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1. — SABIK ZABIT HULASASI 

Milletlerarası Çalışına Konferansına katıl
mak üzere Cenevre'ye giden Çalışma Vekili 
Mümtaz Tarhan'm avdetine kadar kendisine 
Devlet Vekili Emin Kalafat'ın; 

Vâki davet üzerine Fransa'ya gidecek olan 
Ziraat Vekili Esat Budakoğlu'nun avdetine ka
dar kendisine, Devlet Vekili Celâl Yardımcı'nm 
Vekillik etmelerinin; 

6973 sayılı Kanunla ihdas olunan Sanayi 
Vekâletine Manisa Mebusu Sara et Ağaoğlu'nun 
tâyininin; 

Vazife ile yurt dışına giden İktisat ve Tica
ret Vekili Abdullah Aker'in avdetine kadar ken
disine Devlet Vekili Emin Kalafat'ın Vekillik 
etmesinin; 

Devlet Vekili Semi Ergin'in Millî Müdafaa 
Vekâletine tâyini ile açılacak Devlet Vekilliğine 
Çanakkale Mebusu Fatin Rüştü Zorlu'nuu tâ
yininin ; 

Şifahi sualler 
1. — Kocaeli Mebusu Ekrem Alican'm, 1951 -

1956 yılları bütçeleri varidat tahminleri ile tah~ 
silât miktarlarına ve 1956 bütçe yılı tahsisa
tından sarf edilen miktarın yekûnuna dair şi
fahi sual takriri Başvekâlete gönderilmiştir. 
(6/384) 

2. — Elâzığ Mebusu Selâhattin Toker"in, 
Devlet dairelerinden İktisadi Devlet Teşekkül
leri daire ve müesseselerine geçmek istiyen 
memurlara muvafakat verilmemesi hususunda. 
bir emir verilip verilmediğine dair şifahi sual 

Vazife ile yurt dışına gidecek olan Ziraat 
Vekili Esat Budakoğlu'nun avdetine kadar ken
disine, Devlet Vekili Celâl Yardımcı'nm Vekil
lik etmesinin muvafık görülmüş olduğuna dair 
Riyaseti Cumhur tezkereleri okundu. 

Kanun lâyiha ve tekliflerinin suallerle diğer 
işlerden önce görüşülmesi hakkındaki takrir ka
bul olundu. 

İskân kanunu lâyihasının maddeleri üzerin
deki müzakerelere devanı olundu. 

4 . IX . 1957 Çarşamba günü saat 15 tc topla
nılmak üzere İnikada son verildi. 

Roisvekili Kâtip 
Bursa Mebusu Bolu Mebusu 

.4. Er ozan X. GüUz 

Kâtip 
Antalya Mebusu 

A. Konult '"*"' 

takriri Başvekâlete gönderilmiştir. (6/385) 
3. — Malatya Mebusu Nuri Ocakcıoğlu'nun, 

Malatya vilâyeti içme suyu ihtiyacının temini 
için ne düşünüldüğüne ve 1950 senesinden be
ri bu iş için ne kadar para verildiğine dair şi
fahi sual takriri Dahiliye ve Nafıa vekâletle
rine gönderilmiştir- (6/386) 

Tahrirî, sual 
]. — Elâzığ Mebusu Selâhattin Toker'in, 

Sivrice Belediye Reisinin işten el çektirilmesi 
sebebine dair tahrirî sual takriri Dahiliye Ve
kâletine gönderilmiştir. (7/374) 

Sualler 

\ 

•+ 



BÎRÎNCÎ CELSE 
Açılma Saati : 15,05 

REİS — Reisvekili Agâh Erozan 
KATİPLER :.Muslih Görentas (Van), Ömer Mart (Kayseri) 

2. YOKLAMA 

REİS — Yoklama yapacağız, efendim. 
(Gümüşane mebuslarına kadar yoklama ya

pıldı) 
REİS — Ekseriyetimiz var, celseyi açıyo

rum. 
MUHİT TÜMERKAN '(Sinob) — Gündem 

hakkında söz istiyorum, •efendim. 
REİS —• Gündem hakkında, buyurun efen

dim. 
MUHÎT TÜMERKAN (Sinob) — Aziz ar

kadaşlar, bundan 8,5 ay evvel Ateşli silâh ve 
bıçaklar hakkında mevcut kanunu tadil eden 
bir teklifimi Yüksek Meclise sunmuştum. 9 aya 
yakın bir zamandır bu tadil teklifimin konu
şulmaması, memlekette ateşli silâhlar ve bıçak
lar hakkında yapılan muamelelerde Anayasanın 
bilhassa 74 neü maddesinin ruhuna aykırı tat
bikatı d ovam ettirmektedir. Esbabı mucibesin-
de uzun uzun izah ettiğimiz ve deJâilini göster
diğimiz bu teklifimizi bugüne kadar Dahiliye 
Encümeninin huzurlarınızla getirmemiş olması
nı üzüntü ile karşılıyorum. Bu kanunun kabul 
edilmemesi, bir müddet için silâh ve bıçak taşı
yan insanların, Yüksek Meclisçe gösterilmiş 
olan atıfetten istifade etmek imkânlarını selb-
et mistir. 

Arkadaşlar, ateşli silâhlar ve bıçaklarla vu
kua gelen bir kısım cinayetlerin önüne geçmek, 
vo bu silâhları taşıyan vatandaşları mağduriyet

ten kurtarmak için bu kanunun bir an evvet tet
kik edilmesini rica için kürsüye gelmiş bulunuyo
rum. Kanunun gecikmesi vatandaşların mağduri
yetine sebebiyet verecektir. Gündeme alınmasını 
rica ederim. 

REİS — Elimizde yazılı bir teklif bulunmadı
ğı için Riyasetçe yapılacak bir muamele yoktur. 
Sırası gelince görüşüleceği tabiîdir. 

MUHİT TÜMERKAN (Sinob) — Dahiliye 
Encümeni cevap versin. Daha encümen teklifi ko
nuşmadı ki! 

•REİS — Bu hususta ayrı bir takrirle gelme
niz icabeder. 

Gündemle ilgili bir takrir vardır, okuyo
ruz. 

Yüksek Reisliğe 
Kanun lâyiha ve tekliflerinin suallerle diğer 

işlerden evvel görüşülmesini arz ve teklif ede
rini. 

Bursa 
M. Erkuyumcu 

REİS — Kanunların suallerden evvel görü
yü İm esi hususundaki takriri reyinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etnıiyenler... Kabul edil
miştir. 

Kabul edilen takrir mucibince İskân Kanu
nunun müzakeresine devanı ediyoruz. 

MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
./. — İskân kanunu- lâyihası ile Tunceli Me

busu- Ardan Bora'nın, iskân Kanununun bâzı 
maddelerinin tadiline ve yeniden bâzı hükümler 
ilâvesine dair 5420 ve 5826 sayılı kanunların bâ
zı maddelerinin değiştirilmesi ve yeniden bâzı 
hükümler ilâvesi hakkındaki 6093 sayılı Kanunun 
/ nci ve i neü maddelerinin tadiline ve bu kanu

na yeniden bir madde ilâvesine dair kanun teklifi 
ve Muvakkat Encümen mazabtası (1/612, 2/336) 

REİS — Efendim, lâyihanın 6 ııcı maddesi 
müzakere edilmekteydi. Söz Mehmet Daim Su
al p'indir. 

MEHMET DAİM SÜALP (Siird) ••- Muhte-
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rem arkadaşlar, geçen İnikatta müzakeresini 
yaptığımız 6 neı madde maksat ve gaye itiba
riyle Komisyon Sözcüsü tarafından izah edilir
ken, tedvin edilen metnin esas maksat ve. gaye
ye uygun olmadığını bunu tamamen ifade etme
mekte olduğunu müşahede ettik. Şöyle ki, 
maddenin esasına göre, iskâna tâbi tutulacak 
vatandaşlar, tertibedildikleri mahallerde 10 yıl 
müddetle oturmak mecburiyetindedirler. Bâzı 
hallerde tertibedildikleri mahallerden ayrılabi-
lirlerse de maddenin metninden anlaşılacağı üze
re muvakkat ayrılıklar devamlılık şeklini alabi
lir. Maddede deniyor k i ; «Tertibedildikleri yer
lere ticaret, seyahat, misafirlik maksadiyle veya 
sıhhi zaruretlerle infikâk sebepleri haricinde on 
yıl müddetle oturmak mecburidir.» 

Demek ki, bu sebepler mevcudolursa 10 yıl 
oturmak mecburiyeti kendiliğinden kalkmakta
dır. Meselâ; (ticaret maksadiyle) deniliyor. Bir 
vatandaş tertibedildiği yerden ayrılır, başka bir 
yere ticaret maksadiyle yerleşir ve ticaret ya
parsa, orada ne kadar kalacağı anlaşılmamakta
dır. Ticaret maksadiyle ayrılmak, tertibedildiği 
yerden ayrılmasına yetki verdiğine göre, bu gibi 
vatandaşlar başka yerlerde ticarethane açar ve 
ticaret yapar. Bu sebeple buraya (muvakkaten 
ticaret) demek daha doğru olur, 

İkinci noksan, (mürettep mahallerinden de
vamlı şekilde izinsiz olarak ayrılanlar iskân ve 
bilûmum muafiyet haklarını kaybeder) deniyor. 

Devamlı olarak izinli ayrılmak... Devamlılı
ğın müddeti burada muayyen değildir. Bunu 
bir müddetle tahdidetmek, bu müddeti tâyin et
mek lâzımdır. Beş ay mı olur, sekiz ay mı, böy
le bir kaydın konulması lâzımdır. Devamlılık 
nereden başlar, nerede biter? Tatbikatçılar el
bette bunu kestiremezler. Onun için devamlılık 
yerine muayyen bir müddet koymak lâzımdır. 

Üçüncü noksan: İzinsiz olarak ayrılamazlar-
sa, izni nasıl alacaklardır, izin verilmediği tak
dirde ne olacaktır? Devamlı izin deniyor, de
vamsız izin hangisidir- ve ne kadar müddetle ya
pılacaktır? Eğer bu gibi vatandaşlara izinsiz ay
rılmak hakkı, tanınmazsa bu vatandaşlar seya
hat haklarından da mahrum edilmiş olacaklar
dır. Bu itibarla bu vatandaşların elde etmiş ol
dukları menfaatlerinin haleldar olmaması için 
bu müphem kelimeleri vuzuhlandırmak, daha 
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açık bir şekilde maddeye koyarak daha iyi bir 
şekil vermek lâzımdır. 

Maruzatım bundan ibarettir. 
RElS — Müfit Erkuyumcu. 
MÜFİT ERKUYUMCU (Bursa) — Muhte

rem arkadaşlar; altıncı maddenin geçen celse
deki müzakeresi sırasında komisyonca hazırla
nan şeklin doğuracağı mahzurları ve tatbikatta 
mucibolacağı müşkülâtı İzzet Akçal arkadaşı
mız sarahaten belirttiler. Bendeniz buna kısaca 
bir nokta ilâve edeceğim: 

Komisyonun hazırlamış bulunduğu bu madde 
Anayasamızın 70 nci maddesine de aykırıdır. 
Çünkü; Anayasamızın 70 nci maddesinde; (Se
yahat hakka Türklerin tabiî haklarındandır.) de
nilmektedir. Halbuki komisyon metninde seya
hat hakkının bu iskân edilenler hakkında izne 
tâbi olduğu tasrih edilmiş bulunmaktadır. Bu 
suretle Anayasanın tanıdığı bir hakkın takyiüd-
edilmesi kanunen doğru olmıyacağı cihetle ko
misyonun bu maddeye vuzuh ve kanuna uygun 
bir şekil vermesi için maddeyi komisyonun geri 
almasını teklif ediyorum. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
REİS — Muhit Tümerkan. 
MUHİT TÜMERKAN (Sinob) — Arkadaş

larım ; maddenin başını okurken şu hükmü görü
yoruz : 

«Bu kanun hükümlerine göre iskân edilecek
ler, tertibedildikleri yerlere gitmeye ve bu yer
lerde ticaret, seyahat, misafirlik maksadiyle ve
ya sıhhi zaruretlerle infikâk sebepleri haricinde 
on yıl müddetle oturmaya mecburdurlar.» 

Arkadaşlar; buna göre hariçten gelen göç
menler mevzuubahsolduğu gibi; daha evvel, mec
buri olarak iskâna tâbi tutmak istediğiniz, fa
kat, sonradan memnuniyetle gördük, vatandaş
ların arzularına bıraktığımız orman bölgesin
deki halkı da söz konusudur. Bunlar talebede-
cekler, nakillerini arzu edeceklerdir. İskân Umum 
Müdürlüğü de tertibedildikleri yerleri bildire
cek ve bu vatandaşlar oraya gideceklerdir. Bir 
müddet sonra, havasiyle, suyu ile toprağın ve
rimi ile imtizaçedemezlerse, oradan ayrılmak 
zaruretinde kalırlarsa verilmiş olan mal ve 
mülkler geri alınacaktır. Böylece, bir de eski 
baba ocaklarından da mahrum kalmış olacak
lardır. Benden önce konuşan bir arkadaşımın 
ileri sürdüğü Anayasa, sadece seyahat bakımın-
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1 : 8 7 4 . 9 . 
dan değil, mülkiyet hakları bakımından da, va
tandaşlık hakları bakımından da zedelenmiş olu
yor. Göçmenler mevzuunu bence iyi inceleyip 
hariçten gelecekleri vatandaşlığa ciddî tetkik 
ettikten sonra alalım. Fakat bunları aldıktan 
sonra vatandaşlık haklarını bunlardan kıskan-
mıyalım., Bütün iskânlara bu mal ve mülkü 
verdikten sonra, bunların orada mutlaka bağlı 
olarak kalmalarını bu kadar şiddetli müeyyide
lere bağlamıyalım. Sözcü arkadaşımız Yozgad 
civarında bir iskândan bahsetti, iliç kimse ora
da kalmamıştı dedi. Burada hesaba katılacak 
mesele, onların iskân yerlerinde niçiiı kalmadık
larıdır. Teşkilâtın hatasının cezasını, halka ödet-
miyelim, onlara yüklemiydim. Velhasıl kaşı-
ğiyle verip sapiyle çıkarmıyalım. Vatandaş, 
Anayasanın ve kanunların verdiği bütün hak
ları kullanacaktır. Kendisine borç olarak veya 
muayyen zamanlarda başka hizmetler yapmak 
kaydiyle verilen malı ve mülkü, Demokles'in 
kılıca gibi elinden alınmak tehdidi altında bı
rakmak, vatandaşın korkusuz yaşama hürriye-

• ti ile tezat teşkil eder. 
Encümen bu 6 ncı maddeyi geri alsın, daha 

vazıh ve vatandaş hakkına riayetkar olsun, (nak
ledilenleri veya yeni gelen göçmenleri) de va
tandaş sayan bir ruh ile maddeyi hazırlasın. 

Teklifim budur. 
REÎS — İzzet Akçal. 
İZZET AKÇAL (Rize) — Efendim, ara ver

meden evvel bu kanun komisyonda konuşulmuş, 
madde tanzim edilmiş, heyeti umumiyeye tevdi 
edilmiş, öncelik ve ivedilikle konuşulmasına ka
rar verilmiş, birinci madde üzerinde tartışma
lar yapılmış, madde reye vaz'edilmeden başka 
kanunların tetkikine başlanmıştı, bu sırada top
lantılara ara verilmiş bulunmakta idi. 

Şimdi, komisyon 12 Mşiden müteşekkil bulun
duğu halde, sözcü komisyondan karar aldı mı 
almadı mı malûmumuz değil. Altıncı maddeyi 
ne şekilde değiştiriyor, bu da asla malûmumuz 
değil. Sözcü buraya çıkıyor, diyor ki : «Madde
nin birinci fıkrasında bulunan şu hüküm, şöy
le değiştirilmek suretiyle madde münakaşa edil
sin ve reye konsun.» 

Ben evvelâ komisyon sözcüsünden şunu öğ
renmek isterim ki, bu altıncı madde komisyonda 
tekrar gÖttüşülüp bir karara verildi mı ve muh
terem sözcünün buradan arz ettikleri bunlar 
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mıdır? 12 arkadaş, günlerce, saatlerce başbaşa 
uğraşıp bir madde hazırlayıp Heyeti Celileye 
velrdfijği zaman sözcü ve reisin «Bu maddenin 
şu hükmünün şu suretle değiştirilmesi suretiy
le reye konması uygundu*» diye Heyeti Celi-
leyi saatlerce münakaşaya sevk etmesi usule 
uygun değildir. Komisyon bu maddeyi geri 
almalıdır. Bu mevzu üzerinde tekrar dursunlar, 
bir yeni madde getirsinler. Bu madde üzerinde 
tartışmaları yapalım, fikirlerimizi söyliyelim 
ve salim bir neticeye varalım. Aksi takdirde 
söz almış bulunan arkadaşların çokluğuna rağ
men hâlâ, altıncı madde üzerinde tenevvür et
miş durumda değiliz. Maruzatım bundan iba
rettir. 

REÎS — Komisyon. 
MUVAKKAT ENCÜMEN REÎSÎ REFET 

AKSOY (Ordu) — Muhterem arkadaşlar, 6 ncl 
maddenin tedvin tekniği hakkında bâzı tenkid-
lerde bulunan arkadaşların temayülleri şu nok
tada temerküz etmiş oluyor : Buyuruluyör k i ; 
her hangi bir mahalde iskân edilmiş olan bir" 
kimse, maddede gösterilen 10 sene müddet dol
madan oradan infikâk ettiği takdirde izne, ha
ber verme ve saireye ihtiyacolmadan Anayasa
nın kendisine bahşetmiş olduğu serbestiden is
tifade etmesi lâzımgelir. 

Bu husus bizim kanaatimize göre maddenin 
metninde mündemiçtir. Bu hükmün niçin kon
muş olduğunu geçen celseki maruzatımda uzun 
boylu izah etmiştik. 

Bugün takibedilen iskân politikasında va
tandaşa verilen yerlerde o vatandaşın müsta
kar olarak ikamet etmeyip az sonra hicret ek
mesi, hükümeti birçok müşkülâta mâruz bırak
maktadır. Bu müşkülatı bertaraf etmek için 
böyle muayyen bir maddenin tedvinine zaruret 
duyulmuştur. 

Eğer bu yolda tenkidlerini ileri süren arka
daşlar madde hakkındaki noktai nazarlarını bir 
takrirle bildirmiş olsalardı... 

HİDAYET AYDINER (Konya) — Verildi ; / ^ . 
efendim, Riyaset makamında takririmiz mev- 4 '^9^ 
cuttur. 

REFET AKSOY (Devamla) — Böyle bir 
takrir mevcut ise encümen bu noktayı nazarı 
dikkate almak suretiyle maddenin komisyona 
iadesine muvafakat edecektir. (Bravo sesleri) 

Yalnız burada mühim bir meseleye temas 
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edeceğim. O da Sinob Mebusu Muhit Tünıerkan 
arkadaşımızın temas ettiği bir noktadır. 

Dediler ki : «İskân mahalline yerleştirilecek 
kimselerin hürriyetini kısmak Anayasaya uygun 
olmamakla beraber hükümetin irtikâbettiği ha
ta dolayısiyle vatandaşı ızrar etmeye bir hakkı
mız yoktur», öyle değil mi efendim? 

MUHİT TÜMERKAN (Sinob) — Evet. 
REFET AKSOY (Devamla) — Şimdi arka

daşlar, bu ileri sürmüş oldukları fikir... 
MUHtT TÜMERKAN (Sinob) ~ Yozgnd 

meselesi... 
REFET AKSOY (Devamla) — Halen merî 

yette bulunan kanunun sakatlığından ileri se
len bir icap, bir zaruret, bir hâdisedir. Bunu 
nazarı itibara alan, bugünkü Hükümet mevzua 
yepyeni bir veçhe vermeyi tecviz ederek huzu
runuza geldi. Tümerkan arkadaşımız bu kanu
nun heyeti umumiyesini dikkatle okumuş olsa
lardı, ileri sürmüş oldukları mahzurların mü-
taakıp maddelerde tamnmiyle bertaraf edilmiş 
olduklarım göreceklerdi. Hükümet, Türkiye dâ
hilinde iskâna müsait yerler varsa, iskân poli
tikasına gitmeden evvel, oraları tesbit edecek 
ve ondan sonra vatandaşa seni şuraya iskân 
edeceğim diyecektir. Şimdiye kadar takibedi-
len iskân politikası maateessüf bu esasa riayet 
edilmeden, devam etmiştir. 1293 Osmanlı - Rus 
harbinden beri kanun yolu ile başlıyan iskân 
politikası bugüne kadar hercümerc içinde de-
vametmiştir. Vatandaşın elinde tapu senedi bi
le olmadan iskâna icbar edilmiştir. Bu itibar
la ileri sürdükleri mahzurlar bugünkü kanunun 
metninde tamamiyle kaldırılmış yepyeni bir 
zihniyetin ve realitenin icapları üzerinde ka
nun tedvin edilmiştir. 

REİS — Refet Bey, takrirleri talebediyor 
mu, encümen? 

REFET AKSOY (Ordu) — Okunduktan son
ra. 

REÎS — Okunduktan sonra istiyorlar. 
Hidayet Aydmer. 
HÎDAYET AYDINER (Konya) — Muhte

rem arkadaşlar, Refet Bey gayet mâkul bir söz 
söyledi: Tenkid kolay, sanat zordur. Arkadaş
lar teklif metinlerini izah etsinler, ona göre 
haklan var m,ı, yok mu, geriye almak ieabe-
der mi,* etmez mi, anlaşılır. Düşünürüz dediler 
doğrudur, çünkü; esbabı mucibe meçhul olur
sa kendileri için de, Heyeti Umumiye için de 
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ret veya kabul hakkında bir karar vermek güç, 
olur. 

Şimdi efendim, bütün mesele şu : Bir defa 
vatandaşlara verdiğimiz bu hak bir in'am mıdır, 
yoksa bir iskân mıdır? Muhakkak ki, iskândır. 
İskân olduğuna göre vatandaş iskân edilen yere 
sığınacak, orada ikamet edecektir. İkametgâhı
nın orası olması demek, orada mahpus kalması 
demek değildir. Maksat orasını kendine ikamet
gâh edinmesidir. Benim teklifim tamamen bu 
hususu sağlamaktadır. 10 sene müddetle oraya 
yerleşir ve kendisine orasını ikametgâh edinir ve 
bu müddet içerisinde orasını terk etmez. Fakat 
seyahat eder, misafir olarak gider ve şunu yapar, 
bunu yapar, bu suretle Anayasanın hükmü ber
taraf edilmemiş olur. Onun için eğer müsaade 
ederseniz, fıkrayı bir defa huzurunuzda okuya
yım : 

(Madde fi.—Bu kanun hükümlerine göre is
kân edilecekler tertibedildikleri yerlere gidip 
yerleşerek oturmaya ve buradaki ikametgâhını 
on sene müddetle başka yere nakletmemeye mec
burdurlar, Bu "mecburiyeti ihlâl edenler iskân 
haklarını ve bilûmum muafiyetleri kaybederler^ 
ve kendilerine iskân voliyle verilmiş olan gayri-
menkuller hükme hacet kalmaksızın istirdat ve 
tapuca müseccel bulunanların kayıtları Toprak 
ve İskân Umum Müdürlüğünün yazılı emriyle 
iptal edilerek Hazine adına çevrilir. Ve bu gayri-
menkuller mezkûr umum müdürlük emrinde ka
lır. Verilen krediler ile alet ve vasıta bedelleri 
T. C. Ziraat Bankasınca 6183 sayılı Kanun hü
kümlerine göre kendilerinden tahsil olunur.) 

Geçen celse arkadaşımız gayet güzel tenkid -
ettiler. Dediler ki : 

«Vatandaşlar, bu iskân ve şartlara mugayir 
hareket edemedikleri halde gayrimenkul ellerin
den alınırsa nasıl olur?» Bu karar haksız olabi
lir. Burada vatandaşa bir müracaat hakkı tanın
mamıştır. Bu noksanı ikmal için ben teklifimin 
son fıkrasında : (Yukardaki hükümlere dayana
rak iskân haklarının iptali hakkındaki karar 
aleyhine idari kazaya müracaat hakları mahfuz
dur.) demek suretiyle her hangi bir vatandaşın 
elinden iskân hakkının haksız olarak alınmama
sını temin etmiş bulunuyorum. 

Bir de lâyihada mühim bir noksan var : Bir 
kimse falan köye iskân edildi fakat, arazisini sa
tıyor. On sene müddetle satmaması hakkında 
mevcut kanunda hükümler vardı. Buna rağmen 
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«atış va'di mukavelesi yapıyor. Onun için tak
rir metninde (Bu kanun mucibince iskân edilen
lere verilen gayrimenkuller sahipleri tarafından 
on sene müddetle satılamaz ve üzerinde satış va'
di mukavelesi yapılamaz ve aynı müddet için
de alacakları tarafından sattırılamaz) hükmünü 
teklif ediyorum, arkadaşlar. Mesele şudur : İs
kâna nail olmuş bir muhacire bir gayrimenkul 
teffiz edildiğinde tutar on sene müddete riayet 
etmeden satarsa... Eski kanunda bu hususta mem-
nuiyet vardı, bu, yeni kanunda unutulmuştur, 
bugün verdiğimiz gayrimenkulu yarın satar, bu
na mâni olmak mecburiyetindeyiz. Arzuhal En
cümenimizin mazbatalarını tetkik edecek olursak 
görürüz ki, arazi talebinde bulunan binlerce-va
tandaş vardır. Biz iskân edilenlere bâzı imtiyaz
lar vermişizdir, Bunun şartları yerine getiril
melidir. Onun için kendisine verilen gayrimen
kulu on sene müddetle satmamalıdır. Bunu iki 
hileli yoldan yaparlar. Arz ettiğim gibi her ne 
lçadar ferağ veremeden satış va'dini yapar, pa
ralat 'ini cebine indirir. Bunu böyle yaptığı gi
bi başka, yollara da müracaat edebilir; meselâ 
başkasına borçlanmak suretiyle malını haczetti- > 
rir, sattırır. Buna mâni olmak için (alacaklılar 
tarafından sattırılamaz) teklifinde bulunuyorum. 
Binaenaleyh benim teklifim bütün ihtiyaçları 
karşılıyacağı için encümen ve arkadaşlar tarafın
dan kabul edilmesini rica ederim. Eğer bu hu
susta encümen izahat isterse onu da vermeye ha
zır olduğumu bildiririm. 

REİS — Muhit Tümerkaıı. 
. MUHİT TÜMEBKAN (Sinob) — Efendim; 

encümenin temayülü maddeyi geri almaktır. Fa
kat ben bir noktaya dokunacağım. 

Biz demin bu maddenin katî hükümlerinin sa
katlığını ileri sürdük ve ilcriki maddeler hü
kümlerinin artık bunu değiştiremiyeceği kana
atinde olduğumuz için bu mevzua temas ettik. 
Sayın sözcü; «Yozgad» meselesinin kanunun 
böyle gelmesine sebebolduğumı ifade etti. Ben. 
buna karşılık; «Eski kanunun sakatlığı sebebiy
le bu kanun getiriliyor, demek ki, tatbikatta kö
tü neticelerle karşılaşılabiliyor. Bunun içindir 
ki; tatbikat kötü oluyor, bunun acısını vatandaş
lara mı çektireceksiniz?» dedim. 

Arkadaşımızın kanunu okuyup, okumadığım 
hakkındaki mütalâasına cevap vermek istemez
dim. Bu husus kendisini alâkadar etmemeli, fi-

1957 C : 1 
kirlerini cevaplandırmalı idi. Bununla beraber 
bu noktada şunu arz edeyim : Ben iki ay evvel 
bu kanun üzerinde söz almış ve konuşmuş bir ar
kadaşınızım. Riyaset Makamı da evelisi gün iki 
ay önceki alâkamıza işaret ettiler, sözcü dikkat 
etmemiş olacak. Muhterem arkadaşlarımız bunu 
hatırlatırlarsa Aksoy arkadaşımızın bu mevzuda 
da haksız olduğunu takdir edeceklerdir. 

REİS — Encümen. 
MUVAKKAT ENCÜMEN MUHARRİRİ 

REŞAT AKŞEMSETTİNOĞLU (Bolu) — 
Muhteşem arkadaşlarım, İzzet Akçal arkada
şım encümen sözcüsünün 6 ncı maddesindeki 
değişikliği encümen kararı hilâfına kendi 
kendisine ortaya koyduğunu iddia ediyor. Her 
halde bir yanlışlık olacaktır. Encümen 6 ncı 
maddenin esbabı mucibesini tâyin ve tesbit 
eder. Eğer 6 ncı maddeyi matbaa yanlış bas
mış ise kendi esbabı mucibesine dayanarak 
bunun esasını tâyin ve kah eder. Buna yet
kisi olması gerekir. Nitekim 6 ncı maddenin 
1 nci fıkrasında «İskân edilenlerin 10 yıl 
müddetle mürettep yerlerinde oturması ve bu 
yerleri izinsiz olarak terk edememesi» mec
buriyeti tahmil edilmiştir. Ancak bu sebep* 
lerden işin hareket ve serbestilerini karar
laştırmak maksadiyle 2 nci fıkrada (Bu mec
buriyeti yerine getirmiyenlerle mürettep ma
hallerinden) ibaresinden sonra (ticaret, mi
safirlik ve seyahat kelimelerini) ilâve etmeyi 
kabul etmiştir. İşte 6 ncı maddede encümenin, yan
lış olarak bastıklarını tasrih ettiğim kısım bura
dadır. Eğer 6 ncı maddenin 1 nci fıkrasına 
bunu koyarsak 2 nci fıkradaki izin alma mec
buriyetini bu fıkra hükmü ile şâmil kılarak 
bunları her türlü hareketten mahrum bırak
mak gibi, Hükümetin getirdiği teklifin aynı 
olması icabediyordu. Hükümet şöyle teklif et
mişti : «Madde 6. — Bu kanun hükümlerine 
göre iskân edilecekler, tertibedildikleri yer
lere gitmeye ve bu yerlerde 10 yıl müddetle 
oturmaya mecburdurlar. Bu mecburiyeti ye
rine getirmiyenlerle mürettep mahallerinden 
izinsiz olarak ayrılanlar; iskân ve bilûmum 
muafiyet haklarını kaybederler.» 

Encümen bunu çok haşin buldu. İskânlı
yı bu kadar ağır bir külfet altında tutmak 
istemedi, ve bu maddeye «ticaret, seyahat, mi
safirlik maksadıyla veya sıhhi zaruretlerle in-
fikâk ettiği. takdirde izin alma mecburîyeti-
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ni vaz'etmedi. Bu suretle vatandaşa Anayasa
nın bahşettiği bâzı haklan teminat altına al
mışı oldu. Bunun dışında bir memuriyet alır
sa, veya tahsil maksadiyle giderse bu hal
lerde de izin almak lâzımdır. Ama ticaret 
maksadiyle giderse, hastalık maksadiyle gider
se bu hallerde isin alması lâzımdır. Aksi tak
dirde vatandaşın seyahat ve diğer hürriyet
lerini bir nevi tahdidolur dedik. Bize bu şe
kilde hücum etmemesi gerekirdi, özür dilerim 
kendilerinden. 

MEHMET DAÎM SÜALP (Siird) — Bir su
al. 

REİS — Encümen, bir sual var. Buyurun, 
efendim. 

MEHMET DAÎM SÜALP (Siirtf) — Metin
de, «ticaret maksadiyle infikâk ederse» kaydı 
vardır. Bunun müddeti nedir?... 

MUVAKKAT ENCÜMEN M. M. REŞAT 
AKŞEMSETTÎNOĞLU (Devamla) — Müddet 
tâyin edilmemiştir efendim. 10 sene, 20 sene, 30 
sene olabilir. Bu hususta müddet tâyin edilme
miştir. 

MEHMET DAÎM SÜALP (Siird) — Söz is
tiyorum, efendim. 

HÜSEYÎN ORTAKCIOĞLU (Çorum) — Bir 
sual : Ticaret maksadiyle ayrılanlarla başka bir 
maksatla ayrılanlar arasındaki fark nedir i.. 

MUVAKKAT ENCÜMEN M. M. REŞAT 
AKŞEMSETTÎNOĞLU (Devamla) — Efendim, 
encümen böyle tâyin ve tanzim etti. 

HÜSEYÎN ORTAKCIOĞLU (Çorum) — 
Başka bir maksatla on sene müddetle gitmiş ise 
aradaki fark nedir? 

REŞAT AKŞEMSETTÎNOĞLU (Devamla) 
— Efendim, encümen izinsiz olarak on sene ay-
rılamaması keyfiyetini Anayasaya aykırı gör
düğü için burada bu serbestiyi vermiştir, bir 
müddet tâyin etmemiştir. îcabederse icra ma
kamı bir talimatname ile bu müddeti tahdit ve 
tâyin edebilir. 

ÎZZET AKÇAL (Rize) — Maddeyi geri alı
yor musunuz?.. 

REŞAT AKŞEMSETTÎNOĞLU (devamla) 
— Maddeyi geri alıyoruz. 

REÎS — Madde üzerinde cereyan eden mü
zakere bitmediğine ve bu hususta bir takrir de 
verilmemiş olduğuna göre maddeyi encümene 
havale edemeyiz. Takrir verilir, okunur, eneü-
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I men talebederse havale mecburidir. Bu itibarla 

sözü Mehmet Daim Süalp Beye veriyorum, bu-
[ yurun. 

MEHMET DAÎM SÜALP (Siird) ^- Muhte
rem arkadaşlarım ; maddede vuzuha ihtiyaç gös-

I teren üç kelime üzerinde durmuştum. Birincisi 
I ticaret maksadı. Refet Aksoy arkadaşımız, ka-
I nunun, maksat ve gayesini izah ettiği zaman; 
I esbabı mucibe olarak bunu ileri sürdüler ve de-
I diler ki : «Îskâna tâbi tutulan bir vatandaşa 

birçok menfaatler sağlanıyor, eğer bu vatandaş 
I başka memlekete, başka bir vilâyete gider de 
I orada ticaret yaparsa buna meydan vermiyece-

ğiz, başka yerde ticaretle iştigal ederse verdiği-
I miz şeyleri geri alacağız.» Halbuki metne göre 

ve şimdi sözcüye sorduğum zaman dediler ki : 
I «Ticaret maksadiyle giderse istediği kadar ka-
I labilir, bunu zamanla takyidetmedik.» Görülü-
I yor ki, Başkan ile sözeli arasında anlamda ay-
I rılık vardır. Kanunu yapanlar dahi vuzuhsuz-
I hık yüzünden böyle zorluk çekerlerse yarın tat

bikatçılar nelerle karşılaşırlar. Binaenaleyh bıı 
I üç kelimede vuzuhun behemehal temin edilme

sinin çok yerinde olacağı kanaatindeyim. 
REÎS — Hidayet Aydıner, buyurun. 
HÎDAYET AYDINER (Konya) — Efendim, 

şimdi görüyorum ki, encümen sözcüsü hatada 
ısrar etmektedir, bendeniz de bu ısrar karşısın
da mevzu üzerinde tekrar durmak mecburiye
tinde kalıyorum. 

Arkadaşlar, buradaki prensip nedir? Biz is
kân mı yapıyoruz, in'am mı? Eğer iskân yapı
yorsak on sene müddetle onun orada oturması 

I verilen araziyi ve saireyi işletmesi şarttır. Bu
rada «alâkasını kesmesin de nerede ticarethane 
açarsa açsın, gayrimenkulden alâkasını kesme
dikçe elinden alınmaz» diyorlar. 

I Arkadaşlar, kim edindiği bir gayrimenkul
den alâkasını keser? Üzümünü getirtir yer, mah
sulünü alır, ortakçıya verir. Bir insan tasavvur 
ediniz ki, Erzincan'da kendisine arazi verilmiş
tir, alâkasını keser mi, kesmez. Benim Bağdad'-
da, Basra'da bir gayrimenkulum olsa alâkamı 
kesmem. Binaenaleyh bu, alâkası baki kaldıkça 
sözü nereden çıkıyor? Alâkasını kesmezse de
mek orasını bırakıp başka dilediği bir yerde 
ticaret yaparsa arazisi elinden alınamıyaeak. 
Böyle şey olmaz arkadaşlar. 

Efendim, bir muhacire farz edelim ki, Van'ın 
i bilmem ne ovasında iskân suretiyle bir gayri-
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menkul tahsis edildi, o zat oraya gitmiyeeek, 
orada durmıyacak gelip istanbul'da ticaret ya
pacak, encümenin kavlince de hiçbir müddetle 
mukayyet de değildir. 

Serbest olarak daimî ticaretle İstanbul'da. 
milyonları kazananlar, Van'daki arazisini de or
tağa verir alâkasını kesmezse kendisine iskân 
yoliyle verilen arazi elinden alınmıyacak. 

Biz iskân edilenlere verdiklerimizi, işletsin
ler ve alın teri ile kazansınlar diye veriyoruz, 
verdiğimiz toprakları alın teri ile işletmiyecek 
olursa, bunları satıp servet olsun, suiistimal et
sinler diye vermiyoruz arkadaşlar. Bu, kanunun 
ruhuna münafidir. Kanunun ruhu hilâfına en
cümen sözcüsünün beyanını kabul etmemenizi 
rica ederim. 

REİS — Başka söz istiyen yoktur.- Takrirler 
var, okuyoruz, efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
îskân kanunu lâyihasmdaki Muvakkat En

cümenin 6 ncı maddesinin aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Konya 
Hidayet Aydıner i 

Madde 6. — Bu kanun hükümlerine göre is- I 
kân edilecekler tertip edildikleri yerlere gidip 
yerleşerek oturmaya ve buradaki ikametgâhını on 
sene müddetle başka yere nakletmemeye mecbur
durlar. Bu mecburiyeti ihlâl edenler iskân hak
larını ve bilûmum muafiyetleri kaybederler ve 
kendilerine iskân yoliyle verilmiş, olan gayri-
menkuller hükme hacet kalmaksızın istirdat ve 
tapuca müseccel bulunanların kayıtları Toprak 
ve îskân İşleri Umum Müdürlüğünün yazılı em- | 
riyle iptal edilerek Hazine adına çevrilir ve bu | 
gayrimenkuller mezkûr umum müdürlük emrin- I 
de kalır. Verilen krediler ile alet ve vasıta be
delleri T. C. Ziraat Bankasınca 6183 sayılı Ka
nun hükümlerine göre kendilerinden tahsil olu
nur. 

Toprak ve İskân İşleri Umum Müdürlüğün
ce görülecek lüzum ve zaruret üzerine, iskân 
edilenlerin mürettep yerleri ancak katî iskânla
rından önce değiştirilebilir. 

Bu kanun mucibince iskân edilenlere veri
len gayrimenkuller sahipleri tarafından on se
ne müddetle satılamaz ve üzerinde satış va'di 
mukavelesi yapılamaz ve aynı müddet içinde I 
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I alacaklıları tarafından sattınlamaz. Bu cihet

leri sağlamak üzere tapu siciline şerh verilir. 
Yukanki hükümlere dayanarak iskân hak

kının iptali hakkındaki idari karar aleyhine 
alâkadarların idari kazaya müracaat hakları 
mahfuzdur. 

Yüksek Reisliğe 
«Devamlı olarak izinsiz ayrılanlar» ibaresi

nin maddeden çıkarılmasını arz ve teklif ede
riz. 

Çanakkale Çorum 
Servet Sezgin Hüseyin Ortakcıoğlu 

Reisliğe 
6 ncı madde yeniden tedvin edilmek üzere 

encümene geriverilmesini teklif ederim. 
Konya 

Hidayet Aydıner 

REİS — Encümen. 
MUVAKKAT ENCÜMEN REİSİ REFET 

AKSOY (Ordu) — Verilen takrirler ve yapılan 
teklifin 6 ncı madde hakkında yeniden bir tet
kiki ieabettirdiğine kanaat getiren komisyon bu 
takrirlerin madde «41e birlikte komisyonumuza 
havalesini rica etmektedir. 

REİS — Daihilî Nizamname hükmü sarihtir. 
Encümen istediği için takrirleri oya koymadan 
madde ile birlikte encümene veriyoruz efendim. 

îskân talebi, bâzı mahallerde ikamet edememek 
mecburiyeti 

MADDE 7. — Mülteciler, göçmen kâğıdı 
alırlarken iskân isteyip istemediklerini bildir
meleri ve bu beyanlarının göçmen kâğıdına kay
dedilmesi lâzımdır. 

Serbest göçmenlerle, iskân haklarından vaz
geçmek veya mürettep yerlerini ticaret, seya
hat, misafirlik maksadiyle veya sıhhi zaruret
lerle infikâk sebepleri haricinde izinsiz terk et
mek suretiyle serbest göçmen durumuna girmiş 
olanlar Dahiliye Vekâletince tesbit olunacak 
mahallerde beş yıl müddetle ikamet edemezler. 

îskân edilen göçebe ve gezginci kimselerin 
eski hale dönmelerine müsaade edilmez. Bu 
maksatla izinsiz olarak mürettep yerlerini terk 
edenler iskân yerlerine döndürülürler. 

REİS — Madde hakkında söz İstiyen var mı 
efendim 1 

Mehmet Hazer. 
I MEHMET HAEZR (Kars) — Efenrim, bu 
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maddeye göre serbest göçmenler ve bâzı sebep
lerle serbest göçmen durumuna girenler Pahi-
liye Vekâletince belirtilecek yerlerde 5 yıl müd
detle ikamet edemez diye bir hüküm vardır. Bu 
5 yıllık memnuiyetin hukuki sebebi mevcut de
ğildir. Serbest göçmen hiçbir iskân hakkı taleb-
etmemektedir. Vatandaşlık hakkı iktisabctmiş-
tir, vatanın her hangi bir köşesinde, memnu 
mıntakalar kanunundaki hükümler mahfuz kal
mak şartiyle, ikamet edebilir. Bu madde bu ba
kımdan vatandaşlık hukuku ile tearuz teşkil et
mektedir. 

Gene aynı maddenin ikinci fıkrası, gezgin
cilerin iskân edildikleri yerleri terk etmeleri 
halinde tekrar oraya gönderilmelerini emret
mektedir. Fakat bu emrin yerine getirilmesi tat
bikatta umumiyetle mümkün olmamaktadır. Bu 
gezginciler iskân edildikleri yeri terk ettikleri 
takdirde bundan evvelki maddede zikredilen 
ticaret, seyahat ve sağlık sebepleriyle seyahat 
ettiklerini ileri sürmek suretiyle iskân edildik
leri yerlere dönmek istememektedirler. Tatbi
katta bunun birçok misalleri mevcuttur. Bu iti
barla ikinci fıkranın tatbik imkânı, hemen he
men yok gibidir. Tatbikatı kolaylaştırmak için 
diğer maddelerdeki serbestiyi yani seyahat, ti
caret ve sıhhi sebeplerle bunlara da tanımak 
zaruridir. Aksi takdirde her gezginci bunları 
iddia edecektir. Zabıta makamları da bu sebep
le bunları iskân edildikleri yerlere getiremiye-
cektir. Maruzatım bundan ibarettir. 

BEİS — Kemal Biberoğlu. 
M. KEMAL BİBEROĞLU (Çorum).— .Efen

dim bendeniz usul hakkında söz almıştım. Bu 
7 nci madde de, 6 ncı madde üzerinde uzun mü
zakere ve münakaşa mevzuu yapılan ve komis
yonca geıii almayı icap ettiren bâzı un>surları> 
havi bulunmaktadır. Madde «tskân hakların
dan vazgeçmek veya- mür/ettep yeri erini tica
ret, seyahat, misafirlik . maksadiyle veya sıhhi 
zaruretlerle infikâk sebepleri haricinde izinsiz 
terketmek suretiyle.» Dendierek evvelki mad
dedeki unsurlar derpiş edilmiş olduğuna göre, 
bu maddenin 6 ncı maddenin müzakeresinden 
somıa komisyonda görüşülmesi doğru olur ka
naatindeyim. Komisyon lütfen bu mevzu üze
rinde kanaatini açıklasın. 

REİS — Mehmet Daim Süalp. 
MEHMET DAİM SÜALP (Siirt) — Aynı 

şeyleri söyleyecektim, komisyonun bu maddeyi 
de ge/ri alması lâzımdır. 

MUVAKKAT ENCÜMEN REİSİ REFET 
AKSOY (Ordu) — Maddeyi geri alıyoruz, 
efendim. 

REİS — Komisyonun talebi üzerine madde 
verilmiştir, efendim. 

8 nci maddeyi okuyoruz efendim. 
Göçmen ve mültecilerin vatandaşlığa alınınca
ya kadar küçük sanatlarla iştigal edebilmeleri 

MADDE 8. — İskânlı veya serbest göçmen
ler yurda girişlerinden, mülteciler aynı sıfat
ların tanınmasından Türkiye'ye muntazam pa
saportla ve ecnebi sufatiyle gelmiş olup da Da
hiliye Vekâletinin muvafakatine istinaden is
kânlı veya serbest göçmen muamelesine tâbi 
tutulanlar bu muameleye tâbi tutulduklara ta
rihten itibaren vatandaşlığa alınıncaya kadar 
2007 sayılı Kanunla Köy Kanunundan istisnaen 
küçük sanatlarla iştigal ve tskân Kanunu hü
kümlerine mugayir olmamak şartiyle köyletrde 
oturup çalışabilirler. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var mı 
efendim ? 

Maddeyi reyinize arz ediyorum; kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İkinci bölüm 
İskan ve iskân yardımlarına ait hükümler 

İskân yardımı 
MADDE 9. — İskâna tâbi tutulacak kimse

lerden muhtaç durumda olanlar; karşılıksız is
kân yardımlarımdan faydalanırlar. 

İskân yardımı; eşhas, eşya ve hayvanlarım 
naküLeriyle iaşe, ibate, tedavi, ısıtma, aydınlat
ma ve güyim gibi maaralfları ihtiva eder. Bu 
yardımlar, göçmenler için yurda girişlerinden, 
mülteci sıfatiyle gelmiş olanlar için göçmen kâ
ğıdı aldıkları andan, içerde nakledilenler için 
işe, mürettep mahallerine sevk tarihinden başlar. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var mı ? 
Maddeyi reyinize arz ediyorum; kabul eden

ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Muhtaçlık durumu 
MADDE 10. — İskâna tâbi tutulacak göç

men ve mültecilerin iskânları anında muhtaç 
durumda olmaları şarttır. İhtiyacın ne suretle 
ve kimler tarafından tesbit edileceği talimatna
me ile tâyin olunur. 
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REÜS — Madde hakkında söz ıstiyen var j 

mı? Buyurun Kemal Biberoğlu. 
KEMAL BİBEROĞLU (Çorum) — Efendim, 

bu maddede; (İskâna tâbi tutulacak göçmen ve 
mültecilerin iskânları anında muhtaç durumda 
olmaları şarttır.) deniyor, ihtiyacın ne suretle 
ve Mmler tarafından tesbit edileceği de bir ta
limatnameye terkedilmiş bulunuyor. Ama muh
taç durfum olduğunu tesbit için talebedilecek 
vesikaların neletrden ibaret olacağı meskût bı
rakılmış bulunmaktadır. Bunun komisyonca iza
hını rica ediyorum. 

İZZET AKÇAL (Rize) — Efendim; kanu
nun 9 ncu maddesinde talimatnameden bahse
dilmekte, fakat bu talimatnamenin kimler ta
rafından yapılacağı tasrih edilmemiş bulunmak
tadır. Knunun mütaıakıp maddelerinde de yine 
talimatnameden bahsedilmekte ve fakat tali
matnamenin kimin tarafından yapılacağı tas
rih edilmemiş bulunmaktadır. Son maddelerde. 
bu kanunun tatbikine taallûk eden hususlarda 
umumi bir talimatnamenin yapılacağı da tasrih 
edilmiştir. Kanunda, maddeler metninde «tali
matname yapılır, talimatname yapılır..» diye 
muayyen işleri bir talimatname hükmüne tâbi 
tutma fuzuli hüküm yürütmekten ibarettir. 
Sonra talimatnameyi dairei aidesi yapacaksa, 
bunu tadil salâhiyeti de kendisinde bulunduğu
na göre, zaman zaman lüzumsuz değiştirmeler
de yapabilir. T»u ise istikrarı ihlâl eder. Onun 
için, esasen Başvekâlete merbut bulunmasına 
göre İcra Vekilleri Heyetince tasdik edilecek 
talimatname kelimesinin bu madde metninde 
yer alması hususunun daha uygun olacağı mü-
talâasındayım. Komisyon buna iştirak ederse 
bu, mtadde metninde yer alır. Aksi takdirde za
ten son maddelerde hüküm vardır. Son madde
de kanunun tatbikatına ait talimatnamenin İc
ra Vekilleri Heyetinin tasdikinden geçeceği yo
lunda bir sarahat vermek suretiyle kanunun 
maddelerinin ayrı ayrı talimatname ile tatbiki 
hususundan sarfınazar edilmek ve tek bir talimat
namede işi toplamak suretiyle daha kolay ve -
tatbikatçılar için daha belirli bir usule gidil
miş olur. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
REİS — Mehmet Hazer. 
MEHMET HAZER (Kars) — Efendim, ta

limatname malûmunuz olduğu üzere daire tara-
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fından tanzim edilen, memurla âmir arasındaki 
münasebetleri tanzim eden ve üçüncü şahıslara 
tesir etmiyen bir kaidedir. Anayasamıza göre 
icranın-, kanunları tatbik için ancak nizamname 
çıkarmak yetkisi vardır. Nizamname çıkarılmak 
suretiyle daha şümullü kaideler v&z'edilebilir. 
Bir kanun tatbiki ancak bu şekilde tanzim ve 
tatbik olunur. Talimatname bir arkadaşımızın 
da temas ettiği gibi dairesi tarafından zaman 
zaman değiştirilebilen ve üçüncü "şahısları alâ
kadar etmiyen kaideleri ihtiva eder. Bir kanu
nun tatbikiyle alâkalı hükümleri 'bir nizamname 
dâhilinde toplamak her bakımdan doğru olur, 
kana/atindeyim. 

REİS — Encümen. 
MUVAKKAT ENCÜMEN REİSİ REFET 

AKSOY (Ordu) — Efendim, Biberoğlu arkada
şımızın tereddüdettikleri noktayı izah etmekle 
mâruzâtıma başlıyacağım. Yurt dışından göç
men suretiyle veya mülteci suretiyle, gelecekle
rin vakit ve hallerinin yerinde olup olmadığını 
tetkik etmek bu maddenin nihayetindeki tali
matname mucibince tavzif edilecek kimselere ait
tir. 

Fakat haklı olarak Kemal Bey diyor ki, bir 
insanın malî durumunun yerinde olup olmadı
ğını ne ile, hangi kıstasla tâyin edecekler, buyu
ruyorlar. 

Şüphesizdir ki, yurt dışından gelen kimsele
rin vaktü hallerinin yerinde olup olmadığı kendi 
arkadaşlarından yapılacak bir tetkikat ile anla
şılacağı gibi, umumi durumları, kıyafetleri, be
raberlerinde getirdikleri eşya, mal ve saire ile 
de belli olur. Malî vaziyeti iyi olmıyanlar da yine 
umumi halleriyle tefrik edilmiş olabilir. Bu iti
barla bunun tatbikatında bir müşkülât yoktur. 

Şimdi talimatname meselesine gelelim : Ar
kadaşlarımızın temasları yerindedir. Hakikaten 
birçok maddelerde bu tefrik yapılacak. Talimat
name ile, talimatname ile, talimatname ile... Ha
kikaten bunun böyle olması gayet zaruridir. Bir
çok hükümler ihtiva eden bir kanunun tatbika-
tındaki şekli tesbit edebilmek için onu ya bir ta
limatname veya nizamnameye bağlamak lâzım-
gelir. Bunu biz talimatname ile tesbit etmiş bu
lunuyoruz. Bu kanunun 25 nci maddesindeki şu 
hükümle bunların heyeti umumiyesini toplamış 
bulunuyoruz. 

«Madde 25. — Bu kanunun tatbik şekli; ka-
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nunun neşri tarihinden itibaren altı ay zarfında 
hazırlanacak bir talimatname ile tâyin olunur.» 

Yalnız burada sırası geldiği zaman, ilgili mad
denin müzakeresi sırasında izzet Beyefendinin 
ileri sürdükleri fikre encümen olarak iştirak ede
rek, îcra Vekilleri Heyeti tarafından tasdik olu
nacak bir talimatname, denmesi yerinde olur. 
Okuduğum maddede ve diğer maddelerde geçe
cek talimatnamelerin heyeti umumiyesi arz etti
ğim gibi bir talimatnamedir. 

Nizamname meselesine gelince; nizamname 
daha ziyade mufassal bâzı kanunların etraflı su
rette izahına matuftur. Buyurdukları gibi Dev
let Şûrasından çıkar. Bu da doğrudan doğruya 
vuzuhu ihtiva ediyor. Yalnız tatbikattaki bâzı' 
tertiplerin tesbiti hususu bir talimatname mese
lesidir. 

REİS — Mehmet Hazer. 
MEHMET HAZER (Kars) — Efendim; de

min kısaca arz etmiştim. Anayasanın 52 nci 
maddesi hangi hallerde nizamname yapılacağını 
tasrih etmiştir. Bakanlar Kurulu kanunların 
uygulanmasını göstermek, yahut kanunun belirt
tiği işleri göstermek üzere içinde yeni hüküm
ler bulunmamak ve Danıştaydan geçirilmek su
retiyle nizamname yapılabileceğini ifade etmek
tedir. Encümen şümullü, vuzuhlu talimatname 
yapılmasından bahsediyor. Fakat böyle şümullü 
ve vüzuhlu bir tavzih ancak nizamname ile 
olabilir. 

ENCÜMEN REÎSÎ REFET AKSOY (Ordu) 
— Ben de öyle söyledim. 

MEHMET HAZER (Devamla) — Siz bunlar 
talimatname ile yapılacak, dediniz. Çknkü idare 
Hukukunda talimatnamenin teknik mânassı, 
dairesi tarafından tanzim edilen hükümlerdir. 
Vekiller Heyetinin çıkaracağı kararlar talimat
name sayılmaz, nizamname olur. Bu 52 nci mad
denin tasrih ettiği şartları ve hükümleri ihtiva 
etmek şartiyle Vekiller Heyetinin ayrıca karar
name çıkarması mümkün olur. Bu talimatname 
değildir. 

Bir de talimatname vardır, o da dovrudan 
doğruya dairesi tarafından memura yapacağı 
işi tavzih etmek maksadiyle çıkarılan emirler
dir. îdare Hukukunda talimatnamenin tarif ve 
izahı budur. Siz ayrı hunusi bir mânada hususi 
bir talimatname çıkarmak istiyorsunuz, ifade
nizde anlaşılan bu. Teknik mânanın dışındaki 
hükümler işleri teşviş eder, karıştırır, vuzuh 
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vermez. Binaenaleyh, böyle bir şümullü tali
matname yerini nizamnameye bırakmak her 
bakımdan doğru olur kanaatindeyim. 

REİS — Başka söz istiyen var mı? Yok. Ve
rilen bir takrir var okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
«İcra Vekilleri Heyetince tasdik edilecek» 

kelimelerinin ilâvesini arz ve teklif ederim. 
Rize 

İzzet Akçal 

REİS — Takriri reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Encümen filhâl iştirak ediyor mu? 
MUVAKKAT ENCÜMEN ftEÎSl REFET 

AKSOY (Ordu) — Bunun 25 nci maddeye ko
nulmasını arz etmiştim. Müaaade buyururlarsa 
25 nci maddeye konulması daha iyi olacaktır. 

REİS — Takrir encümene verilmiştir, mad
deyi reye arz etmiyorum, efendim. 

Madde 11. — Okuyoruz, efendim. 

İskân 
MADDE 11. — İskân, bir aileye nüfus ve ih

tiyacına göre müştemilâtiyle bir ev ve ayrıca 
çiftçilere yetecek miktarda arazi, sanatkâr, es
naf ve serbest meslek erbabına dükkân veya dük
kân yeri verilmesidir. 

Bu kanun hükümlerine göre iskân, aile reisi 
adına yapılır. 

Bu kanuna göre aile karı - koca veya varsa 
fiirulardan ibarettir. 

Aile dışında kalacak olanların iskân şekli, ve
rilecek gayrimenkullerin tescili ve borçlanma mu
ameleleri talimatnamede tâyin olunur. 

İskân edileceklere bu kanun hükümlerine gö
re verilecek gayrimenkullerle istihsal alât ve va-
sıtalariyle hayvanlar borçlanmaya tâbidir. 

İçerde naklen iskân edileceklerin hususi ka
nunlara tevfikan Devlete bedelsiz intikal edecek 
topraklarının kıymeti Devlet arazisinden kendi
lerine verilecek kısmı borçlandırma bedelinden 
mahsubedilir. 

Orman içindeki köylerden nakledileceklerin 
bırakacakları gayrimenkul bedelleri orman ida
resince özel fona nakden ödenir. Ve yukardaki 
fıkra hükümlerine göre mahsubu yapılır. 

İskân edileceklere, nüfus ve ihtiyaca göre ve
rilecek ev, dükkân, arsa veya arazi miktar ve ne
vileri (talimatname ile tâyin) olunur. 
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Verilen bilumum gayrimenkuller vali veya 

kaymakamların yazılı emirlerine müsteniden ta
puca verilenler adına hare ve resme tâbi tutul
maksızın tescil olunur. 

Bu suretle verilen gayrimenkullerin tapuda 
yazılı miktarına itibar olunur. 

Meralar; köy mânevi şahsiyeti adına tahsis 
ve köy sınır defterine kaydolunur. 

Tapuya yazılan tescil müzekkerelerine (borç
ların müfredatı gösterilmek suretiyle) borçlan
ma senetlerinin birer nüshası eklenir. 

îskân edileceklere tescil olunan gayrimenkul
ler teslim anında işgalli- bulunuyorsa vali veya 
kaymakamın yazılı emriyle derhal tahliye ettiri
lerek müstahiklerine teslim olunur. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var mı? 
ÎZZET AKÇAL (Rize) — Efendim, bu mad

dede yine talimatnameden bahsedilmektedir. Ta
limatname alâkalı dairece yapılması lâzımgeldi-
ğine göre sık sık değiştirilebilir. İstimrarı temin 
bakımından bu talimatnamenin îcra Vekilleri 
Heyetinin tasdikinden geçmesinin yerinde olaca
ğı kanaatindejdm. Bu maksadı temin için bir 
teklif sunuyorum. 

Bundan başka, maddede orman içindeki köy
lerden nakledileceklere, bırakacakları gayrimen
kul bedelleri orman idaresince özel fona nakden 
ödenir ve yukardaki fıkra hükümlerince mah
subu yapılır.» Şeklinde bir hüküm vardır. Şim
di, Devlet ormanları içindeki köylerde meskûn 
olan vatandaşların arazileri geçimleri için kâ
fi bulunmadığı takdirde, arazisi geniş olan yer
lerde Hazineye ait arazi borçlandırılmak sure
tiyle bu vatandaşlara verilecek ve orman için
deki arazisi, küçücük bahçesi, bağı, tarlası or
man idaresince satmalınacak, fakat parası ken
disine verilmiyerek özel fona yatırılacak. Ya
ni 20 senede ödemesi icabeden borca peşinen ya
tırılacak.. 

Şu fon hakkında arkadaşlarım elbette ki, 
malûmat sahibidirler. 4752 sayılı Çiftçiyi Top
raklandırma Kanununa göre hariçten memleke
te gelen iskâna tâbi göçmenlere parasız gayri
menkuller, ev, toprak, arsa veriliyor. İskâna 
tâbi muhtaç yerli vatandaşlara ise, borçlandırıl
mak suretiyle gayrimenkuller verilmekte idi. 
Altı sene sonra tahsilata başlanmak kaydiyle, 
20 senede eşit taksitlerle ve faizsiz olarak bu 
paralar ödeniyor ve bu paralar özel bir fonda 
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toplanmaktadır. Zannediyorum ki, borçlanma 
miktarı, üç ay evvel aldığım kayıtlara göre, 
113 510 000 lira kadar idi. Tahsilat ise, devede 
kulak, 872 000 küsur lira... Bütçelerle 11 mil
yon 100 bin lira kadar bir para özel idare fo
nuna ödenmiştir. Yerli vatandaşlara verilen ara
zinin vasati dönüm kıymeti 11 lira üzerinden-
dir. Ama dönümü 100 liraya olan arazi oldu
ğu gibi dönümü bin liraya olan arazi de var
dır. Çiftçiye kuruluş ve onarma kredisi olarak 
12 milyon 929 bin lira verilmiştir. Arazi bede
li olarak yapılan tahsilat ise, daha önce de arz 
ettiğim gibi, sadece 872 bin küsur liradır, özel 
fonun varlığı lâfzan 125 milyon civarındadır. 
Am,a fonda bugün için para yoktur, yalnız gay
rimenkul kıymetleri vardır. 

Şimdi, iskân ettiğimiz köylüye, vatandaşa 
verilecek arazinin, dükkânın, arsanın bedelini 
borçlandıracağız. Kendisi eğer orman içerisin
den göçürülen vatandaşlardansa arazisine bir 
kıymet takdir edeceğiz ve bu kıymeti orman 
idaresinden alınacak parayı - her sene bütçeye 
50 milyon lira konur diye Orman Kanununda 
bir kayıt vardır - bu fona yatıracağız. Yani 
4753 numaralı Kanuna göre açılacak fona bu 
para yatırılacaktır. 

Aziz arkadaşlar; bir yerden bir yere hattâ 
misafireten gidenlerin sarf ettiği gayrimelhuz 
masrafları bir kere göz önüne getirin. Bir me
mura harcırah vererek bir yere naklettiğimiz 
veya bir yere tahkik ve teftiş için gönderdiği
miz zaman onun sarf ettiği görünmiyen mas
rafları nazarı dikkate almamız lâzımdır. Şim
di 'b i r vatandaşın elinden küçücük bir araziyi 
alacağız, onun bedeli fona yatırılacaktır. Niçin 
farklı bir amamele yapılacaktır? Eğer küçük 

,, bir para kendisinin üzerinde bulunursa daha 
iyi yerleşmesine, daha kısa bir zamanda istih
sale geçmesine, daha çabuk kalkınmasına yol 
açmaz mı? Komisyondan rica ediyorum, bun
da mrar etmesinler, malını satar, kardeşine ve
rir, akrabasına verir, babasına bırakır. Bu pa
rayı fona yatırmasmlar, kendisine verelim, yer
leşmesine yardım edelim. Hükümetten de rica 
ediyorum, bunda »ısrar buyurmasınlar, bunun 
için bir teklif sunmaktayım. 

Bir başka mâruzâtım, «iskân edileceklere 
tescil olunan gayrimenkuller teslim anında iş-
galli bulunuyorsa vali veya kaymakamın yazılı 
emriyle derhal tahliye ettirilerek müstahakları-
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na teslim olunur.» yolunda maddenin sonunda 
bir fıkrar hüküm bulunmaktadır. 

Kazanın vazifesini burada icra organına 
vermekteyiz. icra organı öyle bir vaziyettedir 
k i ; hâdise mahalline gidip keşif yapacak de
ğildir. İdari sultasına istinaden emir verecek
tir. Bu yer falan göçmene aittir. Senelerden 
beri tasarruf eden şahsın elinden araziyi alacak, 
bir göçmene tahsis edecek.. 

Aziz kardeşlerim; o vatandaşa umumi mah
kemeler nezdinde bir dâva açmak asgari hak
kım tanımak lâzımdır. Ben iddia etmiyorum 
ki, idari otorite araziyi göçmene vermesin. Ya
ni iskân Umûm Müdürlüğünün işini tas İ p 
edecek, zorlaştıracak bir vaziyet. ihdas etmek 
niyetinde, tasavvurunda değilim, böyle bir tek
lifte bulunmuyorum. Ama vatandaşın hakkını 
korumak bakımından umumi mahkemelere git
mek hakkını tanımak lâzımdır. Madde bu şe
kilde kaldığı takdirde kaza merciine müracaat 
edebilir mi, edemez mi? münakaşasını yapmak 
müzakereleri uzatır ve maddenin kısa bir za
manda konuşulup vuzuha varmasına mâni olur. 
Ama şuna işaret edeyim ki ; madde bu şekilde 
kaldığı takdirde idari merciin idari kararma 
karşı bir iptal dâvası ancak idari kaza olan 
Şûrayı Devlette açılabilir. 

Aziz arkadaşlarım ; bu kürsüden söylemek 
mecburiyetindeyim ki, evvelki sene bütçe mü
zakereleri esnasında üzerinde durdum, geçen 
sene üzerinde durdum, hâlâ bir neticeye varı
lamadı. Şûrayı Devlete 4 sene evvel açılmış 
olan dâvalar bugün lâyiha, teatisi safhasında bu
lunmaktadır. t Şûrayı Devletten 3 senede, 5 se
nede karar almak gayet zordur. Memnuniyeti 
mucibolan cihet, Devlet Bakanı bunun üzerinde 
durmuş ve zannediyorum ki, Şûrayı Devlet Ka
nununu tadil edecek olan tasarıyı hazırhyarak 
Heyeti Vekil ey e sunmuş bulunmaktadır. Fa
kat henüz Meclise intikal etmiş değildir. Böyle 
olsa bile Şûrayı Devlet Ankara'nın merkezinde
dir, ihtilâf mevzuu olan vatandaşın elinden alı
nan yer ise Bitlis'te veya Van'dadır. Bu ihti
lâflar, mutlaka mahallinde arazi fiilen görül
mek ve ehlivukufa tetkik erdirilmek suretiyle 
izale edilebilir. Aksi takdirde hiçbir hukuki 
imkân bu ihtilâfların halline müsait değildir. 
Böyle olunca, mahkemelere müracaat etmek 
hakkını tanımak lâzımdır, aksi halde vatan
daş hukukunu ızrara, gitmiş oluruz. Bunun için 
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de bir teklif veriyorum, kabulünü arz ve rica 
ediyorum. 

REİS — Kemal Biberoğlu. 
M. KEMAL BİBEROĞLU (Çorum) — Efen

dim, bu maddenin 3 ııcü fıkrası şöyle : «Bu ka
nuna göre aile karı - koca veya varsa fürular-
dan ibarettir.» Bunu takibeden fıkrada «aile 
dışında kalacak olanların iskân şekli, verilecek 
gayrimenkullerin tescili ve borçlanma muame
leleri talimatnamede tâyin olunur» denilmekte
dir. 

Şimdi bir göçmen kafilesi tasavvur edin ki 
birbirinin hısımı, akrabasıdır. Ama şu madde
deki tarife göre bunlar bir aileye mensup sayıl
mamaktadır. Bunlar içerisinde ailenin iskân 
şekli bu kanun hükümleri dairesinde tanzim 
edilecektir., Ama aile dışında kalanların iskân
ları ve diğer durumları bir talimatnameye bıra
kılmaktadır. Adeta bunlar arasında bir tefrik 
yapılmaktadır. Bir ailenin dışında kalmış sayı
lanlar için, bu kanun hükümleri dışında tali
matnamelerle bâzı hükümler de-konulacağı ya
zılış şeklinden anlaşılmaktadır. Komisyonun 
bundan anladığı mâna, nedir? Bunun burada 
izahını ve zapta geçmesini rica ederim. Ondan 
sonra ayrıca mütalâamı arz edeceğim. 

REtS — Mehmet Hazer. 
MEHMET HAZER (Kars) — Muhterem ar

kadaşlar, bu"11 nci maddede de yine talimatna
meden bahsedilmektedir. Talimatname hakkın
daki mütalâamı evvelki maddede izah etmiştim, 
tekrar etmiyeceğim. Maddede meraların tada
dı hakkında bir fıkra vardır. Bu Köy Kanu
nundaki meraların sınır defterine kaydı mıdır? 
Yalnız sınır defterine kayıttan ibaretse başka 
bir hükme ihtiyaç, yoktur. Çünkü Köy Kanu
nunda esasen bu hüküm mevcuttur. Meralar 
köy namına ve sınır kâğıdına dercolunur. 
Yalnız meralar hakkında başka kanunlarda 
&arih hükümler mevcut değildir. Gerçi tah
sis hukukan hangi hizmete yapılmış ise <> 
yolda kullanılması icabetmekte ise de tatbi
katta meraların tahsis dışında da kullanıldık
ları görülmektedir. Bu itibarla meraların, kö
yün müşterek hizmetlerinde kullanılması nıak-
sadiyle köy mânevi.şahsiyetine tahsis edil
mesi gibi bu vuzuhun verilmesi faydalı olur 
kanaatindeyim. 

Yine maddenin son fıkrasında İzzet Ak-
çal arkadaşımızın temas ettiği hususa ben 
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de temas etmek istiyorum. Mevzuatımızda bu 
maddeye benzer hükümler mevcuttur. Yani 
bâzı kanunlarımızda bu gibi hallerde idare
nin karariyle tahliyeler yapılmaktadır. Her 
işi, her zaman adliyeye vermektense, mevzua
tımızın umumi prensipleri bakımından da, is
tisnai hallerde idareye bu hususta vazife ve
rildiği de vâkıdır. Burada idari bir salâhiyet ve
riyor. Fakat idareye bir tetkik veya itiraz im
kânını da- vermiyor. îdare, derhal tahliye et
tirecektir, diyor. Düşünün, o arazi' üzerinde 
veya o gayrimenkul üzerinde şagilinin, mu
tasarrıfının birtakım hakları olabilir, feura-
da haklan ihlâl edecek bir idari karar ka
nunla tecviz olunmaktadır. Tetkik etmiyecek, 
derhal tahliye ettirecektir. Çünkü derhal tah
liye kaydı hiçbir tetkikat yapmıyaeaktır mâna
sına gelmektedir. Ve tatbikata da böyle in
tikal etmesi muhtemeldir. Hiç olmazsa 5917 
sayılı Kanuna atıf yapmak suretiyle, hiç ol
mazsa diğer kanunlara atıf yapmak suretiyle 
idareye bu vazife verilmelidir. Böyle mutlak 
kesin bir kararla idareye salâhiyet verilirse, 
o arazi üzerinde hakkı olanların, arazi ihti-
lâflariyie eerimisil ödiyen bir vatandaşın hak
kı kanunla bertaraf edilmiş olur. Bu fıkranın 
tadil edilmesi lâzımgelir kanaatindeyim. 

REÎS — Müfit Erkuyumcu. 
MÜFİT ERKUYUMCU (Bursa) — Muhte

rem arkadaşlar, bu maddenin son fıkrasında 
«iskân edileceklere tescil olunan gayrime nkul-
ler teslim'anında işgalli bulunuyorsa vali veya 
kaymakamın yazılı emriyle derhal tahliye etti
rilerek müstahiklerine teslim olunur» kaidesi 
vardır. Bu tamamen yerinde bir hükümdür. 
Günkü verilmiş olan İskân kararının 'acele in
fazı gerekmektedir. Bunun için de idari bir em
re ihtiyacolaeağı aşikârdır. Yalnız bu gibi ya
zılı emirlerle tahliye edilen yerlerdeki kimseler 
tapu kaydı gibi vesaiklere sahip bulunuyorlarsa 
vaziyet ne olacaktır? Bunların umumi hükümler 
dairesinde mahkemelere müracaat ederek hak
larını aramaları zaruridir. Medeni Kanunumu
zun ikinci maddesinde şöyle İJir hüküm vardır. 
Bir hakkın sırf ıgayrayı ızrar eden suiistimalini 
kanun himaye etmez. Aksi takdirde hakkı ihlâl 
olan kimse mahkemeye müracaat eder. Böyle, 
ellerinde, bulundurdukları yerin sahibi olduk
larını ispat eden vesaik bulunan ve hakları ih-
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lâl edilen şahıslar elbette ki mahkemeye müra
caat ederek hâkimden tecavüzün men'ini iste
mek tabiî bir hakkıdır. Bu hakkın bu şekilde 
menedilmesine imkân yoktur. Bu bakımdan 
bendeniz de komisyon sözcüsünün bu gibi, tapu 
kayıtları bulunan, vesaiki tasarruf iyeye istî-
nadedenlerin mahkemelere yapacakları müra-
câatlerin mahkemece nazarı dikkate alınacağı 
hakkında zabıtlara geçirilecek bir beyanda bu
lunmak lâzımdır. Esasen aksi sabit olmadıkça 
bu hakkı vatandaşa vermişiz. Bunu mahkeme
ler rüyet ve intaeedeeeklerdir. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
REÎS — Kemal Biberoğlu. 
M. KEMAL BÎBEROĞLU (Çorum) — 

Efendim, Mehmet Hazer Beyefendinin temas et
tiği fıkra üzerindeki görüşümü arz etmek is
terim. Bir kere Köy Kanununa bu hükmün kon
muş olması ile aynı hükmün buraya konmasın
da bir mahzur olmasa gerektir. îskân Kanunun
da bu hükmün bulunuşu arzu ettiğimiz şeyin 
yerine getirilmesidir. Köy Kanununda, meralar 
köylülerin mânevi şahsiyetine tahsis edilir ve 
koy sicil defterine de kaydolunur, denilmekte
dir. Kasabalar içindeki meralar da kullanılır 
denildiğine göre bunda bir unutulma mı var
dır, bu hususu rica edeceğim. 

REİS — Hulusi Köynıen. 
IIULÛSÎ KÖYMEN (Bursa) — Efendim, 

burada Müfit Erkuyumcu arkadaşımın izah et
tiği ve İzzet Akçal arkadaşımızın da tafsilen 
belirttikleri gibi, göçmenlere verilecek gayri-
nıenkullerin kanun .gereğince tapuya tescili ya
pıldıktaki sonra bu gayrimenkul, arazi, bdna ve 
saire gibi gayrimenkuller artık tapuda kimin 
üzerine tescil edilmişse o kimsenin mülkü ol
ması gerekmektedir. Medeni Kanun da bunu 
icabettimr. Zaten bu kanun valinin emriyle tes
cil yapılması salâhiyetini veriyor. Vali de tes
cil yaptıracaktır. Şu halde bu kanunla hakları 
ihlâl edilen üçüncü şahıslar için yalnız bir hak 
kalıyor. O da, gayrimenkulun bedelini dâva et
mektir. Sahipsiz diye benim malımı göçmenlere 
tahsis ve tescil etmişsiniz, bedelini verin diye
bilecektir. Halbuki bir mal sahibinin istediği 
şekilde malına tasarruf etmesi hakkıdır ve bu 
tahdidedilemez. îster kiraya verir, ister kendi 
işletir, isterse satar parasını kullanır. Şu halde 
üçüncü şahıslar için burada bir yol kalıyor, ki 
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bu şekilde yanlış yapılan tescil dolayısiyle Hü
kümetten bir tazminat talebinde bulunmak me
selesidir. Bu tazminat hakkını tahdidetmekte 
mücbir bir sebep yoktur. Esasen Anayasaya gö
re l>ir vatandaşa teslim ve temin edilmiş olan 
hakları muhalif bir hüküm dercedilmesiyle ih
lâl edilmesi hakikaten yolsuzdur. 

Ben de diğer arkadaşlarımın noktayı naza-

\ 
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rina (iştirak ediyorum ve îzzet Akçal Beyin tek
lifinin kabulünü rica ediyorum. 

REİS — Efendim, Riyaset şu anda ekseriye-
; tin olmadığını tereddütsüz bir şekilde görmek-
! tedir. Mevcut takrirleri oyunuza arz etmiyorum. 

6 Eylül 1957 Cuma ıgünü saat 15 te toplan
mak üzere İnikada son veriyorum. 

Kapanma saati : 16,25 

T. B. M. M, Matbaası 


