımız 
nüfusu iki bini geçip belediye kurmamış olan 
yerler de köydür. Birtakım yardımlardan mah
rum kalmıyor demişlerdir. Yardım talebinde 
bulunan birçok köylerin istekleri reddedilerek 
yardım yapılamadığını burada zikredebilirim. 
Meselâ iki bin nüfusu geçmiş Dinar Kazamızın 
bir köyünde yardım talebinde bulunulmuş fa
kat 2000 nüfustan fazla olduğu için bizzat Ma-

| halli İdareler Umum Müdürlüğünce reddedil-
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iniştir. Yine Afyon'un Bolvadin Kazasının ip
li aklı Nahiyesinin Derecine Köyünde nüfusu ; 
iki bini geçtiği halde belediye kurmak iktiza 
ettiği için filân numaralı kanunun filân madde- i 
si gereğince bu yardım yapılamamıştır, burası ı 
köyden madut değildir, demişler. Eğer komis
yondaki arkadaşlarım aksini iddia ederlerse 
bunların tarih ve numarasını verebilirim. Bir 
taraftan köyün, nüfusunun iki bini geçmesi ! 
yüzünden birtakım köy muafiyetlerinden ve 
yardımlarından istifade edememesi, bir taraf- i 
tan da belediye teşkilâtı olmadğmdan belediye 
gelirlerinden mahrum bulunması doğru değil
dir. Bu itibarla nüfusun zikri şarttır. Ancak • 
belediye kurulmasını da şart koşmuyorum. 
Bendeniz sizlere bir önerge takdim ediyorum, 
diyorum ki, nüfusu 2500 ü geçen, köylerde bele
diye teşkilâtı kurulabilir. «Kurulabilir» diyo
rum arkadaşlar. Yani kurulması mecburiyetini 
kaldırıyorum. Belediye kurulmamısşa, onun için 
de şöyle söylüyorum: Belediye kurmamış köy
ler dahi bu kanuna tâbidir. Bu takdirde: 2000 
nüfusu geçmiş olanları dahi köy telâkki ediyo
ruz. Köylerin tâbi olduğu hükümlerden, mua
fiyetlerden, ve Devlet eliyle görmekte oldukla
rı yardımlardan müstefit oluyor. Eğer komis
yon arkadaşlarımız, kanunlar da öyle birşey 
yoktur, 2000 nüfusu geçen köylerde, köy gibi 
muameleye tâbidir, diye ısrar ediyorlarsa ben 
ayrıca bir sözlü soru ile, 2000 den fazla nüfuslu 
köylerin taleplerini reddeden mütalâaları huzu
runuza getirerek münakaşa mevzuu edeceğim 
arkadaşlar. 

REÎS — Cezmi Türk. 
OEZMÎ TÜRK (Seyhan) — Efendim, Baha 

Beyefendi bizi mazur görsünler. Sık sık huzu
runuzu tasdi etmek mecburiyetinde bulunuyo
rum. Ne telâkki ederseniz ediniz, milletimizin 
taliine ve hayatına taallûk eden bir müesseseyi 
bir partili olarak değil, bir vatandaş olarak 
daima takip edeceğim. Bu manavı, şu mânayı, 
ne mânayı verirlerse versinler. Eski bir emni
yetçi olarak; bu noktai nazardan ne mânaya 
çekerlerse çeksinler. Biz yolumuzda yürümekte 
devam edeceğiz, bu kürsüyü işgal etmekte de
vam edeceğiz. 

Arkadaşlar, şu teşeddüt şuradan beliyor: 
Kendi tasarılarında diyorlar ki, bu memlekette 
ilk defa olarak bir demokrat kanun 1337 sene
sinde köy hayatına tatbik edilmek üzere geti-
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rilmişti. Bu kanun tasarısı müzakere edilirken 
Meclisi Âliden alındı yerine 442 sayılı antide
mokratik kanun getirildi. Burada Sayın Baş
kanları da dâhil, sıkıya geldikleri zaman 442 
numaralı Kanunun maddelerine iltica ediyor
lar. Eski kanundan misal getiriyorlar, şöyle 
diyorlar, böyle diyorlar. Komisyona arzetmek is
lini ki, aslında Belediye Kanunu, esastır. Köy 
Kanunu diye bir şey yoktur. Köylerimizi baştan 
aşağı Belediye Kanuniyle yürütmek usulü, Fran
sızlardan alınma bir tasniftir. îcabederse bu hu
susta madde numarası ve metin arzedebilirim. 
Köy, kasaba ve şehir tasnifi belediyeler-içinde bir 
tasniftir. Belediyeler dışında değildir. Şimdi biz 
köylerde Belediye teşkilâtı kurduğumuz andan 
itibaren bu tasnifi koyabiliriz. Belediye teşkilâtı 
kurulmadığı zaman,*kanun orijinalite sahasına 
giriyor, demektir. Nusret Kirişcioğlu arkadaşı
mızın bu hususta hakları vardır. Nüfus ölçüsü 
kıstas olamaz. Öyle dağ köyleri vardır ki, 1500 
nüfus dahi koyarsınız belediye kurup yaşatamaz-
sınız. Öyle köylerimiz vardır ki, ova köyleridir, 
iktisadi, ticari kaynaklariyle belediyeyi yaşatabi
liriz. Belediye kurulur, kurulmaz diye nüfusu 
kıstas olarak almak, doğru değildir. Köy şahsi
yeti hükmiye ve mâneviyesi değiştirilirken nüfu
su kıstas olarak almak doğru değildir. Başka kıs
taslar belki aranabilir. Fakat onun yeri burası " 
değildir. 

Köye gelince; nüfus kıstası haricinde ikinci 
fıkra ile kasaba ile şehri tâyin edelim deniyor. 
Kasaba ile şehri, Belediyeler Kanununda tâyin 
edeceksiniz. Onu burada tâyin, kanun tekniği ba
kımından yolsuz olduğu gibi, mahzı mutlak man
tık bakmmdan da yolsuz olur. 

Köyün şahsiyetine gelince: Biz muhtelif mak
satlarla köye şahsiyet vermek, kalkındırmak, şunu 
bunu yapmak istiyoruz. Onun için Köy Kanunu
nu yapıyoruz. Bunlar mevcut olmayınca zaten 
Köy Kanununa lüzum kalmazdı. O zaman Bele
diyeler Kanununu tekemmül ettirmek lâzımge-
lirdi. Kendilerinden rica ederim, Meşrutiyetin 
ilânından sonra 1325 te o zamanın Millet Mecli
sinden çıkmış bir Rumeli Vilâyatı Selâsesi Kanu. 
nu vardır. Ve Köy Kanununun bize girişi bura
dandır. Çünkü o zaman, muhtelif bilâdı gayri
müslime, belediye rejimi olan köy teşkilâtı arzu 
etmişlerdir. Belediye rejimi ile köy teşkilâtına gi
derseniz, onun için başka rejim kurmak lâzımdır. 
Gayrimüslimler kendi ırkî, harsî ve millî istiklâl 
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lerini korumak için ayrı bir köy rejimi istemiş
lerdir. O kanuna madde haline girmiştir. Arzet-
tiğim gibi, belediye rejimi ile köy teşkilâtına gi
derseniz başka nizamlar koymak icabeder. Rumeli 
Vilâyatı Selâsesi Kanununda maddeler halinde 
yaşıyan, hattâ mezhep üzerine köy kurmak fikri 
taşıyan kısımlar vardır. Kurulan köyler nüfus 
üzerine teşkil edilmemiştir. Muhtelif gayrimüslim 
cemaatleri kendi şahsiyeti mâneviyesini temin 
için Meşrutiyet Meclisinden kanun çıkarmışlardır. 

Şimdi biz daha çok millî maksatlarla köy kur
mak istiyoruz. Burada Ercümend Damalı arka
daşımla beraberim. Kemiyeti değil, keyfiyeti dü
şünmek lâzımdır. 150 kişilik köy olur, yedi yüz 
kişilik köy olur, bin beş yüz kişilik köy olur. 
Köy Kanununda imece usulünü kabul etmek lâ
zımdır. Bu, insanlık haklarına da aykırıdır. 
Maddesi geldiği zaman bunun üzerinde de dura
cağız. Fransızcadan tercüme edilip getirilen Bele
diye Kanunu, belediyelerin nüfusuna ait şeklini 
alıp bu şehir olacak bu kasaba olacak diye bu 
kanuna sokmaya çalışmanın hiçbir mânası yok
tur. Onu, çabuk getirecekleri Belediye Kanunu
na koyarlar. 

Şunu da arzedeyim ki : Köye maalesef yeni 
bir tarif getiremediğimiz gibi yeni bir kıstas da 
getiremediğimiz anlaşılıyor. Bu kanunu, gayri-
millîleştirmek için ne yapmak lazımsa yapmak
tayız. Tekrar ısrar ediyorum; Türk milletinin ta
rihine, ananesine, şahsiyetine uygun bir kanun 
çıkarmak istiyorlarsa köylerin şahsiyetini koru
yacak, onu zordan, sıkı vesayetten ve beden mü
kellefiyetlerinden koruyacak ve ona iyilikler, ye
nilikler, güzellikler, düzenlikler getirecek bir ka
nun şeklinde tedvin edip getirsinler. Aksi tak
dirde daima muhalif ve muarız kalacağım arka
daşlar. 

HİDAYET AYDINER (Konya) — Muhte
rem arkadaşlarım, köy; bir teşekkülü hukukidir. 
Binaenaleyh bu teşekkülü hukukiyi bir nüfus 
esasına bağlamak yanlıştır. 1999 nüfusu olan 
köyde bir gecede iki çocuk dünyaya gelirse o an
da köylükten çıkar. Ve Kemal özçoban arkada
şımızın dedikleri gibi, müracaat edince de sen 
köy değilsin derler ve bâzı haklardan mahrum 
ederlen Bu, yanlıştır arkadaşlar. Mesele şudur; 
kanuna göre bir yerde belediye kurulmamış ise 
orası köy, belediye kurulmuşsa nüfusu ne olur
sa olsun köy değildir. İkincisi; arkadaşlar diyor
lar ki, maddede şehir kasaba tarif edilmiştir. Eğer 

biz bu hükmün yerine bir şey koyamazsak yarın 
Belediye Kanunu da çıkmazsa iş muallâkta ka
lır, diyorlar. Bir defa bunun yeri muvakkat mad
de olmalıdır. (Doğru sesleri) Muvakkat madde 
olunca da orada yine nüfusu 2 bin filân denme-
melidir. Kanuna göre belediye kurulmamış olan 
yerlere köy, kurulmuş olup da nüfusu 20 binden 
fazla değilse kasaba, fazla ise şehir denmelidir. 
Binaenaleyh, muvakkat maddeye de böyle nüfus 
mikyası üzerine köyü tarif ederek değil, belediye
si olup olmaması noktasından, kanununa göre be
lediye kurulup kurulmaması bakımından vasıf
landırmak ve tefriki buna-göre yapmak lâzım
dır. Onun için ikinci maddenin 2 nci fıkrasının 
kaldırılması için bir teklif yaptım, kabulünü ri
ca ederim. 

Sonra muvakkat madde olarak da, şimdi ar-
zettiğim şekilde belediye kurulmıyan yerler köy, 
belediye teşkilâtı olan yerlerden nüfusu 20 bin
den aşağı olanlar kasaba, 20 binden fazla olan 
yerler şehirdir hükmünü muvakkat madde ola
rak kabul edilmesini temenni ederim. 

HAMDİ ORHON (Trabzon) — Muhterem 
arkadaşlar; mevzu dağıldı. (Topla sesi). Evet, 
biraz toplamak için gayret göstereceğim. 

Arkadaşlar; iki endişe cümlemizi meşgul 
ediyor. 

Birisi, biraz evvel Damalı arkadaşımızın, 
Türk Ceza Kanununun tatbikatı, ikincisi; şe
hir, kasaba bakımından Anayasanın mutlak 
olan mânası nerede kalıyor? 

Arkadaşla^'; Damalı arkadaşımızın endişe
sine mahal yoktur. Halen yaşamakta olan Be
lediye Kanununun hükümlerine göre, ikinci 
madde der k i ; 

« Kaza ve vilâyet merkezlerinde belediye ku
rulması mecburidir » O halde, cürmümeşhut hü
kümlerinin, Türk Ceza Kanununun tatbikatının 
muallâkta kalmış bir tarafı yoktur. Bir defa 
bu endişeyi kafamızdan çıttaralnn. 

2. Şehir ve kasaba tâbiri, muallâkta kalı
yor, 

Arkadaşlar; bu akademik bir münakaşa mev
zuudur. Yani şehir nedir, kalaba nedir, Anaya
sanın maksadı nedir, mevzuu, burada saatlerce 
konuşulabilir. Ama yaşıyan bir kanunla nüfus 
faktörü ile halledilmiştir. Binaenaleyh, bunun 
üzerinde durmaya mahal yoktur. 

Şimdi, mühim olan nokta şudur: İkinci mad-
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de daha evvel, maruzatta bulunmuştum. Yeri 
bura. olmadığı için münakaşa uzuyor. Ama, bu
rada formüle etmek mümkündür. 

Şimdi Komisyon başkanı arikadaşımız me
seleyi hal yoluna getirmiştir. Çıkıp burada be
yan buyurdular. Dediler ki; şehir ve kasaba
ları burada tarif etmeye mahal olmadığına 
dair temayülâta uyarak teklifin ikinci fıkra
sını kaldırıyoruz. Birimci fıkrasında diyoruz 
ki, Belediye Kanununa göre, belediye olmak 
vasıf ve şartlarını haiz bulunan köylerde 'bele
diye teşkilâtı kuruluncaya kadar Köy Kanunu 
tatbik olunur. Binâenaleyh, komisyon işin ya
rısını halletti. Fakat kanaatime ıgöre, bu da 
kâfi değil. Çünkü, yaşıyan Belediye Kanunu
muzda, belediye, şu vasıfları haiz olan yerlerde 
kurulur diye vasıf tâyin eden bir hüküm yok
tur. (Doğru sesleri). 

Özçoban arkadaşımızın sarih hüküm koyalım 
endişe ve düşüricesi tamamen yerindedir. 

Bugün durum nasıldır? Belediye nasıl kuru
lur? Yaşıyan Belediye Kanununun ikinci mad
desi diyor ki, nüfusu iki binden fazla olan yer
lerde belediye teşkilâtı mecburidir. Bu, hükmü 
âmirdir, bugün yaşıyor. O halde demek ki, iki 
binden aşağı nüfusu olan yerlerde belediye kur
mak zarureti yoktur, iki binin üstünce olan yer
lerde belediye teşkili zarureti, yaşıyan kanuna 
göre bir hükmü âmirdir. 

delecek Belediye Kanunu ne getirecek? Şim
diden onun münakaşasını yapamayız. Fakat 
yaşıyan kanunda sarih hüküm vardır. 

Zannediyorum ki, Cezmi Türk arkadaşımız 
buna dokundu, Türkiye'de öyle yerler vardır ki 
nüfusu iki bin.den fazladır, belediye 'teşkilâtını 
kaldıramaz. îki binden aşağı olur, belediyeyi 
kaldırabilir. O zamanın kanun vâzıı, bunu da 
mütalâa etmiş, demiş ki; iki binden yukarı olan 
köylerde belediye kurulması için plebisit esastır. 
Yani mahallî iradei milliye esastır. Köy seçmen
leri, bir araya gelecek - esasen vatandaşın ben köy 
olarak kalacağım arzusu dışında hareket etmek de 
doğru değildir -ekseriyet kararını verecek ister
lerse belediye olacaklar isterlerse Köy Kanunu
nun hükümleri dâhilinde hükmi şahsiyet olarak 
yaşayacaklar. Binaenaleyh bence mesele mahlûl 
dur. Bu maddenin yeri burası değildir ama bu
raya gelmiştir. Binaenaleyh halledebiliriz. Bence 
komisyonun bize tabı ve tevzi ettiği metin bütün 
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endişeleri izaleye kâfidir. Bu metni okuyacağım; 

«Belediye idaresi kuruluncaya kadar nüfusu 
üç binden yukarı olan köylerde bu kanun tatbik 
edilir.» 

- Komisyon metne sahip olsun metin iyidir -
yaşıyan Belediye Kanununda iki bin nüfus esas 
olduğuna, köyün mahallî Millî iradesinin izharı 
hükümleri de yaşadığına göre nüfusu iki binfler; 
yukarı köylerde belediye kurulmasını halk ister
se, kurulur, istemezse öylece devam olunur. 

Binaenaleyh üç bin nüfusu iki bine indir
mekle yaşıyan hükümlerle Meclisi Âlinin temayü-
lâtı da tezahür etmiş olur. İki bin nüfusa indir
mekle, bu metni kabul edersek, işi en mantıki ve 
en aklî bir şekilde yaşıyan hükümleri de birleş
tirmek suretiyle halletmiş oluyoruz. Bence mesele 
bu noktadan mahlûldür. Müzakere kolaylaşsın 
diye bir de takrir takdim ediyorum. 

RE t S — Yusuf Karshoğlu. 
YUSUF KARSLIOĞLU (Yozgad) — Arka

daşlar, bu çok kolay ve Ibasit gibi .görünen me
sele âdeta bir muamma halini aldı. "Arkadaşlar, 
muhtelif kananatlerini, tebarüz ettirdiler. Fa
kat ben Ibir türlü kendi kanaatimden vazgeçmi
yorum. Nüfusun konulmasının zararı vardır, 
faydası katiyen yoktur. Nüfus ıgösterilmezse 
hiçbir boşluk meydana gelmez. Türkiye'de iki 
tip topluluk vardır. O topluluk ya köydür, ya 
beldedir, kasaba ve şehir beldeden inkısam eder. 
Türkiye'de bunun dışında bir şey mutasavver 
değildir. Belediye teşkilâtı olan yerler belde
dir, olmıyan yerler köydür. Beldeler de ya ka
saba veya şehirdir. Kasaba ve şehri yazmak
tan ve ayırmamaktan bir mahzur meydana gel
mez. Arkadaşlarımız misal (göstersinler. Fakat 
nüfus miktarı belirtilirse bundan mahzur tevel
lüt eder. Kemal özçoban arkadaşımız, bu yüz
den bir köye yardımı edilemediğinden 'bahset
tiler. 

Bendeniz evvelce arzettim, köydür diye ce
za verilememiş, Temyiz de bunu tasdik etmiş
tir. Hakikaten de böyledir. Halbuki burada 
yalnız ölçü belediyedir! Belediye teşkilâtı olan 
yerler kasaba ve şehirdir. Belediye teşkilâtı 
olmıyan yerler ise köydür. Bunun haricine çı
kamaz. 

Yalnız arkadaşlar, bu kadar basit olan bir 
şey, Meclisi bu kadar meşgul etmiştir. Görülü
yor ki, bu kanun, çok mühimdir ve üzerinde 
çok söz söylenecek bir kanundur. Onun için 
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zaten komisyonun da, içişleri Bakanının da bir I 
temayülü olduğunu görüyoruz, ivedilik kararı 
geri alınmalı ve bu kanunun müzakeresi dçin 
uzun zaman bırakılmalıdır. Türkiye kanunsuz 
değildir. Elverir ki, iyi tatbik edilsin, kanun 
vardır. Halen nner'ı Köy Kanunu ortada dur
maktadır. Ve o kanunun ifade tarzı, sadeliği 
yönünden de Ibu kanuna müreccahtır. 

REİS — Mehmet Sadık Eti. 
MEHMET SADIK ETİ (Malatya) — Muh

terem arkadaşlar, mesele gitikçe basitten mü
rekkebe yöneltildi. Eğer izahlarımla sizleri ik
na etmek dmkânını bulursam göreceksiniz ki, 
gayet basit, sade bir mesele ile karşı karşıya 
bulunmaktayız. 

Bir kere niçin nüfustan endişe ediliyor; bu
nu anlıyamıyorum. Nüfus, niçin kıstas olarak 
konmuştur ? Şunun için : Eğer böyle bir mâni 
hüküm konmazsa 'her köy, keyfd istediği za- I 
man, belediye teşkilâtına gider, 2000 haddi, 
mâni bir haddir. Nüfusu 2000 den aşağı bir 
köy belediye kurmak hakkına sahip olmasın di
ye konuyor. 2000 den yukarısı için neden en
dişe ediLiyor? Kemal özçoban, «Mahallî idare- I 
lere müracaat ettim, 2000 den yukarı diye yar- I 
dıım etmediler.» dediler. Bu birlik köy hüviye
tini muhafaza ettiği halde, sen köy değilsin, I 
sana yardım edemeyiz, demişler. Hayretler için
de kaldım. Hiç kimse böyle bir şey söyliyemez. 
HeLş bugünkü anlayış içinde asla. Hamdi Or-
hon arkadaşım, Belediye Kanununun ikinci mad
desini anlattı. Ne diyor? Diyor ki : «Nüfusu ne 
olursa olsun, kaza ve vilâyet merkezi olan yer- I 
ler belediye teşkilâtına tâbi tutulur.» Arkasın- I 
dan ilâve ediyor, diyor ki, «nüfusu iki binden I 
yukarı olan köylerde de mecburdir.» Ama muta- I 
akıp maddelerinde, Belediye Kanunu, hüküm
ler koymuştur. Evvelâ halk istekli olacak, ya- I 
ni iki binden fazla nüfusu olan bir köyde halkın 
isteği olacak, mahallin en büyük mülkiye âmi- I 
rine müracaat edecek, referandum yapılacak! 
Hattâ köyün ekseriyetinin belediyeyi istemesi 
de kâfi değildir. Belediye teşkilâtına yetecek I 
malî kaynakları gösterecek, Şûrayı Devlete ge
lecek, tasdik edilecek, ondan sonra kararı takip 
eden sene zarfında Belediye olacak. Bu itibarla I 
Kemal Özçoban 'in endişesine yer yoktur. Bugün 
yaşıyan Belediye Kanununa göre, kendi is
teği ölmiyan bir köyü hiçbir idare, zorla beledi
ye teşkilâtına götüremez. Elverir ki, orası, ka- | 
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za veya vilâyet merkezi olmasın. Evet Hakkâri'
nin nüfusu 1500 dür. Ama belediye teşkilâtı 
yapmaya mecburdur. Falan yer kazadır, nüfusu 
azdır, o da belediye teşkilâtı yapmak mecburi
yetindedir. Ama bunun haricinde beş bin nü
fuslu köy, isterse belediye teşkilâtı yapar ister
se yapmaz ve Köy Kanunu kendisine elverişli. 
ise onu tatbik eder. 

Sonra, Anayasanın 90 ncı maddesine atıf ya
pılarak bu yönden endişe izhar edildi. Arka
daşlar; şehir ve kasabalar hükmi şahsiyeti haiz
dir. Bunu kim inkâr ediyor? Şehirde de bele
diye vardır, kasabada da. . . Yani Anayasanın 
maksadında şehir ve kasaba diye ayrı ayrı hüvi
yetler mi var? Hayır sadece belediye vardır, is
ter büyük şehir, ister orta şehir, ister kasaba ol
sun; hükmi şahsiyet belediyedir, iki binden faz
la nüfuzlu köy ise belediye olmakla kasaba ha
line gelir. 

Binaenaleyh bu tarif buradan kalkarsa Ana
yasanın tatbikatında müşkülâta uğrarız fikri 
neden geldi, bendeniz bunu anlıyamadım. Köy 
Kanununa şehir ve kasabanın tarifini koymak 
haşivdir, zaittir. Yani Belediye Kanununda da 
aynı hükümleri mahfuz tutmak şartiyle beledi
ye kurup kurmamayı köyün iradesine muallâk 
bırakmakta hiçbir endişeye mahal yoktur. 

RE IS — Nusret Kirişcioğlu. 
NUSRET KÎRÎŞCÎOÖLU (Çanakkale) — 

Vazgeçtim. 
RElS — Cevdet Soydan. 
CEVDET SOYDAN (Ankara) — Vazgeç

tim. 
REİS — Takrirleri okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettim. Komisyonun 2 nci madde

sinin nüfusun «2000» e indirilmek suretiyle ka
bulünü arzederim. 

Trabzon Mebusu 
Hamdi Orhon 

Yüksek Riyasete 
Sözlü olarak arzettiğim veçhile 2 rvci mad

denin aışağıdaki şekilde değiştirilerek kabulünü 
rica ederim : 

Madde 2. — Nüfusu 2.500 ü geçen köylerde 
belediye teşkilâtı kurulabilir. Belediye kurma-
dnış köyler dahi bu kanuna tâbidir; . 

Afyon Mebusu 
Kemal özçoban 
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Reisliğe , 

2 nci maddenin ikinci fıkrasının tayyını tek
lif ederim. 

Konya Mebusu 
Hidayet Aydıner 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 2 nci maddesinin aşağıdaki şekil

de değiştirilmesini arz ve teklif ederim : 
Madde 2. — Nüfusu 2 binden yukarı olan 

topluluklar Belediye Kanunu hükümlerine tâ
bidir. . 

Van Mebusu 
;c Perid Melen 

Yüksek Reisliğe 
Başlığı ile beraber 2 nci maddenin aşağıdaki 

şekle konulımıatsını rica ederim : 
Yozgad Mebusu 

Yusuf Karslroğlu 
Köy Kanunu nerelerde uygulanır : 
Madde 2. — Köy Kanunu, nüfusunun mik

tarı ne olursa olsun belediye teşkilâtı ollmıyan 
bütün köylerde uygulanır. 

Yüksek Reisliğe 
Müzakeresini yaptığımıız Köy kanunu tek

lif inin 2 nci maddesinin aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklilf ederim. 

Madde *2. — 2 bin nüfustan az olup da kaza 
ve vilâyet merkezi olmijyan yerlerde Köy Ka
nunu ıfatbik edilir. 

Çoruh Mebusu 
Macit Bıımin 

REİS — Şimdi en aykırısından başlayıp re
yinize arzedeceığim. 

(Konya Mebusu Hidayet Aymer'in takriri 
tekrar okundu.) 

REİS — Komisyon ne diyor? 
KOMİSYON REİSİ RÜKNEDDÎN NASU-

HÎOĞLU (Edirne) — îtiraz etmiyoruz efendim. 
REİS — Takriri nazarı dikkate alanlar... 

Almıyanlar... Nazarı dikkate alınmıştır. 
O halde ikinci madde bir fıkradan ibaret 

1 kaimıştir. Şimdi ıhııadde hakkında diğer tak
rirler vardır, reyimize atfedeceğim. 

(Çoruh Mebusu M'ecit1 Bumih 'in takriri tek
rar okuhdu.) 

REİS — Nazarı dikkate alanlar... Almıyan
lar... Kabul edilmemiştir. 
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(Yozgad Mebusu Yusuf Karslıoğlu'nun tek

lifi tekrar okundu.) 
REÎS — Nazarı dikkate alanlar... Almıyan

lar... Efendim affedersiniz anlaşılamadı. Tekrar 
reye arzediyorum. 

HAMDI ORHON (Trabzon) — Arkadaşı
mın önergesine iltihak ediyorum. 

REİS — Peki efendim, Karishoğlu'nun 
önergesinin nazarı dikkate alınmasını kabul 
edenler lütfen ayağa kalksınlar... Kabul >etmi-
yenler ayağa kalksınlar... Kabul edilmiştir. Ko
misyona veriyoruz efendim. 

(Afyon Mebusu Kemal özçoban'm takriri 
tekrar okundu.) 

REİS — Okunan takriri kabul edenler... Et-
dniyenler... Kabul edilmemiştir. 

(Van Mebusu Ferid Melen'in takriri tekrar 
okundu.) 

REÎS — Takririn nazarı dikkate alınmasını 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilme
miştir. 

Efendim, ikinci madde dikkate alınan öner
gelerle komisyona verilmiştir. 

Üçüncü maddenin görüşülmesine devam edi 
yoruz. (Ekseriyet yok sesleri) 

KISIM : II ? 
Sınır işleri 

Nizasız sınırların tesbiti 
MADDE 3. — Her köyün veya yeniden ku

rulan veya birleşen köylerin sanırları köy ihtiyar 
heyetleri tarafından aşağıdaki esaslara göre dü
zenlenir : 

a) Köy ihtiyar heyetince çizilen sınır kâ
ğıdı bu köyün bitişiğindeki komşu köylere veya 
belediyelere gönderilir. O köy veya belediye 
meclislerince muvafık görülerek tasdik edildiği 
takdirde altı bu idareler tarafından müştereken 
mühürlenir. 

b) Bu suretle tamamlanan sınır kâğıtları 
idare kurullarınca tasdik edilmek üzere .vali ve
ya kaymakama verilir. îdare kurulları tarafın
dan sınır kâğıtları tetkik ve tasdik olunduktan 
sonra tasdikli birer örneği ilgili köy muhtar ve 
belediye başkanlarına gönderilir. ^ 

c) Aslı ve ilişikleri tasdikli dizi puslası ile 
birlikte tapu idaresine verilir. Tapu dairesi tas
dikli sınır kâğıdında gösterilen sınırları mahsus 
defterine kaydeder. Altını da yetkili idare kuru
luna tasdik ettirir ve dosyayı saklar. Köy ida-
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releri de bu tasdikli sınır kâğıdını kendi karar-
d'ef terine geçirmeye ve buna ait evrakı saklama
ya mecburdurlar. 

ç) Köy sınırlarına ait işlerde Devlet daire
leri ve mahkemelerce tapudaki sicil ve kayıtlar 
esas tutulur. 

d) İdare kurulları tesbit edilen sınırları 
.uygun bulmazsa gerekçesiyle birlikte iade eder, 
bu takdirde (4) ncü1 maddeye göre muamele ya
pılır. 

YUSUF KARSLIOĞLU (Yozgad) — Usul 
hakkında söz rica ediyorum. 

REİS — Buyurun. " 
YUSUF KARSLIOĞLU (Yozgad) — Arka

daşlar, bu Köy Kanununun smır faslı Türkiye 
toprak nizamı ile alâkalıdır. O kadar mühimdir. 
Eğer tensip ederseniz, bu sınır işlerini yeni bir 
encümende tetkik ettirmek için yeni bir komis
yon teşkil edelim, bu maddeler üzerinde esaslı 
bir etûd yapsın. 

REÎS — Kanunun tümü hakkında verilmiş 
bu şekildeki takrirler reddedilmiştir. 

Hayri Tosunoğlu, buyuurun. 
HAYRÎ TOSUNOĞLU (Kastamonu) — Muh

terem arkadaşlar, ivedilik kararı verildikten 
sonra tabiatiyle yeniden bir komisyon teşkiline 
lüzum olmayıp doğrudan doğruya maddeye geç
mek mecburiyetindeyiz. Geçen birleşimde arzet-
tiğim gibi, maddeyi tahlil edersek, her köyün 
sınırları, köy ihtiyar heyetleri tarafından aşa
ğıdaki esaslara göre düzenlenir, birinci kısım 
bu. Veya yeniden kurulan köyler ihtiyar heyet
leri tarafından aşağıdaki esaslara göre düzenle
nir, veya birleşmiş köylerin sınırları, köy ihti
yar heyetleri tarafından aşağıdaki esaslara gö
re düzenlenir, tahlili ile üç noktada toplamak 
lâzımgeliyor. 

Geçen Birleşimde komisyon sözcüsü "arkada
şımız. 8 nci maddede, şimdiye kadar eski kanun 
gereğince nizaları halledilmiş ve kesinleşmiş 
köy sınırlarının değiştirilemiyeceğine dair bjr 
hüküm bulunduğunu beyan buyurdular. Halbi-
ki 8 .nci maddenin tarzı tahririne göre, doğru
dan doğruya bu kısım içinde yazılı esaslar da
iresinde tesbit edilmiş ve kesinleşmiş olan köy 
sınırlarının değiştirilemiyeceği mânasını taşıyan 
cümle mevcuttur. O halde bu kanjm neşredilip • 
meriyete girdikten sonra, kanunun bu maddesi 
komisyondan geldiği şekilde kabul edilecek 
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olursa, şimdiye kadar nizaları halledilmiş olan 
bütün köylerin, yeniden sınır tesbiti gibi niza-
larını alevlendirmiş, körüklemiş olacağız. Bu 
bakımdan geçen birleşimde vermiş olduğum 
önergede yazılı olduğu veçhile, bu üçüncü mad
denin başına üç kelimenin ilâvesini tekrar rica 
ediyorum, o da şudur : «Sınırları tesbit ve tas
dik edilmemiş her köyün...» 

Bu üç kelime ilâve edilecek olursa bugüne 
kadar, bu kanunun neşri tarihine kadar, gerek 
kendiliklerinden nizasız olarak halledilmiş ve 
tasdik edilmiş, gerekse 442 sayılı Kanun ile ni
zaları, ihtilâfları halledilmiş olanlar hariç kala
rak, bugün için sınırları tesbit edilmemiş olan
lardan batiye kalanlar hakkında bir kaideyi 
ihtiva edecektir. 

önergemin kabulünü rica ediyorum.. (Çok 
doğru sesleri) 

ESAT BUDAKOĞLU (Balıkesir) — Muhte
rem arkadaşlar; bundan evvelki celselerde de smır 
mevzuunda mâruzâtta bulunmuştun. Sırası gel
diği için tekrar bu mevzua avdet etmek mecburi
yetini duyuyorum. 

Arkadaşlar; geçen Birleşimde bu mevzuun ge
çici bir komisyon tarafından ele alınarak tetkik 
edilmesi hakkmda bîr önerge vermiştim. Fakat 
tümü hakkında bu yolda verilen önerge Heyeti
nizin tasvibine mazhar olmıyarak reddedildiği 
için, bu bölüme ait kısmın geçici bir komisyonda 
tetkikına usul bakımından tüzük iınkân verme
diği için önergemi geri almış bulunuyorum. Bu
nun yerine müzakere etmekte olduğumuz üçüncü 
maddenin tadili için bir önerge verdim Bugün 
şu bir realitedir ki; sınır mevzuunda idare ku
rullarının vazifelendirilmesi hatalıdır. Bu mev
zuda idare kurulları vazifeli kılmmamalıdır. îc- ' 
işleri Komisyonu Başkanı, idare kurullarının bu
gün mânavi itibarını kaybetmiş olduğu, hakkın
daki sözüme alındılar. Fakat ne yapalım ki, hâdi
se ve realiteler bundan ibaret bulunuyorsa, bu şe
kilde bir ifadeye niçin gücen|miş olsunlar? Bugün 
bilhassa köylü vatandaşlarca bir ıstırap membaı 
olan sınır nizaları emniyeti kaybolmuş bir mü
essese olarak devam eden îdare kurulunda halle
dilemez. Bunu.yeni bir organa tevdi etmek mec
buriyeti vardır. Benim şaşhşi kanaatime göre bu 
mevzuun adalete, hâkimlere. verilmesi en uygun 
bir yol olur kanaatindeyim. 

Muhterem arkadaşlar; üçüncü madde, niza 
sız sınırların tasdiki hükmünü ihtiva etmekte ve 
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tasdiki idare heyetlerine vazife olarak vermek
tedir. Birbiriyle ilgili köyler veyahut belediye 
sınırları mevzuunda tanıamiyle bu sınırların tas
dik işini idare heyetlerine götürmekte bir mâna 
yoktur bunu, doğrudan doğruya mahallin en 
kıdemli hukuk hâkimime tasdik ettirmek en sıh 
hatli ve en isabetli bir hareket olur. Bu, hâ
kimlere yeniden bir külfet ve vazife tahmili de
mek de olmıyaeağı kanaatindeyim. Hattâ ileriki 
maddelerde yapacağım bir teklifle, Yüksek He
yetin tasvibine iktiran ederse, bu suretle birçok 
ihtilâfları halletmek mevkiinde kalacağız. Ar
tık ihtilâfları bulunduğu noktada tesbit etmek, 
bundan sonra doğumlarına imkân vermemek lâ 
zımdır. Esasen mahkemeler sınır ihtilâfları ile 
doğrudan doğruya alâkalı değildir. Ama dolay-
siyle daima sınırdan mütevellit mera, çayır, otlak 
dâvaları ile ehemmiyetli surette meşgul olmakta
dırlar; hattâ bu ihtilâfların doğurduğu.cinayetler
le ceza mahkemeleri meşgul bulunmaktadırlar. Bu 
meseleyi adalete tevdi etmek, hiçbir zaman ona 
yeniden bir vazife tahmil etme mahiyetini arzet-
miyeeektir; esasen*, o hâdiselerin içerisindedir. 
Bu, Yüksek Heyetinizin tasvibine mazhar olur, 
komisyona iade edilirse bunun üzerinde işlenir 
ve yeni bir hüviyet verilir. Şahsi kanaatime göre, 
idare kurullarını bu vazife dışında bırakmak, ya-
şıyan bir realitenin tatbikatı olacaktır. Önerge 
vermiş bulunuyorm. Dikkat nazarına alınmasını 
rica ederim. 

EEMZt OĞUZ ARIK (Seyhan) — Efendim, 
Esat Beyin konuşmalarına tamamiyle iştirak 
etmekteyiz. Komisyonda bu mesele mevzuubahs 
olduğu zaman, bugünkü idare kurullarının, 

. münazaalı, tehlikeli bir meseleyi halletmek im
kânını kaybettiklerini hakikaten konuşmuştuk. 
Bunun üzerinde yeniden bâzı şeyler söylemek 
de mümkündür. Fakat sözü uzatmamak için şu
nu arzedeyim ki; bugün özel idarelerin varlığı 
ve yokluğu mevzuubahistir arkadaşlar, öyle va
liler dinliyeceksizin ki ; kendi mafevk makam
larına özel idarelerin kaldırılmasını teklif et
mektedirler. Yer yer gezdiğiniz zaman, özel 
idarelerden şikâyet eden ve bunu yük telâkki 
eden bir zihniyetin geliştiğini göreceksiniz. Bi
naenaleyh bizzat kendisinin varlığı yokluğu 
mevzuubahs olan bir idareye, toprak gibi, top
rak sınırı gibi bir hâdiseyi emanet etmeye çalış
mak, işi halletmemek demek olacaktır. Bu iti
barladır ki, biz de, bu sınır meselesinin hallini 
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I idare heyetine bırakan noktai nazarını bir yana 

atmanın lüzumlu olduğu kanaatindeyiz. 
Muhterem arkadaşlar, bu meselede iki yolu 

biz de çok makul görüyoruz. Biri, Esat Bey ar
kadaşımızın öne sürdüğü mahkeme meselesidir. 
Mahkemelerimiz çok doludur. Mahkemelerimiz, 
bugün tıpkı memleketin diğer efkârı umumiyesi 
gibi bir avuç toprak için birbirini yiyen vatan-* 
daşlarm, birbiri aleyhine açtıkları dâvalarla 
meşgul ve meşbudur. Yani, kıritikman Türk 
mahkeme ve adliyesinin meselelerini arkadaşla
rımız bilmektedirler. O halde bu meselede, za
man, zaman Adliyemizi takviye etmek istemek
teyiz. Takviye etmemizin lüzumunu bir kere 
daha bize hatırlatacak, fazla bir şey tahmil et-
miyecektir. Bu kanaatteyim. Bu husustaki tec-, 
rübe bize bu imkânın daha iyi netice vereceği
ni göstermektedir. 

İkinci yol, Köy Kanununda zaman zaman 
baş vurulan tahkim yoludur. Bu yolun da, bu 
birinci mesele her hangi bir şekilde muhterem 
heyetinizce kabul edilmezse, ikinci bir noktai 
nazar olarak öne sürülmesinin mümkün olacağı 
kanaatindeyim. 

REÎS — Cevdet Soydan. 
CEVDET SOYDAN (Ankara) — Muhterem 

arkadaşlar, köy sınırlarının tesbiti köye aittir. 
Bu, müşterek malların tâyin, ve tesbiti bakımın-' 
dan gayet önemli bir konu olması vasfını taşı
yor. Bu münasebetle bir takrir verdim, müsaa
de ederseniz izah edeyim. Demek istediğim şu: 
Köylünün müşterek malları tapuya kaydedil
dikten sonra o köyün şahsiyeti mâneviyesine 
mal olmaktadır. Çünki Tapulama Kanununun 
neşrinden sonra bâzı yanlışlıklara tesadüf et
mekteyiz. Bunun neticelerini bu kanunun her 
hangi bir hükmünde bulamadığım için üçüncü 
maddeye bir fıkra eklenmesini arzediyorum. 
Tapulama Kanunu tatbik edildiği mahallerde, 
Tapu Kadastro memurlarının bâzan, eskiden 
kalma bir ananeye dayanarak, Hazine menfaati 
namına, bâzı köy orta mallarını Hazine nanıı-

na tescil ettiklerini görüyoruz. Bu gibi kayıt ve tes
cil işlerinden sonra yanlışlığa vâkıf olan ilgili, 
kanun hükümleri dairesinde 10 gün içinde iti
raz etmezse, bu tescil kesbi katiyet ediyor ve 

* bu, tapu mahiyetini iktisap ediyor. Bu yer ta-; 
pulu dahi oSa, eski tapu, kıymetini kaybedi
yor. 

j : , Muhterem arkadaşlar, köy orta mallarının, 
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bilhassa meraları son zamanlarda tapu ve 'ka- ' 
dastro memurları tarafından Hazine namına ' 
tescil edilmekte olduğunu görüyoruz. Buna, köy 
ihtiyar heyetleri ve muhtarlar, zamanında iti
raz eteneyi "bilmediklerinden 'bu yerlerin Hazine 
adına tescili katileşiyor ve köylü bu yerlerde
ki intifa hakkından mahrum kalıyor. Malûmu 
âliniz Belediye ve Köy kanunlariyle, belediye 
ve köylerin sınırları içinde 'belediye ve köy adı
na tescil edilen yerlerde artık Hazinenin hakkı 
tanınmaz. Bu hüküm, 442 sayılı Kanunda oldu
ğu gilbi, son çıkan Belediyeler Kanununda da 
vardır. Şu halde kanundan doğan bir hakkı, 
Sonradan çıkan bir Tapulama Kanunu dolayı-
siyle Hazine lehine tescil etmek, mevcut olan 
müktesep hakları ihlâl etmek demek olur. Yan
lış tescillere zamanında itiraz edilmemesinden 
dolayı bu gilbi arazi Hazinenin uhdesinde kal
maktadır. Bu suretle de meralar ve köyün or
ta malları Hazineye intikâl etmektedir. 

Teklifim şudur; bu kanunun neşrd tarihin
de, bir defaya mahsus olmak üzere, köy sınır
ları dahilindeki Hazineye ait arazi, köylü namı
na ferağ edilsin. Bunun kabulünü rica ediyorum. 

RBÎS — Feridun Fikri Düşünsel. 
FERİDUN FÎKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 

Efendim, bu sınır faslında dikkate alınacak iki 
mühim nokta var. Birincisi; şimdiye kadar 
halledilmiş olanları, müphem hükümlerden do
layı, deprendirmek, yani yeniden nâs arasın
da, köyler arasında bir niza ve ihtilâf yaratmak. 
(Muvakkat madde var sesleri). Muvakkat mad- I 
de var buyuruyorlar. Eğer bu muvakkat mad
de bunu hallediyorsa mesele yok. Fazla tafsil I 
etmiyeyim. Yalnız i'barei kanundyede: «Her kö- I 
yün veya yeniden kurulan veya birleşen köyle- I 
rin sınırları köy ihtiyar heyetleri tarafından I 
aşağıdaki esaslara göre düzenlenir.» diyor. Bu I 
ibareden bir suitefsir meydana gelmesin. I 

Bir de Esat Budakoğlu arkadaşımızın temas I 
buyurduğu noktaya dokunacağım : I 

Sınırların idare kurulu tarafından tasdiki 
mevzuubahis oluyor. Bunun idare tarafından mı, I 
yoksa adliye tarafından mı halli iktiza eder?. I 
Bu mesele burada halledilmelidir. I 

CEVDET SOYDAN (Ankara) — Bunu 4 
ncü maddede konuşacağız.. I 

FERİDUN FÎKRÎ DÜŞÜNSEL (Devamla) 
— Efendim mesele burada başlıyor. (Doğru doğ- I 
ru sesleri) Prensibin burada tekrar ^edilmesi la- I 
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zımdır. Meclisi Âli prensibini noktai nazarını 
burada tâyin etmelidir. Onun için bendenizce bu 
prensibi halledelim, adliyeye mi verilmesi, fay
dalıdır, idareye kalması mı uygun olacaktır?. Bu 
noktanın heyetinizce halli lâzımdır. Bendenizce, 
idareden bu yükün alınmasında fayda olabilecek
tir. Tosunoğlu arkadaşımızın ifade ettiği gibi, 
tatbikatta hakikaten bir iki sene içinde halli ik
tiza eden sınır işleri vardır; bunun için katî bir 
kanaatim olmamakla beraber, komisyonun, idare
ce tedvir edilmesinde fayda var mıdır, yok mu
dur mülâhazasını şahsan büyük bir ehemmiyetle 
dinlemek isterim. 

Fakat şunu da peşinen ifade edeyim ki, Bu-
dakoğlu arkadaşımızın, birkaç hitabede pek gü
zel izah buyurduğu üzere, mer'i Köy Kanunu, 442 
sayılı Kanun gözümün önüne geliyor, sınır işleri 
bu kanunla adliyeye verilecek olursa, nahiyelere 
kadar mahkeme teşkilâtı yapılmaktadır. Zanne
derim, 4 3 - 4 4 kazamızda, adlî teşkilât yoktur... 

NUSRET KÎRÎŞCÎOĞLU (Çanakkale) — 
Adlî teşkilâtsız kaza kalmadı, 75 nahiyede dâhi 
asliye teşkilâtı yapılıyor. 

FERÎDUN FÎKRÎ DÜŞÜNSEL (Devamla) 
— Evet teşkilâtsız kaza kalmadı, bucaklarda da
hi kurulmaktadır. Şimdi idarenin üzerinden yü
kü almak ve adlî mekanizma ile işleri yürütmek, 
Köy Kanunu için bir yenilik hamlesi olacaktır. 
Bendeniz bunu arzetmek istiyorum. 

REÎS — Cevdet Soydan. 
CEVDET SOYDAN (Ankara) — Efendim, 

bu hudut ve sınır meselesini iki noktadan müta
lâa etmek lâzımdır. Birisi, hududun tesbiti, di
ğeri tesbit edilen bu hudutların müşterek olan
larında köylerin ihtilâfa düşmesi meselesidir. 

Şimdi, hudutların tesbit edilmesi işini adliye
ye mi vermeli, yoksa eskisi gibi, idarede mi kal
malı?. Bunun üzerinde konuşuyorsak, bu mesele 
üzerinde arkadaşlarımızın beyhude yoruldukları 
kanaatindeyim. 

Adlî teşkilâtı ne kadar genişletirsek genişlete
lim, nereye kadar teşmil edersek edelim, bu me
sele nihayet bir hududun tasdiki işidir ve mesele 
adlî bir mesele sayılamaz. 

Adliyeye intikal eden bir meselenin adlî ol
ması lâzımdır. Vakaa adlî olmıyan birçok şeyler 
ceza mahkemelerine, hukuk mahkemelerine gel
miştir; adliyeye inikas etmiştir. Meselâ vesayet 
işleri, hacir meseleleri gibi. Arkadaşlar; kanun-
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ların bu kadar çeşitli, bu kadar mütenevvi oldu
ğu bir devirde, bu kadar çeşitli ve mütenevvi ka
nunların adliyeye verdiği namütenahi işler 
arasında, adlî teşkilât ne kadar genişlerse geniş
lesin, ne kadar geniş olursa olsun, köy kanu
nu v. s. Yeniden çıkarılacak kanunlarla adliye 
ye yeni vazifeler taJhmil etmek, o teşkilâtın gü
nün birinde muvaffakıyetsizliğine sesep olabi
lir. 

Bugün arkadaşlar, hudut meselesi duyduğu
muz bir ıstıraptır. Kanun ile evvelki mâruzâ
tımda söylediğim gibi, srkı bir merkeziyetçilik 
doğmaktadır. Eğer eskisi gibi teşkilâtı mülki
yeyi tamamen muhafaza etseler, hudut belli, ol
sa, sabit olsa nihayet iki kaza, iki vilâyet arasın
daki şekilde -olsa mesele kaâmıaz. Köyler arasında 
ihtilâflar olur. Şahıslar arasında olduğu gibi 
Fakat mesele, bunu asgariye indirmek, müm
kün olduğu kadar hududu düzeltmektir. 

Arkadaşlar, köylerde bu meseleyi hallede
cek inişanlar, köy muhtarlarıdır. Muhtar, hu
dut buradan başlar der, bundan da 'kanlar akar. 
Bunu da tabiî görmek lâzım, işi bu zaviyeden 
mütalâa edeceğiz. 

Arkadaşlar, yine bu kanunun ifade ettiği şe
kilde köylerin, köy ihtiyar heyetlerinim, beledi
yelerin kendi hudutlarını kendilerinin tâyin et
mesi hususu yerindedir. Bir insanın evvelâ 
'kendi mülkünü kendisinin tâyin etmesi şart ol
duğu gibi, köylerin de kendi hudutlarını ken
dilerinin tâyin ve tesbit etmesi şarttır. Hiç 
kimseye başkasının, meselâ Mehmedin eeketini 
Ahmet Bey tâyin eder diyemezsiniz. Binaena
leyh, köy hudutlarını bizzat köyün kendisinden 
öğreneceğiz. Fakat ihtilâf haline düşülürse, o 
vakit buna dair dördüncü maddede mevcut 
hükümlere gidileeektir. Nihayet köy hudutları
nın tâyini köylülere bırakıldıktan sonra, bunun 
tesbiti ister tapu memuruna, ister kaymakama 
yaptırılsın, bifr değişiklik olmaz. Nihayet mah- . 
kemenin işini çoğaltmaktan başka, işleri çok
tur, iş veremiyor diye şikâyetten 'başka bir ne
tice vermez arkadaşlar. Onun için tasdik mu
amelesini önemli bir muamele addetmenizi ve 
doğrudan doğruya, komisyonun teklifi veçhile 
bu işin idare 'heyetlerine! bırakılmasını bende
niz de rica «ediyorum. 

REİS — Avni Yurdabayrak, lehinde mi ko
nuşacaksınız? 
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AVNÎ YUBDABAYRAK (Zonguldak) — 

Evet. 
REİS — Buyurun. 
AVNİ YURDABAYRAlK (Zonguldak) — 

Muhterem arkadaşlar, Yüksek Meclisin birkaç 
birleşimden beri hassasiyetle üzerinde durdu
ğu bu kanunun en mülhim. mevzularından biri 
üzerindeyiz. Bir adliyeci olmama rağmen bu 
işlerin hâkimlere verilmemesi üzerinde konu
şacağım. Sebebi de şudur : Ben öyle zannedi
yorum ki burada şahsi mülkiyet ile idari tak
simata ait bir mesele birbirine karıştırılıyor. 
Bu, tamamen idare hukukunu ilgilendirir. Bu
nunla beraber idare heyetlerinin bu işi yapma
dıkları yolundaki kanaati bendeniz kabul et
miyorum. Basit bir misal vereyim, elimde is-
tatistikî malûmat vardır; 1950 senesinde 27.587 
köyün hudut ihtilâflarına bakılmış ve mevcut 
kanuna göre halledilmiştir. Yine 1950 senesin
de 4.ı817 köyün sınır işleri ihtilâflıymış ve 
3.197 köyün de hudut işleri henüz bakılmamış 
durumda, iken biır sene sonra, yani 1951 sene
sinde 31.441 köyün sınır işleri halledilmiştir. 
1951 senesinde 1:917 sınır işi ihtilaflı bir halde 
idare heyetlerinin elinde bulunuyordu. 3.192 
işe mukabil 2.128 iş ele alınmamıştır. Bu şart
lar altında yine doğrudan doğruya bu ihtilaflı 
işleri pekâlâ da idare heyetleri yapabiliyor. 
Elimizdeki kanunun muvakkat üçüncü madde
si gayet sarihtir. Bu kanunun yürürlüğe girdi
ği tarihte bütün köylerde esasen ihtil'âflı sınır 
işleri mevzuubahis olmıyaıcaktır. Görüştüğümüz 
kanun lâyihası 442 sayılı Kanunun hükümleri
ni muvakkat müddet için kabul etmiş durum
dadır. Nihayet bu sınır işlerinin tasdikini mah
kemelere verdiğimiz takdirde asliye mahkeme
leri mi, yoksa onun üzerinde bir ayrı mahkeme 
mi, teşkil edeceğiz? Yani bir kaza içerisinde 
veya bir vilâyetle diğer vilâyetin kazaları, 
köyleri, belediyeleri arasında sınır ihtilâfı hu
sule geldiği zaman o vilâyetin asliye mahke
mesinin vereceği karar katî mi olmalıdır, yok
sa bir temyiz mercii tanıyacak mıyız? Tem
yiz' mercii tanımryacaksak bu işler yalnız bir 
hâkimin kanaatine kalacak demektir. Hâkim
lik yaptığımız için köy sınırlarının tesbit edil
mesinin ne demek olduğunu ve ne netice ve
receğini takdir edenlerdeniz. Sınır ihtilâfı iki 
kazanın konuşu iki köyü arasında ise dâvaya 
hangi asliye mahkemesi bakacaktır? 
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Bunlar komisyonda uzun uzadıya müzake

re edilmiştir. Burada gelişigüzel bir prensip 
kararma Taramak neticesi daha vahim hâdise
ler tevlit-edebilir. Ştt itibarla İstifham ederim, 
'boşluk varsa dolduralım. (Bunu idar.e heyetle
rinin elinden alıp da adlî kazaya ver-miyelim, 
Bu, tamamen bir teşkilâtı mülkiye meselesidir. 
Şahsi mülkiyeti ilgilendiren bir tarafı yoktur. 
Yarın yeni bir kaza teşkil ederken bunun teş
kilâtını da yeni mülki teşkilâta göre ayarla
mak i'cabeder. Halbuki mahkeme ilâm vermiş
tir, o takdirde ne olacaktır? 

Takdir Yüksek Meclisindir. Fakat ben ak
lıma geleni bir kere, belki tenvir ederim diye, 
arzeıttim. 

HAYRI TOSUNOĞLU (Kastamonu) — Efen
dim, arkadaşımızın mütalâalarını dinledik. Fakat 
biz, dördüncü maddeyi değil, üçüncü maddeyi 
konuşuyoruz. Bu iki maddeyi birbirine karıştır
madan işi mütalâa etmek lâzımdır. Üçüncü mad-

t dede doğrudan doğruya nizasız sınırların tesbiti 
mevzuubahistir. Bunların tesbitinde, nihayet 
tasdikmda mahkemelerin müdahalesini kabul 
edelim mi, etmiyelim mi mevzuunda bendeniz 
Esat Budakoğlu arkadaşımızla aynı fikirde de
ğilim. Esasen nizasız sınırların tesbitinde, kom
şu köyler doğrudan doğruya nizasız olduğunu 
tasdik ediyorlar. Ortada bir niza mevzuu olma
dıkça idare kurullarının bunu tasdik edip ait 
olduğu tapu dairesinde hmsusi bir deftere kay
dettirmesi, nihayet bir formaliteden ibarettir. 
Bu bakımdan nizasız olan sınırların tesbitinde 
mahkemelere verilmesini icabettirecek bir cihet 
olmadığı kanaatinde bulunduğum için bu hu
susta verdiğim önergede, bu gibi hususları da 
düşünerek, üç noktadan nizasız bulunan köy 
sınırlarının, şimdiye kadar tesbit edilmiş nizasız 
köy sınırlarının tescili mecburiyetini altı aylık 

.bir müddet içinde idare kurullarına bir vazife 
olarak vermekle beraber bir de mecburiyet ola-

• rak kanunda tedvin edilmesini teklif -ettim. Bu, 
bakımdan üçüncü,maddedeki; nizasız sınırların 
tesbitinin doğrudan doğruya idari makamlara 
bırakılması yerinde olur, kanaatindeyim. 

REİS — Yusuf Karslıoğlu buyurun. 
YUSUF KARSLIOĞLU (Yozgad) — Efen

dim, mevzuumuz, bu nizasız sınırların tesbiti 
hakkında olduğuna göre üzerinde pek titizlikle 
durmak icabetmezse de en son fıkrasında diyor 
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ki: «İdare kurulları"tesbit edilen sınırlan uygun 
bulmazsa gerekçesi ile birlikte iade eder. Bu 
takdirde dördüncü maddeye göre muamele ya
pılır.» 

Burası tuhaftır.. Şimdi yukardan aşağıya 
doğru etrafındaki köyler muvafakat ediyor, 
belediye varsa muvafakat «diyor, kendileri razı 
oluyor, müştereken tasdik ediliyor; fakat son *• 
fıkraya gelince idare kurulları icabında bunu 
kabul etmiyor. Yani bir tâbir var, af buyurun, 
kraldan ziyade kral taraftarı. Asil sahipleri ka
bul ediyor, öteki etmiyor. O halde o zainaii ni-
zalı sınır faslına geçmiş oluyor. Bu öihetiii dü
zenlenmesi lâzimdir, JEğei4 formalite halinde 
tasdiki icabediyörsa bu tâbir o lmamalar . İdare 
.kurullarnia da gitmesine lüzum olmamalıdır. 
Eğer oraya gidecek ve örâniii rolü varsa keıidi^ 
leri buna razi olmuşlarsa da bu âmme hukukuna 
dokunuyor. Bu bakımdan onların rizaları yahut, 
sııılhan halletmeleri bir hüküm ifade etmez. Bu
nun noksanları olur diye münazaalı sınır sayı
lacaksa o halde bir bölümünü idare kurullarına 
bir bölümünü de mahkemeye vermek olmaz. 
hepsinin de mahkemeye gitmesi daha doğru 
olur kanaatindeyim. Hepsini bir siyak halinde 
kurmak daha iyi olur. Çünkü öteden beri bir 
vahdeti kaza, tevhidi kaza maşukası var ki, bir 
türlü vuslat müyesser olmuyor. Hiç olmazsa 
böyle bir parça olsun, hepten olmasa dahi ona 
doğru gitmek yerinde olur. 

Onun için bendeniz de mahkemeye gitmesini 
daha uygun buluyorum. 

REİS — Ahmed Veziroğlu. * 
AHMED VEZİROĞLU (Afyon Karahisar) 

— Efendim; üçüncü maddenin A fıkrasının 
ikinci satırında bir (veya) kelimesi vardır ki, m 

komisyon arkadaşlarımızla konuştum, yalnıe 
(ve) olması lâzımdır, (ya) nın hazf i ieabediyor. 

Ondan sonra; üçüncü maddenin Ç fıkrası, 
yalnız köy sınırlarına inhisar ettirilmiştir. Hal
buki bu-kanunun meriyete girmesinden önce ta
puya tescil ettirilmiş köy orta malları hakkın
da kayıtlar mevcut olabileceğinden fıkranın^ köy 
sınırına inhisar ettipilmeyip evvelce veya bu ta
sarının yedinci maddesine göre tapuda müsec-
cel köy orta malları hakkındaki intifa hakları
na şâmil olmak üzere mezkûr fıkraya «ve orta 
mallarına» cümlesinin ilâvesi suretiyle tashihi 
icabeder kanaatindeyim. Zira bu köy sınırının 
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tesbiti sırasında tapuca teSch1 kayıtlan devlet 
dairelerince ve" .mahkemece esas tutulacak, şim
diki metin nazara alındığı halde kanunda, ta
puca müseccel orta malların nazara alınacağına 
dair hüküm bulunmamaktadır. Bu hususta ben
deniz komisyon arkadaşlarımla konuştum, ken

dileri kabulü taraftarıdırlar. Buna dair bir 
takrir takdim ediyorum. Kabulünü rica ederim. 

REİS —• Efendim daha söz almış arkadaş
larımız mevcuttur. 25 . Mayıs Pazartesi günü 
saat 15 te toplanılmak üzere Celseyi kapıyorum. 

Kapanma saati : 18,10 

6. — SORULAR VE CEVÂ^LÂİ 

A — YAZILI SORULAR 

1, — Burdur Mebusu Mehmet Özbcy'in; Hac
ca gitme işinin Kızılaya verilmesi hususunda ne 
düşünüldüğüne dair'sorusuna Başvekil Adnan 
Menderes'in yazılı cevabi (6/927) 

T. Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın yazılı olarak Başba

kandan cevaplandırılmasını rica ederim. 
Burdur Milletvekili 

Mehmet özbey 

Türkiye'den bu yıl Hacca çok Türk vatan
daşları gitmiştir. Bunların bir kısmı da teşki
lâtsızlık ve bakımsızlık yüzünden orada ölmüşler 
birçoğu da buraya hasta olarak dönmüşlerdir. 
Hacılarımız gidip gelmelerde, taşınmalarda (;ok 
sıkıntı çekmişler şuraya buraya birçok lüzumsuz 
ve fuzuli masraf mecburiyetine sokulmuşlar hat
tâ oradaki nakliye uçak şirketleri bir hacıyı za
manında yetiştirmek için 250 - 300 lira kadar 
bahşiş ve rüşvet gibi paraları muhtelif kanallar
dan hacılardan fazla olarak almışlardır. Hulâsa 
hacılar her bakımdan büyük zahmet ve üzüntü
lerle bu dinî vazifelerini yapabilmişlerdir. Hu
duttaki Hükümet mümessilleri de bunlarla lâyıkı 
veçhile alâkadar olamamışlardır. Her sene teamü' 
olan bu hacca gitmek işi memleketimizde bir 
üzüntü mevzuudur. Her sene binlerce hacımız 
gider gelir ve birçok Türk vatandaşları tertip
sizlik ve teşkilâtsızlık yüzünden ölürler. Bunlar 
için alman tedbirler de na kâfi olduğu meydan
dadır. Hiç olmazsa önümüzdeki senelerde bu ha
talara düşmemek için Hükümetimizin bu vatan
daşlarımızın hacca gitme işini Kızılaya vermek 
suretiyle hem 'Kızılayı ve hem de vatandaşı fay
dalandırmak mümkün olacaktır. Bu hususta ne 
düşünülmektedir?. Yazılı cevabını rica ederim. 

T. C. 
Başvekâlet 22 . V . 1953 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Kararlar Müdürlüğü " 

Sayı : 77/92 A, 6/1622 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
7 .1 .1953 tarihli ve Kanunlar Md. 6/927/ 

4578/10156 sayılı yazıya karşılıktır. 
Hacca gitme işinin Kızılaya verilmesi husu

sunda ne düşünüldüğüne dair Burdur Mebusu 
Mehmet özbey tarafından verilen yazılı soru 
önergesi cevabının ilişik olarak sunulduğunu say
gılarımla arzederim. 

Başvekil 
A. Menderes Vv* 

Hacca giden vatandaşların teşkilâtsızlık yü
zünden sefalete düştükleri ve sıkıntı çektikleri 
anlaşılmış olduğundan bu vaziyetlerin önüne ge
çilmesini tem inen vekâleti erarası bir komisyon 
kurularak mevzu tetkik edilmiş ve «Hac maksa-
diyle Suudî Arabistan'a gidecek olanların seya
hatlerine mütaallik esaslar» tesbit edilmiştir. 

icra Vekilleri Heyetinin 6 . IV . 1953 tarihli 
ve 4/531 sayılı Kararnamesiyle yürürlüğe konul
muş olan mezkûr esasların bir sureti ilişik olarak* 
sunulmuştur. 

Bu esaslara göre Kızılayın da Hac seferleri 
deruhde etmesi mümkün bulunmakta^»r. 

Hac maksadiyle Suudî Arabistan'a gidecek 
olanların seyahatlerine mütaallik esaslar 

Birinci Bölüm 
Umumi hükümler 

Madde 1, —< Hac maksadiyle Suudî Arabis-
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tan'a gidecek vatandaşların sâğİikİârihın kb-
ruhmasi ve" ıstirâhâtİerihin temini hususunda 
alâkalı makam ve teşekküller iş birliği yapar
lar, 

Madde 2. — Hac için Suudî Arabistan'a gi
decek vatandaşlar mevzuatla tâyin edilmiş olan 
şartları haiz bulunduklarını, aşağıdaki madde
lerde yazılı olduğu üzere tevsik etmeye mecbur^ 
durlar. 

Bu şartlan haiz ülmiyanlariii veya hıüâniele--
leri tekemhlül ettikten sonra bu şartları kaybet
tikleri anlaşılanların Suudî Arabistan'a gitme
lerine müsaade edilmez. 

Madde 3. — Hac maksadiyle Suudî Arabis
tan 'a gidecek olanlar bu husustaki taleplerini 
en geç Hac gününden 15 gün evveline kadar 
bulundukları yerin en büyük mülkiye amirliği
ne bildirmiş bulunmalıdırlar. 

ikinci Bölüm 
Pasaport itasına ait muameleler 

Madde 4. — Hac maksadiyle Suudî Arabis-
tan'a gidecek olanlara yalnız bıp memleket için 
muteber olmak üzere 6 ay müddetli münferit 
pasaport verilir. 

Hac için müşterek pasaport verilmez. 
Madde 5. — Hac maksa*diyle Suudî Arabis

tan'a gidecek olanlar bu maksatlarını bir dilek
çe ile (veya pasaport talepleri için kullanılan 
usul dairesinde) mahallin en büyük mülkiye 
âmirine bildirmeye ve mütaakıp maddelerdeki 
şartlan haiz bulunduklarını tevsik etmeye mec
burdurlar. 

Madde 6. — Hacca gidecek olan vatandaşla
rın aşağıdaki şartları haiz olmaları lâzımdır: 

A) Medeni Kanun hükümlerine göre reşit 
ve mümeyyiz olmak ve hacir altına alınmış bu
lunmamak, 

B) Muvazzaf veya ihtiyat askerlik hizmeti 
çağında bulunanların gitmelerine bir mâni bu
lunmadığı askerlik şubesinden verilmiş , resmî 
vesika ile ispat edilmek (Harbe hazırlık, sefer
berlik veya ihtiyat subay ve efradını celp sure
tiyle yapılan manevra hali olmıyan zamanlarda 
resmî, ve muntazam terhis veya ihraç tezkerele
rinin ibrazı kâüdir.) 

C) Vergi borcu olduğundan yurt dışına çık
masına mâni olunması hakkında alâkalı daire
lerden, muteber her hangi bir işar vâki olmuş 
bulunmamak, 
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J D) Yurt dişiıiâ çıkhiâsiıiâ mâni ÖluHmasi 

hususunda yetkili adlî mercilerden, muteber bir 
işar vâki olmamış bulunmak ve genel emniyet 
nezareti altına alınmış olmamak, 

E) Hakkında memleketten ayrılmasında 
siyasi emniyet bakımından mahzur bulunduğu
na dair îçişleri Vekâletinden verilmiş bir emir 
bulunmamak, 

P) Hacca iriütaâllik masraflarla memlekete' 
avdet târihine kadar hâriçte geçirilecek bİaii 
müddet zarfında seyahat ve geçiminin temin 
edildiği : 

a) Hükümetçe hacca gidecekler . için döviz 
tahsis olunması, 

b) Döviz talep etmeksizin gideceklerin ha-
I riçteki paralarının oralarda mevcut gayrimen-

kullerinden mütehassıl olduğuna dair, Cidde 
Konsolosluğumuzdan verilmiş bir belge ibraz 
etmeleri, 

c) Hariçteki geçim yalnız iaşe ve ibatenin 
sağlanmış olmasına mahsus olmayıp yol masraf
larının da karşılanmış olmasını şâmil bulundu
ğundan hac seyahati tertibine yetkili müessese-
lerce verilmiş muteber seyahat biletinin veya 
makbuzunun ibrazı, 

Suretiyle sabit olmak, 
G) Sıhhi durumunun bu seyahati yapmaya 

müsait olduğunu ikamet yerinin bağlı bulundu
ğu Hükümet tabipliğinden verilmiş bir rapor
la tevsik etmek, 

H) Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâletince 
tâyin edilecek hastalıklara karşı aşılanmış bu
lunduğunu müsbit belgeleri ibraz etmek, 

î ) Devlet, vilâyet hususi idare veya bele
diye veya bu makamlara bağlı müesseseler hiz
metinde çalışan memur veya müstahdem oldu
ğu takdirde mensup bulunduğu makam veya 
müesseseden verilmiş müsaade vesikasını ibraz 
etmek. 

I • 
Madde 7. — Yukarıki maddede yazılı şartla

rın mevcudiyetinin ve pasaport itasına mâni 
başka bir halin bulunmadığı sabit olduğu tak
dirde tanzim edilecek pasaportların son sayfa
sına örneği ilişik formülden rabıt ve mahsus ha
neleri tahrir ve tasdik edilerek pasaport, ta
libine tevdi olunur. 

İkametgâhının bulunduğu* yerden başka bir 
mahalde pasaport talep edenlere pasaport itası, 
ikametgâh mahalliyle yapılacak muhabere neti-

I eesine talik olunur. 
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Madde 8. — Asalet veya vekâlet suretiyle 

hacca gitmiş olanlarla hacdan avdetine kadar 
memlekette kalan efradı ailesinin geçimini te
min etmiş bulunduğunu ve avdetten sonra da 
hacca gitmeden önceki yaşama şartlarını ida
me ettireceğini ispat edemiyenlere döviz veril
mez. 

Yukardaki hususlara ait belgelerin pasaport 
talep edenler tarafından ibraz edilmesi mecbu
ridir. 

Pasaport ita eden makamlar, pasaporta ek
lenen formülün mahsus hailesine birinci fıkrada 
yazılı hususları kayıt ve tasdik ederle»'. 

'Üçüncü Bölüm 
Seyahat işlerine ve vasıtalarına ait hükümler 

Madde 9. — Suudî Arabisıtan Hükümetinin 
karadan 'gelecek olanları kabul etmemesi ve 
esasen bu seyahat şeklinin müşkül ve tehlikeli 
olması itibariyle vatandaşların kara yolundan 
•Suudî Arabistan'a gitmeleri şayanı tavsiye de
ğildir. 

Hac seferlerinin teşkilâtlanması yalnız de
niz ve hava yoliyle yapılacak seyahatlere mah
sus olup kara yolundan seyahat edecekler için, 
vazifeli idare ve teşekküller için bir mükellefi
yet ve mesuliyet deruhde edemezler. 

Madde 10. — Hâıc seferlerini tertip edenler: 
A) Hava yoliyle gidecekler için : Salahi

yetli hava mıeydanlariyle; 
B) Deniz yoliyle gidecekler için : istan

bul, İzmir, Mersin ve İskenderun limanlarında
ki toplanma yerlerinden yukarda gösterilen 
mahreç meydan veya limana avdet edilinceye 
kadar yolculuk esnasında nakil, sağlık ve isti
rahat "bakımlarından gerekli tedbirleri alacak
lardır. 

Madde 11. — Hacı nakledecek deniz vasıta
larının : * 

A) Milletlerarası Sağlık Nizamnamesinin 
hacı gemilerine mütaallik ahkâmına uygun bir 
şekilde her türlü sağlık şartlarını haiz oldu
ğunun ilgili liman ve sağlık makamlarınca ve-
trilmiş bir raporla tevsik «edilmesi; 

B) Denizde can ve mâl koruma hakkında
ki 4922 sayılı Kanun ve bu. kanuna dayanılarak 
yürürlüğe konulmuş olan nizamnamenin ve 
5512 sayilı Kanunla katılmış bulunduğumuz 
Denizde can emniyetinin korunması hakkında
ki 1929 yılında Londra'da akdedilmiş olan 
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Milletlerarası Sözleşme hükümlerine uygun ev
safta olduğunun ve istiap hadlerinin ilgili li
man teştküâtı tarafından teabk edilmiş olması; 
şarttır. 

ıMadde_,12. — Süveyş Kanalı Rüsumunun 
kendileri tarafından Ödeneceğinin, yoleıilardan 
bilet parasından başka, bu iş için bir üwet ta
lep edilemiyeceğinin vasıta sahip ve mesulleri 
tarafından liman makamatma karşı taahhüt 
edilmesi v« Kanal Rüsumuna ait dövizin mahal
line. transfer edildiğini gösterir döviz sa<tış 
bordrosunun da mezkûr idareye ibraz edilmesi 
mecburidir. 

ıMadde 13. —Hac seferi yapacak nakil vası
talarının, 10 ncu maddede gösterilen meydan 
veya limanlardan hangisinden ve hangi tarihte 
hareket edeceği, bu vasıta! ariın salhip ve mesul
leri tarafından, Hac mevsiminden önce tâyin 
ve ilân olunur. 

Yukardaki hususlar Ulaştırma Vekâletince 
tanzim ve takip edilir. 

-ıMadde 14. — Haıc seferi yapacak nakil va
sıtalarının, 11 nci maddeye'göre ilgili1 makam
larca fresbit edilmiş olan istiap hadlerinden 
fazla yolcu ve yük altmaları yasakıtır. 

MADDE 15. — Hac seferi yapan nakil vası
talarında yolculara, vasıtanın hareketinden ön
ce tesbit edilmiş ve vasıtanın muhtelif yerleri
ne asılmış bulunacak olan tarifelerdeki miktar
lardan fazla fiyatla yiyecek, içecek veya giyecek 
eşya ve maddeler satılması, sıhhate mugayir 
meşrubat ve mekûlât verilmesi ve her ne suret
le olursa olsun, şahsi istihlâki karşılığı olmıyan 
para alınması yasaktır. 

Vasıta sahipleri, istihlâk maddelerine ait 
tarifeleri, seyahat biletiyle birlikte yolcuya ver
meye mecburdurlar. 

MADDE 16. — Hac seferi yapacak olan nakil 
vasıtalarına ait biletlerin gidiş - dönüş olarak ve
rilmesi mecburidir. 

MADDE 17. — Nakil vasıtalarını işletenler, 
aldılkarı seyahat ücretleri karşılığında, kendi 
firmalarınm. mührünü taşıyan ve bilet bedelini w 

rakam ve yazı ile gösteren matbu bir .:tfclet ver- ^j, 
mek mecburiyetindedirler. Bu bilette ayrıca : 

A) Gidiş ve dönüş ücretinin tahsil edil
diğine, 

B) Vefat yüzünden avdet yolculuğu yapıla
madığı takdirde avdet ücretinin mütvef fanın 
vârislerine verileceğine, 
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C) Daha önce tesbit edilen tarihte azimet ve 

avdetin temin olunacağına, 
D) Yolcudan Kanal Rüsumu namiyie her 

> hangi bir ücret talep olunmıyacağı^a, 
dair meşşuhat bulunması şarttır. , 

Dördüncü Bölüm 
Vefat halinde yapılacak işler 

MADDE 18. — Seyahat esnasında vefat va
tandaşların ölüm sebepleri, deniz nakil vasıtala
rının sorumlu doktoru ve uçakların mesul şahsı 
tarafından tanzim edilecek bir raporla tevsik 
edilir. 

Nakil vasıtalarının mesulleri bu raporu, yurt 
dışında ilk uğradıkları yerdeki dış temsilciliğimi
ze, yurt içinde ilk uğrıyacakları yerlerdeki sa
lahiyetli makamlara tevdie mecburdurlar. 

MADDE 19. — Seyahat esnasında vefat eden 
vatandaşların üzerlerinde ve beraberlerinde zu
hur eden eşya ve paralar, cins ve miktarları 
zikredilmek suretiyle, vasıtanın mesul şahısla-
riyle varsa emniyet memuru ve iki şahit tarafın
dan. üç nüsha olarak tanzim edilecek müşterek 
h& zabıt varakasiyle tesbit olunur. 

Zabıt varakasmn bir nüshası vasıtanın mes
ul şahsında muhafaza olunarak bir nüshası eş
ya ve paralarla birlikte yukrıki fıkrada yazılı 
makamlara ve bir nüshası da varsa müteveffanın 
o vasıtada bulunan yakınlarına tevdi olunur. 

MADDE 20. —̂  Nakil vasıtalarının mesulleri 
vasıtada vefat eden şahsın, zabıt varakasında 
münderiç eşya ve paralarını, yurda avdet edilin-
ciye kadar hüsnü surette muhafaza ve yurda mu-
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vasalatta bunları ilgili makamlar* teslim ile mü
kelleftir. 

Beşinci Bölüm 
Sağlık işleri 

Madde 21. — Haç maksadiyle Suudî Arabis
tan'a gidecek olanların Sağlık ve Sosyal Yar
dım Vekâletince tâyin edlilecek hastalıklara kar
şı aşılanmaları tmedbridir. 

Bu aşılar, Hükümet tabipliklerince parasız 
olarak: yapılır. [• 

Aşı yapan makamların verecekleri belgele
rin milletlerarası sertifikalardan olması ve pasa
portu veren maikam tarafından tasldifc edilmesi 
lâzımdır. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâleti yutarda
ki fıkrada yazılı aşı sertifikalarını hac mevsi
minden önce Hükümet tabipliklerinde bulun
durmak üzere gereken tedbirleri alır. 

Madde 22. — Sağlik ve Sosyal yardım Ve
kâleti tarafından sıcak iklim hıfzısıhhama dair 
hazırlanacak broşürler, hac mevsiminden önce 
vilâyetlere gönderilir. 

Bu broşürler, pasaport vermeye yetkili ma-
(kamlarla çıkış kapılarındaki sağlık memurları 
tarafından hacca gideceklere tevzi olunur ve 
mufctazi 'izahat veriMr. 

Madde 23. — Haç maksadiyle Suudî Ara
bistan'a gidecek olan vatandaşlar beraberlerinde 
mevsime uygun temiz ve yam'asız en az bir ta
kım elbise ile kâfi miktarda temiz iç çamaşırı, 
çorap ve mendil ve temizlik malzemesi buruın* 
dururlar. 
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2. — Trabzon Mebusu Cemal Reşit Eyüboğ-
lu'nun Urfa Devlet Hastanesinin nisaiye dok
toru hakkındaki sorusuna Sağlık ve Sosyal Yar
dım Vekili Ekrem Hayri Üstündağ'ın yazılı ce
vabı (6/1048) 

T. B. M. Meclisi Başkanlığına 
29 . IV . 1953 

özet: Urfa Devlet Has
tanesinin nisaiye dokto
ru hakknda. 

Aşağıdaki sorumun, Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasını rica ederim. Saygılarımla. 

Trabzon Milletvekili 
Cemal R. Eyüboğlu 

Soru : 
Urfa Devlet Hastanesinde ihtisasını yapmıg 

doktor olarak dahiliye ve cerrahiye servisle
rinden başkasnın doktoru bulunmadığı; nisa
iye servisinin doktorunun, nizami müddetini 
beklemeden ihtisas için Almanya'ya gönderil
diği, gönderilirken de kadrosunu muhafaza et

tiğinden yerine bir başkasının tâyinine imkân 
kalmadığı; iddia edilmektedir. 

Sağlık Bakanlığının hastaneleri, hele az ve
ya çok mahrumiyet bölgelerindeki sağlık mü
esseselerine doktor bulmakta büyük güçlüklere 
mâruz kaldığı malûmdur. Bununla beraber şi
kâyet konusu olan hâdise bu zaruret ölçüsü dı
şında görünmektedir. Bakanlık bu hususta ne 
düşünür? Bu haklı şikâyet konusunun bertaraf 
edilmesi için Urfa'ya tercihan kadın olmak 
üzere ihtisas yapmış bir nisaiyecinin acele gön
derilmesi mümkün değil midir? 

T. C. 
Sağlık ve Sosyal Yardım 

Vekâleti 
Hususi Kalem Müdürlüğü 

783 

21 . V . 1953 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Riyasetin© 
Ankara 

K : 4 . V . 1953 gün ve Kanunlar Müdürlü
ğü 6/1048 - 5215/11471 sayılı yazıya: 

Trabzon Mebusu Gemal Reşit Eyüboğlu ta-

-m-
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rafından Yüksek Riyasetinize sunularak gereği 
için vekâletimize gönderilen yazılı sorunun ce
vabı ilişik yazıda, açıklanmıştır. 

Saygılarımla arzederim. 
Sağlık ye Sosyal Yardım 

Vekili 
Dr. Ekrem Hayri Üstündağ 

Sayın Trabzon Mebusu Cemal Reşit Eyüboğ-
lu'nun Urfa Devlet Hastanesinin Nisaiye Müte
hassısı hakkındaki yazılı sorusu cevabıdır : 

Mezkûr devlet hastanesinde ihtisas yapmış 
doktor olarak dâhiliye ve hariciye servislerin^ 
den başkasının doktoru bulunmadığı halde, ni
saiye servisi doktorunun nizami müddetini bek
lemeden ihtisas için Almanya'ya gönderildiği 
ve kadrosunu muhafaza ettiği için de yerine bir 
başkasının tâyinine imkân bulunamadığı ve bu 
sebeple sıkıntı çekilmekte olduğunun iddia edil
diği işaret Duyurularak vekâletimin bu husus
taki düşüncesiyle, bu şikâyet konusunun berta
raf edilebilmesi için de Urfa Devlet Hastanesi
ne tercihan bir kadın nisaiye mütehassısının tâ
yininin mümkün olup olmadığı sorulmaktadır. 

Mezkûr hastanede yalnız dâhiliye, hariciye 
ve nisaiye mütehassıslıkları değil, ayrıca bak
teriyoloji ve radyoloji de olmak üzere beş mü
tehassıslık kadrosu mevcut olup, bu kadrolar
dan ihtisasını ilerletmek üzere bir sene müddet
le Almanya'ya gönderilen nisaiye mütehassısı 
hariç, diğerlerinde, kendi şubelerinde ihtisas
larını yapmış dört mütehassıs hekim halen vazi
feleri başında bulunmaktadır. 

Vekâletimiz, adına 4489 sayılı Kanun hüküm
leri dairesinde bilgi, görgüsünü artırmak ve ih
tisasını ilerletmek üzere yabancı memleketlere 
gönderileceklerden bu maksatla yapılmış olan 
talimatnamede yazılı şartları haiz olanların, 
vekâletimizde tahsis edilen kontenjan dâhilin
de ve aylıkları ödenmek veya kesilmek suretiyle 
yabancı- memleketlere gönderilmeleri mümkün 
bulunmaktadır. 

Mezkûr kanunun birinci maddesinin B fık
rasında mesleke ait tahsilini bitirmiş ve ilgi
li hizmetlerde en az iki yıl başarı ile çalışmış 
olanlardan bilgi, görgü ve ihtisaslarını artır
mak üzere yabancı memleketlere yollanmaları il
gili vekillerce uygun görüleceklere; aylıkları 
ödenmek veya kesilmek suretiyle beş yıla kadar 
izin verilebilir, denilmektedir. . 

5. im O : 1 
Adı geçen •• Nisaiye Mütehassısı Dr. Halûk 

Tavmergen'in de, aylıksız asistanlığı hariç, is
tanbul Tıp Fakültesi İkinci Kadın Doğum Kli
niğinde 28 . VI . 1949 - 3 . V . 1950 tarihleri 
arasinda 10 ay, ve Urfa Devlet Hastanesinde 
işe başladığı 29 . VIII . 1951 tarihinde Avrupa'ya 
gitmek üzere ayrıldığı 3 Mart 1953 tarihine 
kadar 18 ay ki, ceman iki sene 4 ay gibi bir 
müddetle mesleki ile ilgili vazifelerde nizami 
olan hizmetten dört ay hizmeti sepketmiş bulun
maktadır. 

Adı geçen mütehassısın meşkûr kanun ve 
arzolunan talimatname hükümleri dairesinde ve 
bir sene müddetle ve aylıkları ödenmek sure
tiyle Almanya'ya gönderilmiş olması sebebiyle, 
maaşlarının ödenebilmesi için kadrosunun av
detine kadar mahfuz tutulması da yine mezkûr 
kanunun hükmü iktizasından bulunmaktadır. 

Hastanedeki hizmet mevzuuna gelince, mu
maileyhin Almanya'dan avdetine kadar, ilgili 
tıp şubesi mütehassısı olan bu hastane hariciye 
mütehassısı Operatör Dr. Hüsamettin özgan 
tarafından vazifesinin görülmesi taahhüt edil
miş ve bu suretle Dr. Halûk Tavmergen de va
zifesinden ayrılmış bulunmaktadır. 

Mecburi hizmetli kadın nisaiye mütehassısı 
yoktur. Muhitin durumu göz önünde tutularak 
ilerde talip bir kadın mütehassısı bulunduğu 
takdirde bu hastaneye verilmesi vekâletimizce de 
arzuya şayan bulunmaktadır. 

3. — Sinob Mebusu Nuri Sertoğlu'nun, Dum-
lupıanr kazası kurulması hakkındaki isteğin 1953 
yılında nazara alınıp alınmıyacağına dair soru
suna İçişleri Vekili E tem Menderes'in yazılı ce
vabı (6/1061) 

5 . 5 . 1953 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Kütahya İline bağlı Dumlupınar markezinin 

coğrafi ve iktisadi mevkii ve bu mıntakadaki 
nüfus kesafeti nazara alınarak burada bir kaza 
kurulması için evvelce teşebbüslere geçilmiş ve 
Kütahya vilâyetince gerekli. kanuni formalite
ler ikmal edilerek İçişleri Bakanlığına tevdi 
olunmuştu. 

Bugüne kadar intaç edilemiyen bu talep hak
kında ne düşünülmektedir? Tarihe mal olan 
Dumlupınar merkezinde bir kaza kurulması is
teğinin 1953 yılında kurulacak yeni kazalar 
arasında nazara alınıp almmadiğının İçişleri 
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Vekâletine* yazılı olarak cevaplandırılmasına 
yüksek delâletle**ini saygılarımla rica ederim. 

3» Sinob Mebusu 
;; !; Nuri Sertoğljii; 

* İ.-lii 

T . a ,.-• 
İçişleri Vekâleti 
İller İd. O. M. 
2. §. M. TeşkiLât 

Sayı : 22102/64-3, 5452 

özü : 'Sinob Mebusu Nuri Sert-
oğlu tarafından verilen, Dumjlu-
pına^'da kurulacak kazaya ait 
yaızılı soru hakkında. 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
7. V. 1953 gün ve Genel Kâtiplik Kanun

lar Müdürlüğü 6/1061-5262/115611 sayılı emir
leri karşılığıdır. 

'Dumlupmar'da, kaza kurulması hakkındaki 
isteğin 1953 yılında nazara alınıp almmıyaca-
ğma dair Sinob Mebusu Nuri Sertoğlu tara
fından Yüksek Reisliğinize sunıuılamk Vekâle
timize tevdi buyurulan önerge üzerine gereikli 
inceleme yaptırıldı : 

Dumlupınar'da bir kaza kurulması hakkın
da yapılan müracaat Vekâletim izce incelen-
ûıektedir. 

Keyfiyeti saygılarımla arzederim. 
20. V . 1953 

İçicileri Vekili 
E. Menderes 

4. —- Trabzon Mebusu Naci Altuğ'un, Trab
zon Vilâyetine bağh Yomra Nahiyesine bir ebe 
ve mezkûr nahiyenin Kodu mevkiindeki sağlık 
evine bir sağlık memuru tâyini hususlarının dü
şünülüp düşünülmediğine dair sorusuna, Sağlık 
ve Sosyal Yardım Vekili Ekrem HayrİÜstündağ'-
m yazık cevabı (6/1065) 

11 . V . 1953 
T. B. M. M. Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık ve Sosyal Ve
kili tarafından yazılı olarak cevaplandırılması
na delâletinizi arzederim. 

Trabzon Mebu»u 
Naci Altuğ 

1. Trabzon Vilâyetine bağlı Yomra Bucağı
nın Kodil mevkiinde görülen lüzum ve ehemmi-

. 1963 0 : 1 
yete binaen dört sene «wel bir sağlık evi inşa 
edilmiş ve buraya bir de sağlık memuru tâyin 
edilerek âmme hizmeti çok güzel, işler bir halde 
iken bu sağlık memuru her nedense altı ay eyş, 
vel.b|iradanialınarak;-yerine başkası da;verilme
miş bu suretle bu mmtaka halkının sağlık iş
leri acınacak bir hale gelmiştir. Yoldan mah
rum ve merkeze çok uzak mesafede bulunan ve 
hastalarını ancak insan sırtında kilometrelerce 
mesafeye taşımak mecburiyetinde kalan bu 
mmtaka halkının sıhhatlerinin' vikayesi için 
eskiden olduğu gibi buraya bir sağlık memuru 
verilmesi suretiyle halkin bu hizmetlerinin ye
rinde yapılması hakkında Vekâletçe bir şey dü
şünülüyor mu? 

2. Trabzon Vilâyetine bağlı Yomra Bucağı 
köylerinin hemen ekserisi yoldan mahrumdur. 
Bu mmtaka halkı istihsallerini, yiyecek ve içe
ceklerini bu meyanda hastalarını da ancak in
san sırtında kilometrelerce mesafede bulunan 
merkeze taşımak mecburiyetindedirler. Bu bucak 
köylerinin dağınık, yolsuz ve nüfus kesafetinin 
de fazla olması dolayısiyle şerefli ve velût Türk 
analarının sıhhi ve fennî bir şekilde doğumları
nın kontrol altında bulundurulması maksadiyle 
bu nahiye merkezine çok yerinde olarak bir se
ne evvel bir ebe verilerek bu mıntaka halkı se
vindirilmiş iken dört ay evvel her nedense bu 
ebe alınarak yerine başkası da verilmemiştir. 
Bu sebeple doğumlarda bâzan tehlikeli durum
lar ve hattâ maalesef zayiat dahi olmaya başla
mıştır. Bu bucak merkezine yine bir ebenin ve
rilmesi suretiyle bu ıstırabın giderilmesi husu
sunda Vekâletçe bir şey düşünülüyor mu? 

T. C. 
Sağlık ve Sosyal Yardrnı Vekâleti 21.V.1953 

Özel Kalem Müdürlüğü 
784 

Türkiye Büyük Millet MeclM Yüksek 
Riyasetine 

Ankara 
K: 13 . V . 1953 gün Kanunlar Müdürlüğü 

6/1065 - 5289/11631 sayıllı yazıya : 
TraJbzon Mebusu Naci Altuğ tarafından 

Yüksek Reisliğinize sunularak gereği için ve
kâletimize gönderilmiş bulunan yazılı soru tet
kik edildi: 

1. Yomra Bucağı Kodil Köyler Gmpu Sağ-
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lık Memuru Tahsin ToUu Trabzon Valiliğince 
sıhhi haline binaen 5442 sayılı îller İdaresi 
Kanunu gereğince Vakfıkebir - Beşikdüzü köy
ler gfupuka naklen tâyin kılınmıştık. 

1951 ytlmdan itibaren • k% enstitüleri »ağlık 
kolunla öğrenci kabul edilmediği cihetle halen 
mezun köy sağlık memuru bulunmamaktadır. 
Boşalan kadroya vilâyet emrine verilmiş bulu
nan köy sağlık memurlarından münasip görüle
cek birinin îller îdaresji Kanununa göre naklen 
tâyini Trabzon Valiliğine yazılmıştır. 

2. Yine Yomra Köyler Grupu Ebesi Nihal 
Özfcent 15 . II -4 1*953 tarihli dilekçesinde îzmir'-

de bulunan annesinin akciğer tüberkülozünden 
rahatsız olduğu ve kendisine bakacak ̂ kimsesi bu
lunmadığından bahsile naklini istemiş, Vekâlet
çe mazereti meşru görülerek îzmir valiliği emri
ne nakli yapılmış ve yerine Ayaş Çanıllı eski 
ebesi Bedriye Borazan tâyin kılınmış ve keyfi
yet Balıkesir ve Trabzon valiliklerine 16 . IV . 
1953 gün 20040, 20041 sayılı yazılarla bildiril
miştir. 

Saygılarımla arzederim. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Vekili 
Dr. Ekrem Hayri Üstündağ 

....... >m< . . .< . . . . 



T. B. M. M. Basımevi 



Oeçiei Adalet Komisyonuna devredilecek işlere ait 

CETVEL 

1. Trabzon Mebusu Mahmtu Goloğlu'nun, 
Kan gütane sebebiyle işlenen adam öldürme ve 
buna teşebbüs cürümleri failleri hısımları hak-
kıdna tatbik olunacak muameleye dair 3236 sa
yılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi
ne ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine da
ir kanun teklifi (2/361) 

2. Trabzon Mebusu F. A. (Barutçu'nun, Ba
sın - Yayın ve Turizm öenel Müdürlüğü Kanu
nuna bir madde eklennnesi 'hakkında kanun tek
lifi (2/375) 

3. Trabzon Mebusu F. A. Barutçu ve Siîıob 
Mebusu S. Somuncuoğlu 'nun, Basın Kanununun 
19 ncu maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
kanun teklifi (2/405) 

4. Trabzon Mebusu F. A. Barutçu ve iki ar
kadaşının, Cemiyetler Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesine ve bâzı maddelerinin 
yürürlükten kaldırılmasına dair kanun teklifi 
(2/410) 

5. Trabzon Mebusu F. A. Barutçu ve iki 
arkadaşının, Içtimaatı Umumiye Kanununun 
9 ncu maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun teklifi (2/415) 

6. Trabzon Mebusu F. A. Barutçu ve iki ar
kadaşının, Kaçakçılığın meni ve takibine dair 
olan Kanunun 58 nci maddesinin değiştirilmesi
ne ve 8 nci maddesinin yürürlükten kaldırılma
sına dair kanun teklifi (2/418) 

7. Trabzon Mebusu F. A. Barutçu ve Hatay 
Mebusu A. Melek'in, Türk Vatandaşlığı Kanu
nunun 10 ncu ve 12 nci maddelerinin değiştiril
mesine dair kanun teklifli (2/429) 

8. Ankara Mebusu C. Soydan ve 17 arka
daşının, Kan gütme sebebiyle işlenen adam öl
dürme ve buna teşebbüs cürümleri failleri hı
sımları hakkında tatbik olunacak muameleye 

dair 3236 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırıl
ması hakkında kanun teklifi '(2/479) 

9. Trabzon Mebusu F. A. Barutçu Ve 3 ar
kadaşının, îzalei Şekavet Kanununun yürürlük
ten kaldırılması hakkında kanun teklifi (2/503) 

10. Çankırı Mebusu C. Boynuk'un, Belediye 
Kamulaştırma Kanununa bir geçici madde ek
lenmesi hakkındaki 4857 sayılı Kanunun yürür
lükten kaldırılması hakkında kanun teklifi 
(2/522) 

11. Türk Hava Seyrüsefer kanunu 'tasarısı 
(1/108) 

12. Askerî ve Yasak Bölgeler kanunu tasa
rısı (1/399) 

13. Yabancıların Türkiye'de ikamet ve se-
ya'hatları hakkındaki Kanunun bâzı maddele
rinde değişiklik yapılmasına ve bu kanuna bâzı 
hükümler ilâvesine dair kanun tasarısı (1/458) 

14̂  Âmme Mallıları kanunu lâyihası (1/572 )• 
15. Trabzon Mebusu Faik Ahmed Barutçu 

ve üç arkadaşının, Askerî Muhakeme Usulü Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine da
ir kanun teklifi (2/403) 

16. Trabzon Mebusu Faik Ahmed Barutçu 
ve 3 airikadaşı/niin', 1455 sayılı Askerî Memıurliaııı 
hakkındaki Kanunun 2 nci maddesinin değişti
rilmesine dair kanun teklifi (2/409) 

17. Çorum Mebusu Hüseyin Ortakcıoğlu ve 
18 arkadaşının, Askerî Muhakeme Usulü Kanu
nunda değişiklik yapılması hakkında kanun 
teklifi (2/499) 

18. Trabzon Mebusu Faik Ahmed Baruttu 
ve -3 arkadaşının, Askerlerin zat işlerinle taaMk 
eden dâvalarının tetkik ve Muhakeme Usulü 
hakkındaki Kanunun yürürlükten kaldırılması 
hakkında kanun teklifi (2/500) 
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