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4. — Demeçler ve söylevler 499 

1. — Tabiî Üye Sıtkı Ulay'm; bir partiye 
intisap suretiyle kendi statüsünü tâyin et
tiğini, Cumhuriyet Senatosunun üçte bir 
üyesinin yeniden seçimi kur'asının çekil
mesinden sonra kendisinin de sinei millette 
bir vatandaş olarak hizmeti bir şeref ve 
bahtiyarlık telâkki ettiğini bildiren de
meci. 499 :500 

2. — Ankara Üyesi Hıfzı Oğuz Beka-ı 
ta'ıım yasama dokunulmazlığı ile ilgili 
muamelelerin Tüzük hükümleri dairesin
de intacını ve Başkanlık Divanına müte
veccih soruların Başkanlık Divanı sunu
şu olarak cevaplandırılmasının İçtü
züğün âmii' hükümlerinden bulunduğu
nu ifade eden demeci. 500:501 

5. — Başkanlık Divanının Genel Ku
rula sunuşları 501 

Sayfa 
1. — Cumhurbaşkanınca seçilen üyeler

den Cevdet Sunay'm Gruplarına girdiğine 
dair Kontenjan Grupu Başkanlığı tez
keresi. 501 

2. •—• Bağımsız Bolu Üyesi Sırrı Uzun-
hasaııoğlu'nun partilerine katıldığı hakkın
daki Adalet Partisi Grupu Başkanlığı 
tezkeresi. 501 

o .— S. S. C. Birliği, Birlik Sovyeti 
ile Millet Sovyeti Başkanlarının Türkiye 
Büyük Millet Meclisinden bir heyet için 
vâki davetlerinin kabule şayan görüldü
ğü ve nihai karar istihsali noktasından 
Genel Kurulun tasvibine sunulmasına dair 
Müşterek Başkanlık Divanınca karar ve
rildiği hakkındaki Başkanlık tezkeresi. 501 

6. — Görüşülen işler 502 

1. — Umumi hayata müessir âfetler do-
layısiyle alınacak tedbirlerle yapılacak 
yardımlara dair 15 . 5 . 1959 gün ve 7269 
sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler 
eklenmesi hakkında kanun tasarısının Mil-



Sayfa 
let Meclisince kabul edilen metni ve Ba
yındırlık, Ulaştırma ve İmar ve iskân, 
İçişleri ve Bütçe ve Plân komisyonları 
raporları (Millet Meclisi 1/706, Cumhuri
yet Senatosu 1/608) (S. Sayısı : 780) 502: 

515,545 -.546 
2. — 13 . 7 . 1956 tarihli ve 6802 sayılı 

Gider Vergileri Kanununa bağlı 1 numa
ralı tablo ile IV numaralı tablonun sonuna 
birer pozisyon eklenmesi hakkındaki ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul 
edilen metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Malî ve iktisadi İşler ve Bütçe ve Plân 
komisyonları raporları (Millet Meclisi 
1/122, Cumhuriyet Senatosu 1/650) (S. 
Sayısı : 779) 515:540 

Cumhurbaşkanlığı Kontenjanından Cumhu
riyet Senatosu Üyeliğine seçilen Cevdet Sunay 
andiçti. 

Cumhuriyet Senatosu 1/3 seçimlerinin yeni
lenmesi için (adçekme usulü) hakkmdü Baş
kanlık Divanı kararı ile ilgili Anayasa ve Ada
let Komisyonu raporunun gündeme alınması ka
bul edildi. Rapor üzerinde cereyan eden gö
rüşmeler sonunda adçekmenin 30 Mart 1966 
Çarşamba günü yapılması kararlaştırıldı ve 
Başkanlık Divanı kararı bu tashihle kabul 
edildi. 

Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğünde 
yapılan yolsuzluklar hakkında Cumhuriyet Se
natosu Araştırma Komisyonu raporunun görü
şülmesi, Ulaştırma Bakanının bu birleşimde ha
zır bulunmaması sebebiyle gelecek birleşime 
bırakıldı. 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi 
Ali Rıza Ulısman'm, bir öğretmene karşı yapı-

Sayfa 
7, — Sorular ve cevaplar 540 

B) Yazılı sorular ve cevaplar 540 
1. —• Cumhuriyet Senatosu İstanbul 

Üyesi Fikret Gündoğan'm, Danıştaya dâva 
açmış ve bu dâva neticesinde kesin hü
küm almış olan Ankara ve istanbul bele
diyeleri memurlarına dair yazılı soru 
önergesi ve Ticaret Bakanı Macit Zeren'in 
cevabı. (7/219) 540:543 

2. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üye
si M. Nuri Âdemoğlu'nun, Ceyhan Neh
rinin tehdidi altında bulunan Selimiye 
köyüne dair yazılı soru önergesi ve Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanı İbrahim De-
riner'in yazılı cevabı. (7/239) 543:544 

Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi Cenap 
Aksu ve 5 arkadaşınım İçtüzüğün 114 ncü mad
desi sonuna iki yeni fıkra eklenmesine dair 
içtüzük teklifi ve Cumhuriyet Senatosu Anaya
sa ve Adalet Komisyonu raporu üzerinde bir sü
re görüşüldü. 

Salt çoğunluğun bulunmadığı yolundaki id
dia üzerine yoklama yapıldı ve salt çoğunluğun 
kalmadığı tesbit edildi. 

22 Mart 1966 Salı günü saat 15 te toplanıl
mak üzere Birleşime, saat 18,40 ta, son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Gaziantep 

Kadri Kaplan Nizamettin Özgül 
Kâtip 

Eskişehir 
Ömer Ucuzal 

lan ithamlara dair sözlü soru önergesi, Millî 
Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir. (6/376) 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

SÖZLÜ SORU 
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2. — GELEN KÂĞITLAR 

Raporlar 
1. — 13 . 7 . 1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider 

Vergileri Kanununa bağlı I numaralı tablo ile 
IV numaralı tablonun sonuna birer pozisyon ek
lenmesi hakkındaki kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul edilen metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân 
komisyonları raporları (M. Meclisi 1/122; Cum
huriyet Senatosu 1/650) (S. Sayısı : 779) 

BAŞKAN — Yoklama yaptıracağım. 
(Yoklama yapıldı.) 

1. — Tabiî Üye Sıtkı Ulay'in bir partiye inti
sap suretiyle kendi statüsünü tâyin ettiğini, 
Cumhuriyet Senatosunun üçte bir üyesinin ye
niden seçimi kurasının çekilmesinden sonra ken
disinin de sinei millete bir vatandaş olarak hiz
meti bir şeref ve bahtiyarlık telâkki ettiğini bil
diren demeci. 

BAŞKAN — Sayın Ulay, Senato seçimleri 
konusunda hatırlatacağım bir nokta hakkında 
22 Mart Salı günü gündem dışı bir - iki da
kikalık söz ricasında bulunduğunu bir önerge 
ile bildirmektedir. Bir - iki dakikadan fazla ol
mamak üzere buyurun Sayın Ulay. 

SITKI ULAY (Tabiî Üye) — Muhterem ar
kadaşlarım, geçen hafta hararetli bir celseniz 
esnasında gündem dışı söz ricasında bulundu
ğumda, mutad yerimde oturmadığım için Sayın 

2. — Umumi hayata müessir âfetler dolayı-
siyLe alınacak tedbirlerle yapılacak yardımlara 
dair 15 . 5 . 1959 gün ve 7269 sayılı Kanunun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu ka
nuna bâzı maddeler eklenmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar ve İs
kân, içişleri ve Bütçe ve Plân komisyonları ra
porları (Millet Meclisi : 1/706; Cumhuriyet Se
natosu : 1/608) (S. Sayısı : 780) 

BAŞKAN — Yeter sayı vardır, görüşmelere 
başlıyoruz. 

Başkan tarafından görülememiş ve bu maruza
tımı yapamamıştım. Geçen hafta maksadını; 
hazır Senato seçim tarihleri tesbit edilirken, bi
liyorsunuz kendi arzumla statümü tâyin etmiş 
bulunduğumdan, arkadaşlarım tarafından veya 
ilgili mercilerce kendi durumumun da tâyin 
edilmesini sizlerden rica etmekti. Bir muhterem 
arkadaşımız bu mevzuda müracaatta bulundu
ğu için kendilerine huzurunuzda teşekkürlerimi 
takdim ederim. 

Geçen devre esnasında vâki müracaatımda 
bâzı mütehassıs arkadaşlarla Sayın Başkanlık 
Divanımız burada benim şahsan zikrine lüzum 
görmediğim esbabı mucibeyle bu işte şahsan 
müracaatta bulunmama razı olmamışlardı. 

Muhterem arkadaşlarım, yine arz ettiğim 
gibi kendi şahsi statümü, durumumu kendim 
tâyin ettiğim için ve yakın bir zaman sonra 

B I R I N C Î OTURUM 
Açılma saati- 15,000 

BAŞKAN — Başkanvekili Sırrı Atalay 

KÂTİPLER : Âdil Ünlü (Cumhurbaşkanınca S. Ü.), Ömer Ucuzal (Eskişehir) 

BAŞKAN — 62 nci Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

4. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

— 499 — 
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aramızda kura sekerek bir çok kıymetl i arka
daşlarımız ayrılacakları , için Senatör Sıtkı Ulay 
da. sizlere (livarda takibet t iğiniz yolda her' hu
susta yardımcı olmak amaciyle sinci millette 
bir va t andaş olarak, hizmeti, velevki bir isçi 
vakn ıdaş o larak dahi en büyük bir şerci.' ve 
baht iyar l ık te lâkki vdvv, Hepinize sonsuz mu
habbet ler imi ve saygılarımı takdim, ederim, 
(Alkışlar .) 

2. — Ankara (iyesi Hıfzı Oğuz Bekataühuı, 
yasama dokunulmazlığı ile ilyili muamelelerin 
Tüzük hükümleri dairesinde intaenu ve Başkan
lık Divanına müteveccih soruların Başkanlık 
Divanı sunuşa olarak cevaplandırıl'masının İçtü
züğün âmir lıilldhnl erinden bulunduğuna daiı: 
demeci ve Başkan'uı ccvahı. 

B A Ş K A N —- Sayın Bekata, bir önerge» ile 
zaptı sabık hakkmda söz istemektedir. Sayın 
Bekata, tam. tutanak hakkında mı, özet hakkın
da. mı? 

H I F Z I OHlIZ B E K A T A (Ankara) — Tuta
nak hakkmda. 

BAŞlvAN — Gündem. tanzimi hakkında da 
bir önergeniz var, şimdi zaptı sabık hakkında 
b î y u r u n ei'cnd)m. 

H I F Z I OfiÜZ B B K A T A (Ankara) — Sayın 
Balkan, s-ıvm arkadaşlarım, Senatomuzun müza
kere I (».rinde seimnefli yoldan ayrılmamak. \'e her 
hangi, bir yanlışı gelenek haline koymamak için 
zaptı sabık ve gündem mevzuunda bir gündem 
di.şı konuşma zaruretini duydum. Konu şudur ; 
İçtüzüğün 141 nci maddesi bir komisyona havale 
edilmiş bulunan, Anayasa ve Adalet Komisyonu
na, dokunulmaz! iki arla ilgili konuların bir ay 
zarfında karara bağlanmasını amirdir . Bu ko
misyonda İçtüzüğün bu sarili hükmüne rağmen 
üç. yıldır beki iyen dosyalar vardır . Bu dosyala
rın. bir an evvel iniacedilmcsi konusunda 8 - 1 0 
arkadaşla, birlikte bir soru önergesi hal inde muh
terem Başkanlık Divanına verilmiştir. Başkan
lık; Divanının görevleri yine İçtüzüğümüzün ti ncı 
maddesine göre; İç tüzüğün hükmünü uygulamak, 
7 nci maddeye göre Başkanın görevi, Başkanlık 
Divanı karar lar ını uygulamak ve İç tüzüğün hü
kümlerini yerine getirmek yine 6 ncı fıkrasına 
güre kanun ve tüzük hükümlerini uygulamak 
gibi s ıralanmaktadır . O halde bu nevi mevzular
da denetleme görevi Başkanlık Divanının, Başka

nın, Başka Î ı vek i 11 e r in i 11 v a z i l'e! eri cii mi esin den d i ı*. 
.Başkanın mazereti olduğu zaman da buna Baş
kanlık Divanının diğer yetkili üyeleri bu vazife
yi yerine ge! irmektedirler. 

Şimdi arkadaşlar ını Anayasanın 88 nci 
maddesi Türkiye» Büyük Mdlet Meclisinin ierai 
denetimle ilgili olan görevle: ini soru, gensoru 
ve sairre diye sıralıyor. Şu halde soru icrayı 
'deneticiniekte ilgili bir konu olduğu zaman gün
demimizde sorular içimde yer alır. Bizim verdi
ğimiz soru, icrayı den eti çimekle ilgili olmayıp 
doğrudan doğruya. Başkanlık Divanına müte
veccih bir soru olduğu için bu Anayasanın 
88 nci maddesimdr yer alan soru olmayıp, İçtü
züğün. .12 nci maddesinde yer alan sorudur . İş
te şimdi mevzuun içine girdik, bir - iki cümle 
ile bir l ikte neticeyi bağlamış olacağım. O halde 
Başkanlık Divanına müteveccih sorular icrayı 
denetlemekle, Hüküme t i denetlemekle ilgili so
rular kısmında yer almaz. Nitekim, yine İçtü
zükte bir madde hükmüne ıgöre, icrayı denet-
lenfekle ilgili verilen sorulara bir senatör imza 
atar . Halbuki bu soru ö'iıergesimde 8 - J0 sena
törün imzası vardır . Öyle ise, bu soru önerge
sinin yeri, gündemde icrayı denetlemekle ilgili 
soru önergelerinin olduğu yer değil, Başkanlı
ğın sunuşl aniyle ilgili olan yendir. İşte Başkan
lık Divanı gündemi tanzim ederken bir sehiv, 
bir yaııliişJık efseri olarak icraya demetlemekle il
gili kiMina koyduğu için bu önergemize bir tür 
lü sura gelememektedir . B u r a d a zapt ı sabık ile 
ilgili hususu ışöyle tamamlıyacağım. Geçen cel
sede bu soruya diğer sorulara cevap verecek. 
•bakanlar mcvcudo'lmadığı için sıra gelmişti. 
F a k ait Başkan, bu soruya cevap vermek üzere 
Sayın F ik re t Tutiıanıgll vazifeleııdirilmişti, o da 
yok tu r diye geçtiler. B u da doğru değildir . 
Günkü Başkamı!ık Divanına müteveccih olan 
her hangi bir sorunun cevabı Başkan, baışkan-
vekilleri, ha t t â kât ipler tarafımdan okunmak 
•süratiyle verilebilir. Binaenaleyh bir başkanve-
kiliinin mevcudolmayuşı Başkanlık Divanına mü
teveccih soru cevabının verilmemesi gibi bir ne
ticeye; varamaz. Bu i t ibar la oya konma'sıma da
hi lüzum olmadan gündemin düze İtilmesi ve 
Başkanl ık Divanına müteveccih bu lunan soru
nun sunuşlar kısmıma alınmak, suret iyle cevap
lan dır ılma'Si tüzüğüm âmir (hükümleri icabıdır. 
Bunun gerçekleştiri lmesi h i n bir önerge tak-
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dim ettim. Bu suretle bir yanlış teamüle de 
son vermiş olacağı/. 

Hürmet] erinde. 
BAŞKAN •— Sayın Bekaita'nın, İçtüzüğün 

12 nci maddesiyle ilgili Başkanlık Divanını he
def tutan soruların, Hükümeti demetleyen soru
larla bir arada değil, Başkanlık sunuşları içeri
sinde yer almasını istiyen talebi, hukukî bir mü
nakaşa açabileceği gitti, şimdiye kaclaır geleneği. 

5. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — Cumhurbaşkanınca seçilen üyelerden 
Cevdet Sunay'ın Gruplarına girdiğine dair Kon
tenjan Grupu Başkanlığı tezkeresi. 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Sayın Orgeneral Cevdet Sunay, Grupumuz 

üyeliğine oybirliğiyle kabul edilmiştir. 
Bilıgilorinize ara öderim. 

Kontenjan Grupu Başkanı 
Âmil Aritus 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

2. — Bağımsız Bolu Üyesi Sırrı üzunhasan-
oğlu'nun partilerine katıldığı hakkındaki A. P. 
Grupn Başkanlığı tezkeresi. 

BAŞKAN — Bir önerge dafha var, okutuyo
rum . 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Bağımsız Bolu Senatörü Sırrı Uzunhasanoğ-

lu partimize iltihak 'etmiştir. Bilgilerine arz olu
nur. 

Cumhuriyet Senatosu A. P. 
Grup Başkanı 

Samsun 
Fethi Tevetoğlu 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. (Alkış
lar.) 

3. — S. S. C. Birliği;, Birlik Sovyeti ile Mil
let Sovyeti Başkanlarının Türkiye Büyük Millet 

kurulmamış, bir husustur. Başkanlık Divanınca 
İm görüşleri tetkik edilecektir. Eğer münasip 
ve yerinde görülürse sunuşlar kısmında, eğer 
Başkanlık Divanınca bugünkü şekil münasip 
görülürse, yerinde tekrar sırasını alıp görüşme
ye devam edilecektir. Başkanlık Divanınca bu 
husus bir kere daha tetkik edilecektir Sayın 
Bftkata. Önergeniz de bu arada dikkate alına-
caktıır. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

Meclisinden bir heyet için vâki davetlerinin ka
bule şayan görüldüğü ve nihai karar istihsedi 
noktasından Genel Kurulun tasvibine sunulma
sına dair Müşterek Başkanlık Divanınca karar 
verildiği hakkındaki Başkanlık tezkeresi. 

BAŞKAN — Bir önerge daha var, okutu
yorum. 

Genel Kurula 
S. S. C. B., Birlik Sovyeti Başkanı Sayın 

İ. Spiridonov ile Millet Sovyeti Başkanı Sayın 
Y. Peyveiiin müşterek imzalarını muhtevi, 
21 Şubat 1960 tarihli ve Türkiye Büyük Mil
let Meclisinden 12 - 15 kişilik bir heyetin .1906 
Yazında veya Sonbaharında iki hafta müddetle 
Sovyetler Birliğine ziyaret maksadiyle davet 
edilmesiyle ilgili mektup münderecatmnı kabule 
şayan görüldüğü, nihai kararın istihsalini temi-
nen keyfiyetin Meclislerin Genel Kurullarının 
tasvibine sunulması, müşterek Başkanlık Diva-
nviiın 17 . o . 1966 tarihli toplantısında kararlaş
tırılmıştır. 

Tasviplerinize arz olunur. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı Y. 

i Kara 
Sırrı Atalay 

i BAŞKAN — Önergede bahis konusu edilen 
ziyaretin yapılması hususunu oylarınıza arz ecli-

| yorum; kabul edenler... Kabul etmiyenler... Tas
viplerinize sunulmuş ve ekseriyetle kabul edil
miştir. 

— 501 — 
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6. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Umumi hayata müessir âfetler do-
layısiyle alınacak tedbirlerle yapılacak yar
dımlara dair 15 . 5 . 1959 gün ve 7269 sayılı 
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkında ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabtd edilen 
metni ve Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar ve İs
kân, İçişleri ve Bütçe ve Plân komisyonları ra
porları (Millet Meclisi 1/706, Cumhuriyet Se
natosu 1/608) (S. Sayısı : 780) (1) 

BAŞKAN 
okutuyorum. 

Gündemle ilgili önerge vardır, 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin 1 nci görüşülmesi yapılacak işler 

kısmında bulunan 780 ve 779 S. Sayılı kanun ta
sarılarının görüşme süresi çok kısalmış olduğun
dan bütün işlere takdimen öncelik ve ivedilikle 
görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe ve Plân Komisyonu 
Başkanı 
İstanbul 

Erdoğan Adalı 

BAŞKAN — Görüşme müddeti, 23 Mart 1966 
günü. dolacaktır. Bu önergede bu tasarının di
ğer işlerden önce görüşülmesi talebedilmektedir. 
Her ne kadar bu önergede bir de 779 S. Sayılı 
kanun tasarısı varsa da bunu bilâhara oylarınıza 
arz edeceğim. Şimdi bu tasarının gündemde bu
lunan diğer işlerden önce görüşülmesi hususunu 
oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler.... Et-
miyenler.... Kabul edilmiştir. 

Komisyon?... Burada. Hükümeti . . Burada. 
Bütçe ve Plân Komisyonunun raporunun gerek
çesini okutacağım. 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 
16 . 3 . 1966 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisinin 14 Temmuz 1965 tarihli 

145 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görü
şülerek açık oy ile kabul edilen, Umumi hayata 
müessir âfetler dolayısiyle alınacak tedbirlerle 
yapılacak yardımlara dair 15 . 5 . 1959 gün ve 

(1) 780 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

7269 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi 
hakkında kanun tasarısı, Millet Meclisi Başkan
lığının 16 Temmuz 1965 tarihli ve 9234-52276 
sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkan
lığına gönderilmekle, Komisyonumuzun 15 -
16 Mart 1966 tarihli 11 ve 12 nci birleşimlerinde, 
ilgili İmar ve İskân Bakanı ile bakanlıklar tem
silcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve 
müzakere olundu. 

1 - Tasarı, 7269 sayılı Kanunun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı madde
ler eklenmesi suretiyle, umumi hayata müessir 
âfetler dolayısiyle yapılacak yardımın süratleıı-
dirilmesini ve tatbikatta görülen aksaklıkların 
giderilerek iyi sonuçlar alınabilmesini öngör
mektedir. 

Gerekçede, 15 Mayıs 1959 tarih ve 7269 sayı
lı Kanunun uygulaması esnasında görülen ak
saklıklar sebebiyle, bu kanunda bâzı değişiklik
ler yapılması zorunluğunun duyulduğu belirtil
mektedir. Tasarının getirdiği yenilikler olarak 
da; âfetlerin genel hayata etkiliğinin tesbitine 
dair bir yönetmelik hazırlanması; afetzedelerin 
barındırılmaları veya başka yerlere iskânlarının 
daha süratli olabilmesi için, Bakanlık temsilci
lerinden kurulacak komisyonların daraltılması; 
âcil yardım süresinin uzatılması, âcil barınma 
ihtiyacını karşılamak üzere İmar ve İskân Ba
kanlığına portatif baraka yaptırma veya satmal
ına veya kira ile bina tutma yetkisinin verilmesi 
hususları belirtilmektedir. 

Ayrıca, tasarı ile, âfetlerle ilgili kadastro iş
lerine ilişkin uygulama esaslarının Tapu ve Ka
dastro Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu 
Bakanlıkla, İmar ve İskân Bakanlığınca müşte
reken tesbit edilecek esaslar dâhilinde yapılma
sı ; kıymet belgelerinin düzenlenmesi, dağıtımı 
ve kullanma şeklinin açıklığa kavuşturulması; 
gerekli inşaat malzemelerinin öncelikle âfet işle
rine tahsisi; yeni kurulacak yerlerin içme suyu 
ile dere ve sel yataklarının ıslahının ilgili bakan
lık ve müesseselerce öncelikle yapılması; yapı
lan veya yaptırılan binaların borçlandırma be
dellerinin, ilgililerin geçim durumlarının göz 
önünde bulundurularak, Bakanlar Kurulu kararı 
ile maliyet bedelinin yarısına kadar indirilebil-
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mesi hususlarının da temin edileceğine işaret 
olunmaktadır. 

Âfete mâruz kalabilecek, tehlikeli durumda 
olan sahalarda da önceden tedbirler alınabilme
sini mümkün kılan, âfetlerin genel hayata tesi
rini, tesbit edilecek bir yönetmelikle daha ob
jektif kriterlere bağlanabilmesini temin edecek 
olan ve ödeme güçlüğü halinde, binaların mali
yet bedellerinin yarısı kadarının alınmamasını 
ve taksit sürelerinin genel olarak uzatılmasını 
sağlıyacak olan kanun tasarısı, Komisyonumuz
ca da uygun mütalâa edilmiştir. 

II - Millet Meclisince kabul edilen maddeler, 
Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 

III - Tasarının, Cumhuriyet Senatosundaki 
görüşme süresinin bitmesine az bir zaman kaldı
ğı cihetle, Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle 
görüşülmesi hususunda istemde bulunulması da 
kararlaştırılmıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üze
re Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
İstanbul 

M. E. Adalı 

Kâtip 
Ankara 

N". Ağırnaslı 
Aydın 

İ. C. Ege 
Kocaeli 

L. Tokoğlu 
Rize 

0. M. Agun 

Bu Kanunda Sözcü 
Yozgat 

İ. Yeşilyurt 

Tabiî Üye 
S. Küçük 

Kayseri 
H. Dikeçligil 

Ordu 
Ş. Koksal 

Van 
F. Melen 

BAŞKAN — Tümü üzerinde söz istiyen?.. 
Yok... Maddelere geçilmesini oylarınıza arz edi
yorum. Maddelere geçilmesini kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Ayrıca ivedilik hususu vardır. İvedilik husu
sunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

26 maddeyi değiştiren 1 nci maddeyi oku
tacak ve fakat bu 1 nci maddenin değiştirdiği 
2G maddeyi ayrı ayrı oylarınıza arz edeceğim. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 

Umumi hayata müessir âfetler dolayısiyle 
alınacak tedbirlerle yapılacak yardımlara dair 
15 . 5 . 1959 gün ve 7269 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 

maddeler eklenmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — Umumi hayata müessir âfetler 
dolayısiyle alınacak tedbirlerle yapılacak yar
dımlara dair olan 15 . 5 . 1959 gün ve 72G9 sayı
lı Kanunun 1, 2,3, 4, 6, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 21, 22, 23, 27, 28, 30, 31, 33, 36, 39, 40, 
42, 43 ve geçici 6 ve 7 nci maddeleri aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

BAŞKAN —• Değişiklik şekillerini teker te
ker okutuyorum. 

Genel hükümler 
Madde 1. —• Deprem (Yer sarsıntısı), yangın, 

su başskını, yer kayması, kaya düşmesi, çiğ ve 
benzeri âfetlerde; yapıları ve kamu tesisleri ge
nel hayata etkili olacak derecede zarar gören 
veya görmesi muhtemel olan yerlerde alınacak 
tedbirlerle yapılacak yardımlar hakkında bu ka
nun hükümleri uygulanır. 

Âfete uğrıyan meskûn yerlerin büyüklüğü. 
o yerin tamamında veya bir kesiminde yıkılan, 
oturulamaz hale gelen bina sayısı, zarar gören 
yapı ve tesislerin genel hayata etki derecesi; 
mahallî ekonomik ve sosyal özellikleri, zararın 
kamu oyundaki tepkisi, normal hayat düzenin
deki aksamalar ve benzeri hususlar göz önünde 
tutulmak suretiyle âfetlerin genel hayata etki
liliğine ilişkin temel kurallar, İçişleri, Maliye ve 
İmar ve İskân baaknlıklarmca hazırlanacak bir 
yönetmelikle belirtilir. 

Yukarda yazılı âfetlerin meydana gelmesin
de veya muhtemel olması halinde zararın o ye
rin genel hayatına etkili olup olmadığına İmar 
ve İskân Bakanlığının yönetmelik esaslarına gö
re, yapacağı teklif üzerine Bakanlar Kurulunca 
karar verilir. 

Şu kadar ki ; âfetin meydana gelmesi halin
de bu kanun gereğince alınması lâzımgelen âcil 
tedbirlerin ittihazına âfetin meydana geldiği 
bölgenin valisi yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 1. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Değiştirilen ikinci madde : 

Madde 2. — Su baskınına uğramış veya uğ
rayabilir bölgeler, İmar ve İskân Bakanlığının 
teklifi üzerine Devlet Su İşlerinin bağlı bulun
duğu Bakanlıkça; yer sarsıntısı, yer kayması, 
kaya düşmesi ve çığ gibi âfetlere uğramış veya 
uğrayabilir bölgeler ise, İmar ve İskân Bakan
lığınca tesbit ve bunlardan şehir ve kasabalar
da meydana gelen ve gelebileceklerin simi']arı 
İmar Plânına, İmar Plânı bulunmıyan kasaba 
ve köylerde de belli edildikçe harita veya kro
kilere işlenmek suretiyle, âfete mâruz bölge ola
rak İmar ve İskân Bakanlığının teklifi üzerine 
Bakanlar Kurulunca kararlaştırılır ve bu su
retle tesbit olunan sınırlar, İmar ve İskân Ba
kanlığının isteği üzerine ilgili valiliklerce ma
hallinde ilân olunur. 

Mahallî şart ve özellikler dolayısiyle yangın 
âfetine uğraması muhtemel olan sahalar, şehir 
ve kasabalarda belediye meclisleri, köylerde ih
tiyar heyetıeri tarafından tesbit ve kaymakam
ların mütalâası alındıktan sonra valilerin tas
vibi üzerine ilgili bölgelerde ilân olunur. 

BAŞKAN •—• Madde üzerinde söz ist iyeni. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — İkinci maddeye göre ilân edilen 
âfet bölgelerinde yeniden yapılacak, değiştirile
cek, büyütülecek veya esaslı tamir görecek res
mî veya özel bütün yapıların tabi olacağı teknik 
şartlar, İmar ve İskân ve Baymdrılık bakanlık
larınca hazırlanacak bir yönetmelikle tesbit olu
nur. 

Belediye teşkilâtı olan yerlerde belediyeler, 
olmıyan yerlerde ilgili teknik elemanlardan 
faydalanmak suretiyle vali ve kaymakamlar bu 
yönetmelik esaslarının uygulanmasını sağlamak
la. yükümlüdürler. 

Yönetmelik esaslarına aykırı olarak inşa olu
nacak yapılar 13 ncü maddede belirtilen usul 
dairesinde yıktırılır. 

Yer kayması, kaya düşmesi, çığ gibi âfetlere 
ıığrıyabileeek meskûn yerlerde alınacak önle
yici tedbirler, İmar ve İskân Bakanlığınca, su 
baskınına uğrayabilecek yerlerde ise, Devlet Sı; 
İşlerinin bağlı bulunduğu Bakanlıkça almır. Bu 
işlere ilişkin ödenek, tedbirleri almakla görevli 
Bakanlıkça karşılanır. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan Komisyondan 
sual soracaklar, buyurunuz e [endim. İster bu
radan, isterseniz yerinizden sorabilirsiniz. 

FİKRET GÜNDOĞDU (İstanbul) — Muh
terem. Başkan, muhterem arkadaşlarım, âfet 
bölgelerinin ilânını ve bunlara yapılacak işleri 
kapsıyan bu madde benim tatbikatta gördüğüm. 
bir aksaklığın izalesini gidermek için ve duru
mu biraz vuzuha kavuşturmak için Hükümet
ten veya Komisyondan bir sualim olacaktır. 

Şimdi bu âfete mâruz kalan bölge i erde, âfe
te mâruz kaldıkları için yeniden bir inşaat veya 
tamir yapma zarureti hâsıl oluyor. Belediye 
olan. yerlerde âfet bölgesi olarak ilân edilen 
mıntaka içindeki binaların tamirine müsaade 
edilmiyor. Öyle oluyor ki, âfet bölgesi olarak 
ilân edilen yer içindeki binalar, oraya Bakan
lıkça tahsisat gönderilip başka bir yerde, köy 
veya belediye kuruluncaya kadar geçen zaman 
zarfında evlerini normal olarak tamir ettirmek 
istiyenler sadece oranın âfet bölgesi ilân ('dil
mesi yüzünden belediyelere nuüraeaarları halin
de tamir ruhsatı alamıyorlar ve bâ?;ı hallerde 
seneler geçiyor. Vatandaşın evi barkı tamir'siz 
kalıyor. Bu bir vakıadır ve bunu Türkiye Cum
huriyeti dâhilinde âfete mâruz kalmış bölgeler
de yaşıyan vatandaşlar senelerden heri ıştıra.]) 
halinde sırtlarında taşırlar. Ne yapsak, ne et
sek bunun üstesinden gelememişizdir. Günkü, 
gerek bu kanunda gerekse belediyeler kanu
nunda ve imar ve iskân kanunlarında böyle 
bölgelerde tamirat yapılmasını yasa ılıyan hü
kümler vardır. Binaenaleyh, Sayın Başkan veya 
Komisyon bu madde ile mi, yoksa daha ziyade 
tamiratla veyahut da, yeniden yapılmakla ilgili 
maddelerden 'biri ile mi olacaksa İm hususu sa
rahaten dercetmelidirler. Şayet bunu yapnnya-
caklarsa bu maddeyi geri alsınlar, ben de bir 
tadil teklifi vereyim, üzerinde düşünelim, çare
sine bakalım. Vatandaş muztaript.;r\ hattâ bu 
senelerce sürebilir, 3 sene beş sene sürdüğü vâ-
kidir. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Komisyon. 
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA

Nİ ERDOĞAN ADALİ (Istanllml) — Sayın 
Gündoğan arkadaşımızın sualine Hükümet de 
ayrıca cevap verecektir, yalnız ben Komisyon 
adına Gündoğan arkadaşımızın sorusuna arzı 
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eevabediyorum. Âfet bölgesi umumi bir kap
sam, umumi bir mefhumdur. «Tehlikeli bölge» 
ayrı bir mefhumdur. Âfet bölgesi içeririnde teh
likeli bölgeler de olabilir. Bunun hakkında ta
sarının 14 neü maddesinde hüküm vardır. 
Muhterem, arkadaşımız 14 neü maddeyi okur
larsa orada «İkinci madde gereğince tesbit ve 
ilân olunan âfet bölgelerine dâhil şehir, kasaba 
ve köylerde bina ve mesken yapımı fen kurul
larınca tehlikeli görülen ve sınırlan, krokilerle 
tesbit olunan yerler, İmar ve İskân Bakanlığın
ca yapı ve ikamet için yasaklanmış âfet -bölge
leri sayılır ve durum belediyesi olan yerlerde 
belediyesince, köylerde ise ihtiyar nnelislerince 
hemen ilân edilir.» diyor. 

Bu bakımdan 14 neü maddede ayrıca cevap 
verilecektir. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) —- Bu su
alimin cevabı değildir. 

Ben bu bölgedeki insanların tâbi olacakları 
•statüyü sormaktayım. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, on bölgede
ki insanların tâbi olacakları statüyü .sormakta
dırlar, Say m Adalı. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA
NI ERDOĞAN ADALI (Devamla) — Bu kanu
nun 1.4 neü maddesinde kâfi cevap vardır buna. 
Belediyesi olan yerlerde belediye fen kurulları 
tarafından cevap verilecektir. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Menteşeoğlu h kâfi gö
rüyorsunuz. 13aşka söz istiyen? Yok.. .Maddeyi 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — İçişleri, İmar ve İsi'ân, Bayın
dırlık, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Tarım ba
kanlıklarınca âcil yardım teşkilâtı ve program
ları hakkında genel esasları kapvsıyan bir yönet
melik yapılır. 

Bu yönetmelik esasları dairesinde âfetin 
meydana gelmesinden sonra j^apilacak kurtar
ma, yaralıları tedavi, barındırma, ölüleri göm
me, yangınları söndürme, yıkıntıları temizleme 
ve felâketzedeleri iaşe gibi hususlarda uygulan-
nıak üzere görev ve görevlileri tâyin, toplanma 
yerlerini tesbit eden bir program valiliklerce 
düzenlenir ve gereken vasıtalar hazırlan/ırak 
muhafaza olunur. 

Bu programların uygulanması, valiliklerce 

kurulacak kurtarma ve yardım komitelerince 
sağlanır. 

Ancak, 7126 sayılı Sivil Müdafaa Kanununa 
göre teşkilât kurulan yerlerde âcil kurtarma ve 
yardım işleri, yukarda belirtilen komite ile sö

zü geçen sivil savunma teşkilâtı tarafından 
müştereken yürütülür. 

İlçe, bucak ve köylerde tafsilât1) çalışma 
muhtıraları ve uygulama programları tasdikli 
il muhtıra ve programlarındaki esaslar daire
sinde ilçelerde kaymakamlar, bucak ve köyler
de bucak müdürleri tarafından düzenlenir; il 
kurtarma ve yardım komitesinin incelenmesin
den sonra valilerin onayı ile kesinleşir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Mülkiye âmirlerine verilen olağanüsbü .yet
kiler : 

Madde 6. — Genel hayata etki1 i âfetlerin 
meydana gelmesinden sonra vali ve kaymakam
lar (Askerler ve hâkim sınıfında bulunanlar 
harieolmak üzere) 18 - 65 yaş arasındaki bütün 
erkeklere görev vermeye, bedeli, ücreti veya 
kirası sonradan ödenmek üzere can1!, cansız, 
resmî ve özel her türlü taşıt araçlarına ve ge
rekli makina alât ve edevatına elkoymaya ve 
hiçbir kayda ve merasime tabi olmakszın teda
vi, kurtarma, yedirme, giydirme ve barındırma 
ve bu gibi işlerin gerektirdiği âcil sannalmalaı*ı 
yapmaya, Devletçe, mahallî idareler;, evkafa, 
İktisadi Devlet Teşekküleri ile bunlara bağlı 
kurumlara ilişkin her türlü taşınmaz malları; 
yetmemesi halinde de diğer tüzel ki-sTer ile ger
çek kişilere ait, bina, konut ve müştemilâtı ile 
bahçe ve arsa gibi araziyi geçici olarak işgale 
yetkilidir. 

Bu madde ile tanınan yetkinin kullanma 
'süresi; âfetin bitiminden itibaren; yedirme ve 
tedavi işlerinde en çok 15 gün, d'ğer işlerde 
ise 7 gündür. 

Kendilerinden yardım istenilen âfet bölgesi 
civarındaki vali ve kaymakamlar yııkarıki fık
ralarda yazılı yetkilerini kullanarak bütün im
kân ve vasıtalarla yardıma medburdnılar. 

BAŞKAN — Sayın Om ay. 
İBRAHİM SAFFET OMAY (Ankara) — 

Muhterem arkadaşlar, madde genel hayata et
ki yapacak âfetler meydana geldiğinde idare 
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âmirlerine, valilere, kaymakamlara büyük yet
kiler tanımaktadır. Bunlar insanla •; görevler 
verebileceklerdir, canlı cansız her türlü taşıt
lara, araçlara elkoyabileceklerdir. Âmme mües
seselerinden tüzel ve gerçek kişilde ait binala
ra konutlara ve müştemilâta, bahçelere arsalara 
elkoyabileceklerdir. Gerçi maddeye göre bun
ların bedeli verilecektir, bir angarya mahiyetin
de olmıyacaktır. Ama Anayasanın ve diğer 
mevzuatımızın himayesinde bulunan temel bâ
zı masuniyetlerle ilgilidir bu madde. Bu itibar
la bu maddenin tatbikinde - hiç t;.Linin etme
mekle beraber kürsüden ifadeyi zaruri görüyo
rum - birtakım hissi sebeplere âlet olunacağını 

ümidetmemekle beraber, olunmaması lâzımgel-
diğini hatırlatıyorum. İcranın bu maddenin 
tatbikinde çok dikkatli ve basire+li olmasını 
candan temenni ediyorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen var mı? Yok. 
Maddeyi kabul edenler... Kabul ctmiyenler... 
KaJbul edilmiştir. 

Âfet bölgelerinde yapılacak tek ı*k işler : 

MADDE 13. — a) Âfetten som\, İmar ve 
İskân ve Bayındırlık Bakanlıkları il o varsa ma
hallî belediye fen elemanından kurulacak fen 
heyetleri tarafından âfetin meydana geldiği 
arazinin durumu ile resmî ve özel bütün yapı
lar ve kamu tesisleri incelenerek düzenlenen 
hasar tesibit raporu değerlendirilmek üzere İmar 
ve İskân Bakanlığına, bilgi için de Bayındırlık 
Bakanlığına gönderilir. 

Arazinin tehlikeli durumu ve binaların gör
düğü hasar bakımından yıktırılması ve boşal
tılması gerekenler hakkında, o il ve ilçenin en 
büyük mülkiye âmirine ayrı bir rapor verilir. 
Bu makamlarca böyle binalar derhal -boşalttırı
lır. Yıkılması gerekenler için en çok 15 gün sü
re verilerek tehlikenin giderilmesi sahiplerine 
bildirilir. Mahallinde sahibi bulunmadığı tak
dirde durum, maihallî vasıtalarla ilâr. edilmek 
suretiyle, bildiri yapılmış sayılır. 

Mal sahibi veya vekili, bu bildir'ye karşı 7 
gün içinde yetkili idare kurullarına itiraz ede
bilir. İdare kurulları bu itirazı en geç 15 gün 
içinde inceler ve karara bağlar. 

Süresinde itiraz olunmıyan, yahut itiraz olu
nup da idare kurullarınca yıkılması onaylanan 
binaları malsahibi yıkmadığı takdirde, bu bina
lara el konulacak yıkma parası yıkıntıdan elde 

edilecek malzeme bedelinden ödenmek üzere, 
mahallin en büyük mülkiye âmirinin emri ile 
yıktırılır. 

Yıkıntıdan elde edilecek malzeme bedelinin 
tamamı yıkma parasını karşılamadığı takdirde, 
kalan kısmı, 33 ncü maddede teşkil edilen fon
dan ödenmek suretiyle yıktırılır. 

b) Hasar görmüş, fakat ıslahı mümkün 
'olan binaların fen kurallarının göstereceği şart
lara göre tamiri yapılıncaya kadar içine giril
mesine ve oturulmasına izin verilmez. Bu bina
lar bir yıl içinde tamir ettirilmediği ve itiraz 
da olmadığı takdirde yukarıdaki esaslar daire
sinde yıktırılabilir. İtiraz halinde mahallî idare 
kurullarınca 15 gün içinde incelenir ve karara 
bağlanır. İtiraz sebepleri yerinde görüldüğü 
takdirde süre bir sene daha uzatılabilir. 

c) Resmî daire ve müesseselere alt bina
lardan bu madde gereğince yıktın iması gere
kenler, yıkma masrafları ilgili daire; ve müesse-
selerce sonradan karşılanmak şartiylc, fon he-
salbmdan ödenerek yıktırılır. 

ç) Yer kayması, kaya düşmesi gibi âfet
lerde, tehlikenin devamı veya tekrarı ihtimali 
üzerine boşaltılan binaların tehlikeye karşı ke
sin tedbir alınıncaya kadar işgalin^ veya hasa
ra uğrayanların tamirine müsaade edilmez. Ted
bir almamıyacağma karar verildiği takdirde 
tehlikeli mahal içindeki binalar yukarıdaki 
esaslar dâhilinde yıktırılır. İmar ve İskân Ba
kanlığınca âfete karşı arazide gerekli tedbirle
rin ahi)ması tehlikeye mâruz yapılan:! yıkılma
sı ve topluluğun başka yere taşııımaısmdan da
ha ekonomik görülürse, bu tedbirlerin alınma
sı için lüzumlu ödenek 33 ncü maddede yazılı 
fondan ödenir. Tehlikenin giderilmesiyle ted
birler için yapılan harcamalar borçlanmaya ta
bi tutulmaz. 

d) Afete uğramış yahut uğraması muhte
mel yerlerde âcil barınma ihtiyacını Karşılamak 
üzere, İmar ve İskân Bakanlığınca kiralık bi
nalar tutulabileceği gibi, bu maksat için geçici 
ve portatif barakalar da yaptırılaıb':..*:• veya sa-
tmalma,bilir. Kiralık binalar ile geçk ve porta
tif barakalarda barındırılan muhtaç afetzede
lerden en çok 3 ay süre ile kira alınmaz. Bu sü
renin bitiminden sonra ilgililer İmar- ve İskân 
Bakanlığınca takdir edilecek kirayı ödemeye 

— 506 — 
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mecburdur. Yeniden bina yaptırılmasını istemi-
yenler, her ne sebeple olursa olsun İ3U yerler
de en çok bir yıl oturabilirler. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler. . Kabul edil
miştir. 

Madde 14. — İkinci madde gereğince tesbit 
ve ilân olunan âfet bölgelerine dâhil şehir, ka
saba ve köylerde bina ve mesken yapımı, fen 
kurullarınca tehlikeli görülen ve sınırları kro
kilerle tesbit olunan yerler, îmar ve İskân Ba
kanlığınca yapı ve ikamet için yasaklanmış 
âfet bölgeleri sayılır ve durum belediyesi olan 
yerlerde belediyesince, köylerde ise ihtiyar mec
lislerince hemen ilân edilir. 

Belediyesi olan yerlerde belediyeler, olmıyan 
yerlerde ihtiyar meclisleri bu yasak1..nmış âfet 
bölgesi hükmünü uygulamakla" görevlidir. Hilâ
fına hareket edildiği takdirde yapılmış veya 
yaptırılmakta olan binalar vali ve kaymakam
ların emri ile yıktırılır. 

Yasaklanmış âfet bölgesi sınırları, alınacak 
tedbirlerle tehlikenin önlenmesi oranında daral
tılır veya tamamen kaldırılır. Bıı husus da aynı 
şekilde duyurulur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler .. Kabul edil
miştir. 

Madde 15. — Âfet dolayısiyle hasara uğra
mış şehir ve kasabaların imar plânı nevcudolup 
da İmar ve İskân Bakanlığınca değiştirilmesi 
gerekli görülmediği takdirde, inşaata mevzuat 
dairesinde hemen izin verilir. 

Mevcut imar plânının kısmen değiştirilmesi 
gerekli görülen şehir ve kasabalarda, bu deği
şiklik plânları, İmar ve İskân Bakanlığınca 
5 ay zarfında yaptırılır. 

İmar veya istikamet plânı olmıyan veya olup 
da tamamen değiştirilmesi gereken yeı lerde ha
lihazır harita ve imar veya istikamet plânı İmar 
ve İskân Bakanlığınca öncelikle yapılır veya 
yaptırılır. 

Bu plânlar yapılıncaya kadar gelecekteki 
plânlara göre esaslı inşaat yaptırılmasma İmar 
ve İskân Bakanlığınca izin verilebiliv 

Yukarıda yazılı hallerde veya yerinin değiş
tirilmesi gereken şehir ve kasabalarda ilgilile
rin âfetten masun yerlerde gösterilecek arsalar 

üzerinde, ilk barmma tedbiri olarak geçici ba
raka inşasına izin verilebilir. Bu tü.lü geçici 
inşaatın, imar plânı olan yerlerde, âfetin vuku
undan; imar plânı olmıyan veya değiştirilen 
veya yerleri değiştirilecek olan şehir ve kasa
balarda, yeni plânların onanmasından itibaren 
bir yıl içinde sahipleri tarafından yıkılması 
mecburidir. Aksi halde masrafları yıkıntı bede
linden ödenmek üzere mahallin en büyük mül
kiye âmirinin emri ile belediyelerce yıktırılır. 
Bu bir yıllık süre zaruret halinde ilgili valili
ğin teklifi üzerine îmar ve İskân Bakanlığınca 
gerektiği kadar uzatılabilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Âfet bölgelerindeki bir topluluğun kaldırı
larak başka yerlere taşınması : 

Madde 16. — Grenel hayata etkili âfetlerden 
önce veya sonra kesin lüzum üzerine meskûn 
bir topluluğun bir kısmının veyı üı marnının 
kaldırılarak başka mahallere toplu olarak ve
yahut dağıtılarak yerleştirilmesi; İçişleri, Mali
ye, Bayındırlık, Sağlık ve Sosyal Yardım, Ta
rım, Millî Eğitim, Sanayi, İmar ve İskân ve 
köylerde Köy İşlerine bakan bakanlıklar mü-
tahassıs temsilcilerinden kurulacak biı komite
ce incelendikten sonra Bakanlar Knralu kararı 
ile İmar ve İskân Bakanlığı tarafından yaptı
rılır. 

Ancak, bu toplu nakiller aynı belediye ve 
köy sınırları içinde ise Bakanlar Kurulu kara
rma lüzum kalmaksızın İçişleri ve İmar ve İs
kân bakanlıklarınca müştereken yapılır. 

Âfete uğrıyanların nakilleri, belediye veya 
köy sınırları dışına yapıldığı takdirde, ilk ta
şınmalarına ait zaruri masraflar karşılamak 
üzere, istiyen ailelere ilçe sınırları içindeki yer 
değiştirmelerinde (1 000) lirayı, ilçe sınırları 
dışındaki yerleştirmelerinde ise (2 000) lirayı 
geçmemek kaydiyle ve kefil alınmak suretiyle 
İmar ve İskân Bakanlığınca 10 yıl vâdeye ka
dar faizsiz olarak fondan kredi yardımı yapıla
bilir. 

Verilen bu kredi, yıllık eşit taksitler halin
de tahsil olunur. Vâdesinde tahsil olunamıyan 
taksitlerden % 5 (yüzde beş) nisbetinde gecik
me faizi alınır. 
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Ancak, yerleştiri len bu ailelerden konut kre
disi verilenlere o tar ih teki geri kalan borçları 
konut kredisine ilâve edilerek tahsil edilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Ltmiyenler... Ka'bul edil
miştir. 

Kıymet takdir i , parselleme ve dağıtma. : 
Madde .17. — Âfet böl^elc-inde hasara U"TI -

yan veya uğraması muhtemel kısımlar içinde 
'bulunan taşınmaz mallarla imar ve İskân Ba
kanl ığınca üzerinde bina yapt ı r ı lmak üzere 
teslnt edilen veya yavşakla um iş olan bölgelerde
ki taşınmaz malların kıymetleri aşağıdaki uıad-
delerde gösterildiği şekilde takdi r ve tes'bit edi-
liv. 

Bu kıymetlere göre taşınmaz mallar için 
birer kıym'et belgesi tanzimine ve bu belgelerin 
sahiplerine verilmesi karşıl ığında sözü geçen 
taşınmaz •malları Hazine adına teseii et t i rmeye 
İmar ve İskân Bakanlığı yetkil idir . 

Ancak, yasaklanmış âfet bölgeli olarak tos-
bi t edilen yerler içinde kalan şahıslara ait gay-
rimcnkullerden, 

a) Âfete uğrayanlar veya, uğraması muhte
mel olanlar, aynı köy veya belediye sınırları 
içinde bir yere taşındıklar ı takdirde , arsalar ı 
hariç, yalnız sağlam kalan binaların kıymet 
belgesi verilir. 

b) Aynı köy veya belediye sınırları dışın
da kalan l)a<şka bir 'mahalle nakledileceklerin 
ise, arsalar ına ve.ya sağlam binalarına karşılık 
kıymet belgesi verilir. Bu bina ve arsalar Hazi
neye geçmiş sayılır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Ka'bul edenler... Btıniyenler... Kaimi edil
miştir. 

Madde 18. — 15u kanuna göre âfet sdbehiyle 
İmar ve İ skân Bakanl ığınca lüzum görülecek 
yerler in kadast rosu, i lânların yapılmasına ve 
kad astr o komisyon 1 arının kuru km a: rı n a 1 üzu 111 
kalmaksızın kadas t ro postalarına belediyece 
veya köy iht iyar heyetince iki bilirkişi veril
mek ve tasarruf tetkikleri , mahallî kadas t ro 
müdürü ve tapu memuru tarafından ifa olun
mak suret iyle 201 o sayılı Kadastro ve Tapu 
Tahr i r K a n u n u n a öncelikle Tapu ve Kadas t ro 
Genel Müdür lüğünce yaptır ı l ı r . 

Kadas t ro sonucunu belirten cetveller, 'bele
diye başkanının veya, köy iht iyar heyetinin 
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çalıştıkları 'binaların kapışımı uygun yerlere ('A) 
gün. süreyle asılır, ve keyfiyet mahall inde mû
tat vasıtalarla ilân. olunur. Bu süre sununda 
1 esinti er kesinleşir. 

Anlaşmazlıklar mahallî m alık em elerce h a. Ho
lünü r. 

Sözü edilen kadast ro işlerine ilişkin uygula
ma, İmar ve İskân Bakanlığı ile Tapu ve Ka
dastro Genel 'Müdürlüğünün bağlı olduğu Ba
kanl ık arasında, müşterekim tesibit e d i l c e k 
esaslar dâhilinde yapılır . 

B A Ş K A N - S a y ı n Omay, 
İBBAriİM: Ş A K İ R T OMAY (Ankara) — 

Muhterem arkadaşlarını, madde kadastro işle
rini hattâ bâzı kainini formaliteleri de berta
raf ederek büviik önem verilmesi bakımından 
cidden memnuniyetimi muciboldu. Ancak bu
rada. 20 K> numaralı Kanıma göre yapılacak 
olan. bir tatbikat vardır. Bu maddeyi umumiyet, 
itibariyle İmar ve İskân Bakanlığınım kendi ta
sarrufunda, bulundurul) , kadastronun tasarrufu 
dışında., mütalâa etmemesinden dolayı da memnu
niyetimi ifade etmde isimim. Şu halde bun
da, maddemin biraz muğlak olması sebebiyle 
şu elbet i teshil, etmek isterim ve komisyonun 
da katılacağını ümidedere'k rica etmek isterim 
ki, kanunini uygulanmasında İmar ve İskân 
Bakanlığı, bu, 20!?> numaralı Kanunun , .İmar 
ve İskân Bakanlığınca, değil, münhasıran Tapu 
Kadastro Umum Müdürlüğünce yani teknik 
işler bakımındam kanunun uygulanacağını. Ko
misyonun teyidedeceğini iimidetmek isterim. Bu 
daire teknik dairedir, bu işte bilgili daire
di r , ihtisası olan dairedir. Her hangi bir te
dahüle mahal kalmamak için. 

B A Ş K A N — Komisyon?.. Hükümet i . . 
B Ü T Ç E VB İMÂN KOMİSYONU BAŞ

K A N İ EK 1)0(1 AN A D A L İ (İstanbul) — E f e n 
dim müşterek, hem bakanlık, hem genel müdür
lük taraflından yapılacaktır . 

BAŞKAN — Başka söz istiyen?.. Yok. Mad
deyi oylarınıza arz ediyorum. Ka'bul edenler... 
Etmiyeııler... Kabul edilmiştir. 

Madde .B>. — .17 nci maddedeki taşınmaz 
malların bedelleri,' köylerde köy ihtiyar heyet
lerinden bir kişi, mahallin en büyük mülkiye 
amirince görevlendirilecek bir fon elemanı ve 
mahallî maliye veya t apu teşkilâtından bir 
kişiden, şehir ve kasabalarda ise beledi ve mec-
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lisî üyelerinden bir, mahallî maliye veya tapu 
teşkilâtından bir ve en büyük mülkiye ami
rince görevlendirilecek bir teknik elemandan 
meydana gelecek üç kişilik komisyon marife
tiyle takdir ettirilir. Teknik eleman bulunmı-
yan yerlerde bu işlerden anlıyan bir kimse 
komisyona alınır. Komisyonlar mahallin en 
büyük mülkiye âmirleri tarafından teşkil edi
lir. Komisyonlar aralarında seçecekleri başka
nın başkanlığında çalışır ve çoğunluğa göre ka
rar verir. 

Sözü geçen taşınmaz malların yüz ölçüle
rini, özelliklerini ve takdir edilen bedeli içine 
alan cetveller, İO gün süre ile, mahallî imkân 
ve şartlara göre ilân olunur. 

Takdir edilen kıymete karşı ilân süresinin 
bitiminden itibaren 7 gün içinde taşınmaz ma
lın bulunduğu yerdeki asliye hukuk mahke
mesinde dâva açılabilir. Dâvanın açıldığı ta
rihten itibaren, 8 gün içinde taraflar mahke
meye çağrılırlar. Bu dâvalar basit muhake
me usulüne tabidir ve diğer dâvalara tercihli 
olarak görülür. Dâvanın açılması veya teniyiz 
talebi, bu kanuna göre yapılacak işlemleri ve 
inşaat işlerini hiçbir suretle durduramaz. Bu 
dâvalar dolayısiyle, mahkemelerce ihtiyati ted-
'bir kararı verilemez. 

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

Madde 21. —• Âfet bölgesi içinde ve, dışın
la tesbit olunan imar ve iskân alanları için
deki taşınmaz mallardan Hazineye, özel ida
reye, belediyeye, köy tüzel kişiliğine veya kat
ma bütçeli idarelere aidol ani ardan (Vakıflar (Şe
nel Müdürlüğü taşınmaz malları ile Hazineye 
ait taşınmaz mallardan bir kamu hizmetine 
tahsis edilenler hariç) ihtiyaca tekabül edem 
miktarı îmar ve İskân Bakanlığının isteği üze
rine bedelsiz olarak bu ise tahsis ve temlik 
olunur. 

Âfet sahaları içinde ve dışında yeniden ku
rulacak iskân yerleri (Şehir, kasaba, köy) ile 
mevcut iskân sahalarına yapılacak eklemeler için, 
yakardaki hükümler dairesinde nrazi temini 
mümkün olmıyan hallerde (Normal gelişme 
alanlarına öncelik verilmek şart iyi e) arazi ve 
bina satınalmabieceği gibi, kamulaştırma mev
zuatı dâhilinde, kamulaştırma da yapılabilir. 

Bu maddeye göre sağlanan taşınmaz inallar 
imar ve iskân Bakanlığının isteği üzerine, ay
rıca ferağ şartı aranmaksızın Hazine adına re'sciı 
tescil olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen... 
Yo'k. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 22. •— 17 ve 21 nci maddeler gere
ğince sağlanan taşınmaz mallar, birleştirildikten 
sonra îmar ve İskân Bakanlığımca onanmış imar 
ve istikamet plânlarına göre parsellere ayrılır. 
Bu suretle meydana gelen parseller adı geçen 
Bakanlığın isteği üzerine ilgili tapu dairesince 
tescil olunur. 

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

Madde 23. — Hazine mülkiyetine geçen arsa
lardan İmar ve İskân Bakanlığınca görülen lü
zum üzerine toplu inşaat yapılmıyaın yerler
de, bu kanundan faydalanacak olanlardan ya
pısını belli süre içerisinde yapmayı taahhüde-
denlere noter huzurunda kur'a çekilerek ar
saları verilebileceği gibi bunlara ayrıca teknik, 
ve borçlandırmak suretiyle yapı malzemesi ve 
para yardımı da yapılabilir. 

Üzerinde toplu inşaat yapılacak veya yu
karıdaki fıkraya göre verilecek arsaların be
delleri, 19 ncu maddede yazılı komisyonca tesbit 
edilir. 

Ellerinde kıymet belgesi bulunanların borçla
rından bu belge tutarı düşülür, fazlası kendi
lerine ödenir ve noksanı borçlandırılır. 

Kıymet belgesi sahiplerinden bina yapmıya-
caklara istedikleri takdirde arsa verilebilir.' 

İmar plânında kamu hizmet ve tesisleriyle 
ve ibadet yerleri içim gösterilen yerler İmar 
ve İskân Bakanlığının izni ilie ilgili müessese
lere bedelsiz olarak verilir. 

Yukarlaki fıkralar gereğince dağıtım ve 
tahsise tabi tutulan arsalar, İmar ve İskân Ba
kanlığının isteği üzerine, tapu dairesi tarafın
dan tahsis edildikleri şahıslar, hissedarlar veya 
varisleri adına tescil olunur. 

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

Madde 27. —İnşa edilecek binalar için yapı
lacak harcamalar ile, üzerine bina yapılan 
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arsalarım, bedeller1! o binaların maliyetini teşkil 
eder, harita alımı, imar plânı ve proje dü
zenlenmesi, araştırma ve gerekli teknik yardım 
giderleri ile yeniden yapılacak veya tamir edi
lecek kamuya alit yol, su, elektrik ve kanali
zasyon tesisleri giderleri borçlandırmaya tabi 
tutulmaz . 

Taşınmaz mal için bu şekilde tesbit edilen 
maliyet bedellerinden sahiplerine ait kıymet 
belgelerindeki miktarlar çıktıktan sonra, geri 
kalanı borçlandırmaya esas tutulur. 

Kıymet belgelerindeki bedellerin fazla olması 
halinde aradaki fark sahiplerine ödenir. 

Madde 28. — Bu kanundan faydalanmak su
retiyle kendileri için bina yaptırılmasını isti-
yenlerin, imar ve tskân Bakanlığınca yapıla
cak yardıma dair ve o yerde yapılan ilândan 
itibaren iki ay içinde mahallin en büyük 
mülkiye âmirine yazılı müracaatta bulunma
ları ve taahhütname vermeleri mecburidir. 

Kamulaştırma sahasındaki bina sahipleri 
için bu süre kamulaştırma kararının kendile
rine bildirilmesiyle veya ilân tarihinden iti
baren hesaplanır. 

thale suretiyle yapılacak inşaatlarda ihale 
tarihinden, emanet usuliyle yapılacak inşaat
larda inşaata başlandıktan sonra îmar ve is
kân Bakanlığınca haklı görükniyecek bir se
beple taahhüdünden dönenlerden, kusurlarının 
derecesine göre, 500 liradan 2 000 liraya kadar 
tazminat alınarak fona yatırılır. 

Yapılarını kendileri yapacak olanlardan 
ise, arsaların elde edilme işlemlerinin sonuç
landırılmasından sonra taahhüdünden dönenle
rin; bunlara ait yapı ve arsalar satılarak muac-
celiyet kesbeden borçları kapatılır. Satış be
deli borçlandırma bedelinden az olursa farkı, 
tahsilinde fona yatırılmak üzere, Türkiye Em

lâk Kredi Bankası tarafından kendi alacağı 
gibi taahhütname sahibinlen tahsil olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul eddilmiştir. 

Madde 29. — Yıkılan, yanan veya ağır ha
sara uğrıyan veya uğraması muhtemel olan bi
nalarda ve imar plânları gereğince kamulaş
tırılmasında zorunluk bulunan yerlerdeki bina

larda birlikte oturan aile fertlerine ve mi
rasçıların çokluğu halinde bunlara birden 
fazla bina yaptırılamıyacağı gibi, kendisine veya 
eşine ait o yerde aynı cins müstakil başka bir 
binası veya dairesi olanlara da bina tahsis edi
lemez. 

Âfete uğrayan dükkân, fırın, otel ve ha
mam gibi ekonomik ve sosyal hayatı kesintiye 
uğratan işyerlerine ait binalar için imar ve 
tskân Bakanlığınca belirtilecek esaslara göre 
yapılacak yardım, maliyet bedelinin % 55 ni (yüz
de yetmişbeşirii) geçemez. Ancak o yerde ken
disine veya eşine ait müstakil aynı cins başka 
bir işyeri bulunanlar, bu yardımdan faylalana-
mazlar. 

Bina veya işyeri sigortalı ise yapılacak 
yardımdan sigorta tutarı indirilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 30. — iştirak veya müşterek mülki
yet halinde bulunan bina için hissedarlarına 
bu kanun hükümlerinden faydalanarak yine aynı 
şekilde hisseli olmak üzere yalnız bir bina 
yaptırılır. Ancak, yıkılan, yanan, ağır hasara 
uğrayan, yahut âfetle ilgili kamulaştırma do-
layısiyle yıktırılması gereken yerlerdeki bina
larla, âfete uğrıyabilecek bölgelerdeki binalar
da, birden fazla aile ikamet ettiği takdirde, 
her aile bu kanun hükümlerinden ayrı ayrı fay
dalanabilirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen... 
FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Bir 

soru sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurum efendim. 
FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Efen

dim bu maddeye göre âfete uğrıyan bir yer
de oturan kimselere yalnız bir yuva veya bir 
yer yapmak için imkân veriliyor. Halbuki 
şöyle bir yerleşme tarzı var Türkiye'de; 
bilhassa köylerde, öteden beri aile içinde ge
lişmiş. büyümüş, şimdi üç, dört aile teşkil 
etmiş çocuk veya kızlar var. Ama bunlar bir 
babanın evinde veya avluda oturuyorlar, bir 
yerde çalışıyorlar. Şimdi böyle âfet dolayısiyle 
bir yere naikledilmek istendiği zaman onlar 
da gelip müracaat ediyorlar, biz de yine bir 
aile gibi temekkün etmek istiyoruz, yerleşmek 
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istiyoruz, diyorlar. Acaba bu şekilde oturan
lar, bir aile içinde büyüyerek çoluk çocuk sa
hibi olmuş, medeni hukuk bakımından aile ola
rak tanımlananlar, bu kanundan faydalanacak
lar mıdır? 

İMAR VB İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Muğla) — Son fıkrasında 

vardır... 
FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Tar-

sin etmek istiyorum, onun için arz ettim. 
BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 31. — Bu kanuna veya âfete iliş
kin hükümler taşıyan diğer kanunlara göre, 
yapılan, yaptırılan veya yaptırılacak olan 
binalardan türlü sebeplerle artanlar İmar ve 
İskân Bakanlığınca aşağıdaki sıraya göre iş
leme tabi tutulur : 

a) Bu binaların yaptırılmasını gerektiren 
âfetten sonra meydana gelmiş yeni bir âfet
ten zarar görenlere veya zarar görmesi muh
temel olanlara, 

b) Evvelce âfetten zarar görüp bu âfetle 
ilgili kanunlardan türlü sebeplerle faydala
namamış bulunan o yerdeki konutsuz ailelere, 

c) Genel bütçeye dâhil dairelerden âcil 
ihtiyacı bulunanlara tahsis edilmek üzere Ma
liye Bakanlığına, 

d) Turistik amaçlara, kamu hizmetlerine, 
memurlara, halka kiraya verilmek üzere ma
hallî belediyelere veya köy tüzel kişilerine, 

Maliyet bedeli üzerinden bu kanunun 
borçlandırma hükümleri uyarınca devredilir. 

Yukardaki fıkralar gereğince devir ve temlik 
edilememiş bulunanlar ise genel hükümlere göre 
idare ve tasfiye edilmek ve elde edilen hası
lat fon hesabına gelir kaydedilmek üzere Ma
liye Bakanlığına devredilir. 

BAŞKAN — Sayın öztürkçine, buyurunuz. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım, bir de yürür
lükte olan hususi bir kanun 7010 sayılı Ka
nun var. Malûmuâliniz, Fethiye, ve Marma
ris bölgeleri için çıkarılan bir kanundur. 
«Âfetler bölgesinden faydalanmaz» dendiğine 
göre acaba bu bölgede oturup da vaktiyle 7010 
sayılı Kanundan faydalanamıyan şahıslar bu 
kanundan da faydalanacaklar mıdır? Eğer 

f ayaalanamıyacaklarsa bu hususta bir önerge ile 
maddenin tadili cihetine gideceğim. Teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Evet, komisyon. 
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞ

KANI ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Efen
dim, artan evler hakkındaki hüküm umumi 
mahiyette tâdadedilmiş, ehemmiyet derecesine 
göra faydalanacak elbetteki. 

BAŞKAN — Başka söz üstiyen... Yok. Sayın 
öztürkçine de, bir şarta bağlı önerge olmı-
yacağına göre önerge de vermediği için mad
deyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyemler... Kabul edilmiştir. 

Fon teşkili ve fondan yapılacak yardımlar, 
harcama usulleri : 

Madde 33. — Bu kanun gereğince yapılacak 
harcamaları karşılamak üzere aşağıdaki yazılı 
kaynaklardan meydana gelen bir fon teşkil edilir : 

z) Her yıl İmar ve iskân Bakanlığı büt
çelimin ilgili bölümüne konacak ödenek, 

b) Hayır kurumları mahallî idareler, mal 
sandıkları ve sair teşekküller tarafından kabul 
olunacak bu maksada muhassas nakdî iane, te
berru ve hibeler (aynî teberrular doğrudan 
doğruya Türkiye Kızılay Derneği tarafından 
kabul edilir ve imar ve İskân Bakanlığının ta
lebi ile âfete mâruz bögelerdeki ihtiyaçlara 
tahsis olunur.) 

(Türkiye Kızılay Derneğine, Milletlerarası 
Kızılhaç Dernekleri Birliğinin çağrısı üze
rine yurt dışından yapılan nakdî ve aynî yar
dımlar yukardaki hükümler dışındadır.) 

ç) Borçlulardan borcun ödenmesi için 
tahlil edilecek taksit ve faizler, 

d) Fon hesabında tutulan paraların faizleri, 
e) Âfetler dolayısiyle bu kanuna, yahut 

özel kanunlarına göre Devletçe yapılan veya yap
tırılan binalardan Türkiye Emlâk Kredi Ban
kasınca satılması gerekenlerden elde edilen ge-
lirleı. 

Bu fon imar ve iskân Bakanlığı emrinde Tür
kiye Emlâk Kredi Bankasında açılacak bir he
sapta toplanır. 

BAŞKAN — Sayın Batur, buyurun. 
SUPHİ BATUR (Sinop) — Efendim, bir 

sual sormak istiyorum, 33 ncü maddenin (A) 
fıkrası ile her yıl imar ve iskân Bakanlığı 
bütçesine bu fasıldan konan ödenek aşağı - yu-
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karı her 'bakanlıkta var, meselâ Maliye Ba
kanlığında olduğu gibi Orman Umum Müdür
lüğü bütçesinde de vardır. Bu madde ile bu 
bu fasla istenirse her yıl ödenek konacak mı 
konmıyacak mı? Bunu öğrenmek istiyorum. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Muğla) — Sayın Başkan, her 
sene İmar ve İskân Bakanlığı bütçesinde âfet
ler bütçesi faslından tatbikatta konulmakta
dır. Binaenaleyh arkadaşım emin olsunlar, 
âmir bir hükümdür. Her sene bütçesinde de 
dikkate alınmakta ve tahsisat konulmaktadır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz isti
van yoktur. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul eli 1 mistir. 

Madde 36. — Âfet sebebiyle yeniden inşa ve 
tamir edilecek yapılar ve bunlara ait, yol, su, 
elektrik, kanalizasyon tesisleri ile arazi ve bina 
temini, kadastro harita ve imar plânı gibi iş
ler için İmar ve İskân Bakanlığının teklifi 
üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile fondan para 
ayrılır. 

Bu kanıma güre âfetlerden zarar görenlere; 
inşaat ve onarım için ne şekilde borçlandır
ma ve yardım yapılacağı, miktarı, isteklileri ara
sında gözetilecek sıra esasları, müracaat ve is
tek şekilleri, inşa edilecek binaların yerleri, 
sayıları, tipleri yapı şartları ile inşa tarzları, 
çeşitli kısımlarının boyutları ve diğer hususlar 
İmar ve İskân Bakanlığınca tesbit olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istüyen 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 

Madde 39. — Bu kanunun 33 ııcü maddesinde 
yazılı hisseler, yılda iki çeşit taksitte Mayıs 
ve Kasım ayları içimde Türkiye Emlâk Kredi. 
Bankasındaki fon hesabına yatırılır. 

Süresinde yatırılmıyan hisseler, İlgililerden 
İmar ve İskân Bakanlığının isteği üzerine 
Âmme alacaklarınım tahsil usulü hakkındaki 
Kanuna göre ve gecikme zammı yerine % 5 (yüz
de beş) gecikme cezası uygulanmak suretiyle 
Maliye teşkilâtınca tahsil olunarak aynı hesaba 
yatırılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul 
edenler... Etmivenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 40. — Bu kanuna göre arsa olarak 
dağıtılan veya üzerine bina inşa edilen taşın
maz mallar, hak sahiplerine borçlandırma senet
leri imza ettirilmek suretiyle verilir. 

Bu taşınmaz mallar, Türkiye Emlâk Kredi 
Barkasının isteği üzerine tapu dairelerince 
hak sahipleri adına tescil ve üzerlerine, borç
lanma senetlerine dayanarak, adı geçen ban
ka lehine kanuni ipotek tesis edilir. 

Konut ve konut inşası ve sair yardımlar için 
yapılacak borçlandırmalar faizsizi ir. Dükkân, fı
rın, otel, hamam gibi ticaret yerleri için yapı
lacak borçlandırmalar ise yıllık % 4 (yüzde 
dört) faize tabidir. 

Borçluların hesaplarına tahakkuk ettirile
cek faizler, banka ve sigorta işlemleri ver
gisinden muaftır. 

Borçlandırma, bedelleri; konut, konut in
şası, arsa. ve sair yardımlarda 30; dükkân, 
fırın, otel, hamam gibi ticaret yerleri için 
yapılan yardımlarda ise 15 yılda ve eşit tak
sitler halinde tahsil edilerek fon hesabına ya
tırılır. 

İlk taksit, ipotek tescil tarihinden, ipo-
teksiz borçlandırmalarda, borç. senedinin im
zası tarihinden itibaren 2 yıl sonra, başlar. 

Vâdesinde öden m iyen taksitlerden geçen 
günler için yıllık % 5 (yüzde beş) nisbetinde 
gecikme faizi tahsil olunur. Vâdesinden evvel 
ödenen taksitler, taşınmaz malları satmak 
veya, satılmak suretiyle hesap kapatılması 
halleri hariç, % 10 (yüzde on) indirime tabi 
tutulur. Iskonto miktarı bankalarca fon hesa
bından mahsubedilir. 

Üst üste üç yıl taksitini ödemiyenlerin 
borçları muaccel kılınacağı gibi borcun ta
mamı ödenmeden taşınmaz malların başka
larına satılması halinde de borcun tamamı muac
cel kılınır. 

Muaccel kılınan hesaplar bankaca kendi 
usuı. ve mevzuatına göre takibedilir. Satışa çı
kardan taşınmaz mallara istekli çıkmadığı tak
dirde, banka en son yapılan satışta, takdir edilen 
kıymetin % 50 sine (yüzde ellisine) kadar iha
leye iştirak ederek fon hesabına satnıalabiiir. 

Bu şekilde satınalınan mallar, 31 nci maddeye 
göre işlem yapılmak üzere, İmar ve İskân Ba
kanlığına devredilir. 

Rehin açıkları ij.e rehinsiz alacaklardan tahsili 
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müınküm. olmıyan alacaklar, âciz vesikasına 
bağlandıktan sonra, fon hesabından mahsube-
dilir. 

Âfetten hasar görmüş binaların onarımı veya 
kendi yapısını kendi yapacak kimse için yapılan 
para yardımlarına ait borçlandırmalarda; taşın
maz malı tapusuz ise, ilgili kimsenin varsa baş
ka tapulu taşınmaz malının ipotek edilmesi, 
yoksa, kefalet suretiyle borçlandırma yapılır. 

Banka lehine tesis olunacak ipotek muame
lesi bu maddenin 1 nci fıkrasına göre tapu dai
relerince takrir alınmadan yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok.. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul etdilmiştir. 

Madde 42. — Bu kanunun uygulanması dola-
yısiyle taşınmaz malların alım, satım, ipotek, 
tapukadastro işlemleri, yeniden inşa edilecek 
veya onarılacaklarla ilgili ihale, sözleşme, ruh
satname ve sair işlemler bu konudan faydalana
cakların verecekleri beyanname, taahhütname ve 
yapecakları sözleşmeler her türlü vergi, resim 
ve harcdan muaftır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 43. — Bu kanunun birinci maddesinde 
yazılı âfetlerden önce veya sonra alınacak ted
birler arasında: 

a) Ecnebi memleketlerden ithal veya iç 
piyasadan tedarik olunacak her türlü vasıta, 
makina, alât, gıda maddeleri ve giyim eşyası, 
tesis ve inşaat malzemesinin deniz, demir ve ha
vayolları vasıtaları ile yapılan nakliyatında 
asgari ücret tarifeleri tatbik olunur. 

Türkiye Kızılay Derneği tarafından bu amaç
la yapılacak nakliyat dahi bu hükme tabidir. 

b) 4, 6, 8 ve 9 ncu maddelerde sözü edilen 
yükümlülerden taşınma ücreti alınmaz. 

c) iaşe, ibate, inşa ve tesisata kullanılacak 
lüzumlu orman emvali imar ve iskân Bakanlı
ğının isteği üzerine Orman idaresince üretim gücü 
elverişli (tahammülü müsait en yakın devlet or-
malarından parasız olarak kerestelik ağaç ve 
âfete uğrıyanlar veya uğraması muhtemel olan
lara istedikleri takdirde mevcut istiflerden yal
nız kesme, taşıma ve imal masrafları karşılı
ğında tomruk veya kereste verilir. 

ç) Bu kanunda yazılı görevleri yerine 
getirmek üzere yabancı memleketlerden imar 
ve İskân Bakanlığınca ithal olunacak her 
türlü makina, alât, edevat ve malzeme Güm
rük Resminden ve bu resim ile birlikte alı
nan diğer vergi ve resimlerle belediye hisse
sinden ve bu ithalâtla ilgili Hazine hissesinden 
muaftır. 

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

Çeşitli hükümler : 
Geçici madde 6. — Bu kanunun yayımı tari

hinden önce meydana gelmiş âfet bölgelerin
de âfetten zarar görenlere veya zarar görüp 
de türlü sebeplerle bu kanundan faydalan
dı rılmıy ani ara Türkiye Emlâk Kredi Ban
kasının kendi kaynaklarından yapılan ikra-
zat ile veya adı geçen bankanın yine kendi 
kaynaklarından inşa ederek borçlandırma 
suretiyle afetzedelere tahsis ettiği konutlarnı 
maliyet bedelleri ve bu kanunun yayımı ta
rihine kadar bu hesaplara tahakkuk ettirdiği 
faizler ve henüz tahsis edemediği konutların 
maliyet bedelleri bu kanunla teşkil olunan 
fondan karşılanır ve borçlandırma, vâde ve 
tahsil işlemleriyle ilgili uygulamalar 40 ncı 
maddeye göre yürütülür. 

Ancak, Türkiye Emlâk Kredi Bankasının 
bu alacaklarının fon hesabından tasfiye edi
lebilmesi ve afetzedelerden zarar görenlerin 
40 ncı madde hükmünden faydalanabilmeleri 
için, zarar gören kimselerin : 

a) O yerde âfetin meydana geldiei ta
rihte, meskene malik olması ve bu meskenin 
âfet dolayısiyle oturulamaz bir hale gelmiş 
veya bölge içinde kalmış olması, 

b) Türkiye Emlâk Kredi Bankasının borç 
verdiği paralarla yapılan veya Bankanın ya
tırarak tahsis ettiği veya edeceği binanın mes-
kea olması, 

c) Bu kanunun yayımı tarihine kadar 
kredi veya mesken borcu taksitlerini faiz ola
rak ödemiş olması, 

Faizsiz olarak taksitlerini ödememiş bulu
nanlar bu kanunun yayımından itibaren en 
geç bir yıl içinde birikmiş borçlarını öde
dikleri takdirde bu bend hükmü yerine geti
rilmiş sayılır. Aksi takdirde kredi veya mes-
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keıı borcu taksitleri ile faizlerinin borçlu 
kimselerden Türkiye Emlâk Kredi Bankasınca 
tahsiline devam olunur. 

Yukardaki esaslara göre fondan karşı
lanacak hesaplar faizsiz olarak kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihi takibeden takvim yı
lından itibaren 10 yıl içinde fonun malî im
kânlarına uygun taksitlerle ve % 5 (yüzde beş) 
faizle birlikte imar ve iskân Bakanlığınca 
Türkiye Emlâk Kredi Bankasına ödenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen i . 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici madde 7. — Bu kamunun çeşitli mad
delerinde düzenlenmesi öngörülen yönetmelik
le" hazırlanıncaya kaar mevcut yönetmelik
lerin bu kanuna aykırı olmıyan hükümlerinin 
uygulanmasına devam olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum... Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmişitr. 

Biraz önce okunan 26 madde ve geçici 2 
madde tarafınızdan kabul olunmuş idi. Şimdi 
1 nc ; madeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler .. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 7269 sayılı Kanuna aşağı
daki maddeler eklenmiştir. 

BAŞKAN — Ek maddeleri okutuyorum. 

EK MADDE 1. — Bu kanun gereğince yapı
lacak bina ve tesislere gerekli inşaat mal
zemeleri, imar ve iskân Bakanlığının isteği 
üzerine ilgili resmî müesseselerce öncelikle tah
sis olunur. 

BAŞKAN — Ek 1 nci madde hakkında söz 
istiyen? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum... Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

EK MADDE 2. — Bir yerin genel hayatına 
etkili tabiî âfetler dolayısiyle kurulan yer
lere içme suyu getirilmesi, meskûn yerleri 
tehdideden dere ve sel yataklarının ıslahı ve 
diğer hizmetler imar ve iskân Bakanlığının 
isteği üzerine ilgili Bakanlık ve müesseselerce 
öncelikle yapılır. 

BAŞKAN — Ek 2 nci madde üzerinde söz 
istiyen? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

EK MADDE 3. — Âfete uğrıyan ve bu ka
nuna göre hak sahibi olan vatandaşların, 
Hazineye ve diğer kamu kurumlarına olan 
borçları geçim durumları göz önüne alınarak 
Imaı ve iskân Bakanlığının teklifi üzerine, 
adı geçen kurumlarca ertelenir. (Vergisi Usul 
Kanunu ile Âmme Alacaklarının Tahsil Usulü 
hakkındaki Kanun hükümleri saklıdır.) 

BAŞKAN — Ek 3 ncü madde üzerinde söz 
istiyen? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

EK MADDE 4. — Gerek 7269 sayılı Kanuna 
veya âfetle ilgili hüküm taşıyan diğer ka
nunlara göre yapılan veya yaptırılan bina
ların, gerekse geçici 6 nci madde hükmün
den faydalananların borçlandırma bedelleri, 
ilgililerin geçim durumları göz önünde bulun
durularak, zaruret halinde, imar ve iskân Ba
kanlığının teklifi üzerine, Bakanlar Kurulu 
kan.rivle maliyet bedelinin yarısına kadar in
dirilebilir. 

Bu hükümden kimlerin, ne nisbetlerde fay
dalanacağı Maliye Bakanlığı ile imar ve is
kân Bakanlığınca birlikte hazırlanacak bir yö
netmelikle tesbit olunur. 

BAŞKAN — Ek 4 ncü madde üzerinde söz 
isti\en... Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
ikinci maddeyi bu suretle oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
mişti'. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen... 
Yok. Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen.. 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Tümü üze
rinde lehte aleyhte söz istiyen... Lehinde Sayın 
ibrahim Saffet Omay. 

İBRAHİM SAFFET OMAY (Ankara) — 
Muhterem arkadaşlar, memleketimizde sık sık 
bâzı âfetler, felâketler yüzünden milletçe büyük 
acılar duyduğumuz bir gerçektir. Bu gibi ahval-
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de vatandaşın sıkıntılarını gidermek ve istihsal 
gücünü iade maksadiyle Cumhuriyetin kurulu
şundan beri zaman zaman bâzı tedbirler alına-
gelmiştir. Bu tedbirler filhakika zamanın şart
ları içerisinde ihtiyaçlara göre de geliştirilmiş
tir. Bu cümleden olarak gecen inönü hükümet
leri zamanında hazırlanıp 1964 yılında Yüksek 
Meclise sevk edilen bu tasarının bugün Hükü
metçe ve Yüksek Meclisimizce gerektiği gibi ele 
alınarak şu anda kanunlaşmış olmasını sevinçle 
kaydetmek isterim. Kanunun vatanımıza ve mil
letimize hayırlı olmasını candan dilerim. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Aleyhte söz istiyen?.. Yok. Tü
mü açık oylarınıza arz edilecektir. 

AHMET NÜSRET TUNA (Kastamonu) — 
Değişiklik var mı da açık oya sunuluyor? 

BAŞKAN — Hayır, açık oya sunulacak, Mil
let Meclisinde de açık oya sunulmuştur, aynı şe
kilde burada da açık oya sunulacaktır. 

2. — 13 . 7 . 1956 tarihli ve 6802 sayılı Gi
der Vergileri Kanununa bağlı 1 numaralı tablo 
ile IV numaralı tablonun sonuna birer pozisyon 
eklenmesi hakkındaki kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul edilen metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Malî ve İktisadi İsler ve Bütçe ve Plân 
komisyonları raporları (Millet Meclisi 1/122, 
Cumhuriyet Senatosu 1/650) (S. Sayısı : 779) 
(D 

BAŞKAN — Biraz önce verilen bir önerge 
ile, bu raporların diğer işlerden önce görüşülme--
si istenmektedir. 28 Mart 1966 tarihine kadar 
görüşülme müddeti vardır. Diğer işlerden önce 
görüşülmesi hakkında ilgili komisyon teklifini oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Temsilci Bakana sorulması muhtemel 
sorulara da cevap verme yetkisini haiz misiniz? 

HÜKÜMET TEMSİLCİSİ MALlYE BA
KANLIĞI MÜŞAVİRİ AHMET TEVFİK ALP
ASLAN — Evet efendim. 

BAŞKAN — Bütçe ve Plân Komisyonunun 
raporunu okutuyorum : 

(1) 779 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 
15 . 3 . 1966 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisinin 27 Şubat 1966 tarihli 58 

nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşüle
rek açık oy ile kabul edilen, 13 . 7 . 1956 tarihli 
ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununa bağlı 
I numaralı tablo ile IV numaralı tablonun so
nuna birer pozisyon eklenmesi hakkındaki ka
nun tasarısı, Millet Meclisi Başkanlığının 28 Şu
bat 1966 tarihli ve 1158 - 4956 sayılı yazıları ile 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmek
le, Komisyonumuzun 15 Mart 1966 tarihli 11 nci 
Birleşiminde, ilgili Bakanlık temsilcileri de ha
zır bulundukları halde tetkik ve müzakere olun
du. 

I - Tasarı, ağaç ve ağaç mamullerinin vergi 
mevzuuna alınabilmesini öngörmektedir. 

Gerekçede, tahta sanayiinin 3843 sayılı mül
ga Muamele Vergisi Kanunu gereğince Muamele 
Vergisine tabî bulunmakta olduğu; fakat, çeşitli 
mahzurları görüldüğünden 1 . 3 . 1957 tarihin
de yürürlüğe giren 6802 sayılı Gider Vergileri 
Kanunu ile ağaç ve ağaç mamullerinin tamamen 
istihsal Vergisinin mevzuu dışında bırakıldığı; 
bu defa yapılan incelemelerde, ağaç ve ağaç ma
mullerinin, gider vergileri bakımından bir vergi 
rezervi sakladığının müşahede edilmesi sebebiyle 
bunların, istihsal Vergisinin prensiplerine bağlı 
kalmak, kaydiyle, vergi mevzuuna alınabileceği 
ve bu suretle bütçeye 45 milyon lira civarında 
bir gelir sağlanabileceği sonucuna varılmış olun
duğu belirtilmektedir. 

Gerekçede belirtilen hususlar ve temsilciler
den alman tamamlayıcı malûmat neticesinde, ta
san, Komisyonumuzca da uygun mütalâa edil
miştir. 

II - Millet Meclisince kabul edilen maddeler, 
Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 

I I I - Tasarının Genel Kurulda öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulu
nulması da kararlaştırılmıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üze
re Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan Sözcü 
istanbul istanbul 

M. E. Adalı O. Z. Gümüşoğlu 
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Tabiî Üye 
Prensibine muhalifim. Mu

halefet şerhim eklidir. 
S. Küçük 

Denizli 
C. Akyar 

Kayseri 
H. Di'keçligil 

Çorum 
A. Çetin 

İçel 
C. T. Okyayuz 

Kocaeli 
L. Tokoğlu 

İmzada bulunamadı. 
Rüze 

0. M. Agun 

BAŞKAN — Muhalefet 
ram : 

Yozgat 
1. Yeşilyurt 

şerhini de okutuy 

Sami Küçük'ün muhalefet şerhi 
Kanun tasarısının gerekçesinde; plân döne

minde plânın, sağlam finansman kaynaklarına 
dayanması ve «Ağaç ve ağaç mamullerinin bir 
vergi rezervi sakladığı» ifade edilerek bu vergi 
yoliyle bütçeye 45 milyon liralık bir gelir sağla
nacağı ifade edilmektedir. 

Yatırımların büyük kısmı resmî sektör tara
fından yapıldığına göre bu verginin büyük kıs
mı da Devlet tarafından ödenecektir. 

Karma Bütçe Komisyonunda 1966 bütçesinin 
müzakereleri sırasında belirtildiği ve yapılan çe
şitli etütlerde de öğrendiğimize göre millî geli
rin % 40 mı tarımsal ürünler teşkil etmekte ve 
bu kesimden hemen hemen hiç vergi alınama
maktadır. Milyara yakın vergi rezervini bünye
sinde saklıyan tarımsal ürünlerin ciddî şekilde 
vergilendirilmiyerek, büyük kısmı resmî sektör 
yatırımlarında kullanılacak olan ağaç ve ağaç 
mamullerinin vergiye tabi tutularak 45 milyon 
gibi pek cüzi bir gelir kaynağının vergiye bağ
lanması, bina ve arazi vergilerinin gelir vergile
rinden ayn olarak vergilendirilmeleri lâzımgelir-
ken, bunların Gelir Vergisinden mahsup muame
lesine devam edilmesi, Hükümetin plânın finans
manı konusundaki vergi politikasında samimî ol
madığı kanısını vermekte olduğundan bu vergi
lendirmeye muhalifim. 

Tabiî Üye 
Sami Küçük 

BAŞKAN —• Tümü üzerinde söz. Sayın Ha-
zer'in. 

MEHMET HAZER (Kars) — Muhterem ar
kadaşlarım, ağaç ve ağaçtan mamul maddelerin 
Gider Vergisine tabi tutulmasına dair,olan bu 
tasarı bir iki noktada ve bir iki esasta ihtiyaçla

ra uygun değil, plâna aykırıdır. Evvelâ Yüksek 
Heyetinizce malûm bulunduğu üzere, ağaç ve 
ağaç mamulleri bilhassa Doğu - Anadolu ve Or
ta - Anadolu köylüsünün, kasabalısının aşağı yu
karı satmaldığı inşaat maddesinin esasını ve te
melini teşkil etmektedir. Köylümüz bu inşaat 
için bir keresteye para vermekte ağaç ve ağaç 
mamullerine bir de cam... Bunun dışında taşını 
toprağını umumiyetle mahallinden temin etmek
tedir. Bizim Anayasmızm getirdiği sosyal hak
lar ve plânın derpiş ettiği sosyal hizmetler bakı
mından mesele mütalâa edilirse bu tasarı evvelâ 
bu sosyal adalet ilkelerine aykırı ve sosyal mes
ken inşaatını bir nisbette güçleştiren hükümler 
getirmektedir. Bugün Türkiye'nin birçok yerle
rinde, bilhassa ormandan uzak mıntakalarda ke
reste bulmak aşağı - yukarı bâzı az gelirli va
tandaş için imkânsız hale gelmiştir. Keresteyi 
daha çok kaçakçılardan temin etmektedir. Malûm 
bulunduğu üzere bir malın fiyatı yükseldikçe 
ona olan ihtiyaç da artar ve o nisbette de kaçak
çılık artacaktır arkadaşlar. Orman kaçakçılığı, 
malûm bulunduğu üzere bu kadar uğraşıldığı 
halde önlenememiştir. Bir de bu yollardan vergi 
artırmak yolu ile bu teşvik edilecektir. Ayrıca 
bu kanunla elinde orman mamulü stoku bulu
nanlar istifade edecektir. Bunların sayısı da az
dır. Asıl müstahsil, asıl ihtiyaç sahipleri bundan 
sadece zarar görecektir. Bugün imal edilmiş ke
restenin metre kübü 700 lira civarındadır. Bin 
lirayı bulan yerler de vardır. Bir de bu vergi ar
tırılması yüzünden yüzde 10 vergi, kaçakçılık 
payı, kazanç, ve saire yani inşaat maliyetine ina-
nılmıyacak, hesabedilemiyecek kadar artıracak
tır. Ayrıca bu bir vergi rezervi olarak almıyor. 
Kanun tasarısının gerekçesinde bu bir vergi re
zervi olarak mütalâa olunmuştur. Bizim bütçe 
açıklarımızı kapatmak için el atılacak vergi re
zervleri vardır, ama her halde no birincisi, ne de 
sonuncusu bu olmamak gerekir. Ayrıca plânımı
zın ağaç ve ağaç mamullerinin fiyatlarının sabit 
tutulmasını, artırılmamasım derpiş etmiş, hük
me bağlamıştır. 

Bundan başka bir muhalefet şerhinde de ifa
de edildiği gibi: kereste mamulleri daha çok 
Devletin inşaatında kullanılacak yani inşaat 
maliyetini artıracaktır. Binaenaleyh, bir inşaat 
için tahsis olunan, meselâ okullar için tahsis olu
nan şu kadar milyon lira ile dün 50 okul yapı-
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lacak idiyse bugün ancak bunun 25 i veya 40 ı 
yapılabilecektir. Ayrıca arkadaşlarım, bunun 
piyasada doğuracağı keşmekeş, ve bunu tahril 
edeceği hayat pahalılığını da hesaba katmaya 
mecibuanız. Aşağı - yukarı kereste pek ç/ok vi
lâyetlerimizde bir numaralı ihtiyaç maddesidir, 
yani ekmök kadar lüzumludur. Yıllardan beri 
toprak altında yaşıyan ve sosyal mesken iddia-
siyle alman tedbirlerin hiçbirisinden istifade 
edemiyen Anadolu köylüsü hiç olmazsa Devlet 
elinde bulunan orman mamullerinin ucuzlama
sını beklerken Hükümet hangi hesapla bu yo
la gitmiştir, bunu anlamak: güçtür. Ne olacak
tır? 45 milyon lira gibi bir vergi hâsılası elde 
edilecekmiş ve açıklar kapanacakmış. Bu açık
lar mütehassısların, bu işle uğraşanların ifade 
ettiğine göre 2 milyar lirayı aşmaktadır. Bu 
iki milyar lirayı aşan açığın, birazını mübalâ
ğa payı kabul edin, 45 milyonla kapatmak 
mümkün değildir. Arz ettiğim gibi bu, plânın 
(hedeflerine aykırıdır, vergi rezervi ararken 
plânla çatışmamak lâzım, o noktadan hatalıdır. 
Vatandaşı sıkıntıya soktuğu için yanlış bir yol
dur. 

Ayrıca bu maddeler zaten piyasada bulun
muyor birçok yerlerde. Bir misal vereyim. Van'
da, Ağrı'da, Yozgat'ta bir vaitaındaşa sorun; ke
reste aşağı - yukarı, eski devirlerde Hindistan'
dan gelen kaçak ipekli kadar ehemmiyetli ve 
kıymetlidir. Böyle bir maddeyi Hükümetin 
ucuzlatması lâzımgelir, bollaştırması lâzımge-
ürlken vergi koyacak ve piyasayı altüst edecek 
ve bundan beklenen 45 milyon lirayı da elde 
edemiyecektir. Arz ettiğim gilbi, bu 45 milyon 
lira, beklenen, bu rezervden büyük bir kısmı 
yine Devlet inşaatında kullanılacaktır. Yani 
Devlet aldığı verginin bir kısmını yine kendi 
inşaatında kendisine ödiyeeekîtir. Bunun hari
cinde kalanı da fakir fukara ödiyecektir. Ver-
!gi adaleti bakımından da bu doğru değildir. 
Yani bunun, vatandaşın en çok ihtiyaç duydu
ğu maddeye vergi koymanın bugünkü anlayış
la izahı mümkün değildir arkadaşlar. Hükümet 
hiç olmazsa diğer maddeleri ucuzlat&aydı; çi
mento pahalı, Devlet eliyle istihsal ediliyor, ka
raborsaya intikal etmiş, mnhitimizde de görü
yoruz bir vakıadır. Kereste de bu hale gelmiş
tir, diğer madde, ne kalıyor; köylü sıhhi mes
ken kuracak, yapacak ve biz de vatandaşa gi
deceğiz, diyeceğiz ki, işte bakın, aldığımız ted

birlerle, getirdiğimiz plânla sen sıhhi mesken
lere kavuştun. Aslında sosyal mesken anlayışı 
bizde gayet yanlış olmuştur. Sosyal mesken; iş
çiye 80 metrekarelik ayrılan bir yer değildir. 
Sosyal mesken altmış sene toprak altında ya
şıyan yani, evleri birer mezar gibi altmış sene 
bir tek kirişi değiştiremiyen vatandaşlarımız 
vardır. Eee... şimdi bu vatandaş zaten bulunmı-
yan, zaten kaçakçıların elinde bulunan bu mad
deye ayrıca bir de vergi ödiyecek. Bundan baş
ka bir ihtilâf daha getiriyor bu. Hangi madde
nin orman mamulü olduğu, hangisinin olmadı
ğı henüz tesbit edilmemiştir. Kanun diyor ki, 
orman veya orman sayılan yerlerden istihsal 
edilenler bu vergiye tabidir. Millet Meclisinde 
bu Maliye Bakanından sorulmuş. Kavaktan 
vergi alınacak mı, alınmayacak mı? Tereddü-
detmiş, alınıp almmıyaeağını bilmiyorum de
miştir. Peki madam ki kanun hazırlanıyor, Zi
raat Bakanlığından sorulmuş mudur? Asıl yet
kili Bakanlık ve Orman Umum Müdürlüğü bu 
hususta ne söylemiştir? Maliye Bakanı buna 
yanaşmamış, tatmin edioi bir cevap vereme
miştir. Bizim öğrendiğimize göre yetkili Or
man Umum Müdürlüğü ve Ziraat Vekâleti bu 
verginin aleyhinde olmuşlardır, müspet müta
lâa etmemişlerdir. Maliye Bakanı; efendim, Ba
kan bu tasarıya imza koymuştur, binaenaleyh 
ayrıca mütehassıs heyetten sormaya lüzum gör
medik, diyor. Bu nasıl anlayıştır arkadaşlar ? 
Mütehassıs heyet Orman Umum Müdürlüğü ve 
onun mütehassısları toplanmışlar demişlerdir ki, 
bu vergi yanlıştır, ormanlar için zararlıdır, 
bir faydası da yoktur, kaçakçılığı da artıracak
tır. Binaenaleyh, biz taraftar değiliz, demiştir. 
Bunun üzerine Hükümet oradan geçinmeden, 
sadece fiskal yönünden, vergi yönünden müta
lâa etmiştir, Maliye Vekâleti bunu hazırlamış
tır ve kanun da böylece huzurunuza gelmiştir. 
Ayrıca bakın bir garabet daha, bu kanunun 
hiç olmazsa bizim Tarım Komıisyonundan geç
mesi lâzımdı, oradan da geçmemiştir. Böylece 
yetkililerin tesirinden, mütalâasından... 

BAŞKAN — Sayın Maliye ve İktisat Komis
yonu ki, Tarım Komisyonunu da kapsıyor. 

MEHMET HAZER (Devamla) — Hayır, 
Millet Meclisinde geçmemiştir ve bunlardan 
mütalâa alınmamıştır. Arz ettiğim gibi, aidol-
duğu Bakanlık da bunun aleyhinde bulunmuş-
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tur. Simidi, böyle bir esaslarla getirilen bir ver
giyi ben şahsan kabul etmeye kendimde iktidar 
bulamıyorum. Yani, sıkıntı içinde bir zümre, 
kaçakçılığı teşvik eden bir kanun, ihtilâf getiren 
bir kanun; hangisi orman mamulüdür, hangisi 
değildir, neye şâmildir, neye şâmil değildir; 
böyle bir kanuna gönül ferahlığı ile oy vermeye 
imkân yoktur. Bu itibarla Yüksek Heyetinizden 
istirham ediyorum, bu tasarının reddi için bir 
takrir takdim ediyorum; kabul buyurursanız 
memnun olurum. 

BAŞKAN — Sayın Hazer, özür dilerim, Ta
rım Komisyonu, Malî ve İktisadi İşler Komisyo
nuna dâhil değilmiş, ayrı imiş. Haksızlık ettim 
özür dilerim. 

MEHMET HAZER (Devamla) — Yani, biz
deki komisyondan da geçmemiş. Hülâsa arka
daşlarım, bu tasarının iki esasa dayanan gerek
çesinin ikisi de sağlam değildir. Birisi plânın 
finansmanı konusunda böyle bir yola gitmeyi 
emrettiği, ikincisi de ağaç ve ağaç mamulleri
nin bir vergi rezervini kapladığı esasına daya
nıyor, bu tasarı. Bu iki esas da arz ettiğim se
beplerle şayanı kabul değildir. Vergi rezervi
nin birincisi bu olmamalıdır. İkincisi plânın 
esası, hedefi bu maddelerin fiyatlarının artırıl-
mamasmı derpiş etmektedir. Bu sebeplerle bu 
tasarının reddi için bir önerge verdim. Lütfe
dip kabul buyurursanız bir hizmet etmiş oluruz. 
Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Baysoy. 
FEHMİ BAYSOY (Erzincan) — Sayın Baş

kan, sayın arkadaşlarım, samimî olarak ifade 
edeyim ki, elimizdeki kanun esaslı olarak tetkik 
ve incelemeden geçmeden hazırlanmış bir ka
nundur. Vakıa bir Hükümet teklifidir, arkadaş
larımın çoğu Hükümetin teklifidir ve bütçe açı
ğını kapatacaktır bu bakımdan oy vermenizi is
teyeceklerdir ama lütfetsinler şunu biraz daha 
derinliğine tetkik etme imkânını bizlere versin
ler. Şimdi bakın, Millet Meclisinde kanunun mü
zakeresi sırasında bâzı hatipler bâzı sualler so
ruyorlar. Sayın Maliye Bakanının verdiği iza
hatı şurada kısacık okuyacağım sizlere: 

«BAŞKAN — Sayın Bakan, Sayın Hüseyin Ba
lan sizden şu suali soruyor: Bu kanunun kabulü 
ile söğüt, kavak, okaliptüs ağaçları da bu ka
nunun içine girecek mi? Diyor. 

MALİYE BAKANI İHSAN GÜESAN — 
Muhterem arkadaşlarım, sorulan sualler kanu
nun tekniğine ve tatbikatına ve bizim teşkilâtın 
hâkim olmadığı için mevzuatın detayına taallûk 
etmemektedir. Eğer tensibederseniz kendi teş
kilâtımızın bu mevzuda salâhiyetle cevap vere
bilecek arkadaşlarım, eğer Tarım Bakanlığının 
bu mevzudaki salâhiyetlerine taallûk ediyorsa 
ona göre tensibiniz üzerine cevaplandıralım.» di
yor. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, görüyorsu
nuz ki, Bakanın ifadesini de kanun hazırlanır
ken derinliğine inilmeden hazırlandığının bir 
ifadesi olarak kabul ediyorum. Şöyle ki, or
man, işletmesiyle, yetiştirilmesiyle ve halkın hiz
metine verilmesi ile Orman Umum Müdürlüğü
nün çalışmalarına bağlıdır. Tetkik ediyoruz. Ta
rım Bakanlığının yahut Tarım Komisyonumu
zun bu hususta hiçbir mütalâası alınmamıştır. 
Ben bugün şurada aksi tezi müdafaa ediyorum, 
ama acaba ilgililer de kanunu teklif edenler gibi 
düşünüyorlarsa, elbette bize derinliğine ifade 
edecekler, o zaman memleketin menfaatinedir, 
diyebiliriz. 

Yok, eğer onların izahları beni destekler 
mahiyette görülürse elbette bunun çıkmaması 
için direneceğim, bunu tabiî kabul ediyorum. 
Şöyle düşünüyorum: Bugün Türkiye'de 10 mil
yon köylümüz, orman içinde yaşıyan köylüleri
miz var. Onların geçimleri tamamen ormana 
bağlı, muhtelif zamanlarda bunu konu yapıyo
ruz, Meclis ve Senato olarak orman içi köylü
lerine bir an evvel yardıma koşalım, bir an ev
vel onları da insan gibi yaşar hale getirelim. 
Hepimiz biliriz, arkadaşlarım çok daha iyibilir-
ler; halâ daha ağacı oyup başını ağacın üzeri
ne koyup yatan orman içi köylülerimiz var. Şim
di biz bütün geçimi ormandaki istihsâle bağlı 
veyahut bunların bir ev yapabilmesi için, kendi 
ihtiyaçları için o civar ormanlardan istifade et-
tirmiyeceğiz. Şimdi lütfedin o adam da bu ağa
cı keserken % 12,5 vergiye tabi tutulacak. Bu 
biraz tuhaf geliyor bana. 

Diğer taraftan bugün kâğıt sanayiimiz tama-
miyle orman mahsûllerinden elde edilmektedir. 
Hal böyle iken bir taraftan Plân da kâğıt fiyat
larının yüksek oluşu, bunun asgariye indirilme
si tavsiye edilirken bir de tomruk fiyatlarına 
zam yapıyoruz. Asıl benim kafamın almadığı, 
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havsalamın almadığı şu taraftır: Bunun geti
receği 45 milyon liradır, ama inanın bana or
manlara vereceği zarar en aşağı 450 milyon li
ra olacaktır. Çünkü kerestenin fiyatı yükselin
ce kaçakçılık süratle artacaktır. Bunların üze
rinde daha derinliğine düşünmek ve yukarda 
da arz ettiğim gibi, daha ikna edici bir gerek
çeniz varsa onunla beraber gelin, lütfedin, bize 
izah edin de biz de peki diyelim. Veyahut da 
lütfedin bunu tekrar Senatonun Tarım Komis
yonuna havale edelim. Orada daha salahiyetli 
kişiler tarafından incelensin. Bir yanlışlığa mey
dan vermiyelim. Nihayet 45 milyon mühim bir 
meblâğ değildir, zararı çok daha büyük olabi
lir. Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Baysoy Tarım Komisyo
nuna havalesi için takrir vermediniz, şifahi ola
rak istediniz. Buyurunuz Sayın Batur. 

FEHMİ BAYSOY (Erzincan) — Vereyim 
efendim. 

SUPHİ BATUR (Sinop) — Muhterem arka
daşlarım, önümüze bir kanun tasarısı geldi. Bu 
tıpkı ilim gibi, utlubûl ilmi minel mehdi ileli lâhd 
gibi beşikten, mezara kadar insanları takibede-
cek bir istihlâk maddesidir. Doğarsınız beşik 
lâzım, tahta; ölürsünüz haberiniz yok, yine bir 
tabutun içine, yine bir tahta içine. Demek ki in
sanları yakından alâkadar eden bir iş. 

İkincisi, Türkiye'de ormanlar bitmek üzere
dir. Ormanların artık bugün takati kalmamış
tır. Ama kanun müzakere ediliyor. Maatteesüf 
Tarım Bakanı yok. Maatteessüf Tarım Bakanı 
yok. Maliye 45 milyon liralık bir vergi rezervi 
bulmuş, ama ormanları tahribedecek illâ, bu 
45 milyon lirayı alacak. Hani Tarım Bakanı? 
Nerede Tarım Bakanı? Hattâ vekili yoktur. Bir 
vekil olması lâzım değil midir arkadaşlarım? 
Orman Umum Müdürünün olması lâzım değil; 
midir? Fennen bunun bize orman üzerinde ya
pacağı tesiri arkadaşlarımız söylediler. O tesir
ler, menfi tesirler ne olacak? Biz bir kanunu 
böyle mühim bir kanunu 45 milyon lira için çı
kartıyoruz. Ama öte taraftan bir Personel Ka
nunu geliyor 400 - 500 milyon lirayı bir kalem
de verip götürüyor. Söylediğim 500 milyon li
ra geçen sene tahsis edilirken vergi kanunları 
gelecek dedim. Geliyor işte. Evvelâ Senatoda 
bir kanun tasarısı müzakere edilirken hele böy
le ehemmiyetli bir mevzu müzakere edilirken 
Bakanın bulunması şarttır. Yok. 

MEHMET NURİ ADEMOĞLU (Adana) — -
Tasarı Maliyeden geliyor, şimdiye kadar nerede 
idin, Batur?... 

BAŞKAN — Sayın Ademoğlu, siz Başkan 
değilsiniz, müdahale etmeyiniz. Ben cevap ve
receğim. 

SUPHİ BATUR (Devamla) — Maliye uçan 
kuştan vergi alır, hiç kılı kıpırdamaz, ama öte 
taraftaki tahrifat fazla olur ve memlekette... 

BAŞKAN — Sayın Batur, siz konuşmanızı 
yapınız, karşılıklı cevap verme ve konuşma yok. 

SUPHİ BATUR (Devamla) — Bana müda
halede bulununca tabiî ben de cevabını verece
ğim. Cevap vermeden durur muyum? Elbette 
vereceğim. Kürsüden söylemiş, yerinden söyle
miş... 

İkincisi bu bir fiyat artışı husule getiriliyor. 
Fiyatlar bizim bildiğimize göre iktisatta biribi-
rine halka gibi bağlıdır. Bağlı olunca bu fiyat 
artışı yapmıyacak mı? Elbette yapacaktır. Ama 
ilmiye sınıfı, yine çıkar der ki, efendim biz eski
den de istihlâk maddelerine veya diğer madde
lere vasıtalı vergiler koyduk. Ama fiyatlarda ar
tış olmadı. Olabilir arkadaşlar ve olur. Zaten 
fiyat endeksleri yukarı doğru çıkıyor. Fakat 
bundan en çok zararı kim görür? Piyasadan en 
çok mal alan müşteri görür. O müşteri kimdir? 
Devlet. 45 milyon lira bir taraftan gelecek, ama 
diğer taraftan üçyüz milyon, dörtyüz milyon, 
beşyüz milyon lira fiyat artışlarından bütçe mu
tazarrır olacak. 

Üçüncüsü; bâzı maddelere zam yaparsınız 
meselâ çaya zam yaparsınız, sigaraya zam ya
parsınız, şekere zam yaparsınız, müskirata zam 
yaparsınız. Ne yaparsınız evvelâ her tarafı buk
le edersiniz, sararsınız, stokları tesbit edersiniz, 
kimse bundan faydalanamaz. Bu olamaz. Elinde 
mal olan insanlar bu çıkacak, diye piyasaya sür-
miyecekler yine milyonları ceplerine indirecek
lerdir. Mahzuru da bu, yeni bir milyonerler sı
nıfı tomruk ve kereste üzerinden meydana gele
cek. Bu da gayrikabili inkâr. Bendeniz Tarım 
Bakanı yok, dedim. Orman bakıma muhtaç de
ğil mi? Orman bakıma muhtaç. Hiç olmazsa bu 
alman paralar oraya verilse, yani maliyeciler, 
tahsis, ademi tahsis gibi Paul Leroy Bolive ma
liyesinden kalmış ve bugün asrımıza hiç uymı-
yan bir kaide tatbik edilmese diyeceğimiz yok. 
Ne yapıyorlar? Zannediyorum yine ormandan 
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almanlar ormana sarf edilir diye bir kanun ola
cak. Öyle zannediyorum. Ama onlar da orman
dan alınanları ormana sarf ediyorlar, ama kâşa
neler yapıyorlar. Orman içinde yaşıyan insan
lar sadece ormanın hamallığını yapıyor, fakrü-
zaruret içinde sürünüyorlar. Benim bölgemde, 
böyle, Kastamonu da öyle, Bolu da öyledir. Gör
düğüm yerlerin hepsinde öyledir. Orman içinde 
bulunan halk sürünüyor. Ve bizim ulema vergi 
rezervi var diye 45 milyona buradan yapışıyor. 

Arkadaşlar, ben kendi içimden samimî ola
rak konuşuyorum. Hangi parti iktidarda olursa 
olsun, çıkar kürsüye konuşurum merak etmeyin 
Siz iktidardasınız diye size karşı konuşmuyo
rum ama bunlar hakikat değilse gelin burada 
konuşun. Meselâ Nusret Tuna burada çıksın ko
nuşsun. Azdavay'da sürünüyor, Cide'de sürü
nüyor, İnebolu'da sürünüyor, Küre'de sürünü
yor, Oatalzeytin'de sürünüyor, orman içi halkı. 
Benim mmtakam olduğu için söylemiyorum, 
hepsi öyle. Vergi rezervi diye alacaksınız, nere
ye vereceksiniz1? Yatırıma mı vereceksiniz? Ha
yır. Yaptığınız zamları karşılamak için verecek
siniz. Size değil arkadaşlar, sadece iktidarı 
kasdetmiyorum, asla asla. Nereye vereceksiniz1? 
Bizimkiler de yaptı. Nereye vereceksiniz? Takır 
takır memurlara. Geldi buraya dörtyüz milyon 
lira geçti. Yine geçecek. Bir milyar lirayı da 
geçecek. Bu memlekete bu millete günahtır, 
fakrü sefalet içinde çırpmıyor... 45 milyon lira 
alacağız, diyorsunuz, ama arkası daha gelecek 
200 milyon daha vereceksiniz Personel Kanunu 
için, olmaz arkadaşlar, olmaz böyle şey, böyle 
bir idare olmaz ve bunun adına demokrasi den
mez, halk idaresi denmez. Refah getireceğiz, 
saadet getireceğiz idaresi denmez. Al bir taraf
tan, ver öteki tarafa.. Ama zavallı adam sokak
larda sürünsün. 

Diyorsunuz ki, bu vergi rezervleridir. Plâncı
lar söylüyor bunu. Plâncılar kaloriferli odalar
da oturup frijiderden buzlu suları içiyorlar, 
köyü bilmiyorlar, görmemişler oturdukları yer
de karar verirler. Al milletin sırtından ver 
Mehmet Beyin boğazına. Yaşamaz böyle ida
re arkadaşlar, yaşamaz böyle idare (Soldan, al
kışlar.) Arkadaşlar siz alkışlıyorsunuz... Bâzı ar
kadaşlar içinden alkışlar. Onları siz bölgeleri
nizdeki, benim bölgemdeki fakrü sefaleti dizdi-
ze otururken, onlarla bir tas içinden ayran içer

ken gördünüz. Ve hepiniz taş üstünde benim 
söylediğimin 10 mislini memlekete haykırara'k 
oy alıp buraya geldiniz. Başka türlü gelmedi
niz arkadaşlarım. Alkışlıyorsunuz belki beni. 
Eğer samimî ise teşekkür ederim. Ama içinizde 
biraz ciddiden öte tarafı varsa 4 sene sonra taş 
taş üstüne çıkıp konuşamazsınız. Neden konuşa
mazsınız. Korkunuzdan değil. Hiç olmazsa bu
günkü alkışlar gözünüzün önüne gelir. Hürmet
lerimi sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Batur ilgili bakanın bu
lunmadığını ifade ettiler. Tüzüğümüzün 59 ncu 
maddesine göre uygulanacak iki sistem vardır. 
Birincisi her hangi bir konu görüşülürken 
başımdan sonuna kadar Bakan veya Bakanı 
temsilen Hükümet yetkilisinin mılunnıası mec
buridir. İkinci fıkrada da bir tasarı görüşüldü
ğü sırada ilgili Bakanın veyahut adına meımur 
edeceği birinci derecedeki bir Devlet memuru
nun bulunması lâzımdır. Bu tasarıda ilgili Ba
kan Maliye Bakanı mıdır? ilgili Bakan münha
sıran ve mahsus olarak Tarum. Bakanı mıdır, 
Maliye Bakanı mıdır? Bumun araştırılması güç 
ve mümkün değildir. Maliye Bakanı adına Sa
yın Alpaslan huıkuk müşaviri olarak bulunmak
tadır ve yazısı Başkanlıktadır. Bu itibarla usu
le uygun olarak... 

VASFİ GERGER (Urfa) — Birinci derece
de memur mudur? 

BAŞKAN •— Bakanlık müşaviri, olabilir. 
Usule uygundur. Ama gönül isterdi ki, Tarım 
Bakanı burada bulunabilsin ve Yüksek Heyet dik
kat ©derse daha tasarı görüşüleceği sırada Başka
nımız Millet Meclisindeki görüşmeleri takibet-
tiği ve dikkatle okuduğu içimdir ki, temsil ede-
ceik arkadaşa, Bakanın Millet Meclisi görüşme
leri sırasında sualler karşısında gösterdiği te
reddüt bakımından cevap verip vermiyeceğini, 
yetkili olup olmıyaeağmı sormuş ve Devlet me
muru olarak burada yetkili olarak bulunaca
ğımı ifade eden Bakanlık Hukuk Müşaviri 
Alpaslan yetkili olduğunu ifade etmiştir. Bu 
sebeple Başkanlık görevini dikkatle yerine ge
tirmiş bulunmaktadır. 

Şimdi Komisyon mu yoksa Hükümet mi ko
nuşacak?.. Buyurun Komisyon. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA
NI M. ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Muh
terem Başkan, muhterem senatörler, heyecanlı 
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bir hava içerisinde kanunun müzakeresine baş
ladık:. Arkadaşlarımın hassasiyeti elbette ger
çek ve çok yerinde. Ancak bendeniz komisyon 
namına bâzı hususlarda muhteremi arkadaşları
mı aydıtnlatmıya çalışacağım. 

Muihterem senatörler, elimizıdefei tasarıda da 
belirtildiği gibi tahta sanayii 3843 sayılı mülga 
Muamele Vergisi Kanununa taibi idi. Fakat bu 
tatbikatta birtakım aksaklıklar doğurmuştur. 
Bu aksaklıkların başlıcasi; tahta mamulleri sa
nayiinin büyümesine, gelişmesine mâni olmuş
tur. Bu işle iştigal edenler Muamele Vergisin
den kurtulmak için iş yerlerini bölmüşler, tak
sim etmişler ve bu sebeple arzu edilen netice, 
yani sanayileşme neticesi hâsıl olmadığı için 
Muamele Vergisinden çıkarılmıştır. 6802 sayılı 
Gider Vengileri Kanuniyle ağaç ve ağaç mamul
leri tamamen İstihsal Vergisi dışında bırakıl
mıştır. 6802 saynlı Kanun bütün ilk istihsal mad
delerini kapsıyan umumi bir kanun olduğu hal
de bunun içerisinde tomruğun ve ağaç mamul
lerinin vergilendirilmemiş olması bu kanunun 
yani 6802 sayılı ilk istihsal maddeleri hakkın
daki bu İstihsal Vergisi Kanununun yürürlüğe 
girdiği 1957 senesinden beri Maliye Vekâletin
de bu mevzu düşünülmüş ve üzerinde konuşul
muş ve bu Maliyece bir vergi rezervi şeklinde 
görülmüştür. Nihayet bu huzurunuzdaki, Tom
ruklardan vergi alınmasına dair hu kanun tasa
rısı bir İstihsal Vergisinin, 6802 sayılı Kanu
nun vergi haricinde bıraktığı bir vergi rezervi 
olarak mütalâa edilmiş ve bu kanun içine ithal 
edilmek üzere bu tasarı getirilmiştir. 

Şimdi, muhterem senatörler, Sayın Hazer'in 
burada haklı olarak üzerinde durduğu husus, 
yani bu kanunun kanunlaşmasdyle ağaç ve ağaç 
mamullerinin pahalılanması, kerestenin pahalı-
lanması gibi bir mevzu; yani plânın hiçol-
mazsa mesken inşaatı mevzuundaki kısmına bir 
aykırılık varmış gibi gözükürse de biz de ko
misyonda bu husus üzerinde durduk. Verilen 
ve bizim komisyonumuzca edinilen malûmatı 
kendilerine ben de arz ediyorum. Türkiye'de ki 
ortalama inşaat malzemesinin ancak % 7,7 si 
kerestedir. Kanun bu :% 7,7 üzerinden % 12,5 
vergi almayı öngörmektedir. Yani 100 liralık 
tomruktan 96 kuruş vergi alınacak. Tomruk 
fiyatı 190 lira. Sayın Hazer'in de ifade ettiği 
gibi her halde gerçektir. 600 - 700 lira oldu
ğuna göre kereste bu nisbet gittikçe daha aza

lacaktır. 190 lira üzerinden % 12,5 olan vergi, 
kereste halinde 600 yüz liraya, 700 yüz liraya 
çıktığı zaman elbettekı yüzde nisbeti azala
caktır. Bu bakımdan umumi inşaat malzemesi
nin yüzde 7,7 sini teşkil eden kerestenin yüzde 
12,5 unu vergilendiren bu kanunun çıkması ile 
büyük ölçüde ve hiç olmazsa Sayın Hazer'in 
endişe ettiği ölçüde bir mesken politikasına ay
kırılık veyahutta inşaat malzemelerinde bir 
pahalılık olacağına biz kaani değiliz. 

Sayın Baysoy esaslı incelemeden geçmemiştir, 
buyurdular. Bu bir görüş meselesidir. Fakat 
hangi hususlarda olduğuna dair bir şey ifade 
etmemişlerdir. Her halde maddelere geçildiği 
zaman soyliyeceklerdir. Yalnız orman köylü
lerinin büyük bir kısmının fakrü zaruret için
de olduğundan bahsettiler. Buna muhterem 
arkadaşlarım hepimiz iştirak ediyoruz.. Fakat 
bu kanunla komisyonumuzun fazla bir rabıtası 
görülmüyor. Ormanların kesilmesiyle, orman
ların tahribiyle bu kanunun bir alâkası olma
dığı kanaatindeyiz. Yani bu kanun olsa da 
olmasa da, bu kanun çıksa da çıkmasa da köylü 
ormanla olan alâkasını, tahribatını aynı şe
kilde devam ettirecektir. Bu kanun olduğu için 
ne bu azalacaktır, ne de kanun çıkarsa çoğa
lacaktır. Biz bu bakımdan bu kanunla orman 
tahribatının bir alâkasını görmedik. 

Kâğıt fiyatlarına tesir meselesine gelince; 
bu ilk madde tenzilâtına tabi olacaktır. Çün
kü kâğıt aynı kanun, İstihsal vergisine tabi 
olduğu için 2 defa mevzuat gereğince vergilen-
dirilmiyeceği için ilk madde tenzilâtı yapıla
cak ve tomruktan alınan vergi indirilecektir. 
Bu bakımdan kâğıt fiyatlarına bir inikas ol-
mıyacaktır. Orman olmıyan yerlerde bu, açık 
muhterem arkadaşlarım. Birinci maddede de 
tasrih edildiği gibi, bendeniz Komisyon Baş
kanı olarak ifade ediyorum; Orman Kanunu ge
reğince orman sayılmıyan yerlerde kesilen 
ağaçlardan tomruk vergisi alınmıyacaktır. 
Kavaktan olsun, başka ağaçtan olsun, ne olursa 
olsun orman olmıyan yerlerden kesilen ağaçlar
dan bu vergi aknmıyacaktır. Yahut bu vergi
nin kapsamına girmiyecektir. 

Bendenizin tesbit ettiğim hususlar bu ka-ı 
dardır. İlâveyi, Hükümet temsilcisi arkadaşı
mız yapacaktır. Hürmetlerimle. 
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BAŞKAN — Sayın Güzey buyurun. 
BAKİ GÜZEY (Bursa) — Muhterem arka

daşlarım, arkadaşlarımız bu kanun üzerinde 
hassasiyetle durduklarını gördüğüm içindir ki, 
kanunda bahsi geçen Gümrük tarife kita
bını alarak tetkik ettim. Arkadaşlarımızın 
burada maalesef üzerinde durdukları mesele ka
nunun hangi esasa ve neden vergi alınacağı 
üzerinde değil, daha ziyade köylü vatandaşı
mız sürünmektedir veya bunlar sürünecektir, 
gibi bir polemiğe kaçmış olmaları dol'ayısiyle 
söz aldım. 

SUPHİ BATUR (Sinop) — Yahu sürünüyor
lar, neresinde bunun polemik1? 

BAŞKAN —• Müdahale etmeyin efendim. 
Sizde gelir fikrinizi söylersiniz. 

BAKt GÜZEY (Bursa) — Müsaade buyurun 
ifade edeyim. Muhterem arkadaşlar, evvelâ bu 
kanunun köylü vatandaşlarlarla hiçbir ilgisi 
fok. Hiç... Gümrük tarifelerini tetkik etmedik
leri için arkadaşlarımız ağaç mamulllerinden 
alınacak vergi diye bütün ağaçlardan, orman
dan ne kesilirse ondan vergi alınacak kanaati
ne kapılmışlardır. Kanunun bu maddesini oku
yorum. 

«MADDE 1. — 6802 sayılı Gider Vergileri 
Kanuna bağlı bir numaralı cetvelde aşağıdaki 
değişiklik yapılmıştır.» Nedir bu ağaçlar, hangi 
ağaçlar? Gümrük Giriş Tarifesi Cetvelinin 44/3-
44/4 pozisyonlarında kayıtlı ağaçlardan. Bun
ların hangisinden vergi alınacak. 13u pozisyona 
dâhil olan ağaçlardan alınacak. İkinci madde 
yine Gümrük Tarifesi Cetvelinin 44 ncü faslın 
44,03 - 44,04 pozisyonunda kalan diğer pozis
yonlarla başka fasılarında kayıtlı ağaç ve ağaç 
mamulleri, yine yazıyor pozisyon, nedir 43 - 44 
pozisyon. Pozisyon şu. Karşısında nispeti yok, 
vergi nisbeti. Yuvarlak ağaçlar, kabukları so
yulmuş veya kabaca yontulmuş olsun, olmasın 
hangi ağaçlar için yazıyor : 

A) Ceviz, şimşir, ıhlamur, diş budak ve se
dir, yani yüksek kaliteli mobilya imâl edilen 
ağaçlar. 

2. Limon, pik, abanoz, mavun, demirhindi. 
Şimdi muhterem arkadaşlarım, yine kanunda 

bahis edilen maddeyi açıyorum. 44,04. Kare ve
ya müstatil şeklinde kabaca yontulmuş veya 
biçilmiş ağaçlar. Hangileri? Ceviz, şimşir, ıh
lamur, dişbudak, zeytin. Demek oluyor ki hem 

yuvarlak mahiyette dişbudak, ceviz ve saireden 
alacak, hem de kare şeklinde kesilmiş, olanlardan 
alacak. Şimdi bu hangi ihtiyaçlar? Benim an
ladığım şu : Memlekette mobilya yapılacak 
olan yüksek kalitedeki ağaçtan, yabancı memle
ketlerden ithal edilen ağaçlardan da vergi ala
bilmek ve bunların mamullerinden vergi ala
bilmek, yani refah içinde yüksek kalitede güzel 
karyola güzel mobilya yapan zengin sınıfından 
vergi alabilmek mahiyetindedir. Şimdi bu ne 
şekle getiriliyor? Şu fakir, vatandaş sanki üzü-
lecekmiş, dişbudak ağacından karyola yapılınca 
sürünecekmiş gibi bir duruma getiriyoruz. Biz 
himaye için onu alet yapıyoruz, burada. Yap-
mıyalım arkadaşlar. (Gürültüler) Beyefendi 
Vergi Kanunu burada, Beyefendi tarife numara-
rası burada, birinci, ikinci, üçüncü maddeleri 
burada, atıf yaptığı maddeler de burada. Bina
enaleyh köylü vatandaşın diş budakla ceviz 
ağacından yapılan mobilyalarla alâkası yok. 
Muhterem arkadaşlarım; burada demiyor çam
dan... 

FEHMİ BAYSOY (Erzincan) — Çam yok
sa sizinle beraberim, gelsin vekil söylesin. 

BAKİ GÜZEY (Devamla) — Yok içersin
de, yok beyler. 

BAŞKAN — Sayın Baysoy; gelir kürsüye 
fikrinizi söylersiniz, müdahale etmeyiniz. 

SUPHİ BATUR (Sinop) — Hükümet öyle 
söylüyor, hepsi var, o okumamış. Bakan olma
yınca böyle oluyor. 

BAŞKAN — Sayın Batur müdahale etmeyi
niz. 

BAKİ GÜZEY (Devamla) — Buraya gelir 
fikrinizi söylersiniz. Ben Hükümetin söyleme
sini de kabul etmem. Kanun ve maddesi falan 
yerde filân dediği zaman o maddenin içinde bu 
mevzu yok ise Hükümetin demesi de bir mâna 
ifade etmez. Hattâ Maliye Vekili, Ziraat Vekili 
de gelse olacaktır dese yine olmaz. Çünkü; 
44,03 pozisyonunda yoktur, çam ağacı mesele 
budur. Binaenaleyh; işi hakikaten genişlemesi
ne ve derinlemesine tetkik etmeden burada san
ki köylü vatandaşlar bir uçurumun kenarına 
gelmiş, artık mesken yapamaz hale gelmiş; o 
hal içersinden, bu feci vaziyetten köylü vatan
daşı kurtaralım, diye bu kürsüde polemik 
yapmaya lüzum yoktur, muhterem arkadaşla
rım. Çünkü tarife pozisyonunda yoktur. Ne za
man tarife pozisyonuna çam ağacı diye koyar-
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smız, o zaman olur. Binaenaleyh, çam ağacı 
yoktur bunun içinde. Binaenaleyh, yalnız ne 
var bunun içinde. Çama mütaallik olan kâğıt 
yapılan memûller. Bunlar indirime tabidir. 
İndirime tabi olmaları da pek tabiidirki vergi
den müstesna bir hale gelir; indirilir. Binaena
leyh, meseleleri hakikaten tetkik etmeden, de
rinliğine, genişliğine tetkik etmeden burada 
bir zümreyi müdafaa ediyormuş gibi, bir züm
reyi batırıyormuş şeklinde konuşulmamasını bil
hassa rica ederim. Senatonun ciddiyetine de ya
kışmaz. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan daha Hazer, 
Öztürkçine ve Baysoy söz almışlardır. Şimdi mi 
size söz vereyim daha sonra mı? Aydınlanılır 
diye buyurun. (Gürültüler) Sayın Alpaslan bu
yurunuz. 

MEHMET HAZER (Kars) — Hepsi var.. 
BAŞKAN — Hepsi varsa gelir söylersiniz 

efendim. Buyurun Sayın Alpaslan. 
Açık oylarını kullanmıyan sayın üye var 

mı?... 
MALİYE BAKANLIĞI MÜŞAVİRİ AHMET 

TEVFİK ALPASLAN — Muhterem Başkan, sa
yın Senatonun muhterem üyeleri, tamamen tek
nik yönden ve tasarımız üzerinde kıyemetli mü
talâalarını beyan eden senatörlere sırası ile ce
vap arz etmeye çalışacağım, efendim. 

Evvelâ Hazer Beyefendinin temas buyur
dukları hususa değinmek istiyorum. Bu tasarı
nın ihtiyaçlara ve plâna uygun olmadığını ge
nel olarak belirttikten sonra bu genel ifadenin 
ayrıntılarını özel paragraflar halinde ifade bu
yurdular. Evvelâ dediler ki; Doğu - Anadolu'da 
ve Orta - Anadolu'da köylünün inşaat masrafla
rının hemen tamamını ağaç ve ağaç mamulleri 
teşkil etmektedir. Bu ağaç ve ağaç mamullerinin 
vergilendirilmesi bu yönden sosyal haklar ve 
sosyal adalet bakımlarından ele alınırsa sosyal 
mesken inşaatını imkânsız hale getirecektir. Bu 
mütalâanın vâridolup olmadığını doğru olup ol
madığını teşhis edebilmek için kanaatimce inşaat 
maliyetinin içine giren çeşitli inşaat malzemele
rinin bu maliyetteki yüzde nisbetini bilmek ik
tiza eder. Maliye Bakanlığı olarak, İmar ve İs
kân Bakanlığından, bu mevzuda en salahiyetli 
bakanlık olarak telâkki ettiğimiz bakanlıktan al
dığımız bilgiye göre Doğu - Anadolu, Orta - Ana
dolu ve bütün Türkiye'de inşaat maliyetinin an-
cık yüzde 7,7 sini ağaç teşkil etmektedir. Bu 

hesaba göre şöyle bir faraziye kurmak zannedi
yorum ki mümkün. Orta - Anadolu veyahut Do
ğu - Anadolu'da bir köylü vatandaşımız tarafın
dan inşa edilen bir meskenin maliyetinin 100 li
ralık kısmının ancak, 7,7 si, yani 770 kuruşu 
odun ve ağaç mamullerine taallûk etmektedir. 
Bu 770 kuruştan huzurunuzdaki tasarı kanun
laştığı takdirde yüzde 12,5 vergi alınacaktır. 770 
kuruşun yüzde 12,5 u 96 kuruş tutmaktadır. Bu 
96 kuruş tomruk fiyatı üzerinden, tomruğa göre 
hesaplanmış bir miktardır. Halbuki malûm oldu
ğu üzere tomruk halinde ağaç inşaatta kullanıl
ınız. Evvelâ kesilmesi, biçilmesi; kereste haline 
inkılâbettirilir, bilâhara inşaatta kullanılması 
mümkündür. Tomrukla kerestenin fiyat denge
leri bizim tesbit ettiğimiz kadar 190 lira tomru
ğun metre küp fiyatı; kerestenin metre küp fi
yatı 360 - 400 lira ki, Sayın Hazer bu kürsüden 
bunu beyan ederken 700 lira hattâ 1 000 lira ol
duğunu beyan buyurdular. Şimdi bu küçük ra
kamı hesaba mesnet aldığımız takdirde' dikkat 
buyurulduğu üzere tomrukla kerestenin fiyat 
farkı aşağı yukarı bir katıdır, yüzde yüz farkı 
vardır. Yani tomruktan alınacak vergi üzerin
den hesabettiğimiz 96 kuruş, kereste fiyatına, 
ağacın keretse fiyatına vurulduğu takdirde, yüz
de 25 firesi de hesabedilmek suretiyle 45 veya 46 
kuruşa düşer. O halde faraziyenin başına avdet 
ediyorum. Köylü vatandaşın veya şehirli vatan
daşın bir mesken inşa etmesi halinde bu inşaatın 
maliyetindeki beher yüz liranın 45 kuruş art
ması hesaplanmaktadır. Bunun fahiş bir fiyat 
artışı, gayrisosyal, gayriâdil, köylü vatandaşı 
mesken inşaatını tahakkuk ettiremez hale düşü
rücü bir vasıfta olduğu her halde bu rakamlar 
muvacehesinde iddia edilmemek iktiza eder. 

Sayın Hazer'in, ikinci bir noktai nazar ola
rak bir malın fiyatının yükselmesinin o malın 
kaçakçılığını artıracağını belirtitiler. FilvaM 
genel olarak belki doğru bir mütalâadır. Bir 
malın fiyatının yükselmesi o malın kaça'kçılı-
ğnıı (belki artırır, ama bu artışla vergi dola-
yısiyle husule gelecek fiyat artışı miktarınım da 
elbette önemli bir rolü olması iktiza eder. Bir 
malın fiyatının birkaç misli artırılması halin
de belki o mala karşı tamah artar ve kaçakçı
lık teşvik edilmiş olur. Ama tomruklarda ya
pılan % 12,5 artırma, kerestede % 6 - 6,5 mik
tarında bir artış cereyan edecektir. % 6 bir fi-
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yat artışının bir memlekette hemen kaçakçılı
ğı alevlendireceği şeklindeki, yaygın hale ge
tireceği tarzındaki bir mütalâaya da kanaati
mizce iştirak etmek mümkün olamamaktadır. 

Sayım Hazer üçüncü bir nokta olarak şöyle 
buyuruyorlar: Bu memlekette el atılacak vergi 
rezervleri vardır. Tomruk ve keresteden alına
cak İstihsal Vergisi bu rezervlerin herhalde il
ki değildir. 

Efendim, bu memlekette el atılacak vergi re
zervlerinin mevcudiyeti elbette inkâr edilecek 
bir keyfiyet değildir ve Yüce Senatonun komis
yonlarında da tebarüz ettirildiği veçhile bilhas
sa bunun en tipik bir misali zirai kazançların 
Gelir Vergisi mevzuudur. Hükümet ve onun 
yardımcısı teknik elemanlar olarak tomruğun 
İstihsal Vergisine tabi tutulmasına mütaallik 
kanun tasarısını hazırlarken elbette başka re
zerv yoktur şeklinde bir iddiada bulunduğu
muzun düşünülmemesi iktiza eder. Çeşitli ver
gi rezervleri, elbette vardır. Sözlerine iştirak 
ediyoruz. Bu rezervlerden tomruğun Gider Ver-
'gisine talbi tutulmasının, seçilip buraya getiril
mesi de bir tercih meselesidir. 1966 bütçesinin 
ve programının dengesi yönünden bir tercih 
yapılması zarureti hâsıl olmuş ve mevcut re
zervlerden buna ilk hamlede el atılması uygun 
görülmüştür. Bu itibarla bu rezerve el atılma
sını, diğer rezervlerin inkâr edildiği, unutul
duğu veya bulunmadığı mânasına almamak ik
tiza eder sanırım. 

Sayın Mehmet Ha zer dördüncü bir nokta
ya temas buyuruyorlar, «Plânımıza aykırıdır» 
diyorlar. Beyefendiler bu doğrudan doğruya 
plânın gereğidir. Tomruğun vergilendirilmesi 
plâna aykırı değildir, plânın gereğidir. Çünkü 
kalkınma plânımızın, 1966 proıgramınm bütçe 
dengesinde bu tomruktan alınacak 45 milyon 
liralık varidat dengeyi kura'bilmek için bir un
sur olarak hesaba katılmıştır. Bizatihi 1966 
programının bir gereğidir. Böyle olunca plâna 
aykırılığı iddia edilmemesi iktiza eder sanırım. 

Sayın Hazer yine bu konuyla ilgili bir baş
ka mütalâalarını başka 'bir yönden ifade bu
yurdular; «1966 bütçesinde M milyar civarın
da açık vardır. İki milyarlık açığı 45 milyon
luk bir rezerve müracaat suretiyle kapatmaya 
imkân yoktur.» buyurdular. 1966 malî yılı Büt
çesinin görüşülmesi sırasında gerek Millet Mec

lisinde, gerek Yüce Senatoda arz edilmişti çe
şitli vesilelerle efendim. 1966 programının ve 
1966 bütçe makro dengesinin hesaplanması sı
rasında kamu gelirleriyle kamu masrafları ara
sında, hakikaten buyurdukları gibi, iki milya
ra yakın bir açık olduğu görülmüştür. 1 mil
yar 725 milyon, iki milyara yakın, bu açığın 
kapatılması i etin şu tedbirlere başvurulması da 
keza birlikte derpiş edilmiştir. Hatırlanacağı 
üzere bu tedbirlerden birisi, en az geçim indi
riminin ertelenmesi. Bu genel bütçeye 450 mil
yon liralık bir finansman imkânı temin ede
cektir. İkincisi, akar yakıt fiyatlarında elde edi
lecek meblâğın genel bütçeye aktarılması ve bu 
suretle 100 milyonluk bir kaynak elide edilmesi. 
Üçüncüsü, tomruğun İstihsal Vergisi içline alın
ması ve bu suretle 45 milyonluk gelir sağlan
ması. Dördüncüsü, İktisadi Devlet Teşekkülle
rinin kendi içlerinde alacakları tedbirler dola-
yısiyle, hâsıl edecekleri, elde edecekleri, yara
tacakları kaynaklar, 650 milyon lira da istik
raz... Binaenaleyh temas buyurdukları iki mil
yon civarmda;. iki milyona yakın açığın ki, 
ben onu finansman dengesi olarak anlıyorum 
ve öyle cevaplandırmaya çalışıyorum. Açığın 
elbette 45 milyonla kapanacağı ileıri sürülme-
mektedir. Bu 45 milyon şu arz ettiğim tedbir
lerden birisidir. Ancak o miktar farkın kapa
tılabilmesi için de elbette zaruri bir unsurdur, 
vazgeçilmesi imkânsız bir unsurdur. 

Sayın Hazer bir başka noktaya temas etti
ler efendim. Bu kanun tatbikatı büyük ihtilâf
ları getirecektir. Bizzat Sayın Maliye Bakanı 
Millet Meclisinde sorulan bir suale teknik bul
mak suretiyle cevap vermemesi bunu göstermek
tedir, buyurdular. Kanaatimce bu kanun hiç
bir ihtilâf getirmiyecektir. Çünkü iki, tâbirimi 
mazur görürsünüz lütfen, iki ayağiyle bu kanun 
öteden beri tatbik edilmekte olan iki kanuna 
istinadetmektedir, iki kanunun üzerine bas
maktadır. Biri Orman Kanunu, öbürü Gümrük 
Tarife Kanunudur. Tasarımızın birinci madde
si okunduğu zaman görüleceği üzere gümrük ta
rife cetvelinin şu, pozisyonlarında yazılı tom
ruklardan vergi alınacak, diyor, bir. 

İkincisi, Orman Kanununa göre orman sa-
yılmıyan yerlerden istihsâl edilen tomruklar
dan vergi afmmıyacaktır, diyor. Bundan daha 
vazıh nasıl olabilir? Scnelerdcnberi tatbik edi-
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len bir Orman Kanunu vardır. Neresinin orman 
olduğu, neresinin orman olmadığı tatbikatla 
bellidir. Maliye teşkilâtının tamamen dışında 
başka teşkilât tarafından yürütülen kanunlar 
bunlar ve gümrük tarife cetvelinde hangi po
zisyonlara, hangi maddelerine girdiği de belli
dir. Bunun bir ayağı Gümrük Kanununa, diğer 
bir ayağı da Orman Kanununa istinadettiğine 
göre müphemdir, ihtilâfa sebebolacaktır, şek
lindeki endişelerininde yerinde olmadığını ben
deniz zannediyorum. 

Sayın Mehmet Hazer'in sonuncu tesbit ede
bildiğim temas ettiği nokta: Orman mütehas
sıslarının mütalâası alınmamıştır, aidolduğu 
Bakanlık da bunun aleyhinde bulunmuştur, 
buyurdular. Orman mütehassıslarının fikri alın
mıştır, çeşitli diğer ilgili Bakanlıklarla birlik
te Tarım Bakanlığının da mütalâası alınmak 
üzere bu tasarı Tarım Bakanlığına gönderilmiş
tir. Ama Tarım Bakanlığı bu tasarıya iştirak 
ettiği ve bir sakınca görmediği için cevap ver
memiştir. Bilfarz Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
cevap vermiştir, Plânlama Müsteşarlığı cevap 
vermiştir. Onların mütalâalarına göre ıslah 
edilmiştir, Tarım Bakanlığı yerinde gördüğü 
iştirak ettiği için tasarıya mütalâa vermemiştir, 
değişiklik teklif etmemiştir. Bunun aksini dü
şünmeye ve söylemeye imkân yoktur. Çünkü 
biraz önce arz ettiğim üzere 1966 programının 
finansman dengesinde ki, - o program Tarım Ba
kanlığının iştirak ettiği Hükümet kararma ikti
ran etmiştir, orada derpiş edilmiş, öngörülmüş 
bir mevzudur bu - ayrıca bizzat şu tasarı Hü
kümetin sevkettiği şu tasarıda Sayın Tarım Ba
kanının imzası vardır. Bu takdirde Tarım Ba
kanlığı bu tasarının aleyhinde bulunmuştur 
şeklindeki mütalâaya da keza iştirak etmek 
maalesef mümkün olmasa gerektir. 

Sayın Baysoy, bu kanunun esaslı bir incele
meden geçmeden hazırlandığını beyan buyur
dular. Sayın Hazer'in sonuncu mütalâalarına 
cevap arz ederken belirttiğim üzere bu tasarı, 
bir kanun tasarısının hazırlanması sırasında ge
çebileceği bütün yollardan geçmiştir. Biraz ön
ce belirttiğim gibi, ilgili Bakanlıklardan Tarım, 
Gümrük, İmar ve İskân ve Ulaştırma bakanlık
larından, Devlet Plânlama Teşkilâtından müta
lâalar istenmiştir. Bir kısmı cevap vermişler, 
bir kısmı yeter gördükleri için cevap verme

mişlerdir. Ayrıca 1961 denberi faaliyette bulu
nan Vergi Reform Komisyonu tarafından me
sele enine boyuna incelenmiş ve bir rapor halin
de ve muvafık mütalâa ile Maliye Bakanlığı
na teklif edilmiştir. Biraz önce Sayın Komis
yon Başkanı Adalı'nın izah buyurdukları üze
re sekiz senelik bir mazisi olan bir meseledir, 
1957 de 6802 sayılı Kanunla Gider Vergileri 
reformunu tahakkuk ettirdiğimiz zamandan be
ri çeşitli yönlerden incelenen, üzerinde fikir 
ve mütalâa beyan edilen bir mevzudur. Ayrıca 
Plânın 1966 programında da yer almıştır. Böy
le bir mevzuun, 1966 programında yer alan bir 
mevzuun ve arz ettiğim şu safahattan geçen bir 
mevzuun kâfi derecede incelenmeden kanun ta
sarısı halinde getirildiği şeklindeki beyana ka
tılmak da kanaatimce uygun olmamak iktiza 
eder. 

Yine Sayın Baysoy, tomruk fiyatlarına ya
pılan bu zammın kâğıt fiyatlarını artıracağına 
temas ettiler. Çok kıymetli vaktinizi almamak 
için kısaca temas etmek istiyorum. Çünkü daha 
önce Sayın Komisyon Başkanı ifade buyurdu
lar. Filvaki böyledir. Fakat 6802 sayılı Kanu
nun mekanizması, kendi dahili mekanizması bu 
artışı bertaraf edecek niteliktedir. Emsali de 
vardır. Bugün zaten kâğıt Gider Vergisine ta
bidir. Bunun ilk istihsâl maddesi olan ham mad
desi olan tomruktan da vergi alındığı takdirde 
bu vergi mükerrerliği yine 6802 sayılı Kanun
da mevcut ilk madde indirimi mekanizması yo-
liyle bertaraf edilecektir. Binaenaleyh bu kâğıt 
fiyatlarını artıracağı yolundaki endişeye ka
tılmamak iktiza eder. 

Sayın Batur'un mütalâalarına da kısaca arzı 
cevabetmek istiyorum. Türkiye'de orman
lar artık bitmek üzeredir, bu mevzuun üzerine 
fazlaca varılmalıdır şeklindeki bir mütalâa olu
yor galiba ilk mütalâaları. Bunun tomruktan 
Gider Vergisi alınmasının ormanların bitip bit
memesi ile ne derece ilgili bir keyfiyet olduğu
nu bendeniz anlıyamadım. 

SUPHt BATUR (Sinop) — Tarım Bakanı 
olsa idi anlardı. 

BAŞKAN — Sayın Batur, karşılıklı konuş
mayınız. Teknik bir yardımcı ve Devlet memu
rudur. Nasıl ki burada Devlet memuru her han
gi bir şekilde politika yapmamakla mükellef
tir. Sizde Bakan olursa müdahale edin. Teknik 
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Devlet memurunun burada konuşması sırasın
da siyasete itecek herhangi bir şekildeki müla
hazasını Başkanlık şiddetle önlemekle mükellef
tir. 

SUPHİ BATUR (Sinop) — Politikaya ken
disi giriyor. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim, ben 
dikkat ediyorum, eğer girerse sözünü keserim, 
o vazifeyi yaparız, siz müdahale etmeyin efen
dim. 

Devam edin sayın temsilci. 
. MALİYE BAKANLIĞI MÜŞAVİRİ AHMET 

TEVFİK ALPASLAN (Devamla) — Sayın 
Başkan, şahsan kendim anlıyamadığımı arz et
mek istedim. Sebebini arz edersem bunun... 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmaya müsaade 
edemem. Bakanla senatör arasında karşılıklı 
konuşmaya müsamaha edilir, ama Devlet memu
ru ile senatör arasında böyle bir münakaşa ve 
karşılıklı konuşma mümkün değil ve olmaması
nı gelenek olarak kurma mecburiyetindeyiz. 

SUPHİ BATUR (Sinop) — Beyefendi... 
BAŞKAN — Mdüahale etmeyin, efendim. 
SUPHİ BATUR (Sinop) — Beyefendi, zatı-

âlinize söylemek hakkım yok mu? Başkan ola
rak size söylüyorum. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin lütfen. 
SUPHİ BATUR (Sinop) — Sizin tutumunuz 

iyi değil. 
BAŞKAN — Devam edin efendim. 
SUPHİ BATUR (Sinop) — Benden çok ko

nuşuyorsunuz. 
BAŞKAN — Devam edin sayın temsilci. 
MALİYE BAKANLIĞI MÜŞAVİRİ AHMET 

TEVFİK ALPASLAN (Devamla) — Huzurunuz
daki tasarı kanunlaştığı takdirde, öyle gelişigü
zel her ağaçtan, her daldan, her çöpten vergi 
alınacak değil. Geniş ölçüde, büyük ölçüde sı
nai maksadiyle kullanılacak belli tomruktan, 

orman istihsalinden vergi alınacak. Bu orman
larımızın senelik istihsali ki, binnazariye sene
lik tomruk istihlâkimizle ayarlı olması iktiza 
eder. Bu da belli bir rakamdır. Tomruk üzerin
den vergi alınması veya alınmaması bu rakama 
tesir etmez. Bendenizin biraz önce anlıyamadım 
dediğim budur. Başka anlama imkân verdiyse, 
Sayın. Başkandan ve Yüce Senatodan özür dile
rim. Anlıyamadım dediğim budur, yani bir mem
leketin, Türkiye'nin senelik tomruk istihlâk ih
tiyacı, tomruk ihtiyacı malûm, belli bir rakam

dır. Biz bu tomruktan Devlet olarak vergi al
sak da, bu kadar tomruk istihsal ve istihlâk ede
ceğiz. Vergi almasak da bu kadar tomruk istih
sal edeceğiz veya yurt dışından ithal edeceğiz. 
Bunun vergi almmasiyle, verginin bunu artırıcı 
veya eksiltici yönden büyük ölçüde tesiri olmı-
yacaktır, mânasında konuştum. Bunu arz etmek 
istedim efendim. 

Yine Sayın Batur'un bir başka noktai nazar
ları oldu. Ormandan alman bu verginin yine or
manlara sarf edilmesi halinde tasarının belki 
.mazur görülebileceğini, halbuki fiiliyatta bunun 
böyle olmıyacağmı bundan elde edilen hasılatın 
Devletin genel masraflarına, ezcümle memurla
ra ödeneceğini ifade buyurdular. Bu noktai na
zar da, biraz önce arz ettiğim, 1966 bütçesinin 
ve program dengesinin genel finansmanı açısın
dan incelemekte fayda vardır. Elbette orman
dan, tomruktan veya biraz önce huzurunuzda arz 
ettiğim diğer çeşitli kaynaklardan elde edilecek 
ek finansman karşılıkları orman masraflarının 
veya belirli bir masrafın değil, 196G programı
nın genel masraflarının yine genel karşılığı için
de eriyecektir. Bu bir noksanlık değil, bir rea
litenin ifadesidir. Genel muhasebe sistemimize 
de uygun olan budur. Hürmetlerimle arz ederim. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Soru, efendim. 

BAŞKAN — Sayın Tunckanat. 
HAYDAR TUNCKANAT (Tabiî Üye) — 

Efendim, daha önceden şeker veya buna müma
sil maddelerin fiyatlarına yapılacak vergi zam
larını halk veya tüccar vatandaşlar daha önce
den haber aldığı için, bunlardan bir beyanname 
isteniyordu. Ve ellerinde bulunan şeker miktarı 
stokları bir beyanname ile Hükümete bildiriyor
lar ve onlar üzerinde de bir vergi almıyordu. Şim
di, bu kanun Millet Meclisinden geçip Senatomu
za intikal ettiği zamandan bu yana bir hayli stok
lar yapılmaktadır. Acaba bu tomruk ticaretiyle 
ilgili olanlardan bu şekilde bir beyanname alın
mak suretiyle bu vergi bunlara da intikal ettirile
cek midir? 

BAŞKAN — Buyurun, cevap vereceksiniz. 
MALİYE BAKANLIĞI MÜŞAVİRİ AHMET 

TEVFİK ALPASLAN (Devamla) — Sayın Baş
kanını, tasarının hazırlanması sırasında bu stok 
vergisi mevzuu üzerine ciddiyetle durduk. Bunun 
faydasından çok zararı olduğu kanaatine vardık. 
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Geçmiş tatbikat Sayın Tunçkanat'm hatırlattığı 
gibi, şeker ve diğer maddelerde yapılan tatbikat 
bunun faydadan ziyade zararlı neticeler verdiği
ni ve takip imkânı bulunmadığını, takibedilip 
yakalanan mükellefler yanında yakalanmıy ani arın 
ekseriyette olduğunu ve yakalananlarda ise ta-
haddüs eden ihtilâfların senelerce, 5 sene, 8 sene 
hem maliye idarelerini ve hem de kaza mercileri-
ni meşgul ettiği neticesine vardık. O itibarla bu 
tasarıda bir stok verigsi düşünülmedi. 

BAŞKAN — Buyurun sorunuzu sorun Sayın 
Baysoy. 

FEHMİ BAYSOY (Erzincan) — Sayın söz
cü, yüksek kaliteli tomruklardan vergi alınaca
ğından bahis buyurdular. Halbuki kanunda 
«İstihsalde kullanılan» kelimesi geçiyor. Şunu 
arz etmek istiyorum. Köylünün bizatihi veya 
biir kasaJbalmın iş sebebiyle kullandığı çam 
ağacından vergi alınacak mı, almmııyacak mı? 

BAŞKAN — Buyurun. 
MALİYE BAKANLIĞI MÜŞAVİRİ AHMET 

TEVFİK ALPASLAN (Devamla) — Evet Sa
yın Başkanım, alınacak. Ormaın Kanununa gö
re, orman sayılan yerlerden istihsal edilmiş bir 
Ikereıste ise ve Gümrük Tarife Cetvelinin kamun
da (belirli pozisyonuna giriyorsa alınacaktır. 
Yalnız 'köylüden bahis buyurdu 'Sayın Baysoy. 
Şunu arz etmek isterim, Devlet orman işletme
lerinin çeşitli fiyat tarifeleri var. Şehirliye baş
ka ıtarife üzerinden kereste veriyor,- mesken 
yapmak istiyen 'köylüye daha tenzilâtlı tarife 
uyguluyor. Bilfarz % 10 a kadar fiyatı lindire-
ıbiliyoır. Biraz evvel arz ettiğim metreküpü 190 
lira olan tomruğu 19 Mradan köylüye verebi
liyor. 19 liraya verdiği takdirde 19 liranın 
% 12,5 u gayet cüzi bir rakam tutuyor. O iti-
(barıla Ibir ağır tesiri olmıyacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Batur. 
SUPHİ BATUR (Sinop) — Sayın Baki Gü-

ızey'in dediği çam ve emsali... 
BAŞKAN — Yani çam ve emsali vergiye 

dâhil midir, değil 'midir?.. Hükümet adına açık
ça ifade ediliyor ki, «dâhildir.» Bumu. ifade et-
ıtıiler. 

SUPHİ BATUR (Sinop) — Sayın Başkan, 
Baki Güzey bizi şaşkına çevirdi. Sözcü Baki Gü-
'zey'e .de cevap vermedi. 

BAŞKAN — Efendini, Baki Güzey şaihsi gö
rüşünü ifade etmiştir. Tıpkı sizim ıgibi bir üye-
dfır. Gıeldi konuştu. 

Sayın Sarlıealı, buyurun. 
NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Sayın 

Hükümet Sözcüsü memleket ölçüsünde genel 
inşaatta kerestenin bina maliyetine misbetinin 
% 7,7 civarında olduğunu ve bu sebeple köy
deki inşaatlarda ancak yüz lirada 45 kuruş te
siri bulunacağını ifade 'ettiler. Şimdi soruyo
rum, büyük şehirlerdeki kârgir, betonarme ve 
metal inşaatta kullanılan kerestenin bina (mali
yetine nisbetiyle köylerde ve kasabalarda yapı
lan inşaatta kullanılan kerestenin o binanın ma
l i y e t e misbeti aynı mıdır? (Gürültüler.) 

BAŞKAN — Efendim, cevap (verip vermi-
yeceği memura aittir. (Gürültüler.) 

Sual soruldu, cevabını verecektir efendim. 
NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Eğer 

arzu ederlerse yazılı vereyim. 
BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 
MALİYE BAKANLIĞI MÜŞAVİRİ AHMET 

TEVFİK ALPASLAN — Sayın Başkan, biraz 
önce de arz ettim; bu % 7,7 nislbeti İmar İskân 
Bakanlığından alınmış ortalama (bir misfbettir. 
Tahmin ederim ki, her ikisine de şâmildir. Çün
kü şöyle bir şey düşünüyorum şahsan; köyler
de yapılan binalarda filhakika inşaatın içine 
betonarme inşaatlara nazaran daha çok keres
te ıgirer, ama buma mukaibil şehirlerdeki beto
narme inşaatlarda da kereste kalıplık falan di
ye 'başka maksatlarla kullanılır. Bu ikisinin de 
kereste sarfiyatının umumi maliyet nisibetiınide 
aynı 'olmasını düşünmek mümkün efendim. 

BAŞKAN — Ortalama 'olduğunu ifade et
tiler. Başka sual sormak istiyen?.. Sayın Ger
ger. 

VASFİ GERGER (Urfa) — Efendim, bu 
45 mıilyom Liralık tahminin biraz hayalî olduğu 
kanısındayım, sebebi de şu: Acaba bu 45 mil
yon ılıiralık tahmin hangi esasa iistimadediyor ? 

İkincisi, Gider Vergisi tablosuna ıgöre bu 
mevzuun temin ettiği gelir kaç milyon liradır? 

MALİYE BAKANLIĞI MÜŞAVİRİ AHMET 
TEVFİK ALPASLAN (Devamla) — Efendim 
bu ikinci suali anlıyamaidım. 

VASFİ GERGER (Urfa) — Öğrendiğimke 
göre ıbu mevzu esasen vergiye tabi olduğuna 
nazaran 450 milyon liralık bir (hasılat lâzım ki, 
% 10 besalbiyle 45 milyon lira alınabilsin. Bu
gün 450 milyon lira (tahsilat da Gider Vergisine 
dayanır. Kaç milyardır ki bu? Bunun 'gösterdi-
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ğ.i rakam, tablonun neresindedir? Ancak tahak
kuk edecek 3 - 4 milyon liradır. 

MALİYE BAKANLIĞI MÜŞAVİRİ AHMET 
TEVFİK ALPASLAN (Devamla) — (Sayın Baş-
Ikanıım, Sayın Gerger'in ikinci sualini yine özür 
dilerim, anlıyamadım. Eğer (birinci sualini ce-
vaplandırırsam iikinci suallerini de cevaplamış 
olacağım. 

Birinci sualde Sayın Gerger, 45 milyon lira
nın hesabı nedir 'buyurdular. Bu, Türkiye dâhi
linde bir sene zarfımda istihsal edilen ve satı
lan tomruklarım cinsi cinsime rakamları malûm, 
vardır, bunlar toplanmış, yekûn değerine şu 
'% 12,5 ınisbetline uymak suretiyle bulunan ra
kamdır ve bu 45 ımilyon liradan da biraz fazla
dır, az değildir. Zaten tasarının kanunlaşması 
biraz 'gecikti. Mart ayının Iteslimlerinden de 
vergi alınması derpiş ediliyordu. Bu fazlalık 
Mart 'ayında olan teslimlerden vergi alamayı-
ışıımıızı telâfi edecek ve herhalde 19&6 bütçesine 
45 mıilyon lira civarında bir varidat temin ede
cektir. 

Müsaade buyurursanız, yerime (geçtiğim za
man Saym 'Gerger'e rakam 'olarak vereyim. 

CAŞKAN — Olur efendim. 
'Söz alanlar: Sayın Hazer, ıSayın Öztürkçine, 

Sayın Melen. 
Buyurun Saym Hazer. 
MEHMET HAZER (Kars) — Sevgili arka

daşlarım, Hükümet temsilcisinin verdiği izaha
tı dinledim. Bu hususa geçmeden evvel Saym 
Baki Güzey'in ithaımkâr, haksız, tetkiksiz iddia
larını yüksek huzurunuzda çürütebilmek için 
delil getirmeye ihtiyaç olduğuna kaani değilim. 
Kendisine tavsiye ederim. (Burada yok sesle
ri) Kusurunu anladı, kendisine anlattım, dedim 
ki yanlışlığın var. Ve o da her halde bu mah
cubiyetinden salonu terk ettiler, fakat başka
larına «tetkik etmeden konuşuyorsun» isna
dında bulunabilmek için insanın hiçolmazsa tet
kik etmek arzusu, imkânı veya zamanı olması 
lâzım. Kendileri okumamışlar. Yalnız, bir 
fıkradan bahsediyorlar. «B» fıkrası var bunu 
hatırlatmıyorum. Yalnız bu kanunun gayet sa
rih olan ve okunduğu zaman herkes tarafından 
kolayca anlaşılan bir hükmü vardır. Birinci 
maddenin 14 rakamının yanında «ağaçlar» ıliye 
saydıktan sonra, «memleket dâhilinde Orman 
Kanunu gereğince orman sayılmıyan yerlerden 

istihsal olunanlar hariç» yani, diğerleri dâhil 
emfhumu muhalifiyle orman sayılan yerlerden 
istihsal olunanlar dâhil. Ayrıca vergi anakauu-
nunun bir fıkrasında, (b) fıkrasında ki sair 
ağaçlardan. Diyede hüküm vardır. Binaenaleyh 
Baki Güzey arkadaşımız bir polemik yapmıştır 
ama çürük bir polemik yapmıştır haksızdır. Me
sele o değil. Biz bunu söylerken polemik yap
mak için söylemedik. Hakikaten inandığım için, 
biraz da tetkik ettiğim için üzülerek bu mesele
nin üzerinde durdum. 

Şimdi Hükümet sözcüsünün geniş izahatları
nı dinledik. Fakat özür dilerim bir noktadan, 
bâzı noktalardan Hükümet sözcüsü bilmiyerek, 
arzu etmiyerek polemik hududunun içine girdi
ler. Ben girmiyeceğim. Yalnız cevabını objek
tif olarak verdikleri zaman Saym Baki Güzey'e 
de cevap vermeleri lâzım idi. Bunu yapmama
ları bunun delilidir. 

Hükümet temsilcisi, «bu plâna aykırı değil
dir» dediler. Plânın maksadına, prensiplerine 
aykırıdır. Sizin bahsettiğiniz yıllık icra progra
mıdır. Asıl Beş Yıllık Kalkınma Plânında ön
görülen sosyal mesken, ucuz mesken politika
sına taban tabana zıttır. Binaenaleyh bu nok
tada anlaşılmıyacak bir nokta yok. Bir yanılma 
olduğunu zannediyorum. Hükümet sözcüsü me
seleyi bu noktadan mütalâa etmesi lâzımgelir-
di. Biz 45 milyon liralık bir rezerv bulunmasının 
iki milyarlık açığı kapatmıyacağını bir misâl 
olarak arz ettik. Hükümet sözcüsünün cevap 
olarak verdikleri ise bizi teyitten başka bir şey 
olmamıştır. Yani, İktisadi Devlet Teşekkülleri 
500 milyon lirayı kendi bünyesinden sağlıyacak, 
asgari geçim indirimi haddinden şu kadar ta
sarruf edilecek işte bu da gösteriyor ki, bunla
rın hepisi, vergilendirme prensiplerine, plânın 
sosyal hedeflerine aykırı tedbirlerdir. Bu ay
kırılıkları bir an için unutsak bile, bunların 
yekûnu 2.5 milyar liralık finansman eksiğini ka
patmaz. 

Şimdi arkadaşımız buyurdular ki bir yıllık 
istihsal hacmi bellidir, budur, şudur. Arkadaş
lar, kaçak istihsal, kaçak inşaat malzemesi, Dev
letin elinde bulunan bu istatistiki rakamların 
içinde değildir. Fiyat yükselişini, ister istemez 
o kaçak miktarını artıracaktır. Sonra gene bu
yurdular ki bu zam yüzde 12,5 civarındadır, 
tomruk içindir. Bu nihayet yüzde 45 kuruş tu
tar. Böyle değil arkadaşlar. Bu herkes için 

— 528 — 
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aynı olan, kimsenin değiştirmeye mutedir olma
dığı bir hesap işidir. Yüzde 12,5 zam yapılıyor. 
Neye? Tomruğa yapılıyor. Mamul maddede da
ha az olur diyorlar. Nasıl izah ediyorlar anlıya-
madım. Anlamadım neye.. (Fiyatla diyor ses
leri) Fiyatta, ama fire verir, hacimde küçülür, 
mamul maddede imâl masrafları da girer bunun 
üstüne fiyat yükselir, vergide ödeneeek fark da 
0 nisbette yükselir. 

Şimdi yüzde 12,5 bunun vergisi peki bun
da kâr hissesi yok mm Bunu düşünmiyecek-
miyiz? Satıcının kâr hissesini... İster istemez 
sizin yüzde 12,5 dediğiniz artış yüzdesi 18 - 20 
yi bulacaktır. Her sahada bunun inikasları 
ayrıdır. 

Yine bir rakam verdiler. Ben Kars, Ağrı, 
Yan, Erzurum hattâ ormandan uzak bulunan 
yerlerde kereste fiyatlarının hakikaten 700 - 800 
liraya çıktığını biliyorum ve gördüm. Bu bir 
vakıadır. Bu, bu Hükümet zamanında olmamış
tır. Bu fiyat fiilen mevcuttur. Binaenaleyh, bu, 
böyle bir malın maliyet fiyatını artıracaktır. 
Baki Güzey arkadaşım istediği kadar köylüye 
inikas etmedi, desin. Yrarm fazla fiyatla tom
ruk alan, Bursalı seçmenler Baki Güzey'den 
bunun hesabını soracaklar, nasıl müdafaa et
tin bu yanlışı diyecekler. Kakam arttıkça, yüz
de nisb'eti de artıyor Yrani, tabi ve mütehavvil 
kaidesi vardır riyaziyede. Mütehavvil arttıkça 
tabii de buna göre değişecektir. Binaenaleyh, 
artmıştır, artıyor ve bu köylü inşaatına daha 
çok tesir edecektir. 

Yine inşaat malzemesi ve inşaat mahiyetin
deki yerini ve nisbetini izah ederlerken İmar 
ve İskân. Bakanlığından aldıkları rakamı söy
lediler, bu rakam umumi bir rakamdır ve Sa
yın Sarlıcalı'mn ifade ettiği gibi büyük şehir
lerdeki büyük inşaat hesaplarına yakındır. 
Ama Doğu Anadolu'da, Orta Anadolu'da 
inşaat masrafı diye bir kereste masrafı, bir 
çimento masrafı bir de cam masrafı vardır. 
Diğerleri ayni ve muhitten elde edilen malze 
ine ile yapılır. Binaenaleyh, oradaki maliyette 
bunun inikası yüzde 300 dür. Yani orada asıl 
maliyet fazla vergi ödenerek alınacak madde 
1 erden ibaret olacaktır. Çamuruna, taşma bun
lara para vermez köylü. Bizim Doğu - Ana
dolu'da ve Türkiye'nin pek çok yerlerinde köy
lü inşaatının esası budur. Yrani, bu vergiyi şi

rin göstermek için ne kadar gayret sari' eder
seniz ediniz köy inşaatına bu uzak muhitlerde 
sadece kereste, çimento ve cam mubayaa edile
rek, diğer kısımları mahallî malzeme ile yapı
lan inşaatlara büyük tesirleri olacaktır. 

Bu itibarla Maliye Bakanlığı temsilcisi ar
kadaşımızın verdiği izahat bu noktadan da ye
ter değildir. Ayrıca ihtilâf getirecek eledim. 
Doğrudur. Neresinin orman, neresinin orman 
olmadığı konusu yıllardan beri bizleri ve mah
kemeleri meşgul eden bir mevzudur. Bu, bu
gün dahi halledilmiş değildir. Eğer Maliye 
Bakanlığı bunu halledilmiş bir mesele olarak 
kabul ediyorlarsa yanılıyorlar. Neresi orman 
sayılır, neresi hususi ormandır, şahsın yetiştir
diği fidanlık ağaçlık, orman mıdır, değilmidir, 
bu halledilmemiştir. Bn bakımdan bu kanun 
ihtilâf getirmiştir. Göreceksiniz tatbikatta da 
bu ihtilâflarını müşahade edeceğiz. Bu kadar 
açık tarafları olan, bu kadar ağır mükellefiyet 
getiren bir Vergi Kanununu sayın arkadaşı
mız teknik bir memur olarak bir maliyeci ola
rak belki kendisine göre mütalâa eder, ama 
muhitin ihtiyaçlarını duyan ve bilen bir insan 
böyle bir kanuna evet diyemez ve hakikaten 
mümkün olduğu nisbette bu gibi mevzuları is
ter istemez bir ucundan politikaya kaçıyor. 
Temenni edilir ki, Bakanlar muhatabolsun da 
insan daha serbest, daha rahat cevap alsın, 
gerektiğinde de rahat cevap verebilsin. Ama 
bugün arkadaşımız teknikman belki Bakandan 
daha etraflı malûmat vermişlerdir ama biz 
kendisiyle bu münakaşayı tam bir serbesti için
de yapamıyoruz ve bunun ızdırabmı duyarak 
da evvelâ kendimizi frenlemek ve hudutlandır 
mak mecburiyetinde kalıyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, hülâsa, hu kanun 
ne Baki Güzey'in dediği gibi sadece ithal edile
cek malzemeye şamildir, ne Maliye Bakanlığı 
mümessilinin ifade buyurdukları gibi inşaat 
maliyetini ancak yüzde 7 artıracak bir kanun
dur. Bu kanun esas ağırlığı ile fukara köylü 
meskenlerinde kendisini hissettirecektir. Ka
çakçılığı teşvik edecek, artıracaktır ve bizim 
şimdiye kadar vergi rezervi diye araştırdığımız 
meselelerden hiç hatıra gelmiyen bir konudur. 
Sosyal adalete aykırıdır, plânm sosyal hedefine 
de aykırıdır. Binaenaleyh Maliye Mümessilinin 
bu hususta verdiği izahların hiçbirisini tatmin 
edici kabul etmeye imkân yoktur. Arz ettiğim 
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sebeple bu kanunu ıbendeniz (gönül rahatlığı ile 
kabul edilecek bir halde görmüyorum. Yüksek 
Heyetinizin de höyle düşündüğünü, muhitin 
dertlerini bilen, meselenin esasını bilen ıbir he
yet olarak öyle düşündüğünüzü ümidederek 
cümlenizi saygıyla selâmlarım. 

SAKIP ÖNAL (Adana) — Sayın Başkanım, 
birşey anlıyamadım. Yüzde 300 artar dediler. 
Neye istinaden artar, yüzde 300? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın öztürkçrne. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (IstanJbul) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; ıbu tasarı Sa
yın Demirel'in tasarısından ziyade vergi re
form komisyonu tarafından enine boyuna tet
kik edilmiş ve ondan sonra Yüksek Plânlama 
Kurulunda da müzakeresi yapılmıştır. Ve Yük
sek Plânlama Kurulunda da ıSayın Suphi Ba-
tur'un dediği gibi hâdise değildir. Burada pe
kâlâ Tarım Bakanı da bulunmuş ve müzakereleri 
yakinen Yüksek Plânlama Kurulunda takiibet-
mişlerdir. Bu hir. 

ikincisi, bu durum, Yüksek Plânlama Kuru
lunun bir teklifi olarak, Maliye Vekâletine gön
derilmiş ve Maliye Vekâleti de bunu Beş Yıllık 
Plânın finansmanı 'bakımından öngördüğünden 
bu tasarı, teklifi 'benimsemiş ve Hükümete ver
miştir. Hükümet tasarısında da Tarım Bakanlı
ğının burada bir ters mütalâası 'olmadığına gö
re gerek Yüksek Plânlama Kurulunun teklifi 
ve gerekse hu Hükümet arasında bir ihtilâf 
mevzuu olmamıştır. Bu hâdise bu suretle Yüce 
Senatoya intikal etmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, sorman köylerinden 
bahsettiler. Zannettim ki, burası bir miting ve
yahut da bir konuşma yeri. Teklif edilen husus 
orman kanunu değildir. Teklif edilen husus 
gümrük kanunudur ve orman kanunundan or
man köylerinin zatî ihtiyaçlarında burada pe
kâlâ öngörülmektedir, bu istirdat edilmiş değil
dir, orman idaresi ucuz olarak pekâlâ orman 
köylülerine ağaç ve kereste malzemesi verecek
tir. Bu itibarla orman köylülerine ait bir artış 
mevcut değildir. 

Şimdi kâğıt fiyatlarının artacağını beyan et
tiler. Sayın Suphi Batur arkadaşımızın şu vere
ceğim rakamları dikkatle takibetmelerini ve 
mümkünse not almalarını rica edeceğim. 

200 liralık bir tomruktan itibarî olarak 600 
liralık bir kâğıt elde edilse halen bu 600 üzerin
den % 20 vergi alındığına göre 120 lira para 

yapmaktadır. 
Şimdi tomruğun vergiye tabi olması halinde 

200 liralık bir tomruk yüzde 12,5 vergiyle 25 
lira artacaktır. Ve hu suretle 225 lira olacaktır. 
Şimdi 600 liralık Ibir tomruktan 200 liralık bir 
iptidai madde çıktıktan sonra geriye 400 lira 
kalmaktadır. 400 liranın yüzde 20 si 80 lira 
eder. 80 lira zait 25 lira 105 lira eder. Muhte
rem arkadaşlarım, 105 liraya mukabil 120 lira 
vergi alındığına göre demek ki, daha (burada 15 
lira bir ucuzlama görülmektedir. Şimdi hal böy
le iken fiyat artışı mevzuulbahsolmadığı kanı
sındayız. Ve bendeniz de bu tasarıya, gerek Beş 
Yıllık Plânın öngörmesi ve gerekse kâğıt fiyat-
larnda bir artış olmaması hasebiyle müspet oy 
vereceğim. Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Bays'oy konuşacak mısı
nız1? Buyum n. 

Acık oylarını kullanmıyan sayın üyeler? 
Yok. Açık oylama işlemi bitmiştir. 

FEHMİ BAYSOY (Erzincan) — Sayın ar
kadaşlarım, heuim deminki konuşmamdaki «bu 
kanun enine, uzunluğuna incelenmeden gelmiş
tir» dediğimde hem Komisyon Başkanı ve hem 
de Hükümet sözcüsü bu fikre iştirak etmedikle
rini belirttiler. Ben yine ısrar ediyorum ki ; ha
kikaten bu kanun enine uzunluğuna konuşul
madan gelmiş bir kanundur. 

Hükümet sözcüsü, bu kanun üç ayak üzeri
ne oturur, dedi. Birisi Gümrük Kanunu, birisi 
malî kanunlar, birisi de Orman Kanunu üzeri
ne oturur. 

Şu halde bu kanunun hazırlanışında lütfe
din de teslim buyuran Ormancının da bir sözü 
olması lâzımgelmez miydi? 

Şimdi diyorlar k i ; biz Tarım Bakanına da 
sorduk, ne evet, ne hayır dediler. Binaenaleyh 
biz bunu kabul ettiklerine alıyoruz. Ben bilmi
yorum, yeni bir prosedür mü çıktı? Benim bil
diğim bir kanun tasarısı evvelâ bütün bakan
lıklara gönderilir, o hakanlıkların bunun üzerin
de söyliyecekleri varsa, mütalâalarını bildirir
ler, yoksa iştirak ettiklerini yine beyan ederler; 
öyle gelir. Hiçbir şey söylememişler, biz bunu 
kahul ettik. Böyle hir prosedür her halde yeni 
çıktı. Bununla beraiber Bakan Bey ne diyor Mil-.-
let Meclisinde: Şimdi Sayın Uzuner'in mütalâa^ 
larına cevap vermek isterim; Sayın Uzuner ko
nuşmalarında Tarım Bakanlığının görüşü alın-
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mamıştır, dediler. Kendilerini 'bakanlıklarından 
istedik o zaman zarfında gelmediler. Fakat şu
nu bilhassa hatırlatmak isterim ki, Tarım Ba
kanı aynı zamanda Yüksek Plânlama Kurulu
nun üyesidir. Ve orada bu işin münakaşası ya
pılmıştır ve imzası da vardır. Binaenaleyh, Ta
rım Bakanlığının mütalâası da alınmış olarak 
kabul edilir,» diyorlar. Lütfedin Sayın arkadaş
larım, hepimiz komisyonlara iştirak ediyoruz. 
İlgili arkadaşları getiriyoruz. O zamanki ko
nuşmalarda hazan öyle olur ki, tamamiyle baş
ka türlü düşünerek Komisyona geldiğimiz hal
de oradaki teknik elemanın vermiş olduğu iza
hat karşısında tamamen eski düşüncemizin ak
si istikametinde çıkarız. Bu gayet normaldir. 
İlim ve fen de bunu icabettirir. îşte nihayet Ba
kanın da ifadesi belirtiyor ki, şu kanunu gereği 
gibi orada tetkik edilmemiştir. Dahası vardır. 
Orman Kanununu ilgilendirdiğini Hükümet de 
kabul ediyor. Peki, bu niye geçmez Senatonun 
Tarım Komisyonundan? Lütfedin de oradan geç
sin. Benim gönlüm çok isterdi k i ; bu işde çok vu
kufu olan Sayın İsa Bingöl arkadaşımız burada ol
saydı da bunun münakaşasını yapsaydık. O da 
zannederim benim tarafımı iltizam ederdi. 

Arkadaşlar, ne diyor kanunda: «Orman ol-
mıyan yerlerdeki tomruklar hariç» Arkadaşlar 
geldim geleli buraya çıkarlar bunun neresi or
man, neresi değildir, diye münakaşa ederler ve 
içinden çıkamazlar. Çünkü tarlayı dahi orman 
saymıştır. 

Bizim biraz polemike kaçtığımızı ifade etti
ler. Hayır hâşi söylediklerimi samimî olarak 
söylüyorum. 

Başka bir mesele; burada bir hesap yapmış
lar ne diyorlar, inşaatta kereste, inşaat fiyatı
nın yüzde 77 si kadardır. Ben diyorum ki, şe
hirdeki inşaat değil, köydeki, kasabadaki inşaa
tı düşünelim. Lütfetsin arkadaşlarım bizim köy
lerimizdeki inşaat nasıl yapılır? İki türlü yapı
lır. Ya kerpiçten, ya çimden.. Biliyorsunuz 15 
em yüksekliğinde, 30 cm genişliğinde kerpiç ve
ya çimler birbirlerinin üzerine konur. Yani bu
nun maliyeti nedir? Günde bir işçiye nihayet 
20 lira yevmiye verilir. Binaenaleyh orada bü
tün maliyet kereste olacaktır. Orada maliyeti 
düşünecek olursak yüzde 7 dir, kabul ediyorum 
ama benim kastettiğim yerde bu maliyet, keres
te maliyeti % 77 dir. Buna emin olun, tetkik 

edin. Yani yine sözümde İsrar ediyorum. Belki 
Hükümetten gelmiş bir tekliftir. Belki bütçe 
açığını kapatacak diye düşünülüyor. Ama lüt
fedin şu kanun bir daha komisyona gitsin on
dan sonra çıksın. Temenni ederim, yine tasav
vur ettiğiniz gibi bu parayı karşılarız. Ama ge
lecek sene bu paranın ne kadar noksan olduğu
nu, noksan geldiğini de göreceksiniz. Zararın 
ne kadar fazla olduğunu yine beraber tesbit 
edeceğiz inşallah. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Yeterlik önergesi gelmiştir. Ko

nuşmak istiyen iki sayın üye vardır. Yeterlik 
önergesini okutuyorum : 

Yüce Başkanlığa 
Konu aydınlanmıştır. Müçzakcrcnin yeterli

ğinin oya konmasını saygıyla rica ederim. 
Afyon Karahisar 

C. Tevfik Karasapan 
BAŞKAN — İki sayın üye kalmıştır, konuş

mak istiyen. 
CELÂL TEVFİK KARASAPAN (Afyon Ka-

rahisar) —• Önergemi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi geri al indî. 
Söz Sayın Melen'in. 

FERİD MELEN (Van) — Arkadaşlar ciddî 
bir mevzu üzerindeyiz. Arkadaşlarımız mev
zuun önemiyle mütenasibolarak gerektiği ka
dar hassasiyet göstermişlerdir. Ben şahsan bü
tün mahzurlarına rağmen bu kanunun aleyhinde 
değilim.' Arkadaşlarımızdan birisi bu kanunun 
ucuzluk getireceğini belirtti. Bu meselenin he
sabı yapıldığı zaman böyle bir gey olmadığı an
laşılır. Bir diğer arkadaşımız sadece cevizden 
filân alınacak dedi. Bunlar ciddî bir tetkik mah
sulü değildir. Her türlü inşaatta kullanılacak 
her türlü kereste üzerinden mevzun bir vergi
dir. Bunu böyle mütalâa etmek lâzımdır. Ve 
inşaat fiyatları üzerinde de tesir yapacaktır. 
Bilhassa kereste kullanılan bütün inşaatlarda 
menfi bir tesir yapacaktır. İnşaat fiyatları yük
selecektir. Bunu bilmek lâzımdır ve bunları bi
lerek kabul ediyoruz. Şu sebeple kabul ediyo
rum, muhterem arkadaşlarım; aleyhinde deği
lim: Bütçe müzakerelerini yaptığımız zaman 
arz etmiştik. Hükümet masrafları kısamamış ve 
artan masrafların karşılığını da bulamamış, üç 
milyar lira açıklı bir bütçe getirilmiştir, huzuru
nuza. Şimdi bu açığı peyderpey azaltmak üze
re bâzı kaynaklar getirmektedir, Doğru, yan-
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lig. Ama bütçe açığının, mahzuru o kadar Mi- l 
yüktürki, mahzurlu dahi olsa, zararlı dahi oka 
zararlı bir vergiyi ben çaresiz bağrımıza ta/j ba
sarak kabul etmeyi tercih ederim. Niteldin, 
bütçe açığının, mahzurunu şimdiden görmeye 
başladık. Mart ayında, daha senenin birinci 
ayında Hükümet 300 milyonun üzerinde emis
yon yapmak mecburiyetinde kalmıştır. Senenin | 
birinci ayında 300 milyonluk Devlet masraflarını ı 
karşılamak için emisyon yapmak dııru'm; ile 
karşı karşıya gelmiştir. Aylar ilerledikçe mas- i 
raflardan kısıntı yapmak imkânına sahip olun
mazsa bunun nereye varacağın! takdir edebilir
siniz, Ve zaten enflâsyon içindeyiz, bu da. enf
lâsyonu kameılıyaeaktır. Enflâsyonun kamçı
lanmadı en kötü bir vergi alınmasıdır. En kötü 
bir vergi dense, daha az mahzurlu bir yerciyi j 
t: e re ih etme durumu ile bizi karşı karşıya bırak
maktadır, Hükümet. Bu sebeple ben bunun 
aleyhinde olmıyaeağun. 

Muhterem arkadaşlar, bu kadar mühim bir 
konu konuşulurken Hükümetin bakan kiriyle biz
zat müzakereyi takibetmemesi hakikaten üzün
tü verecek bir olaydır. Filvaki İçtüzüğümüz 
müsaade etmiştir, umum müdürler, birinci dere
ce; 'Devlet memurları gelirler ve nitekim burada 
Maliye Bakanım temsil eden O en el Müdür haki
katen büyük bir liyakatle bütün soruları cevap
landırmaya çalışmış ve mevzuu izah etmiş!'/. Ve 
bu arkadaşımı beraber çalıştığımız zaman da 
yakınen bilirim Maliyedeki değerlerden biris/k 
dir. Ve daima takdir ettiğimiz bir arkadaşımız
dır. Ama buna rağmen mevzuun politik cenlm-
leri vardır. Ve konuşan hatipler bilhassa mev
zulara temas etmişlerdir. Ve tatmin edilmek' is
temişlerdir. Hükümetin politikasını öğrenmek 
istemişlerdir. Ama Reis te ihtar etmiştir, haklı 
olarak Umum Müdür teknik ölçü dışına çıka
mamıştır ve o mevzuları çaresiz cevapsız bırak
mıştır, bütün kabileyetine ve liyakatine rağmen. 
Neden böyle oluyor? Muhterem arkadaşlar'm 
evvelâ bize aidolan bir kusur vardır. Özür dili-
yerek arz edeyim. Burası teknik bir komisyon 
değildir. Biz mevzuları müzakere ederken Ha
kanın bulunup bulunmamasına itibar ve itina 
etmiyoruz. Bulunsada bulunmasada biz vazi
femizi yapalım, bu kanunu konuşalım gidelim 
diyoruz. Ama görüyorsunuz mahzuru. Böyle 
müzakere tatmin edici olmuyor, noksan oluyor 
ve Senatoda bu yüzden vazifesini yapamıyor. ] 

— 532 
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Senato sadece kanunları teknik cepheleriyle tet
kik eden bir Meclis değildir. Her mevzuun po
litikasını yapan ve bu arada Hükümeti murakebe 
eder. Bilhassa, vazifelerinden biri budur, Bu 
sebeple kurulmuştur. Hükümeti murakabe eder. 
Her kanun vesilesi ile murakabe eder, soru 
sorarak murakabe eder. Bu vazifemizi yapmaya 
imkân kalmıyor. Önümüze1 bir teknisyen geli
yor, ona, bir şey söylemek imkânı olmuyor. Sor
duğumuz bir sualin cevabını ondan almak müm
kün olmuyor, içtüzüğün bir maddesine sığına
rak. bir Hükümetin kaçmaması lasını, bu türlü 
müzakerelerden. Bir Bükü met in. tatmin etmesi 
lâzım; evvelâ Meclisleri ve sonra efkârı ıımumi-
yeyi, halkı tatmin etmesi lâzım. Kuvvetli Hükü
met başka nasıl olur. Kuvvetli Hükümet bir 
çoğunluğa dayanan Hükümet değildir. Bir ço
ğunluk bir Hükümetin bütün zarflanın örtebilir 
ve maalesef bu yapılmaktadır. Ne yapılırsa 
yapılsın, ne kusur yapılırsa yapılsın hangi baba
sızlığı (dursa, olsun parmakları kaldırarak bir 
Hükümetin zadım Mecliste4 örtebilirsiniz. Ama, 
memlekette örtemezsiniz ve örtemiyorsunuz, gö
rüyorsunuz. 

Kuvvetli Hükümet; her mevzuda gedip, mev
zularını çatır çatır müdafaa oüvn, münakaşa 
eden, ikna eden ve inandırarak geçiren Hükü
mettir. 

FETHİ rH<lVETO(;LU (Samsun) — Maliye 
lSakanı söz almıştır. 

FERİ D MELEN (Devamla) —Geç kaleli. 
îMı ihtarınızı daha evvel yapsaydınız Sayın (İrti]") 
Başkam. 

BAŞKAN - - Sayın Melen karşılıklı konuş
mayınız. (Gürültüler) Efendim herkes fikrini 
burada söyler. 

FUT lif rrEVrETOfjLH (Samsun) —Efendim 
Maliye Hakanı "Millet Meclisinde konuşuyor, Hü
kümet kaçıyor deniyor. Eski Maliye Bakam 
arkadaşımıza yakışmıyor. 

k.ASKAîN - - Devam edin, Sayın Melen. 
FERİD MEEEN (Devamla) - - Muhterem 

arkadaşlarım, bütçe ayıktır. Plân yüz üstü kal
mıştır. Fiyatlar yükselmektedir. Hükümet fi
yatlarla mücadele edeceğini söylemişti, fiyatlar 
hem ay yükseliyor. Bu ayda yükselmiştir, yük
selmektedir. Biyasa şaşkuılık içindedir. (A. i\ 
sıralarından, gürültüler) İşsizlik azalmıyor, art
maktadır, ve üstelik (A. B. sıralarından gürül-
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tüler, «Millet Meclisinde 500 sayfalık takrir, 
burada, bu», sesleri) Aarkadaşlar galiba kouu!.-
mamı istemiyorlar. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz arkadaşlar 
siz konuşmanıza devam ediniz. 

FERİD MELEN (Devamla) — Yani Mec
liste yumruk, muşta bura da konuşturmama 
(A. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Melon sataşmalara cevap 
vermiyeceksiniz, efendim. 

FKEID MELEN ((Devanda) — Büyük şe
hirlerin etrafında her ay... 

BAŞKAN — Sayın Melen sataşmalara cevap 
vermiyeceksiniz. 

FERİD MELEN (Devamla) — Sataşmalara 
cevap değil, konuşuyorum. Büyük sehivler etra
fında her ay yeni gecekondu mahalleleri kurul
maktadır. Bütün bunlar memleketin sosyal me
seleleridir. Hükümet 4 ay zarfında tek müspet 
iş yapmamıştır, gösteremezsiniz. 

BAŞKAN — Sayın Melen; bu kanuna dönü
nüz ; umumi konuşmayın, bu kanuna dönünüz. 

FEEİD MELEN (Devamla) — Bütün bunlar 
karşısında Hükümeti vazifeye davet etmek hak
kımızdır, vazifemizdir. Hükümetten vergi ka
nunlarını ben istedim, getirsin, yardım edece-
viz dedim. Şimdi bir vergi kanunu gelmiştir; 
diyorum ki, bütün mahzurlarına rağmen mem
leket enflâsyona gitmekte olduğu için bu ka
nunu çaresiz kabul edeceğim. Ancak yeter 
değildir. Yeter değildir; başka yeni tedbir
lere ihtiyaç vardır. İşte bundan dolayı Hükü
met konuşmamızda bulunsun diyorum. 

Muhterem, arkadaşlar; kaynak olarak bunu 
gösteriyorlar. Biliyorum; bu bir kaynaktır, ver
gi rezervidir. Ama muhterem arkadaşlarım, 
bütçe açığımız 3 milyardır. 45 milyonluk bir 
gelirle bunu ancak otuzda biri, veyahut ta oıı-
beşte biri karşılanabilir. Bu yeter değildir, 
başka rezerve müracaat etmek lâzımdır, zaru
ridir, yapmalıdır. Eğer memleket enflâsyona 
gidecekse ki, gidiyor, bunu önlemenin yolların
dan birisi budur. Cesaretle Hükümet buna el 
atmalıdır. Faraza ziraat işletmelerinden vergi 
alınması mevzuu geç kaldı gelmiyor. Vergi 
Reform Komisyonuna havale etmek ile mesele 
bitmez. Bir an evvel bu mevzu getirilmelidir. 

Bütçe müzakerelerinde emlâk vergisinin 
bahsettiği Savın Bakan. Emlâk Vergisini biz 

hazırlamıştık, biz getirmiştik, nihayet bir im
hasını yenileyip getirmekten ibarettir yapıla
cak iş. Bunu bir an evvel getirmelidir. Vergi 
ziyaıyla mücadele edecek tedbirleri getirmeli
dir; kuvvetlendirmclidir. Tam tersine servet 
beyannamesini kaldırmakla meşgulüz. Ondan 
nasıl kurtuluruz, bununla meşgulüz. Bunun ne
ticesi şudur; muhterem arkadaşlar; bir taraftan 
fakir fukaraya inikas eden vergi getirirsiniz, 
onu süratle getirişiniz, servet beyannamesini ki, 
büyük mükellefleri ilgilendirir ve onların vergi 
kaçırmaları imkânları kolaylaştırırsınız. Bu ver
gi adaleti olmaz. Bundan dolayı Hükümeti is
tedim. Nihayet Maliye Bakanı geldiler, teşek
kür ederim. Ümidcderim ki, bu benim sorula
rımı ve üzerinde durduğum bu meselelerin lüt
feder cevabını verirler. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 

MALİYE BAKANI İHSAN GÜRSAN (İz
mir Milletvekili) — Muhterem Başkan, çok de
ğerli senatörler Yüce Parlâmentonun içerisinde, 
çatısı altında memleketin en önemli hayati me
selelerini tezekkür eden ve karara bağlıyan 
Yüce Meclislerin, yüce heyetlerin gündemine 
hâkim olamadığım için ve maalesef nihayet mü-
tevazi bir varlık olarak, bir insan olarak ken
dimi de parçalamak imkânı bulamadığım için 
hem Mecliste hem de Yüce Senatoda ayın zama
na tesadüf, eden tasarının müzakeresi sırasında 
bulunamadım. Şüphesiz bu kusur bende değil
dir. Ben mütevazi imkânlarımla nihayet ba 
memleketin bir ferdi olarak, onun dâvalarına 
hizmet etmeyi bir prensib ve bir ideal olarak 
benimsemiş naçiz bir arkadaşınız olarak ve bu 
memleketin naçiz bir ferdi olarak kendi gücü
mün yettiği bir imkân çerçevesi içinde sorum
luluğumun icaplarını yerine getirmekteyim. 
Ne hazin bir tecellidir ki, 40 senelik bir arka-. 
daşım eski Maliye Bakanı ve ilim, irfan, fazileti
ne ve bilgisine daima değer verdiğim arkada
şım, bütün bu imkânları içinde dile getirip 
memleket hizmetine amade kılmak durumunda 
bulunduğu bütün vasıflarını bir politikanın, 
bir polemiğin icabetrniyeıı bir durumun, tasvi-
betmediğimiz fasit daire içinde değerlerini 
azaltıyorlar. Buna lüzum yoktur. Hiç lüzum 
yoktu. Ne Hükümet kaçar, ne Hükümetin so
rumluluğu içerisinde mukaddes vazifesinin icap-
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larını yerine getiren her hangi bir şahıs kaçar. 
Sayın Melen sözlerinizden üzüldüm. Bir Hükü
metin icraatını daima tenkid edebilirsiniz, ama 
bu tenkid de bugün taşıdığınız sorumluluğun 
icabı içerisinde bir nczahet ve siyasi icapların 
içerisinde onun dairesi içerisinde kalmak sor
tiyle bu tenkidlerinizi objektif yapıcı bir esasa 
dayatabilirsiniz. Ben de aynı şekilde gelip 
size maziden bahsederek birçok mevzuları dile 
getirir ve tenkidlerimi yaparını. Ama, benim 
hiçbir zaman galisi inançlarım içerisinde ve dört 
seneden fazla bir zaman karşı karşıya birçok 
münakaşalarda bulunduğum gerek Mecliste, ge
rekse Yüce Meclisin çatısı altında, hiçbir za
man objektiflikten ayrılmamaya gayret ettim ve 
daima memlekete faydalı olacak cihetlerde 
mümkün olduğu kadar hattâ en zaruri haller
de dahi politik icaplara kapıılmamıya çalıştım. 
Bu itibarla ne kaçılmıştır, ne de her hangi bir 
şekilde burada küçük de olsa vereceğim imkân 
bir vergi tasarısının, bir gelir kaynağımızı teşkil 
eden tasarının münakaşası unutulmuştur. İçer
de de aynı önemi haiz Millet Meclisinde bir tasa
rının müzakeresinde bulunmak mecburiyetin-
deydim. Kendisinin değerini takdir ettiği ve 
nihayet Bakanlığımızın en yüksek mertebesinde 
olan bir arkadaşıma salâhiyet vererek beni 
temsil etmesi için yüce huzurunuza gönderdim. 
Yine bir kifayet önergesinin, nihayet lehinde ve 
aleyhinde konuşulması mevzuu dolayısiyle bura
ya çıkan Sayın Melen, her zaman olduğu gibi fi
yatların yükseldiğine, alabildiğine gittiğine, 300 
milyon emisyonun yapıldığına şu veya bu sebeple 
bu mevzu ile hiçbir alâkası olmıyan sadece Hükü
mete her an için ve her zaman için bir tenkidin, 
icapliı ve icapsız yapılmasını hedef tutan bir ko
nuşmada bulundular. Ne bir mesnet vardır, ne de 
mevzuların bugün burada müzakeresinde huzu
runuzu işgal etmeye bir mahal vardır. Her mev
zu, her konu kendi ehemmiyeti, önemi içinde 
ve bu önemin icabettirdiği mevzuların sınırı 
içinde kaldığı takdirde bütün tenkidler muay
yen bir noktada birleşir. Eğer hatalı bir tasarı 
getirmişsek; eğer bu tenkid ve müzakereler ne
ticesinde bunun bütün hüviyeti, her şeyi tezahür 
etmiş ise gayet tabii Yüce Heyetiniz karar ve
rir nihayet bu karar neticesine göre hareket 
edilir. Ama bir tasarı dolayısiyle, öyle masum 
bir tasarı ki, kendilerinin de teşvik ettiği; bir 
gelir kaynağı aramaktır. Ve bu gelir kayna

ğını ararken hiçbir zaman yalnız başımıza ha
reket etmedik. Devlet Plânlama Teşkilâtının 
çalışmaları içerisinde üzerinde önemle duruldu, 
tavsiye edildi, tetkik edildi ve mütevazi bir kay
nak olarak da huzurunuza getirildi. Bir noktayı 
burada belirtmek istiyorum. Biz bunu bir tec
rübe olarak yaptık. 

Gerek Yüce Heyetlinizde Sayın C. H. P. li 
arkadaşlarımız, gerekse Millet Meclisinde bu 
müzakereler sırasında bizi bugün imali imkân
sızlıklar içerisinde kaynaklar aramaya, rezerv
ler üzerinde durmaya ve bu 'rezervler üzerinde 
durarak icabeden tasarılar getirildiği takdirde 
(bunları gayet müspet olarak ve olumlu olarak 
(karşılıyacaklarmı bildirdiler. Fakat ne hazindir 
ki; hu tasarının, sadece bu mütevazı tasarınım 
içerideki müzakeresi sırasında zannediyorum 

•ki, bugün de arkadaştan aldığını izahata göre 
yüce huzurunuzda çıkmaması yahut tenkid edil
mesi için ne mümkünse söylenmiştir. Hattâ bu 
mevzu ile alâkası olmıyan hususlar dahi dile 
'getirilerek, bundan istifade edilerek Hüküme
tin bir tenkidini yapmak gibi bir zevk içine de 
ıgirmişlerdir. Doğru bir şey değildir. Hükümet 
dört ay içinde tek müspet iş yapmamıştır. Bu, 
şüphesiz Sayın Melen eğer kendi adına konu
şuyorsa sadece sübjektif bir değer taşıyan ka
naatleridir. Dört ay içinde Hükümetin ne yap
tığı meydandadır. Bir bütçe çıkmıştır. Bütün 
üzerinde durduğu kanunların hepsi sevk edil
miştir fazılasiyle. Hattâ »kendi iktidarları zama
nında üzerinde çalışılarak bir neticeye iktiran 
etmemiş olan bütün tasarılar ki, bunların heye
ti umumiyeti sadece Maliye Bakanlığına taal
lûk edenler zannediyorum 14 - 15 kadar bulun
maktadır. 

Bir de servet beyanından bahsetti sayın ar
kadaşım, servet beyanının kaldırılacağından 
'bahsetti. Bilmedikleri tamamen meçhulü bulun
duğu bir tasarıdan ne şekilde kuvvetle bahse
derek Hükümeti tenkid etme imkânına sahiptir
ler, ben hunu bir türlü aıılıyamadım. Geldi mi 
ibu tasarı huzurunuza? Hükümet programında 
•bir paragrafı kendilerine hatırlatmayı da bir 
vazife bilirim. Hükümet programında servet be
yannamesi kaldırılacaktır; fakat yerine ilmî 
esaslar dâhilinde daha müessir bir oto - kontrol 
müessesesi getirilecektir, diyoruz. Gördüler mi 
bu oto - kontrol müessesesini? Nereden konu-
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şuyorsunuz, nereden biliyorsunuz ki, sadece şer
bet beyanı kaldırılacak da Gelir Vergisi siste
mimiz içerisinde oto - kontrol müessesesi tama-
men kalkacak. Hayr* arkadaşlar, bunun arka
sında ımuayyen foir itham gizli. A. P. ni vergi 
kaçakçılarını hemen hemen himaye eden bir 
teşekkül halinde göstermek. Bunu birçok defa
lar yaptınız. Hayır, asla 'böyle olmıyacak, ya
kında müzakeresini yapacağınız servet beyanı
mın kaldırılması ve .bunun yerine getirilecek 
.oto - kontrol müessesesinin esaslarını ihtiva 
•eden tasarıyı müzakere ettiğiniz zaman göre
ceksiniz ki, daha müessir, daiha esaslı ve zan
nediyorum, kendileri de ,bu kürsüde itiraf ede
ceklerdir, servet beyanı müessesesinden daha 
müessir bir sistemi getireceğiz. Biz bunun üze
rindeyiz. Şahsan ben bir Maliye Bakanı olarak 
gayet müspet ve objektif bir şekilde konuşuyo
rum, kendilerini itham ediyor muyum1? Bir ser
vet .beyanı müessesesi bir polemik mevzuu ya
pılarak ıburada şu veya bu şekilde, her hangi 
bir şekilde getirilebilir, getiriyor muyum? Di
ğer mevzular üzerinde de ıgayet esaslı söylüyo
ruz. Enflâsyon içerisinde bulunduğumuz hak
kındaki kanaatlerini tamamen kendilerine terk 
ediyorum. Biz aynı kanaatte değiliz. Kalkınma 
çabası içerisinde bütün ıgücünü, bütün imkân
larını sadece hu çabaya hasretmiş ve seferber 
etmiş olan bir Devlet olarak, bir Hükümet ola
rak, bir memleket olarak .gayet tabiî ki, birta
kım iktisadi tazyiklerin, enflâsyonıst tazyik ve 
baskıların karşısındayız. Kimse iddia etmez bu
nu. Kendileri bir zaman resesyon veya durgun
luk için ne tedbir düşünmüşlerse, biz de bu 
enflâsyonıst tezahürler üzerinde gayet tabiî ki, 
aynı şekilde, aynı esaslar dairesinde tamamen 
ilmî ve kendilerinin daha belki de şümulünü id
rak etmiyeceği esaslar dairesinde tedbirli bu
lunmakta tatbikî tedbirlerimizi almaktayız. 

Nereden iddia ediyorlar1? Hangi noktadan? 
Ben şimdi soruyorum 'Sayın Melen'e, Şubat ayı 
neticelerini teker teker tetkik ettiler mi ve han
gi kalemlerde? Gönül isterdi ki, bir tenkidi ya
parken sadece bunları sübjektif esaslardan di
le getirmesinler. Çünkü huzurunuzda dile geti
rilen -her kanaat efkârı umumiyeye hitabedi-
yor. (Milleti aldatmayın, doğrusunu söyleyin, 
objektif olun. 

Hürmetlerimle. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

MEHMET HAZER (Kars) — Aldatma 
Adalet Partisinin sanatıdır... 

BAŞKAN — Yerlerinizden konuşmayın 
efendim. Sayın Yurdakul. 

KÂZİM YURDAKUL (Sakarya) — Sayın 
arkadaşlarım, bir tarafta Halk Partisi sayın 
sözcüsü Sayın Melen, diğer tarafta Hükümet 
kanunu bir tarafa ittik ve mevzun muz olmıyaıı 
bir Hükümet 'kritiği, Hükümetin ona cevabı 
haline soktuk, müzakereleri. Zannediyorum ki, 
bu şekil müzakere her kanunda devanı ederse 
iş bitirmek imkânı bulunamaz. Sayın Melen'in 
de bu kanundan bahsederken, kendisinin bütçe 
sırasında yaptıkları ıtenkicllerin daha henüz 
akisleri şu duvarlarda bulunmakta iken aynı 
mevzuu buraya 'getirmemeleri daha uygun olur
du, gibi gelir. Sayın Melen arkadaşıma kanunu 
benimsemiş olmasından dolayı ben de teşek
kür ediyorum, ibu kanunu tasvibedenler-
den birisi olarak. Yalnız en fenasından 
daha iyisi olduğu için kanunu tasvibet-
tiklerini buyurdular. Bu kanunun en fenası ol
duğunu burada teker teker zikretmek icabeder. 
Her kanun sosyal adalet .bakımından tenkid 
edilebilir. Petrole zam yapıldığı zaman da sos
yal adalet bakımından çok mahzurlu tarafları 
vardır. Bir kanun getirildiği zaman bakacak
sınız, hesabedeceksiniz sosyal adalete müessiri-
yeti, zararı hangi ölçüdedir. Ondan sonra bu 
kanunun getirilmiş olmasının faydaları hangi 
ölçüdedir. Bu iki mukayeseyi yaptıktan sonra 
alacağınız netice eğer ısoısyal adaleti tahribedici 
ise onu bir tarafa iteceksiniz, değilse faydaları 
yönünden mütalâa edeceksiniz. Stokları tosbit 
edeceksiniz. Bütün mahzur stokların hesabının 
yapılamamış olmasından doğuyor. 

Muhterem arkadaşlarım şimdiye kadar ya
pılan zamlarda, şeker gibi ve bilhassa inhisar 
maddeleri gibi maddelerde stok daima aran
mıştır. Burada stok aranmasında bir kolaylık 
vardır. Çünkü satıcı müessese devlettir. Bu 
mallar için alınırken bir beyanname verilir, 
kolaylıkla .kontrolü temin edilebilir. Fakat 
kereste alış - verişinin, tomruk alış - verişinin 
"koııtnolu cidden zor ,bir kontroldür. Bu bakım
dan Maliye bu güçlük içine girmekten biraa 
kaçınmış ^görünüyor. Bir teselli noktamız var 
hu mevsim tomrukların satış mevsimi değildir 
ve yazın daha ziyade tomruklar getirilir ve sa-
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tısı yapılır . Bu itibarla kanunun tatbikatının. 
bu mevsime .tcsadirfi dolay isiyle, zannediyorum, 
bu mahzur nispî olarak giderilmiş olacaktır . 

İkinci mevzu, bu kanundan çıkacak ihtilâf
ların büyüklüğü üzerindedir . Orman Kanunu
nun ihti lâfları k i r hak ika t t i r . Ama b u vergi 
kanununun orman ihtilâfları .ile ilgisi ikinci 
derecededir . Çünkü Orman K a n u n u n d a n çıkan 
ihti lâflar bu k a n u n u n t a tb ika t ında müessir ol
mayacaktır . Orman te lâkki edilen yer lerdeki 
ıkıısımlara hasrodileeeği için orman te lâkki 
edilmiyen yer lerde veya ihtilaflı olan yerlerde 
ihtilâf halledildiği zaman mesele tavazzuh ede
cektir . Bu i t ibar la bu ihti lâfların bu meseleye 
derecei ımüesseriyeti yok denecek nisbekte dü
şüktür . 

Bu k a n u n d a arkadaşlar ımızın en ço'k üzerin
de d u r d u ğ u nokta köylüye ve fakir vatandaşa 
inikası meselesidir. Oldukça mübalâğalı ra
kamla r l a karşı (karşıya kaldık. Ben izahını bul
mak ta müşkülâ t çektim. Karz edelim ki, bir ar
kadaş ım çıktı dedi ki, 'köydeki inşaatta, yüzde 
üçyüz müessirdir . Arkadaş la r kereste fiyattın a 
yüzde 12,5 zam yapıldığı zaman bir binada. 
sarf edilen keTentenin fiyatı muayyen olabilece
ğine göre, bina inşaat ına yüzde üçyüz gibi bir 
fa rk getireceğini izah ctmAc mümkün değildir. 
•Bunu izah edebilecek bir arkadaşımız çıkarsa 
hen de bu hesap tan iyi bir ders alacağım, ken
disine teşekkür edeceğim. Bu .rakam yüzde 77 
şeklinde de ifade edildi. Yüzde üçyüz rakamı 
cidden mübalâğal ıdır , insaf hııyıırulsun. 

Muhterem arkadaş lar , bu kanunun benim 
taraf ımdan, .bilhassa şahsi kanaat im olarak en 
mühim taraf ı , umar ım ki, Havın Melen a rkada
şım d a bu nok taya iş t i rak edecek, M ensede ver
giye tabi t u t m a k suretiyle ot.okontrolu temin 
etmesi cihetidir. Bu cihet üzerinde arkadaş la
rımız durmadı la r . Vergi ziyama müessir tedbir
lerimizin başında ütokontrolu tornin etmek gel
mektedir . Bu bak ımdan bu kanunu bu eîhetiyle 
alkış lamak icabeder. 

Diğer husus lara cevap verildiği için ben ar
ttık temas etıniyeceğim. Yalnız ayrı l ı rken .bir 
k a n u n u n müzakeresini bir gensoru müzaikereai 
hal ine getir ip karşı l ıkl ı bu şekilde i thamlardan 
ivaz geçilmesini, Senatomuzun i t iyadı haline 
sokulmamasını rica ederek size veda ederim. 

AIHIIM10T I I AZ ER (Kare; — Söz istiyorum. 
B A Ş K A N - - Sa; m Melen sırada, Sizi de kay

dediyorum. 
f a k a t Sayın Ünal'ın bir yeterlik önergesi var

dır, okutuyorum : 
Sayın Başkanlığa 

Kanunun müzakeresi etraflıca yapılmış, an
laşılmış olup müzakerenin kifayetini arz ederim. 

Adana 
Sakııı Ünal 

BAŞKAN Yeterlik aleyhinde Sayın Melen, 
buyurunu/ . 

KERİ I ) Af^BHN (Van) — Muhterem arka
daşlar, b ' ra / evvelki konuşmam yeterlik aleyhin
de değildi. Bu konuşmam yeterlik aleyhindedir. 
Sayın Bakana bâzı sorular sordum \ e bâzı mev
zulara temas ettim ve tenkkl ettim. Bakan da 
lütfettiler cevaplarını verdiler ve görüşlerini söy
lediler. İzin verirseniz bu görüşlerin, bu söylenen 
şeylerin karşılıkları vardır , karşı görüşler vardır, 
karşı fikirler vardır. Bunlar hakkında, tenevvür 
etmeden ümidediyorum ki, Meclisiniz yeterliğe1 

gitmez ve yeterliğe gitmeyi bir nevi zaaf sayar. 
Konuşuyorum, Bakan itham ediyor ve bana ce
vap imkânını bırakmadan yeterlik önergesiyle 
mevzuu kapatmak istiyorsunuz. Bu hakikaten Se
natomuzda anane olmaması lâzmıgelen bir dav
ranıştır. Ümidedlyonıhı ki, bana konuşmak im
kânı verirseniz, ({öreceksiniz ki, milleti aldatan 
kimdir bu meydana çıkacaktı!-. 

B A Ş K A N - - Yeterlik önergesi verilmiş ve 
aleyhinde konuşulmuştur. Yeterlik önergesini oy
ların ıxa arz ediyorum. Kabul edenler... Rtmiçen
ler... Kabul edilmemiştir. 

Söz sırası Sayın Melon'indir, buyurun Sayın 
Melon. 

KERİ I ) Mi iABN (Van) — Muhterem arka-
daş'ar, biraz evvel belki heyecanlı konuştum ama 
ben umumiyetle sükunetle konuşmayı tercih edem 
bir arkadaşınızım. Nadiren de heyecanlı konuşu
rum. lOmin olunuz ki, benim her heyecanlı konuş
mamda bir sebebolmak lâzımdır. Bunun, sebebini 
bu an biraz kendinizde arayın. 

Muhterem arkadaşlar, Sayın Vekilin bir baş
ka kanım tasar ın dolayısiyle diğer Mecliste ol
ması hakikaten, mümkündür , doğrudur ve bu ola
bilir', iki Meclisli hayat ta . Zaten zaman zaman şah
san benim de başımdan geçmiştir. Ben umumiyetle 
bu andaki duruma temas etmiyorum. Sadece bu an-
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daki durum o, temas etmedim. Öteden beri, Sena
tomuzda aylardır böyle cereyan etmektedir. Ve 
kusuru kendimizde bulurum. Bakanları buraya 
getirmeden konuşuyoruz. Mevzular bu yüzden 
açılamıyor, enine, boyuna., politik tarafları müna
kaşa edilmiyor. Bunu kendimize ait bir kusur 
olarak ileri sürdüm. Ama, münhasıran bu hâdi
seye temas etmedim. Bakan orada bulunduğu za
man mühim mevzular kendisine intikal ettiği za
man, yani müzakerenin geri bırakılmasını ister. 
Yahut Hükümet mesuliyeti taşıyan bir başka Ba
kan arkadaşı gönderebilirdi. Zamanımızda biz 
bunu yaptık. Ben buraya gelemediğim takdirde, 
birçok zaman görmüşsünüzdür, başka bir Bakan 
arkadaş Maliye Vekilini temsilen burada bulun
muştur. Veyahut bendeniz şahsan başka Bakan
lar adına burada bulunmuşumdur. Politik mese
lelerde Meclisi tenvir edebilmek imkânını size ve
rebilmek için. Bunun da bir usulü olarak alın
ması lâzımdır ve zaruridir. Bunu hepimiz iste
meliyiz. Aksi halde meseleler burada aydmlana-
maz, aydınlanamadan bir teknik heyet gibi vazi
femizi nakıs olarak, noksan yaparız. 

Benim konuşmamın mevzu ile alâkası ol
madığını ileri sürdüler. Tamamen mevzuun 
içindeydim, arkadaşlarım. Bir vergi niçin 
alınır?.. Bir finansman kaynağıdır, vergi. 
Finansman kaynakları üzerinde konuşulur
ken, bir memlekette fiyat meselelerine, enf
lâsyona temas edilmez olur mu? Bir Meeli-
sin buna temas etmeden meseleyi tetkik etti
ğini kabul edebilir misiniz? Ben niçin kabul 
ediyorum bu kanunu dedim, arkadaşım da 
işaret etti, daha kötüsünden kaçınmak için. 
Daha kötüsü ne?.. Enflâsyon. Memleketin enf
lâsyona girmesi veyahutta mevcut enflâsyo
nun hızlanmasını istemediğim için. Enflâs
yona vergilerin en kötüsü derler, adı öyle
dir, vergilerin en kötüsü enflâsyondur. Çünkü, 
fakir halkın cebine el uzatmak demektir, enf
lâsyon. Her gün sabahleyin işçinin aldığı 10 
lirası ertesi ay, 9 lira değere inerse o ay iş
çinin cebinden bir lira vergi almışsınız de
mektir ve kimin lehine? Bunu alıp stok 
yapan zenginin istişaremin lehine bir vergi 
tarh etmiş olursunuz. Yani fakiri zengine soy
durmuş olursunuz. Enflâsyon bunun için kö
tüdür. Vergi ne kadar kötü olursa olsun, 
enflâsyon dediğimiz vergiden elbette iyidir. 
Bu sebeple kabul ettiğimi söyledim. 

Bundan bahsederken enflâsyona girdim, hata 
mı ettim? Elbetteki, girmem lâzım. Niçin ka
bul ettiğimi izah ettim, mevzu ile alâkası 
tamamen budur. Muhterem arkadaşlarım, 
mevzu ile alâkalı değil dediler. Arz ettiğim 
üç milyar açığımız var ve başka tedbirlere 
ihtiyaç var. Esef verici tarafı şu : Biz bura
da Mecliste konuşan Maliye Bakanı, İzmir'
de «hiç yeni vergi almıyacağız» diye beyanda 
bulunmuştuı bir hafta sonra geldi bu tasa
rıyı sevk etti. Vergi almıyacağız diye beyan
da bulunuyor bir Hükümetin mesul üyesi. 
Kime beyanda bulunuyor? Vatandaşa, Mil
lete. Bir hafta sonra, bir vergi kanununu 
getiriyor. Buna bir şey demiyorum, öteki 
beyanı bu doğrudur. Lâzımdır, çünkü üç mil
yar açığı vardır, bu doğrudur, öteki beyan 
yanlıştır, ötekisi memleketi aldatmaktır. Mem
leketi aldatmadan bahsediyorlar. Bir hafta 
evvel, vergi almıyacağız diye matbuata beya
nat veriyorsun, bir hafta sonra bir kanun ge-
tiriyorsun, ondan sonra da burada çıkıp, 
efendim ben bunu tecrübe için getirdim, ba
kalım nasıl karşılanacak... Demek ki, arkasın
dan vergiler getirilecek, güzel. Vergilerin 
getirilmesine bir şey demiyorum. Ama şu bir 
hafta evvel bütün memlekette yeni vergi alm-
mıyacaktır şeklindeki beyanatın ne icabı var? 
Bu, memleketi, milleti aldatmak değil mi ar
kadaşlar?.. Sayın Bakan bahsetti diye üzü
lerek temas ediyorum bu mevzua, aldatmaya. 

Muhterem arkadaşlarım, mevzuun içinde 
kokuşmadı, polemik yaptı, dediler. Yollar 
gösterdim. Başka vergiler, başka kaynaklar 
noktalar var, bunlara el atalım. Faraza zirai 
kazanç var, el atalım. G-ider Vergisi var, el 
atalım. Gider Vergisinde bu hazırlıklar yeni 
değildir. Tomruktan vergi alınması ve saire, 
bunlar yıllarca evvel tetkik edilmiş komis
yonlar tarafından, hazırlanmış mevzulardır. 
Ben getirmedim bunları. Bakın niçin getirme-
dim; lüzum yok bunlara. Tomruğu, Devlet, 
satar Orman İdaresi satar, isterse fiyatlara. 
% 10 Umum Müdürün bir kararı ile zam ya
par, zammı ile satar. Binaenaleyh, neden lü
zumlu, Vergi Kanununu neden getiriyoruz? Ben 
bu sebeple getirmedim, bana gelmiş olan proje
ler arasında idi bu tarafa attım, işte bu sebeple 
attım. Oünkü Orman Umum Müdürlüğünün bir 
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kararı ile, çünkü tarifeleri kendileri tesbit eder
ler, bunu yüzde on zammı pekâlâ yaparlardı 
yeni bir vergi getirmenin lüzumu olmadığı için 
ben getirmedin!. Diyecekler ki, şimdi, ithalât.... 
İthalâtı yok, kerestelerin ithalâtı pek nadirdir. 
Başka kaynaklar var arkadaşlarım, Gider Ver
gisinin sistemini değiştirmek lâzımdır. Bizim ha
zırlıklarımızdan birisi bu idi. Gider Vergisinin 
sistemini değiştirdiğiniz takdirde, belki 500 mil
yon1 ve hattâ 1 milyar liraya yakın bir gelir elde 
edebilirsiniz. Sayın arkadaşım izah etti, biz kay
nakta vergi alıyoruz; yarı mamulden, hattâ ip
tidai maddeden vergi alıyoruz. Bu sistem, Gi
der Vergisinde kaçakçılığı azaltmıştır, ama bu
na mukabil verginin verimini fevkalâde1 düşür
müştür. Avrupa'da Gider Vergisinde yeni sis
temler tecrübe ediliyor ve muvaffak oluyor. 
Pekâlâ onlara gidilebilir, Gider Vergisi sistemi
ni değiştirebiliriz. Bütçe1 müzakereleri! sırasında 
mevzuubahsetmiştim, tekel! maddelerinde vergi 
almış şeklini değiştirebiliriz, tekel maddelerine 
bir kuruş bile zam yapmadan, yaptığımız hesap
larda da gözükür, bu sistemi değiştirme saye
sinde 200 - 300 milyon civarında bir yeni vari
dat elde etmek imkânı vardır. Var kaynak, yok 
değil. Zirai Kazanç Vergisine gidebiliriz, Emlâk 
Vergisine gidebiliriz. Nitekim arzu ediyorlar. 
Bütün bunlardan bahsettim. Bunlar mevzuun 
içinden dışarısına çıkmak mıdır? Elbettcki bu
rada bir teknisyen arkadaştan bunu istiyemez-
dim. Bunlar Hükümetin politikasıdır.. Bunları 
getirecek mi, getirmiyecek mi, getirmeyi düşü
nüyor mu, düşünmüyor mu?.. Memlekete karşı 
bunları ancak mesul hükümet söyliyebilir; bir 
Maliye Bakanı söyliyebilir, bir Başbakan söyli
yebilir. Bundan dolayı Hükümetin burada bu
lunmasına lüzum gördüm, zaruri gördüm, ısrar 
ettim ve bundan dolayı heyecanlı konuştum, ar
kadaşlarım. 

Sayın Maliye Bakanı1 bir tenkidi mi ele aldı, 
«4 ay içinde tek müspet bir iş yapmamış Hükü
met» demiştim. Evet hakikaten tetkik edin, in
safla tetkik edin bu Hükümetin geçen 4 ay için
de (A. P. sıralarından1 Meclis çalışabiliyor mu 
sesleri) bütün işler, kendi kendine işliyen işler 
var, bunları Hükümetin eseri saymayın. Hükü
met onu bozmasın yeter, kurulmuş bir düzen
dir. Bu çarklar kendi kendisine işler, yürür 
bunları Hükümete mal etmeyin. Hangi Hükü

met olursa olsun, çocuklardan mürekkep bir 
Hükümet getirin, onlar yürür. Bu değil esas bu 
Hükümet bu 4 ay zarfında benim diyebileceği 
bir eserini gösterebilir mi? (A. P. sıralarından 
insaf, sesleri) 

Kanunlardan bahsetti. Maliye Bakanı bütün 
bu kanunlar, gazetelerde okuyorum adını, îha-
l'o Kanunu, Muhasebei Umumiye Kanunu, Ta
sarruf Bonosu Kaimimi, şu kanunu, bu kanunu, 
bunların hepsi bizim tarafımızdan hazırlanmış 
Meclise gelmiş, müzakeresine başlanmış ve Mec
lisin yenilenmesi dolayısiylo kadük olmuş ka
nunlardır. Tebrik ederim, dört ay zarfında bun
ları yeniden imza etmiş, getirmişlerdir. 4 aylık 
hizmetleri bu olmuştur. 4 ay zarfında bir imza
yı yenileyebilmişlerdir. Eğer, bunu bir eser say
mak lazımsa, ben de sizinle beraber kendilerini 
tebrik ediyorum. 

«Servet beyannamesi henüz gelmedi. Neden 
dolayı tenkid ediyorlar» dediler. 

Muhterem arkadaşlar; çok hassas bir nokta
dır bu. Mükellefler bu ay içerisinde beyanname 
veriyorlar. Ve bu beyannamelerle birlikte servet
lerini beyan ediyorlar. Mütemadiyen servet be
yannamesi kalktı kalkacak, diye Başvekil, Ba
kanlar üstüste beyanda bulunurlarsa, mükellef
ler bu servet beyanlarını nasıl yaparlar? Siz 
takdir edin. Bir ciddî beyan yapmak mümkün 
olur mu, olmaz mı? Bu beyanlar karşısında ha
kikaten siz takdir edin. Ben mükellef yerinde 
olsam büyük tereddüt içinde kalırım. Hele iyi 
niyetli bir mükellef olmazsam bu beyanlar be
nim için güzel bir imkândır, teşviktir ve bu be
yanlardan menfi istikâmette pekâlâ faydalana
bilirim. Binaenaleyh, Hükümet servet beyanna
mesi hakkında; bunları kaldıracakmış, yerine 
daha müessir tedbir koyacakmış, ne yapacaksa 
süratle yapsın, meydana koysun ki, bunun za
rarı devam etmesin. Vergi kaçakçılığına Hükü
met istemiyerek bu yolla sebebolmaktadır. Bel
ki istemiyerek sebebolmaktadır, ama sebebol
maktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi kanun üzeri
ne geliyorum. Bu kanunun bir noksan tarafı 
var. Hakikaten stoklar meselesidir. Filvaki tom
ruk daha çok, daha çok değil, tamamen Orman 
İdaresinin elindedir o satar. Fakat bu kanun çı
kacağı için herkes mütemadiyen orman ida
resinde tomruk almaktadır. Bunlar muayyen 
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kerestecilerin, fabrikaların, kereste ticareti ya
panların elindedir ve bu kanun çıktığı zaman 
fiyat farkından bunlar faydalanacaklardır, müs
tehlik değil. Bu türlü kanunlar çıktığı zaman 
mevcut stokları, muayyen bir miktarın üzerin
de tabiî sadece 1 - 2 metre küp değil, elinde mu
ayyen bir stok bulunduranlardan Stok Vergisi 
alınır. Zannedildiği kadar müşkülât yoktur. 
Çünkü Türkiyede kerestecilerin sayısı yüzbin-
ler değildir nihayet birkaç kişiden ibarettir. 
Kereste başka maddeye benzemez. Saklanması 
kolay değildir. Binaenalyeh bunlardan beyan 
ettirip vergi almak şarttır. Bu kanunun en bü
yük noksanıdır. Şimdi burada göremiyorum, 
Enver Kök arkadaşımız bu mevzuun üzerine 
düşmüştü, yaptırdığı bir hesaba göre - doğru 
mu yanlış mı bilmiyorum - fakat 70 milyon li
ralık bir kâr sağlamış oluyoruz eğer bu stokla
rı vergilendirmezsek, bu stoku elinde bulundu
ran mutavassıtlara. Bu memlekette küçük müs
tehlik aleyhine mutavassıtlara bu miktarda bir 
kâr temin eden bir kanunu herhalde istiyerek 
kabul edemezsiniz. Bu bir noksandır. Komisyo
nun bunu geri alarak bu noksanı tamamlaması 
lâzımdır. Bir geçici maddeye behemahal ihti
yaç vardır. Aksi halde arz ettiğim gibi, sebep
siz olarak müstehlik aleyhine mutavassıta 70 
milyon liranın üstünde gayrikanunî, haksız 
bir kâr kazandırmış olacağız, bir kazanç temin 
etmiş olacağız. 

Sayın arkadaşım, bu vergi menşede almı
yor. Otokontrolu bu sahada alkışlamak lâzım 
dedi. Ben otokontroldan bahsederken, tomruk
tan alman vergiye işaret etmedim. Umumiyetle 
vergicilikte, vergi sahasında vergi ziyaı vardır. 
Binaenalyeh, bir otokontrol müessesi olan ser
vet beyannamesini kaldırmak hatadır, dedim. 
Bu ikisinin biribirine karıştırılmaması lâzımdır. 
Kaldıki, gider vergisinde ki, vergi ziyaı... 

BAŞKAN — Sayın Melen konuşmamız bi
raz daha devam edecekse, çünkü mesai saatimiz 
dolmuştur, izin alacağım Yüksek Heyetten. 

FERİT MELEN (Devamla) — Bitireceğim. 
Gider vergisinde vergi ziyaı ötekisinin çok üze
rindedir. Burada mevzuubahsolan resmî daire 
olduğu için, orman idaresi olduğu için burada 
mevzuubahis değildir. Ama gider vergisi kay
naktan alınmış olmasına rağmen vergi ziyaı ma

alesef çok yüksek bir nisbettedir, yüzde ile ifa
de edersem şaşırırsınız. Onun için servet beya
nının bu vergide dahi rolü büyük olacaktır. İyi 
işletebilirsek, yani otokontrol müessesesini da
ha sağlam bir şekilde işletebilirsek bu vergi zi
yamda dahi faydası olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, Sayın Bakan, konuş
masını bitirirken bir noktaya temas etti ve mil
leti aldatmaktan bahsetti, enflâsyon yoktur di
yorum ben, aksini söyliyenler, milleti aldatıyor 
dedi. 

Muhterem arkadaşlar, Hükümet enflâsyon 
yok, diyor. Çünkü kolaylığı öyle bulmuştur. 
Hükümet enflâsyon yoktur, derken gerçekleri 
inkâr ediyor. Enflâsyon olduğunu ilim adam
ları söylüyor; enflâsyon olduğunu ticaret oda
ları söylüyor, enflâsyon olduğunu sanayi oda
ları söylüyor. Enflâsyon olduğunu muhalefet 
söylüyor. Sadece, Hükümet enflâsyon olduğu
nu söyleniyor. Bundan sonra, da aksini söy
lüyorlar. Milleti aldatıyor» deniyor Takdirini
ze bırakıyorum. Enflâsyon varken enflâsyon 
olmadığını söyliyen mi milleti aldatıyor, yoksa 
gerçeği ifade eden mi? Hürmetlerimle. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Umumi hayata müessir âfet
ler dolayısiyle alınacak tedbirlerle yapılacak 
yardımlara dair 15 . 5 . 1959 gün ve 7269 sa
yılı Kanunun bâzı madelerinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna bâzı (maddeler eklenmesi hak
kındaki kanun tasarısının açık oylamasına 141 
sayın üye oy kullanmış, 140 kabul, 1 çekimser, 
tasarı kanunlaşmıştır. 

Çalışma saatimiz dolmuş bulunmaktadır. 
Ancak Sayın Âmil Artus ve Sayın Özdilek bir 
önerge vermiş bulunmaktadırlar. «Senato gün
deminde acele süreli veya önemli her hangi bir 
konu kalmamıştır, öte yandan bütçeden sonra 
verilmesi mûtat ara da senatörlere verilmemiş-
•tir. Bu itibarla senatörlerin seçmenleriyle te-
ımaslarına ve inceleme yapmalarına da im'kân 
sağlamak üzere 30 Mart 1966 Çarşamba saat 
15,00 e kadar ara verilmesini arz ederiz» di
yorlar. 

Fakat görülmektedir ki, şimdi görüşmesi 

I yapılan kanun tasarısının görüşme süresi 
28 Martta .bitmektedir. İki husus vardır. Ya bu 
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tasar ın ın devanı edip görüşülmesini temin et
mek, yahu t «aynı imza sahipleri önergelerini 
geri al ı r lar mı? (Geri alıyoruz sesleri) geri alı
yorlar . 

24 Mar t İSMİ Perşembe günün saat 15.00 te 
toplanmak üzere birleşimi kapa t ıyorum. 

K a p a n m a saat i : 19,02 

7. — SORULAR 

II — YAZILI SORU 

1. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Fikre! Gündoğan'ın, Danış t a ya dâva açmış ve bu 
dâca. neticesinde kesin hüküm almış olan Ankara 
ve İstanbul belediyeleri memurlarına dair soru 
önergesi ve Ticaret Bakanı Mac/it Zer en'in yazılı 
cevabı, (7/219) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın, Ticaret Bakanınca ya

zılı olarak cevaplandırılmasına d ekil et buyurulma-
smı saygılarımla arz ve rica ederini. 

17 . 6 . 1965 
Cumhuriyet Senatosu 

İstanbul Üyesi 
F ikre t Cündoğan 

Damştaya dâva açmış ve bu dâva neticesinde 
kesin hüküm, almış olan Ankara ve İstanbul Bele
diyeleri memurlar ına; millî korunma hizmetinde 
çalıştıkları müddet için, 6751 sayılı K a n u n u n 
2 nei maddesinin (b) fi ricasına tevfikan almakta 
oldukları maaş veya ücret in üçte biri nisbetinde 
Millî korunma tahsisat ından tazminat verilmesi 
hususu, 70 sayılı Kanunla kurulan Millî Korunma 
Sermaye ve Fon Hesapları Tasfiye Heyetine Ba
kanlığınızca emir verilmiştir. Bu emir üzerine, 
Tasfiye Heyeti ; davacılardan bir kısmına istihka
kını derhal ödemiş, bir kısmına ise - kesinleşmiş 
i lâmların mevcudiyetine rağmen - bugüne İcarlar 
tediyede bulunmamıştır . 

.1. Tasfiye Komisyonu; Danıştay ilâmların.-! 
müsteniden, millî korunma tahsisatından, Anka
ra ve İstanbul Belediyelerinde kimlere hangi ta
rihlerde ve ne miktar tediyede bulunmuştur? 

2. Bakanlığınızca, Tasfiye Komisyonuna ke
sin ilâmlar tevdi edildiği ve istihkakların öden
mesi emri verilmiş olduğu halde; hak sahiplerin
den bir kısmına alacakları, 8 - 10 aydan beri öden-

V E CEVAPLAR. 

LAR YE CEVAPLARİ 

momis, gerek Bakanlığınız ve gerekse komisyon, 
i lâmların müstcnidatı hakkında, belediyelerle fu
zuli muhaberata girişmiştir. 

Yeni Danıştay K a n u n u n u n 95 nei maddesinin 
sarih hükümlerine aykırı olarak; kesinleşmiş ilâm 
hükmünün muhteviyatı hakkında fuzuli yazışma
lara gidilmesi, işlerin uzatılması ve binnetice uzun 
müddet hükmün infaz olunamaması sebebi ne
dir? 

Ticaret Bakanlığı J8.3,1900 
İç Ticaret Çenet Müdürlüğü 

Ktü t ve Mevzuat 
Şube remzi ve No 4/5890 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi: 9 . 3 . 1966 tarihli ve 6167/999 savdı ya
zınız. 

Cumhuriyet Senatosu Adana, Üyesi M. Nuri 
ÂdeiHoğluiıun Adana ve Ceyhan Ovasmdaki sel 
baskınında zarar gören müstansıllara dair yazılı 
soru önergesinin cevabı 11 . 3 . 1966 tarih ve 
4/52-15 sayılı yazımızla Başkanlığınıza, 'Danıştay-
da. dâva, açmış ve bu dâva, neticesinde kesin hü
küm almış olan Ankara ve İstanbul bejediyelerin-
deki memurlar hakkındaki yazılı soru önergesinin 
cevabı da önerge sahibi Cumhuriyet Senatosu İs
tanbul Üyesi F i rket (Kindoğaıra 29 . .11 . 1965 
tar ih ve 4/20033 sayılı yazımızla gönderilmiş ve 
ayrıca Başkanlığınıza da 3 nüsha ilişikte takdim 
lalının ıştır. 

Bilgi edinilmesi arz olunur. 
Maeit Zeren 

Ticaret Bakanı 
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îçticaret Genel Müdürlüğü 
4/20033 29 . Kasım 1965 
Etüt ve mevzuat 

Sayın Fikret Gündoğan 
Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 

Ankara 

Cumhuriyet Senato Başkanlığının 18 . 6 . 1965 tarih ve 5260/5075 - 7/219 sayılı yazısına ekli 
olarak alman 17 . 6 . 1965 tarihli yazılı sorular nızm cevapları aşağıda arz edilmiştir. 

Danîştaya dâva açmış ve bu dâva neticesinde kesin hüküm almış olan Ankara ve İstanbul Be
lediyeleri memurlarına, Millî Konınma hizmetinde çalıştıkları için, 6751 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesinin (b) fıkrasına tevfikan, almakta oldukları maaş veya ücretin üçte ibiri nisbetinde millî 
korunma tahsisatından tazminat verilmesi hususunda 79 sayılı Kanunla kurulan Millî Korunma 
Sermaye ve Fon Hesapları Tasfiye Heyetine Bakanlığımızca emir verildiği; bu emir üzerine, Tas
fiye Heyetinin davacılardan bir kısmına istihkakını derhal ödediği, bir kısmına ise - kesinleşmiş 
ilâmların mevcudiyetine rağmen - bugüne kadar tediyede bulunulmadığı belirtildikten sonra iki 
sualin cevaplanması istenmektedir. 

S. 1. — Tasfiye Komisyonu; Danıştay ilâmlarna müsteniden, Millî Korunma tahsisatından An
kara ve istanbul belediyelerinden kimlere hangi tarihlerde ve ne miktar tediyede bulunmuştur? 

C. 1. — Millî Korunma işlerinde çalışanlardan kendilerine ödeme yapılanların ad ve soyadla-
riyle ödenen para miktarı ve ödeme tarihi aşağıda gösterilmiştir : 

Ankara 
istihkak sahibi adı ve soyadı 

Hasip Aksoy 
Emin Sırrı Şenal 
Necati Sayar 
Süleyman Kayaçetin 
Nezihe Kayan 
Münip Daniskan 
Ay t ekin Demir 
Alâecldin Tur 
Haydar Tibet 
Aydın Olgun 
Hayrettin Alpagot 
Muzaffer Erol 
Faruk Güzin 
Yılmaz Kök 
Zeki Erdem 
Seyfi Oktay 
Nejat Açıkalm 
Mustafa Savaşkan 
Nedret Arıbaş 
Nuran Pusat 
M. Ayni Yılmaz 
Adil Özbal 
Kani Duman 

Mehmet Tanyeri 
Ziya Kazancı 

İstihkak tutarı 

2 638,84 
J 768,84 

• 6 737,70 
5 424,69 
5 529,68 
5 895,21 
4 347,52 
5 895,21 
5 895,21 
2 200,98 
6 019,33 
2 013,28 
5 895,21 
7 608,19 
5 624,91 
4 499,18 
6 570,69 
3 120,58 
7 498,19 
1 166,60 
1 888,29 
1 734,34 
3 514,92 
istanbul 
2 916,50 
3 333,25 
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Tasfiye Heyetinin karar tarihi : 

8 Kasını 1963 — 85 
22 Kasım 1963 — 89 
30 Nisan 1964 — 129 
8 Nisan 1964 — 131 

» 
» 
» 
» 
» 

21 Mayıs 1964 — 134 
» 
» 
» 

22 Mayıs 1964 — 135 
» 

17 Temmuz 1964 — 150 
18 Aralık 1964 — 192 
18 Aralık 1964 — 192 
18 Aralık 1964 — 192 

» 
» 

25 Şubat 1965 — 207 
25 Mart 1965 — 215 

5 Kasım 1963 — 84' 
» 
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İstihkak sahibi adı ve soyadı 

Kemâl Yücel 
Muvahhit Afir 
Mehmet Atasever 
Abdurrahman Çakmak 
Adnan Turnagöl 
İhsan Gürülvardar 
Cemil Ceeiloğlu 
Müslim Çerikan 
Yaşar Sait Oöyenç 
M. Kemâl Ruhioğlu 
F. Handan Arıkan 
Kemâl Erkan 
Kâmuran Erbaşar 
Arif Baykurt 
Mehmet Hanır 
Ömer Muammer Korunan 
Turhan Erk 
Edip Kunt 
Kemâl Arındar 
Erdinç Özkan 
Abdussatrar Rasol 
Zekâi Grökçebay 
M. Yaşar ince 
M. Necat Yılmaz 
Orhan Soydaşlı 
(ilâve tediye) 
Kâmuran Erbaşar 
Şemsettin Demire! 

Ankara 
istihkak tutarı 

3 333,25 
2 083,25 
2 500 
1 085 
1 875 
2 083,25 
2 083,25 
1 327,72 
1 736,66 
2 270,98 

793,25 
3 598,25 

524,43 
2 945,50 
2 083,25 
1 190 
2 083,25 
2 500 
2 083,25 

722.50 
2 897,05 

322,50 
967,50 

1 087,50 
830 

1 226,63 
2 002,69 
Tasfiye Heyetinin karar tarihi 

Tasfiye Heyetinin karar tarihi : 

» 
» 
» 
» 
» 

8 Kasım 1963 — 
» 
» 

12 Kasım 1963 — 
» 
» 
» 

15 Kasım 1'963 — 
> 
» 

22 Kasım 1963 — 
20 Aralık 1963 — 

* 
9 Ocak 1964 — 

» 
10 Ocak 1961 — 

» 
# 

6 Şufbat 1964 — 
» 

2 Nisan 1964 — 

: 25 Şubat 1965 — 

85 

86 

87 

89 
97 

101 

102 

108 

123 

207 

S. 2. — Bakanlığınızca, Tasfiye Komisyonuna kesin ilâmlar 'tevdi edildiği ve istihkakların 
ödenmesi emri verilmiş olduğu halde; hak sahiplerinden bir kısmına alacakları, 8 - 10 aydanberi 
ödenmemiş, gerek Bakanlığınız ve gerekse komisyon, ilâmların müstenidatı hakkında, belediyelerle 
fuzuli muhaberata girişmiştir. 

Yeni Danıştay Kanununun 95 nci maddesinin sarih hükümlerine aykırı olarak, kesinleşmiş 
ilâm hükmünün muhteviyatı hakkında fuzulî yazışmalara gidilmesi, işlerin uzatılması ve binneti-
ce uzun müddet hükmün infaz olunmaması sebebi nedir? 

C. 2. — 6751 sayılı Kanunda; (3656 ve 3659 sayılı kanunlara tabi foir vazifede bulunanlardan 
görülen lüzum üzerine esas vazifesine ilâveten bu kanuna ait işlerde devamlı olarak çalıştırılan
lara almakta oldukları maaş veya ücretin bir mislini geçmemek üzere Millî Korunma tahsilatın
dan tazminat verileceği ve bu tazminatın miktarının Ticaret Bakanı tarafından tesfoit olunacağı) 
öngörüldüğünden; Millî Korunma işlerinde çalışanlara çalıştıkları tarihte aldıkları maaşın 1/3 a 
nisbetinde tazminat verilmesi uygun görülmüş ve bu nisbet herkese seyyanen uygulanmıştır. 

Ancak, tazminat verildbilmesi için tazminat taldbinde bulunanların şahsan tâyin edilmiş olma
ları gerekli bulunduğundan sübjektif tâyin emri aranmış ve tâyin emri olmıyanlar hakkında pa
ranın tediyesi yetkisine sahip bulunan Tasfiye Komisyonunca ilgili belediyelerden bu hususun 
tahkiki cihetine gidilmiştir, 
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Diğer taraftan, Millî Korunma aleyhine hükme bağlanmış bulunan kararların büyük bir kıs
mında (Millî Korunma hizmetlerinde istihdam edilenlere çalıştığı müddet için tazminat verilme
si lâzımgeieceği) tasrih edildiğinden alâkalılarıı bu hizmetlerde çalıştıkları müddetin tevsiki za
rureti ortaya çıkmış ve bu sebeple hizmet müddetleri kesin olarak tevsik edilemiyen bâzı istih
kak sahiplerinin tazminatları tediye olunamamıştır. 

Ayrıca Ankara Belediyesinin almış olduğu bir kararla Millî Korunma işlerinin kontrol ve mu
rakabesi ile İktisat Müdürlüğü Kontrolörlerini görevlendirmiş bulunduğunu Ankara'da münteşir 
günlük iki gazetede 17 . 1 . 1954 ve 19 . 1 . 1954 tarihlerinde yayınlanmış olması muvacehesinde 
bu belediye mensuplarından memuriyet sıfatı İktisat Amirliği Kontrolörü olmıyanlarm evrakları 
üzerinde tereddüt hâsıl olmuş ve bu tereddüdün izalesi yönünden yapılan incelemeler dolayısiyle 
ödemelerde gecikmeler olmuştur. 

Keyfiyeti bilgilerine arz ederim. 
Macit Zeren 

Ticaret Bakanı 

2. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
M. Nuri Âdenıoğlu'nun, Ceyhan Nehrinin teh
didi altında bulunan Selimiye köyüne dair soru 
önergesi ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
İbrahim Deriner'in yazılı cevabı (7/239) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki yazımın Enerji ve Tabiî Kaynak

lar Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasını müsaadelerinize arz ederim. 

C. Senatosu Üyesi 
M. Nuri Âdemoğlu 

Bakanlığınızca Osmaniye'nin Ceyhan Nehri 
kıyısında bulunan ve bu kış Ceyhan sularına 5-10 
köy evinin gömülmesi kuvvetle muhtemel olan ve 
bu itibarla da âcil müdahaleyi icalbettiren Seli
miye Köyüne ait 12 . 11 . 1965 tarihinde verdi
ğim sözlü soru meselenin önemi de aşikâr bu
lunduğu halde 1 ay sonra cevaplandırılmış ve 
tehlikenin önlendiğine dair bizi tatmin edici 
bir neticeye ulaştırmamıştır. 

Bu itibarla tekrar soracağım suallere ceva
bınızı bekliyeceğim. 

1. — Cevabi yazınızda âcil durum arz eden 
konularda münferit mahiyette müdahalede bu
lunmakta denilmektedir. Bu hale. göre bu kış 
5 - 10 köy evinin suların tahribi neticesi Cey
han sularına gömülmesi muhakkak olduğuna 
göre bu köyün durumunu âcil görülüp görülme
diği? 

2. — Tehlikeyi ancak 4 mahmuzun önliyece-
ği 6 ncı Bölge S a İşlerinin keşfinden anlaşıldı
ğı halde birkaç kamyon taş dökmekle bu kıyı 
oyulmasının önleneceğine kaani misiniz? 

3. — Hemen hiçbir vasıtası bulunmıyan pa
rası da olmıyan bu köy halkının taş nakli yap
madı diye büyük tehlike ile karşı karşıya bıra
kılmasını tasvibediyor musunuz? (Muhtar 6 ncı 
Bölge Su İşleri ve Vali tarafından «Taşı siz ta
şıyacaksınız» diye zorlandığı ve bu imkâna da 
sahip bulunmadığı için ıgelecek seneye bırakıl
masına çarnaçar ses çıkaramamıştır.) 

4. — Cevabi yazınızın 2 nci maddesinde ko
nu ele alınmıştır. Ve bütçede karşılığı yoktur 
diye bırakılmış değildir. Dediğinize göre tehli
ke gelmeden taş dökülmesine ve tedbirin alın
masına ve bu köyün baharda kabaran sulara 
5 - 1 0 sakininin gömülmesine mâni olunmasını 
düşünüp düşünmediğinize dair cevabi yazınızı 
beklemekteyim. 

15 . 12 . 1965 

T. C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 

18 . 3 . 1966 
Sayı : 02/8012/1230 

10533 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : 16 . 12 . 1965 gün ve Kanunlar Müdür
lüğünüz 5734/271-7/239 sayılı yazıları. 

Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi M. Nuri 
Ademoğlu'nun Ceyhan nehrinin tehdidi altmda 
bulunan Selimiye köyüne dair soru önergesinin 
cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilginize arz olunur. 
İbrahim Deriner 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
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Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi M. Nuri 
Ademoğlu'nun Ceyhan nehrinin tehdidi altında 
bulunan Selimiye köyüne dair soru önergesi ce
vabı aşağıdadır. 

1. Selimiye köyünün durumu tekrar tetkik 
ettirilmiştir : Gruplar halinde sahile sıralanmış 
olan ev, samanlık ve ahırlardan ibaret binalar
dan o grupta birer evin durumu tehlikeli görül
müştür. Bunların korunması için gerekli sahil 
müdafaa tedbirlerinin alınması, Ocak 19(5(5 ayı 
içerisinde plânlanmış isede, ani sel baskını sebe
biyle tatbikatı mümkün olamamıştır. 

22 . 3 . 1966 O : 1 

Ancak bu muvakkat tedbir olup büyük- i'eye-
zan tesirlerinin önlenmesi için bir garanti teşkil 
etmez. Bu husus feyezanları kontrol edecek bir 
barajın inşaasma bağlı bulunmaktadır. 

2. Birkaç kamyon taş dökmek suretiyle kıyı 
oyulmasının önlenmesi gibi bir husus ne düşü
nülmüş ve ne de uygulanmıştır. 

•]. İdarenin taş temini ve köylü tara undan 
nakledilip ırmağa atılması şeklindeki işbirliği 
teklifi, köylüler tarafından yapılmış olmakla 
DSİ: Bölge .Müdürlüğünce köylünün bıı ko
nuda tazyik edilmiş olması söz konusu değildir. 
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Umumi hayata müessir âfetler dolayısiyle alınacak tedbirlerle yapılacak yardımlara dair 15.D.1959 
gün ve 7269 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi 

hakkında kanun tasansma verilen oyların sonucu 
(Tasan kanunlaşmıştır) 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 141 

1 Kabul edenler : 140 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 1 
Oya katılmıyanlar : 39 

Açık üyelikler : 4 
[Kabul edenler] 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Galip Afşar 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AFYON KARAHİSAR 
Rasim Hancıoğlu 
M. Yılmaz Inceoğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 

İbrahim Saffet Omay 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
M. Akif Tekin 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Talât Oran 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
gil 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Ilışan Hamit Tigrel 

I EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
Mustafa Deüveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
C. Tevfik \ Okyayuz 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburun 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Gündoğan 
Ekrem özden 

M. Cemal Yıldırım 
İZMİR 

İzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdemli 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kaıpakhoğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci A n 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulnsman 

KONYA 
Sedat Çıımralı 
Mustafa Dinekü 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
I. Etem Erdinç 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

545 



O. Senatosu B : 62 22 . 3 . 1966 O : 1 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
laldun Mcnteşeoğlu 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrula 

RİZE 
0 . Mecdi Agun 

TABİİ ÜYELER 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Mehmet özgüneş 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 
(Bşk. V.) 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat öçten 
Ziya Önder 

Hulusi Söylemezoğlu 
TEKİRDAĞ 

Cemal Tarlan 
TOKAT 

Ali Altuntaş 
Zihni Betil 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

UEFA 
Vasfi Gerger 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
Ferid Melen 

[Çekinser] 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

[Oya katümıyanlar] 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Hasan Ali Türker 

BlNGÖIj 
Sabri Topçuoğlu 

BİTLİS 
Z. Nami Şerefhanoğlu 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ERZURUM 
Edip Somunoğlu (B.) 

GÎRESUN 
Mehmet Izmen 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (1. Ü.) 

[Açık ü 

İstanbul 
Kocaeli 
Maraş 
Tekirdağ 

Topl 

İSTANBUL 
Rifat öztürkçine 

IZMlR 
Enis Kansu 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

yeliklerj 

: 1 
1 

: 1 
: 1 

anı 4 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tank Remzi Baltan 
TVvfilc Tnpi 
X C V J-İ.ZV J-XXV/X 

CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 
Âmil Artus 
Hasan Kangal 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Sahir Kurutluoğlu 
Nadir Nadi 
Âdil Ünlü 

NEVŞEHİR 
İbrahim Şevki Ata-
sağun (Başkan) 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 

URFA 
E. Mahmut Karakurt 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Muzaffer Alankuş 
Hasan Atakan 
Ömer Ergün 
Sadi Koçaş 
Necati özdeniz 
N. Zerin Tüzün 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMI 

62 NCI BİRLEŞİM 

22 . 3 . 1966 Salı 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. — Devlet Demiryolları Genel Müdürlü
ğünde yapılan yolsuzluklar hakkında Cumhuri
yet Senatosu Araştırma Komisyonu raporu 
(10/6) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
Ömer Ucuzal'm, Türkiye Şeker Fabrikaları 
A. O. ile pancar müstahsili arasında akdedilen 
mukaveleye dair Sanayi Bakanından sözlü so
rusu (6/274) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Muğla Üyesi 
Muallâ Akarca'nın, palamut mahsulünün de
ğerlendirilmesine dair Ticaret, Sanayi ve Ta
rım Bakanlarından sözlü sorusu (6/275) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Osman 
Koksal in, basında neşrolunan yolsuzluk iddia
larına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/280) 

4. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin, ilâç imalâtı yapan mües
seselere dair Adalet Bakanından sözlü sorusu 
(6/293) 

5. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem özdenin, trafik kazalarına karşı alman 
tedbirlere dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/298) 

6. —. Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin, İstanbul, Ankara ve Ege 
Üniversitesi Tıp Fakültesi kliniklerine dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/300) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi 
Fethi Tevetoğlu'nun, elçiliklerimize gönderilen 
günlük gazeteye dair Dışişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/307) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi 
Fethi Tevetoğlu'nun, Resmî İlân Kurumuna 
dair Turizm ve Tanıtma ve Maliye Bakanların
dan sözlü sorusu (6/308) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Burdur Üyesi 
Faruk Kmaytürk'ün, İstanbul Bina ve Arazi 
İtiraz Komisyonuna dair Maliye Bakanından 
sözlü sorusu (6/313) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi 
Cemal Tarlan in, köy içme suları 1965 yılı prog
ramlarına dair Köy İşleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/3.17) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Bingöl Üyesi 
Sabri Topçuoğlu'nun, bâzı yardımların Türk 
parası karşılıklarının Türkiye içinde kullanıl
masına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/324) 

12. -— Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sallâhat-
tin Özgür'ün, 4 ncü Koalisyon Hükümetine dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/326) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ahmet 
Yıldızin, Karadeniz Teknik Üniversitesinin öğ
retim kadrosuna dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/329) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demirin, Keban Barajı dolayısiyle 
istimlâk edilecek araziye dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/330) 

15. —• Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demirin, az gelişmiş bölgeler için 
hazırlandığı söylenen Kalkınma Plânına dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/331) 

16. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi 
Cemal Tarlanin, M. T. A. Enstitüsü tarafından 
yapılan linyit araştırmasına dair Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu (6/333) 

17. — Cumhuriyet Senatosu Antalya Üyesi 
Mehmet Pırıltı'nm, 1966 Programına dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/340) 

18. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Osman 
Köksalin, Asgari geçim indirimi Kanununa dair 
Maliye Bakanından sözlü sorusu (6/349) 

19. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi 
Cahit Ortaç in, köylerin elektrik etüt ve projele
rine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/350) 



20. — Cumhuriyet Senatosu Diyarbakır Üye
si İhsan Hamit Tigrel'in, Ziya Gökalp Üniversi
tesine dair Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu (6/351) 

21. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi Ce
lâl Ertuğ'un, Keban Barajı inşaatı dolayısiyle 
su altında kalacak olan köylere dair Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar ve İmar ve İskân Bakanların
dan sözlü sorusu (6/355) 

22. — Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi 
Enver Bahadırlı'nm, Ankara Cebeci Stadyomu 
inşaatına dair Devlet Bakanından sözlü sorusu 
(6/356) 

23. — Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi 
Enver Bahadırlı'nm, «Ankara Aspest Boru Fab
rika» sına dair Sanayi Bakanından sözlü so
rusu (6/357) 

24. — Cumhuriyet Senatosu Niğde Üyesi 
İzzet Gener'in, DSİ Genel Müdürlüğünün 1966 
yılı program tasarısına dair Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu (6/358) 

25. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil'in, Batı - Almanya'da çalışan 
işçilerimize dair Çalışma Bakanından sözlü so
rusu (6/359) 

26. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil'in, oyun yerlerine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/360) 

27. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Hıfzı Oğuz Bekata ve arkadaşlarının, Cumhuri
yet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonunda 
mevcut yasama dokunulmazlıkları dosyalarına 
dair Başkanlık Divanından sözlü sorusu 
(6/370) 

28. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi Ce
lâl Ertuğ'un, Keban Barajı inşaatı dolayısiylle su 
altında kalan köylere dair Köy İşleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/362) 

29. — Cumhuriyet Senatosu Muğla Üyesi 
Muallâ Akarca'nın, Toprak reformuna dair Ta
rım Bakanından sözlü sorusu (6/363) 

30. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi 
Osman Alihocagil'in, Merkez Valiliğine tâyin 
olunan eski Maraş Valisine dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/365) 

31. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi 
Osman Alihocagil'in, Erzurum Kayakevine dair 
Devlet Bakanından şöözlü sorusu (6/363) 

32. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Hil
mi Onat'm, ananevi Türk terbiyesine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/367) 

33. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Hil
mi Onat'm, İmroz Adasında vukubulan olaya 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/368') 

34. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ahmet 
Yıldız'm, Bulgaristan'a gönderilmesi düşünülen 
sanatçıya dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/371) 

35. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üyesi 
Tevfik Inci'nin, İstanbul boğazmdaki kazalarla 
ilgili tedbirlere dair Ulaştırma Bakanından söz
lü sorusu (6/372) 

36. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Erdoğan Adalı'nm, Büyükada'da Tarım Bakan
lığı için dinlenme evlerinin yapılıp yapılmadı
ğına dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/373) 

37. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul! Üyesi 
Erdoğan Adal'nın, Heybeliada sanatoryumla
rına dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanın
dan sözlü sorusu (6/374) 

in 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Se
zai O'Kan'm, İçtüzüğün 17 nci maddesinin «A» 
bendinin III ncü fıkrasında değişildik yapıl
masına dair İçtüzük teklifi ve Cumhuriyet Se
natosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/190) (S. Sayısı : 735) [Dağıtma tarihi : 
1 . 2 . 1966] 

2. — Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi Ce
nap Aksu ve 5 arkadaşının, İçtüzüğün 114 ncü 
maddesi sonuna iki yeni fıkra eklenmesine dair 
İçtüzük teklifi ve Cumhuriyet Senatosu Ana
yasa ve Adalet Komisyonu raporu (2/135) (S. 
Sayısı : 559 a ek) [Dağıtma tarihi : 1.2.1966] 

3. — Maliye Bakanı İhsan Gürsan'm, Di
lekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelin
deki 3656 sayılı Kararm Genel Kurulda görü-



gülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporu (Cumhuriyet Senatosu 4/71) 
(S. Sayısı : 771) [Dağıtma tarihi : 3 . 3 .1966] 
(Ulaştırma Bakanlığı ile ilgili) 

4. — Maliye Bakanı İhsan Gürsan'm, Di
lekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelin
deki 3657 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporu (Cumhuriyet Senatosu 4/72) 
(S. Sayısı : 773) [Dağıtma tarihi : 2 . 3 .1966] 
(Maliye Bakanlığı ile ilgili) 

5. — Maliye Bakanı İhsan Gürsan'm, Di
lekçe Karma Komisyonu Geneli Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelin
deki 3658 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporu (4/73) (S. Sayısı : 772) [Da
ğıtma tarihi : 3 . 3 . 1966] (Maliye Bakanlığı 
ile ilgili) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X 1. — 13 . 7 . 1965 tarihli ve 6802 saydı 
Gider Vergileri Kanununa bağlı I numaralı 
tablo ile IV numaralı tablonun sonua birer 
pozisyon eklenmesi hakkındaki kanun tasarı
sının Millet Meclisince kabul edilen metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Malı ve İktidasi İşler ve 
Bütçe ve Plân komisyonları raporları (Millet 
Meclisi 1/122, Cumhuriyet Senatosu 1/650) 

(S. Sayısı : 779) [Dağıtma tarihi : 17 . 3 . 1966] 
[Bitiş tarihi : 28 . 3 . 1966] 

X 2. — Umumi hayata müessir âfetler do-
layısiyle alınacak tedbirlerle yapılacak yar
dımlara dair 15 . 5 . 1959 gün ve 7269 sayılı 
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkında ka
nun tasarısı ve Bayındırlık, Ulaştırma ve 
İmar ve İskân, İçişleri ve Bütçe ve Plân ko
misyonları raporları (Millet Meclisi 1/706, 
Cumhuriyet Senatosu 1/608) (S. Sayısı : 780) 
[Dağıtma tarihi : 18 . 3 . 1966] [Bitiş tarihi : 
23 . 3 . 1966] 





Dönem : 1 * . 
Toplantı : 5 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

13 . 7 . 1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununa bağlı 
I numaralı tablo ile IV numaralı tablonun sonuna birer pozisyon ek
lenmesi hakkındaki kanun tasarısının Millet Meclisince kabul edilen 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe 
ve Plân komisyonları raporları (Millet Meclisi 1/122; Cumhuriyet 

Senatosu 1/650) 

<Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 60) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 28 . 2 .1966 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 1158-4956 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 27 . 2 . 1966 tarihli 58 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oy ile kabul edilen, 13 . 7 . 1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununa bağlı I nu
maralı tablo ile IV numaralı tablonun sonuna birer pozisyon eklenmesi hakkındaki kanun tasa
rısı dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. Ferruh Bozbeyli 
Millet Meclisi Başkanı 

Not: Bu tasan 31 . 1 . 1966 tarihinde Başkanlıkça tik Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 27 . 2 . 1966 tarihli 58 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. 
(Millet Meclisi S. Sayısı: 60) 

Malî ve iktisadi tşler Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Malî ve İktisadi İğler Komisyonu 3.3.1966 

Esas No: 1/650 
Karar No: 8 

Yüksek Başkanlığa 

13 7 . 1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununa bağlı I numaralı tablo ile IV numa
ralı tablonun sonuna bir pozisyon eklenmesi hakkında kanun tasarısı, Komisyonumuzun 3 . 3 . 1966 
tarihli toplantısında Maliye Bakanı ve temsilcilerinin de iştirakleriyle her yönden tetkik ve müza
kere edildi. 

Tasarının Genel gerekçesinde belirtilen hususlar ve bunlara mütedair temsilcilerin verdikleri 
tamamlayıcı bilgiler Komisyonumuzca da uygun mütalâa edildiğinden bahis konusu kanun tasarısı 
Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen şekli ile aynen kabul edilmiştir. 
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Havalesi gereğince Cumhuriyet Senatosu Plân v<.: Bütçe Komisyonuna iı;vdi edilmek üzere Yük

sek Başkanlığa sunulur. 
Malî ve İktisadi İşler 
Komisyonu Başkanı 

Balıkesir 
H. Â. Tiirker 

Antalya 
Â. Tekin 

Artvin 
F. Alpaslan 

Cumhuriyet Sen at osu 
Bütçe ve Plân Komisyo 

Esas No. : 1/650 
Karar No. : 17 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 27 Şubat 1966 tarihli 58 nei Birleşiminde (incelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oy ile kabul edilen, 13 . 7 . 1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununa bağlı I nu
maralı tablo ile IV numaralı tablonun sonuna birer pozisyon eklenmesi hakkındaki kanun tasa
rısı, Millet Meclisi Başkanlığının 28 Şubat 1966 tarihli ve 1158 - 4956 sayılı yazıları ile Cumhuri
yet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle, Komisyonumuzun 15 Mart 1966 tarihli 11 nci Birleşi
minde, ilgili Bakanlık temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu, 

I - Tasarı, ağaç ve ağaç. mamullerinin vergi mevzuuna alınabilmesini öngörmektedir. 
Gerekçede, tahta sanayiinin 3843 sayılı mülga Muamele Vergisi Kanunu gereğince Muamele 

Vergisine tabi bulunmakta olduğu; fakat, çeşitli mahzurları görüldüğünden I . 3 . 1957 tarihinde 
yürürlüğe giren 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu ile ağaç ve ağaç, mamullerinin tamamen istih
sal vergisinin mevzuu dışında bırakıldığı; bu defa yapılan incelemelerde, ağaç ve ağaç mamulle
rinin, gider vergileri bakımından bir vergi rezervi sakladığının müşahede edilmesi sebebiyle bun
ların, İstihsal Vergisinin prensiplerine bağlı kalmak kaydiyle, vergi mevzuuna alınabileceği ve bu 
suretle bütçeye 45 milyon lira civarında bir gelir sağlanabileceği sonucuna varılmış olunduğu be
lirtilmektedir. 

Gerekçede belirtilen hususlar ve temsilcilerden alman tamamlayıcı malûmat neticesinde, tasarı, 
Komisyonumuzca da uygun mütalâa edilmiştir. 

II - Millet Meclisince kabul edilen maddeler, Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 
III - Tasarının Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulması-

da kararlaştırılmıştır. 
Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan Sözcü 
İstanbul İstanbul Tabiî Üye Çorum 

M. E. Adalt O. Z. Gümüşoğlu Prensibine muhalifim. Muha- A. Çetin 
lefet şerhim eklidir. 

S. Küçük 

O. Senatosu (S. Sayısı : 779;* 

Sözcü Kâtip 
Gaziantep Hatay Tabiî Üye 
Z. İslâm E. Bahadırlı M. §. Özkaya 

Balıkesir Manisa İstanbul 
M. Güler R. IJlusoy Ş. Akyürek 

Ankara Çanakkale Sakarya 
E.Etker Z. Termen K. Yurdakul 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

mu 15 . 3 . 1966 



3 — 
Denizli 

C. Akyar 
tçel 

C. T, Okyayuz 

Rize 
0. M. Agun 

Kayseri 
H. Dikeçligü 

Yozgat 
/. Yeşilyurt 

Kocaeli 
L. Tokoğlu 

İmzada bulunamadı 

Sami Küçük'ün Muhalefet Şerhi 

Kanun tasarısının gerekçesinde; plân döneminde plânın, sağlam finansman kaynaklarına da
yanması ve «Ağaç ve ağaç mamullerinin bir vergi rezervi sakladığı» ifade edilerek bu vergi yo-
liyle bütçeye 45 milyon liralık bir gelir sağlanacağı ifade edilmektedir. 

Yatırımların büyük kısmı resmî sektör tarafından yapıldığına göre bu verginin büyük kıs
mı da devlet tarafından ödenecektir. 

Karma Bütçe Komisyonunda 1966 bütçesinin müzakereleri sırasında belirtildiği ve yapılan çe
şitli etütlerde de öğrendiğimize göre millî gelirin % 40 mı tarımsal ürünler teşkil etmekte ve bu 
kesimden hemen hemen hiç vergi alınamamaktadır. Milyara yakın vergi rezervini bünyesinde 
saklıyan tarımsal ürünlerin ciddî şekilde vergilendirilmiyerek, büyük kısmı resmî sektör yatırım
larında kullanılacak olan ağaç ve ağaç mamullerinin vergiye tabi tutularak 45 milyon gibi pek 
cüzi bir gelir kaynağının vergiye bağlanması, bina ve arazi vergilerinin gelir vergilerinden ayrı 
olarak vergilendirilmeleri lâzımgelirken, bunların gelir vergisinden mahsup muamelesine devam 
edilmesi, Hükümetin plânın finansmanı konusundaki vergi politikasında samimî olmadığı kanısını 
vermekte olduğundan bu vergilendirmeye muhalifim. 

Tabiî Üye 
Sami Küçük 

Millet Meclisinin kabul ettiği 
metin 

13 . 7 . 1956 tarihli ve 6802 
sayılı Gider Vergileri Kanunu
na bağlı I numaralı tablo ile 
IV numaralı tablonun sonuna 
birer pozisyon eklenmesi hak

kında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 6802 sayılı Gi
der Vergileri Kanununa bağlı 
I numaralı ilk istihsal madde
leri tablosunun sonuna aşağı
daki 14 ncü pozisyon eklenmiş
tir. 

14. — Ağaçlar : 
Gümrük Giriş Tarife Cetve

linin 44.03 ve 44.04 pozisyonla
rında kayıtlı ağaçlar (Memle
ket dâhilinde, Orman Kanunu 
gereğince orman sayılmıyan 
yerlerden istihsal olunanlar ha
riç) % 12,5 

Malî ve iktisadi işler Komis
yonunun kabul ettiği metin 

13 . 7 . 1956 tarihli ve 6802 
sayılı Gider Vergileri Kanunu
na bağlı I numaralı tablo ile 
IV numaralı tablonun sonuna 
birer pozisyon eklenmesi hak

kında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Mec
lisi Genel Kurulunca kabul edi
len 1 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Bütçe ve Plân Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

13 . 7 . 1956 tarihli ve 6802 
sayılı Gider Vergileri Kanunu
na bağlı I numaralı tablo ile 
IV numaralı tablonun sonuna 
birer pozisyon eklenmesi hak

kında Kanun 

MADDE 1. — Millet Mecli
since kabul edilen 1 nci mad
de aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 779) 



Millet Meclisinin kabul ettiği 
metin 

MADDE 2. — Aynı kanuna 
bağlı IV numaralı ithal madde
leri tablosunun sonuna aşağı
daki 14 ncü pozisyon eklenmiş
tir. 

14. Ağaç mamulleri ve di
ğer ağaçlar : 

Gümrük Giriş Tarife Cetve
linin 44 ncü faslının 44.03 ve 
44.04 pozisyonları dışında ka
lan diğer pozisyonları ile başka 
fasıllarında kayıtlı ağaç ve 
ağaç mamulleri (IV numaralı 
tablonun başka pozisyonların
da Gümrük Giriş Tarife Cetve
line atıfta bulunulmak suretiyle 
vergiye tabi tutulmuş olanlar 
hariç) % 10. 

MADDE 3. — Aynı kanuna 
bağlı I numaralı tablonun 
15 . 7 . 1965 tarihli ve 664 sa
yılı Kanunla değişik 2/D pozis
yonunun iii/b - bb fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

bb) 5 ve 6 numaralı Fuel -
oil (A. S. T. M. standartlarına 
göre «Pensky - Martens kapalı 
kab usulü» ile iştial noktası 
55 santigrat dereceden aşağı ol-
mıyan ve aynı zamanda A. S. 
T. M. standartlarına göre, 
Seybolt üniversal viskozitesi 
37,8 santigrat derecede 150 sa
niyeden yüksek bulunanlar) 
(1 kg. S. den 4 Kr.) 

MADDE 4. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu kanunu 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

— 4 — 
Malî ve İktisadi işler Komis
yonunun kabul ettiği metin 

MADDE 2. — Millet Mec
lisi Genel Kurulunca kabul edi
len 2 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mec
lisi Genel Kurulunca kabul edi
len 3 ncü madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet- Mec
lisi Genel Kurulunca kabul edi
len 4 ncü madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Mec
lisi Genel Kurulunca kabul edi
len 5 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

. Senatosu (S. Sayısı : 779) 

Bütçe ve Plân Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

MADDE 2. — Millet Mecli
since kabul edilen 2 nci mad
de aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mecli
since kabul edilen 3 ncü mad
de aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Mecli
since kabul edilen 4 ncü mad
de aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Mecli
since kabul edilen 5 nci mad
de aynen kabul edilmiştir. 



Dönem : 1 
Toplantı : 5 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Umumi hayata müessir âfetler dolayısiyie alınacak tedbirlerle yapı
lacak yardımlara dair 15 . 5 . 1959 gün ve 7269 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi 
hakkında kanun tasarısının Millet Meclisince kabul edilen metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Bayındırlık, Ulaştırma, İskân, İçişleri ve 
Bütçe ve Plân komisyonlarının raporları (Millet Meclisi 1/706: 

Cumhuriyet Senatosu î / 6 0 8 ) 

(Not : Millet Meclisi Sıra Sayısı : 865) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 16 . 7 . 1965 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 9234 - 52276 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 14.7.1965 tarihli 145 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek açık 
oy ile kabul edilen, umumi hayata müessir âfetler dolayısiyie alınacak tedbirlerle yapılacak yar
dımlara dair 15.5.1959 gün ve 7369 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
bası maddeler eklenmesi hakkında kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Babanı 

Fuad Sirmen 

Not : Bu tasan 10.7.1964 tarihinde Başkanlıkça tik Komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 
23,3; 4.5: 2, 7, 8, 9 ve 14.7.1965 tarihli 79, 97, 139, 141, 142, 143 ve 145 nci birleşimlerinde öncelik ve 
ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 865) 

Bayındırlık, Ulaştırma ve îmar - İskân Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bayındırlık, Ulaştırma ve 17 . S . 1966 
îmar - îskân Komisyonu 

Esas No : 1/608 
Karar No : 7 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Umumi hayata müessir âfetler dolayısiyie alınacak tedbirlerle yapılacak yardımlara dair 
15.5.1959 gün ve 7269 sayılı Kanunun bâzı madde1 erinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler 
eklenmesi hakkında kanun tasarısı, ilgili bakanlıklar tefmsilcilerinin haızır olduğu halde Millet Mec
lisince kabul edilen madde metni esasa alarak müzakere olunmuş. 

Millet Meclisince kalbul edilen madde metni aynen fcaibul olunmuş, yalnız, 1 nci maddede değişti
rilmesi kabul edilen 16 ncı madde için gerekçede (ilçe) kaydı yanma (köy) kelimesi yazılması uy
gulamada kolaylık sağlıyacağı düşünülmüş, 
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18 nci maddenin 7 nci satırındaki (ettikleri) kaimesinin (tetkikleri) olacağı şeklinde düzeltilmiş, 
23 ncü maddenin 4 ncü paragrafın ikinci satırındaki (ibadet yerleri) cümlesinin devamına (me

zarlıklar) kelimesinin de gerekçede gösterilmesine ve bunun zaruriyotini benimsenmiş, 
6 nci geçici maddenin (c) bendinin ikinci paragrafındaki (ödemedikleri) kelimesinin (ödedik

leri) şeklinde düzeltilmiş, 
Komisyonumuz Millet Meclisi metninde yapılan bu düzeltmeleri maddî hata olarak mütalâa et

miştir. 
Havalesi gereğince İçişleri Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Başkanlığa sunulmasına karar 

verilmiştir. 
Başkan Sözcü 

Kars Balıkesir 
M. Hazer M. Güler 

ırhaşkanınca S.Ü. Cumhurbaşkanınca S Ü. 
II. Atakan II. Kangal 

Eskişehir Malatya 
G. Uçagök M. Zeki Tulunay 

Kâtip 
Erzurum 

8. Ilatunoğlu 

Bolu 
R. Arıkan 

Manisa 
0. Süersan 

Tabiî Üye 
H. Tunçkanat 

Çorum 
5. Yalçuk 

Muş 
/. H. Bingöl 

İçişleri Komisyonu raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

İçişleri Komisyonu 
Esas No. 1/608 

Karar No. 7 

Yüksek Başkanlığa 

9 . 3 . 1966 

Umumi hayata müessir âfetler dolayısiyle alı lacak tedbirlerle yapılacak yardımlara dair Ka
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkında kanun 
tasarısı ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle komisyonumuzda tetkik ve müzakere edildi: 

Tümü üzerinde cereyan eden görüşmeler sonunda; gerekçede belirtilen hususlar komisyonu
muzca da uygun görülmüş, ancak tasarının 1 n n maddesiyle değiştirilen 1 nci maddedeki ve ta
sarının diğer maddelerindeki (Yönetmelik) tâ'lirleri (Tüzük) şeklinde değiştirilmiş; Bayın
dırlık, Ulaştırma ve İmar ve İskân Komisyonunca görülen maddi hatalar komisyonumuzca da 
kabul olunmuştur. 

Havalesi gereğince Bütçe ve Plân Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa 
sunulur. 

Başkan 
Bursa 

C. Ortaç 

İzmir 
/. Birand 

Sözcü 
Ordu 

Muhalefet şerhi eklidir 
E. Ayhan 

Konya 
8. Çumralı 

Sivaı 
Z. Önder 

Kâtip 
îzrnir 

Ö. L. Bozcah 

Kırşehir 
A. R. Ulusman 

Muhalefet şerhi 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
M. Alankuş 

Sivas 
/ / . Söylemezoğlu 

Birinci maddeki tüzük ile 16 nci maddedeki kefalet alma hususlarına muhalifim. 
Ordu 

Eşref Ayhan 

C. Senatosu (S. Sayısı : 780) 
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Bütçe ve Plân Komisyonu Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 16 . 3 . 1966 

Esas No.: 1/608 
Karar No.: 18 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisinin 14 Temmuz 1965 tarihli 145 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşüle

rek açık oy ile kabul edilen, Umumi hayata müessir âfetler dolayısiyle alınacak tedbirlerle yapı
lacak yardımlara dair 15 . 5 . 1959 gün ve 7269 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkında kanun tasarısı, Millet Meclisi Başkanlığının 
16 Temmuz 1965 tarihli ve 9234-52276 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gön
derilmekle, Komisyonumuzun 15 -16 Mart 1966 tarihli 11 ve 12 nci birleşimlerinde, ilgili imar 
ve İskân Bakanı ile bakanlıklar temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere 
olundu. 

I - Tasarı, 7269 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler 
eklenmesi suretiyle, umumi hayata müessir âfetler dolayısiyle yapılacak yardımın süratlendiril-
mesini ve tatbikatta görülen aksaklıkların giderilerek iyi sonuçlar alınabilmesini öngörmektedir. 

Gerekçede, 15 Mayıs 1959 tarih ve 7269 sayılı Kanunun uygulaması esnasında görülen aksak
lıklar sebebiyle, bu kanunda bâzı değişiklikler yapılması zorunluğunun duyulduğu belirtilmekte
dir. Tasarının getirdiği yenilikler olarak da; âfetlerin genel hayata etkililiğinin tesbitine dair bir 
yönetmelik hazırlanması; afetzedelerin barmdırılrnaları veya başka yerlere iskânlarının daha sü
ratli olabilmesi için, Bakanlık temsilcilerinden kurulacak komisyonların daraltılması; âcil yar
dım süresinin uzatılması, âcil barınma ihtiyacını karşılamak üzere İmar ve İskân Bakanlığına 
portatif baraka yaptırma veya satmalma veya ki ra ile bina tutma yetkisinin verilmesi hususları 
belirtilmektedir. 

Ayrıca, tasarı ile, âfetlerle ilgili kadastro işlerine ilişkin uygulama esaslarının Tapu ve Ka
dastro Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Bakanlıkla, İmar ve İskân Bakanlığınca müştereken 
tesbit edilecek esaslar dâhilinde yapılması; kıymet belgelerinin düzenlenmesi, dağıtımı ve kul
lanıma şeklinin açıklığa kavuşturulması; gerekli inşaat malzemelerinin öncelikle âfet işlerine tah
sisi; yeni kurulacak yerlerin isme suyu ile dere ve sel yataklarının ıslahının ilgili bakanlık ve 
müesseselerce öncelikle yapılması; yapılan veya yaptırılan binaların borçlandırma bedellerinin, 
ilgililerin geçim durumlarının göz önünde bulundurularak, Bakanlar Kurulu kararı ile maliyet 
bedelinin yarışma kadar indirilebilmesi hususlarının da temin edileceğine işaret olunmaktadır. 

Âfete mâruz kalabilecek, tehlikeli durumda olan sahalarda da önceden tedbirler alınabilme
sini mümkün kılan, âfetlerin genel hayata tesirini, tesbit edilecek bir yönetmelikle daha objektif 
kriterlere bağlanabilmesini temin edecek olan ve ödeme güçlüğü halinde, binaların maliyet bedel
lerinin yarısı kadarının alınmamasını ve taksit sürelerinin genel olarak uzatılmasını sağlıyacak 
olan kanun tasarısı, Komisyonumuzca da uygun mütalâa edilmiştir. 

II - Millet Meclisince kabul edilen maddeler, Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 
III - Tasarının, Cumhuriyet Senatosundaki görüşme süresinin bitmesine az bir zaman kaldı

ğı cihetle, Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulması da 
kararlaştırılmıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 
Başkan Bu Kanunda Sözcü Kâtip Tabiî Üye 
istanbul Yozgat Ankara #. Küçük 

M. E. Adalı 1. Yeşilyurt N. Ağırnaslı 
Aydın Kayseri Kocaeli Ordu 

/. C. Ege H. Dikeçligü L. Tokoğlu Ş. Koksal 
Rize Van 

O. M. Agun F. Melen 

C. Senatosu (S. Sayısı : 780) 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

Umumi hayata müessir âfetler dolayısiyle alınacak tedbirlerle yapılacak yardımlara dair 
15 . .5 . 1959 gün ve 7269 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesi hakkında Kanım 

MADDE 1. — Unnımi bayata müessir âfetler dolayısiyle alınacak tedbirlerle yapılcaak yar
dımlara dair olan 15 . 5 . 1959 gün ve 7269 saydı Kanunun 1, 2, 3, 4, 6, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 21, 22, 23, 27, 28, 29, .30, 31, 33, 36, 39, 40, 42, 43 ve geçici 6 ve 7 nci maddeleri aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

GENEL HÜKÜMLEE 

Madde 1. — Deprem (Yer sarsıntısı), yangın, su baskını, yer kayması, kaya düşmesi, çığ ve 
benzeri âfetlerde; yapıları ve kamu tesisleri genel hayata etkili olacak derecede zarar gören 
veya görmesi muhtemel olan yerlerde alınacak tedbirlerle yapılacak yardımlar hakkında bu ka
nun- hükümleri uygulanır. 

Afete uğrıyan meskûn yerlerin büyüklüğü, o yerin tamamında veya bir kesiminde yıkılan, 
oturulamaz hale gelen bina sayısı, zarar gören yapı ve tesislerin genel hayata etki derecesi; 
mahalli ekonomik ve sosyal özelikleri, zararın kamu oyundaki tepkisi, normal hayat düzenin
deki aksamalar ve benzeri hususlar göz önünde tutulmak suretiyle âfetlerin genel hayata etki
liliğine ilişkin temel -kurallar, İçişleri, Maliye ve İmar ve İskân bakanlıklarınca hazırlanacak bir 
yönetmelikle belirtilir. 

Yukarda-'yazılı âfetlerin meydana gelmesinde veya muhtemel olması halinde zararın o ye
rin genel hayatına etkili olup olmadığına İmar ve İskân Bakanlığının yönetmelik esaslarına göre, 
yapacağı teMif üzerine Bakanlar Kurulunca karar verilir. 

Şukadar ki ; âfetin meydana gelmesi halinde bu kanun gereğince alınması lâzımgelcn âcil 
tedîiirlerm --ittihazına âfetin meydana geldiği bölgenin valisi yetkilidir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 780) 



BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA 
VE İMAR - ISKAN KOMİS
YONUNUN KABUL ETTİĞİ 

METİN 

Umumi hayata müessir âfetler 
dolayısiyle alınacak tedbirlerle 
yapılacak yardımlara dair 
15 . 5 . 1959 gün ve 7269 sa
yılı Kanunun bâa maddeleri
nin değiştirilmesi ve bu kanu
na bâzı maddeler eklenmesi 

hakkında Kanun 

MADDE 1. — Millet Mec
lisince kabul edilen 1 nci mad
de aynen kabul edilmiştir. 

— 5 — 
CUMHURİYET SENATOSO 
İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN 

KABUL ETTİĞİ METİN 

Umumi hayata müessir âfetler 
dolayısiyle alınacak tedbirlerle 
yapılacak yardımlara dair 
15 . 5 . 1959 gün ve 7269 sa
yılı Kanunun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi ve bu kanu
na bâzı maddeler eklenmesi 

hakkında Kanun 

MADDE 1. — Umumi hayata 
müessir âfetler dolayısiyle alı
nacak tedbirlerle yapılacak yar
dımlara dair olan 15 . 5 . 1959 
gün ve 7269 sayılı Kanunun 1, 
2, 3, 4, 6, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 
31, 33, 36, 39, 40, 42, 43 ve ge
çici 6 ve 7 nci maddeleri aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

GENEL HÜKÜMLER 

Madde 1. — Deprem (Yer 
sarsıntısı), yangın, su baskını, 
yer kayması, kaya düşmesi, çığ 
ve benzeri âfetlerde; yapıları ve 
kamu tesisleri genel hayata et
kili olacak derecede zarar gören 
veya görmesi muhtemel olan yer
lerde alınacak tedbirlerle yapı
lacak yardımlar hakkında bu 
kanun hükümleri uygulanır. 

Âfete uğrıyan meskûn yerle
rin büyüklüğü, o yerin tama
mında veya bir kesiminde yıkı
lan, oturulamaz hale gelen bi
na sayısı, zarar gören yapı ve 
tesislerin genel hayata etki de
recesi; mahallî ekonomik ve sos
yal özellikleri, (zararın kamu 
oyundaki tepkisi), normal ha
yat düzenindeki aksamalar ve 
benzeri hususlar göz önünde 
tutulmak suretiyle âfetlerin ge
nel hayata etkililiğine ilişkin 
temel kurallar, İçişleri, Maliye 

C. Senatosu (S. Sayısı : 780) 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYO
NUNUN KABUL ETTİĞİ 

METİN 

Umuımi hayata müessir âfetler 
dolayısiyle alınacak tedbirlerle 
yapılacak yardımlara dair 
15 . 5 . 1959 gün ve 7269 sa
yılı Kanunun bâa maddeleri
nin değiştirilmesi ve bu kanu
na bâzı maddeler eklenmesi 

hakkında Kanun 

MADDE 1. — Millet Mec
lisince kabul edilen 1 nci mad
de aynen kabul edilmiştir. 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

Madde 2. — Su baskınına uğramış veya uğrayabilir bölgeler, İmar ve tskân Bakanlığının tek
lifi üzerne Devlet Su işlerinin bağlı bulunduğu Bakanlıkça; yer sarsıntısı, yer kayması, kaya 
düşmesi ve çığ gibi âfetlere uğramış veya uğrayabilir bölgeler ise, imar ve İskân Bakanlığınca 
tesbit ve bunlardan şehir ve kasabalarda meydana gelen ve gelebileceklerin sınırları imar Plânına, 
tmar Plânı bulunmayan kasaba ve köylerde de belli edildikçe harita veya krokilere işlenmek 
suretiyle, âfete mâruz bölge olarak İmar ve İskân Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kuru
lunca kararlaştırılır ve bu suretle tesbit olunan sınırlar, İmar ve İskân Bakanlığının isteği üze
rine ilgili valiliklerce mahallinde ilân olunur. 

Mahallî şart ve özellikler dolayısiyle yangın âfetine uğraması muhtemel olan sahalar, şehir 
ve kaasbalarda belediye meclisleri, köylerde ihtiyar heyetleri tarafından tesbit ve kaymakam
ların mütalâası alındıktan sonra valilerin tasvibi üzerine ilgili bölgelerde ilân olunur. 

Madde 3. — ikinci maddeye göre ilân edilen âfet bölgelerinde yeniden yapılacak, değiştirile
cek, büyütülecek veya esaslı tamir görecek resmî veya özel bütün yapıların tabi olacağı teknik 
şartlar, İmar ve İskân ve Bayındırlık bakanlıklarınca hazırlanacak bir yönetmelikle tesbit olu
nur. 

Belediye teşkilâtı olan yerlerde belediyeler, olmıyan yerlerde ilgili teknik elemanlardan 
faydalanmak suretiyle vali ve kaymakamlar bu yönetmelik esaslarının uygulanmasını sağlamak
la yükümlüdürler. 

Yönetmelik esaslarına aykırı olarak inşa olunacak yapılar 13 ncü maddede belirtilen usul 
dairesinde yıktırılır. 

Yer kayması, kaya düşmesi, çığ gibi âfetlere uğrayabilecek meskûn yerlerde alınacak önle
yici tedbirler, İmar ve İskân Bakanlığınca, su baskınına uğrayabilecek yerlerde ise, Devlet Su 
İşlerinin bağlı bulunduğu Bakanlıkça alınır. Bu işlere ilişkin ödenek, tedbirleri almakla görevli 
Bakanlıkça karşılanır. 

Madde 4. — içişleri, İmar ve İskân, Bayındırlık, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Tarım ba
kanlıklarınca âcil yardım teşkilâtı ve programları hakkında genel esasları kapsıyan bir yönet
melik yapılır. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 780) 



Bayındırlık, Ulaştırma ve îmar -
iskân K. kabul ettiği metin 
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C. Senatosu İçişleri K. kabul 

ettiği metin 

ve imar ve iskân bakanlıkların
ca hazırlanacak bir tüzükle be
lirtilir. 

Yukarda yazılı âfetlerin mey
dana gelmesinde veya muhtemel 
olması halinde zararın o yerin 
genel hayatına etkili olup olma
dığına İmar ve İskân Bakanlı
ğının tüzük esaslarına göre, ya
pacağı teklif üzerine Bakanlar 
Kurulunca karar verilir. 

Şukadar ki; âfetin meydana 
gelmesi halinde bu kanun gere
ğince alınması lâzımgelcn âcil 
tedbirlerin ittihazına âfetin 
meydana geldiği bölgenin valisi 
yetkilidir. 

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

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

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

!. Senatosu (S. Sayısı : 780) 

Bütçe ve Plân Komisyonunun 
kabul ettiği metin 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

Bu yönetmelik esasları dairesinde âfetin meydana gelmesinden sonra yapılacak kurtarma, 
yaralıları tedavi, barındırma, ölüleri gömme, yangınları söndürme, yıkıntıları temizleme ve felâ
ketzedeleri iaşe gibi hususlarda uygulanmak üzere görev ve görevlileri tâyin, toplanma yerlerini 
tesbit eden bir program valiliklerce düzenlenir ve gereken vasıtalar hazırlanarak muhafaza olu
nur. 

Bu programların uygulanması, valiliklerce kurulacak kurtarma ve yardım komitelerinee sağla
nır. 

Ancak, 7126 sayılı Sivil Müdafaa Kanununa göre teşkilât kurulan yerlerde âcil kurtarma ve 
yardım işleri, yukarda belirtilen komite ile sözü geçen sivil savunma teşkilâtı tarafından müşte
reken yürütülür. 

İlçe, bucak ve köylerde tafsilâtlı çalışma muhtıraları ve uygulama programları tasdikli il muh
tıra ve programlarındaki esaslar dairesinde ilçelerde kaymakamlar, bucak ve köylerde bucak 
müdürleri tarafından düzenlenir; il kurtarma ve yardım komitesinin incelemesinden sonra valile
rin onayı ile kesinleşir. 

Mülkiye âmirlerine verilen olağanüstü yetkiler: 

Madde 6. — Genel hayata etkili âfetlerin meydana gelmesinden sonra vali ve kaymakamlar 
(Askerler ve hâkim sınıfında bulunanlar haricolmak üzere) 18 - 65 yaş arasındaki bütün erkek
lere görev vermeye, bedeli, ücreti veya kirası sonradan ödenmek üzere canlı, cansız, resmî ve özel 
her türlü taşıt araçlarına ve gerekli makina alât ve edevatına elkoymaya ve hiçbir kayda ve me
rasime tabi olmaksızın tedavi, kurtarma, yedirme, giydirme ve barındırma ve bu gibi işlerin 
gerektirdiği âcil satmalmaları yapmaya, Devletçe, mahallî idarelere, evkafa, İktisadi Devlet Te
şekkülleri ile bunlara bağlı kurumlara ilişkin her türlü taşınmaz malları; yetmemesi halinde de 
diğer tüzel kişiler ile gerçek kişilere ait, bina, konut ve müştemilâtı ile bahçe ve arsa gibi araziyi 
geçici olarak işgale yetkilidir. 

Bu madde ile tanınan yetkinin kullanma, süresi; âfetin bitiminden itibaren; yedirme ve tedavi . 
işlerinde en çok ,15 gün, diğer işlerde ise 7 gündür. 

Kendilerinden yardım istenilen âfet bölgesi civarındaki vali ve kaymakamlar yukarıki fıkra
larda yazılı yetkilerini kullanarak bütün imkân ve vasıtalarla yardıma mecburdurlar. 

Afet bölgelerinde yapılacak teknik işler : 

Madde 13. — a) Âfetten sonra, İmar ve İskân ve Bayındırlık Bakanlıkları ile varsa mahillî 
belediye fen elemanından kurulacak fen heyetleri tarafından âfetin meydana geldiği arazinin du
rumu ile resmî ve özel bütün yapılar ve kamu tesisleri incelenerek düzenlenen hasar tesbit raporu 
değerlendirilmek üzere İmar ve İskân Bakanlığına, bilgi için de Bayındırlık Bakanlığına gönde
rilir. 

Arazinin tehlikeli durumu ve binaların gördüğü hasar bakımından yıktırılması ve boşaltılması 
gerekenler hakkında, o il ve ilçenin en büyük mülkiye âmirine ayrı bir rapor verilir. Bu makamlar
ca böyle binalar derhal boşalttırılır. Yıkılması gerekenler için en çok 15 gün süre verilerek tehli
kenin giderilmesi sahiplerine bildirilir. Mahallinde sahibi bulunmadığı takdirde durum, mahallî 
vasıtalarla ilân edilmek suretiyle, bildiri yapılmış sayılır. 

Mal sahibi veya vekili, bu bildiriye karşı 7 gün içinde yetkili idare kurullarına itiraz edebilir. 
İdare kurulları bu itirazı en geç 15 gün içinde inceler ve karara bağlar. 

Süresinde itiraz olunmıyan, yahut itiraz olunup da idare kurullarınca yıkılması onaylanan bina
ları malsahibi yıkmadığı takdirde, bu binalara elkonularak yıkma parası yıkıntıdan elde edilecek 
malzeme bedelinden ödenmek üzere, mahallin en büyük mülkiye âmirinin emri ile yıktırılır. 

G. Senatosu (S. Sayısı : 780) 
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Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar 

İskân K. kabul ettiği metin 
C. Senatosu İçişleri K. kabul 

ettiği metin 

MADDE 6. — Millet Meclisi 
metninin 6 neı maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Millet Meclisi 
ımetninin 13 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Bütçe ve Plân Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

C. Senatosu (S. Sayısı : 780) 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

Yıkıntıdan elde edilecek malzeme bedelinin tamamı yıkma parasını karşılamadığı takdirde, 
kalan kısmı, 33 ncü maddede teşkil edilen fondan ödenmek suretiyle yıktırılır. 

b) Hasar görmüş, fakat ıslahı mümkün olan binaların fen kurullarının göstereceği şartlara 
göre tamiri yapılıncaya kadar içine girilmesine ve oturulmasına izin verilmez. Bu binalar bir yıl 
içinde tamir ettirilmediği ve itiraz da olmadığı takdirde yukarıdaki esaslar dairesinde yıktırılabilir. 
itiraz halinde mahallî idare kurullarınca 15 gün içinde incelenir ve karara bağlanır, ttiraz sebeple
ri yerinde görüldüğü takdirde süre bir sene daha uzatılabilir. 

c) Resmî daire ve müesseselere ait binalardan bu madde gereğince yıktırılması gerekenler, 
yıkma masrafları ilgili daire ve müesseselerce sonradan karşılanmak şartiyle, fon hesabından öde
nerek yıktırılır. 

ç) Yer kayması, kaya düşmesi gibi âfetlerde, tehlikenin devamı veya tekrarı ihtimali üzerine 
boşaltılan binaların tehlikeye karşı kesin tedbir alınıncaya kadar işgaline veya hasara uğrıyanla-
rın tamirine müsaade edilmez. Tedbir almamıyacağma karar verildiği takdirde tehlikeli mahal 
içindeki binalar, yukarıdaki esaslar dâhilinde yıktırılır. İmar ve iskân Bakanlığınca âfete karşı ara
zide gerekli tedbirlerin alınması tehlikeye mâruz yapıların yıkılması ve topluluğun başka yere ta
şınmasından daha ekonomik görülürse, bu tedbirlerin alınması için lüzumlu ödenek 33 ncü madde
de yazılı fondan ödenir. Tehlikenin giderilmesiyle ilgili tedbirler için yapılan harcamalar borçlan
maya tabi tutulmaz. 

d) Âfete uğramış yahut uğraması muhtemel yerlerde âcil barınma ihtiyacını karşılamak üze
re, İmar ve İskân Bakanlığınca kiralık binalar tutulabileceği gibi, bu maksat için geçici ve porta
tif barakalar da yaptırılabilir veya satmalmabilir. Kiralık binalar ile geçici ve portatif barakalar
da barındırılan muhtaç afetzedelerden en çok 3 ay süre ile kira alınmaz. Bu sürenin bitiminden sonra 
ilgililer İmar ve iskân Bakanlığınca takdir edilecek kirayı ödemeye mecburdurlar. Yeniden bina 
yaptırılmasını istcmiyenler, her ne sebeple olursa olsun, bu yerlerde en çok bir yıl oturabilirler. 

Madde 14. — İkinci madde gereğince tesbit ve ilân olunan âfet bölgelerine dâhil şehir, kasa
ba ve köylerde bina ve mesken yapımı, fen kurullarınca tehlikeli görülen ve sınırları krokilerle tes
bit olunan yerler, İmar ve İskân Bakanlığınca yapı ve ikamet için yasaklanmış âfet bölgeleri sayı
lır ve durum belediyesi olan yerlerde belediyesince, köylerde ise ihtiyar meclislerince hemen ilân 
edilir. 

Belediyesi olan yerlerde belediyeler, olmıyan yerlerde ihtiyar meclisleri bu yasaklanmış âfet 
bölgesi hükmünü uygulamakla görevlidir. Hilâfına hareket edildiği takdirde yapılmış veya yaptı
rılmakta olan binalar vali ve kaymakamların emri ile yıktırılır. 

Yasaklanmış âfet bölgesi sınırları, alınacak tedbirlerle tehlikenin önlenmesi oranında daraltılır 
veya tamamen kaldırılır. Bu husus da aynı şekilde duyurulur. 

Madde 15. — Afet dolayısiyle hasara uğramış şehir ve kasabaların imar plânı mevcudolup da 
İmar ve iskân Bakanlığınca değiştirilmesi gerekli görülmediği takdirde, inşaata mevzuat dairesin
de hemen izin verilir. 

Mevcut imar plânının kısmen değiştirilmesi gerekli görülen şehir ve kasabalarda, bu değişik
lik plânları, İmar ve İskân Bakanlığınca 5 ay zarfında yaptırılır. 

İmar veya istikamet plânı olmıyan veya olup da tamamen değiştirilmesi gereken yerlerde hali
hazır harita ve imar veya istikamet plânı İmar ve İskân Bakanlığınca öncelikle yapılır veya yap
tırılır. 

Bu plânlar yapılıncaya kadar gelecekteki plânlara göre esaslı inşaat yaptırılmasına İmar ve İs
kân Bakanlığınca izin verilebilir. 

Yukarıda yazılı hallerde veya yerinin değiştirilmesi gereken şehir ve kasabalarda ilgililerin 
âfetten masun yerlerde gösterilecek arsalar üzerinde, ilk barınma tedbiri olarak geçici baraka in
şasına izin verilebilir. Bu türlü geçici inşaatın, imar plânı olan yerlerde, âfetin vukuundan; imar 

0. Senatosu (S. Sayısı : 780) 



— 11 — 
Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar 

İskân K. kabul ettiği metin 
C. Senatosu İçişleri K. 

ettiği metin 
kabul Bütçe ve Plân Komisyonunun 

kabul edilen metin 

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

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

C. Senatosu (S. Sayısı : 780) 



— ı& — 
Millet' Meclisindir kabul ettiği metin 

plânı olmıyan veya değiştirilen veya yerleri değiştiril ecele olan şehir ve kasabalarda, yeni plânla
rın onanmasından itibaren bir yıl-: içinde sahipleri tarafından yıkılması mecburidir. Aksi halde mas
rafları yıkıntı bedelinden ödenmek üzere mahallin en büyük mülkiye âmirinin emri ile belediye
lerce yıktırılır. Bu bir yıllık süre-zaruret halinde ilgili valiliğin teklifi üzerine İmar ve İskân Ba
kanlığınca gerektiği kadar uzatılabilir. 

Âfet bölgelerindeki bir topluluğun kaldırılarak başka yerlere taşınması : 

Madde 16. — Genel hayata etkili âfetlerden önce veya sonra kesin lüzum üzerine meskûn bir 
topluluğun bir kısmının veya tamamının kaldırılarak başka mahallere toplu olarak veyahut dağı
tılarak yerleştirilmesi; içişleri, Maliye, Bayındırlık, Sağlık ve Sosyal Yardım, Tarım, Millî Eği
tim, Sanayi, îmar ve İskân ve köylerde Köy İşlerine bakan bakanlıklar mütehassıs temsilcilerin
den kurulacak bir komitece incelendikten sonra Bakanlar Kurulu kararı ile İmar ve İskân Bakan
lığı tarafından yaptırılır. 

Ancak, bu toplu nakiller aynı belediye ve köy sınırlan içinde ise Bakanlar Kurulu kararına 
lüzum kalmaksızın İçişleri ve İmar ve İskân bakanlıklarınca müştereken yapılır. 

Âfete uğrıyanlann nakilleri, belediye veya köy sınırları dışına yapıldığı takdirde, ilk taşın
malarına ait zaruri masrafları karşılamak üzere, istiyen ailelere ilçe sınırları içindeki yer değiş
tirmelerinde (1 OOO) lirayı, ilçe sınırlan dışındaki yerleştirmelerinde ise (2 000) lirayı geçmemek 
kaydiyle ve kefil alınmak suretiyle İmar ve İskân Bakanlığınca 10 yıl vâdeye kadar faizsiz olarak 
fondan kredi yardımı yapılabilir. 

Verilen bu kredi, yıllık eşit taksitler halinde tahsil olunur. Vâdesinde tahsil olunamıyan tak
sitlerden % 5 (yüzde beş) nisbetinde gecikme faizi alınır. 

Ancak, yerleştirilen bu ailelerden konut kredisi verilenlere o tarihteki geri kalan borçlan ko
nut kredisine ilâve edilerek tahsil edilir. 

Kıymet takdiri, parselleme ve dağıivım: 

Madde 17. — Âfet bölgelerinde hasara uğrıyan veya uğraması muhtemel kısımlar içinde bulu
nan taşınmaz mallarla İmar ve takan Bakanlığınca üzerinde bina yaptırılmak üzere tesbit edilen 
veya yasaklanmış olan bölgelerdeki taşınmaz malların kıymetleri aşağıdaki maddelerde gösterildi
ği şekilde takdir ve tesbit edilir. 

Bu kıymetlere göre taşınmaz mallar için birer kıymet belgesi tanzimine ve bu belgelerin sahip
lerine verilmesi karşılığında sözü geçen taşınmaz mallan Hazine adına tescil ettirmeye İmar ve 
İskân Bakanlığı yetkilidir. 

Ancak, yasaklanmış âfet bölgesi olarak tesbit edilen yerler içinde kalan şahıslara ait gayri-
nıenkıülerden, 

a) Âfete uğrıyanlar veya uğlramasp muhtemel alanlar,- aynı köy veya belediye sınırları içinde 
bir yere taşındıkları takdirde, arsaları hariç, yalnız sağlam kalan binalarına kıymet belgesi veri
lir. 

b) Aynı köy veya belediye sınırlan dışında kalan başka bir mahalle nakledileceklerin ise, 
arsalarına veya sağlam binalarına karşılık kıymet belgesi verilir. Bu bina ve arsalar Hazineye 
geçmiş sayılır. 

Madde 18. — Bu kanuna göre'-âfet sebebiyle İmar ve İskân Bakanlığınca lüzum görülecek yer
lerin kadastrosu, ilânların yapılmasına ve kadastro komisyonlarının kurulmasına lüzum kalmaksı
zın kadastro postalarına belediyece veya köy ihtiyar heyetince iki bilir kişi verilmek ve tasarruf 
tetkikleri, mahallî kadastro müdürü ve tapu memura tarafında ifa olunmak suretiyle 2613 sayılı 
Kadastro ve Tapu Tahrir Kanununa göre öncelikle Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce yap
tırılır. 
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Kadastro sonucunu belirten cetveller, belediye başkanının veya köy ihtiyar heyetinin çalış
tıkları binaların kapısına uygun yerlere (3) gün süreyle asılır, ve keyfiyet mahallinde mûtat va
sıtalarla ilân olunur. Bu süre sonunda tesbitler kesinleşir. 

Anlaşmazlıklar mahallî mahkemelerce hallolunur. 
Sözü edilen kadastro işlerine ilişkin uygulama, îmar ve İskân Bakanlığı ile Tapu ve Kadas

tro Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakanlık arasında müştereken tesbit edilecek esaslar dâ
hilinde yapılır. 

Madde 19. — 17 nci maddedeki taşınmaz malların bedelleri, köylerde köy ihtiyar heyetlerinden 
bir kişi, mahallin en büyük mülkiye amirince görevlendirilecek bir fen elemanı ve mahallî maliye 
veya tapu teşkilâtından bir kişiden, şehir ve kasabalarda ise belediye meclisi üyelerinden bir, 
mahallî maliye veya tapu teşkilâtından bir ve en büyük mülkiye amirince görevlendirilecek bir 
teknik elemandan meydana gelecek üç kişilik komisyon marifetiyle takdir ettirilir. Teknik eleman 
bunlunmıyan yerlerde bu işlerden anlıyan bir kimse komisyona alınır. Komisyonlar mahallin en 
büyük mülkiye âmirleri tarafından teşkil edilir. Komisyonlar aralarında seçecekleri başkanın baş
kanlığında çalışır ve çoğunluğa göre karar verir. 

Sözü geçen taşınmaz malların yüz ölçülerini, özelliklerini ve takdir edilen bedeli içine alan 
cetveller, 10 gün süre ile, mahallî imkân ve şartlara göre ilân olunur. 

Takdir edilen kıymete karşı ilân süresinin bitiminden itibaren 7 gün içinde taşınmaz ma
lın bulunduğu yerdeki asliye hukuk mahkemesinde dâva açılabilir. Dâvanın açıldığı ta
rihten itibaren, 8 gün içinde taraflar mahkemeye çağrılırlar. Bu .dâvalar basit muhakeme usulüne 
tabidir ve diğer dâvalara tercihli olarak görülür. Dâvanın açılması veya temyiz talebi, bu ka
nuna göre yapılacak işlemleri ve inşaat işlerini hiçbir suretle durduramaz. Bu dâvalar dolayı-
siyle, mahkemelerce ihtiyati tedbir kararı verilemez. 

Madde 21. — Âfet bölgesi içinde ve dışında tesbit olunan imar ve iskân alanları içindeki taşın
maz mallardan Hazineye, özel idareye, belediyeye, köy tüzel kişiliğine veya katma bütçeli idare
lere aidolanlardaiî (Vakıflar Genel Müdürlüğü taşınmaz malları ile Hazineye ait taşınmaz mallar
dan bir kamu hizmetine tahsis edilenler hariç) ihtiyaca tekabül eden miktarı İmar ve İskân Ba
kanlığının isteği üzerine bedelsiz olarak bu işe tahsis ve temlik olunur. 

Âfet sahaları içinde ve dışında yeniden kurulacak iskân yerleri (Şehir, kasaba, köy) ile 
mevcut iskân sahalarına yapılacak eklemeler için, yukardaki hükümler dairesinde arazi temi
ni mümkün olmıyan hallerde (Normal gelişme alanlarına öncelik verilmek şartiyle) arazi ve 
bina satmalmabileceği gibi, kamulaştırma mevzuatı dâhilinde, kamulaştırma da yapılabilir. 

Bu maddeye göre sağlanan taşınmaz mallar İmar ve İskân Bakanlığının isteği üzerine, ayrı
ca ferağ şartı aranmaksızın Hazine adına re'sen tescil olunur. 

Madde 22. — 17 ve 21 nci maddeler gereğince sağlanan taşınmaz mallar, birleştirildikten 
sonra İmar ve İskân Bakanlığınca onanmış imar ve istikamet plânlarnıa göre parsellere ayrılır. 
Bu suretle meydana gelen parseller adı geçen Bakanlığın isteği üzerine ilgili tapu dairesince tescil 
olunur. 

Madde 23. — Hazine mülkiyetine geçen arsalardan İmar ve İskân Bakanlığınca görülen lü
zum üzerine toplu inşaat yapılmıyan yerlerde, bu kanundan faydalanacak olanlardan yapısını 
belli süre içerisinde yapmayı taahhüdedenlere noter huzurunda kur'a çekilerek arsaları verile
bileceği gibi bunlara ayrıca teknik, ve borçlandırmak suretiyle yapı malzemesi ve para yardı
mı da yapılabilir. 

Üzerinde toplu inşaat yapılacak veya yukarıdaki fıkraya göre verilecek arsaların bedelleri. 
19 ncu maddede yazılı komisyonca tesbit edilir. 
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Ellerinde kıymet belgesi bulunanların borçlarından bu belge tutarı düşünür, fazlası kendi
lerine ödenir ve noksanı borçlandırılır. 

Kıymet belgesi sahiplerinden bina yapmıyacaklara istedikleri takdirde arsa verilebilir. 
İmar plânında kamu hizmet ve tesisleriyle ibadet yerleri için gösterilen yerler İmar ve is

kân Bakanlığının izni ile ilgili müesseselere bedelsiz olarak verilir. 
Yukarıdaki fıkralar gereğince dağıtım ve tahsise tabi tutulan arsalar, imar ve İskân Ba

kanlığının isteği üzerine, tapu dairesi tarafından tahsis edildikleri şahıslar, hissedarlar veya 
varisleri adına tescil olunur. 

Madde 27. — İnşa edilecek binalar için yapılacak harcamalar ile, üzerine bina yapılan arsala
rın bedelleri o binaların maliyetini teşkil eder, harita alımı, imar plânı ve proje düzenlenmesi, 
araştırma ve gerekli teknik yardım giderleri ile yeniden yapılacak veya tamir edilecek ka
muya ait yol, su, elektrik ve kanalizasyon tesisleri giderleri borçlandırmaya tabi tutulmaz. 

Taşınmaz mal için bu şekilde tesbit edilen maliyet bedellerinden sahiplerine ait kıymet bel
gelerindeki miktarlar çıktıktan sonra, geri kalanı borçlandırmaya esas tutulur. 

Kıymet belgelerindeki bedellerin fazla olması halinde aradaki fark sahiplerine ödenir. 

Madde 28. — Bu kanundan faydalanmak suretiyle kendileri için bina yapıtırilmasmı istiyen-
lerin, imar ve iskân Bakanlığınca, yapılacak yarardıma dair «o yerde yapılan ilândan itibaren 
iki ay içinde mahallin en büyük mülkiye âmirine yazılı müracaatta bulunmaları ve taahhütna
me vermeleri mecburidir. 

Kamulaştırma sahasındaki bina sahipleri için bu süre kamulaştırma kararının kendilerine bil
dirilmesiyle veya ilân tarihinden itibaren hesaplanır. 

İhale suretiyle yapılacak inşaatlarda ihale tarihinden, emanet usuliyîe yapılacak inşaatlar
da inşaata başlandıktan sonra imar ve İskân Bakanlığınca haklı görülmiyecek bir sebeple taah
hüdünden dönenlerden, kusurlarının derecesine göre, 500 liradan 2 000 liraya kadar tazmi
nat alınarak fona yatırılır. 

Yapılarını kendileri yapacak olanlardan ise, arsaların elde edilme işlemlerinin sonuçlandırıl
masından sonra taahhüdünden dönenlerin; bunlara ait yapı ve arsalar satılarak muacccliyet 
kesbeden borçları kapatılır. Satış bedeli borçlandırma bedelinden az olursa farkı, tahsilinde 
fona yatırılmak üzere, Türkiye Emlâk Kredi Bankası tarafından kendi alacağı gibi taahhütname 
sahibinden tahsil olunur. 

Madde 29. — Yıkılan, yanan veya ağır hasara uğrıyan veya uğraması muhtemel olan bi
nalarda ve imar plânları gereğince kamulaştırılmasında zorunluk bulunan yerlerdeki bina
larda birlikte oturan aile fertlerine ve mirasçıların çokluğu halinde bunlara birden fazla bina 
yaptınlamıyacağı gibi, kendisine veya eşine ait o yerde aynı cins müstakil başka bir binası 
veya dairesi olanlara da bina tahsis edilemez. 

Âfete uğrayan dükkân, fırın, otel ve hamam gibi ekonomik ve soyal hayatı kesintiye uğra
tan işyerlerine ait binalar için İmar ve iskân Bakanlığınca belirtilecek esaslara göre yapıla
cak yardım, maliyet bedelinin % 75 ni (yüzde yetmişbeşini) geçemez. Ancak o yerde kendisine 
veya eşine ait müstakil aynı cins başka bir işyeri bulunanlar, bu yardımdan faydalanamazlar. 

Bina veya işyeri sigortalı ise yapılacak yardımdan sigorta tutarı indirilir. 

Madde 30. — İştirak veya müşterek mülkiyet halinde bulunan bina için hissedarlarına bu 
kanun hükümlerinden faydalanarak yine aynı şekilde hisseli olmak üzere yalnız bir bina yap
tırılır. Ancak, yıkılan, yanan, ağır hasara uğrayan, yahut âfetele ilgili kamulaştırma dolayısiyle 
yıktırılması gereken yerlerdeki binalarla, âfete uğrıyabilecek bölgelerdeki binalarda, birden fazla 
aile ikamet ettiği takdirde, her aile bu kanun hükümlerinden ayrı ayrı faydalanabilirler. 
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Madde 31. — Bu kanuna veya âfete ilişkin hükümler taşıyan diğer kanunlara göre, yapı
lan, yaptırılan veya yaptırılacak olan binalardan türlü sebeplerle artanlar îmar ve iskân Ba
kanlığınca aşağıdaki sıraya göre işleme tabi tutulur : 

a) Bu binaların yaptırılmasını gerektiren âfetten sonra meydana gelmiş yeni bir âfetten 
zarar görenlere veya zarar görmesi muhtemel olanlara, 

b) Evvelce âfetten zarar görüp bu âfetle ilgili kanunlardan türlü sebeplerle faydalanama
mış bulunan o yerdeki konutsuz ailelere, 

c) Cfenel bütçeye dâhil dairelerden âcil ihtiyacı bulunanlara tahsis edilmek üzere Maliye 
Bakanlığına 

d) Turistik amaçlara, kamu hizmetlerine, memurlara, halka kiraya verilmek üzere mahallî 
belediyelere veya köy tüzel kişilerine, 

Maliyet bedeli üzerinden bu kanunun borçlandırma hükümleri uyarınca devredilir. 
Yukarıdaki fıkralar gereğince devir ve temlik edilememiş bulunanlar ise genel hükümlere 

göre idare ve tasfiye edilmek ve elde edilen hasılat fon hesabına gelir kaydedilmek üzere Ma
liye Bakanlığına devredilir. 

Fon teşkili ve fondan yapılacak yardımlar, harcama usulle7'i : 

Madde 33. — Bu kanun gereğince yapılacak harcamaları karşılamak üzere aşağıda yazılı kay
naklardan meydana gelen bir fon teşkil edilir : 

a) Her yıl imar ve iskân Bakanlığı bütçesinin ilgili bölümüne konacak ödenek, 
b) Hayır kurumları mahallî idareler, mal sandıkları ve sair teşekküler tarafından kabul olu

nacak bu maksada muhassas nakdî iane, teberru ve hibeler faynî teberrular doğrudan doğruya 
Türkiye Kızılay Derneği tarafından kabul edilir ve imar ve iskân Bakanlığının talebi ile âfete mâ
ruz bölgelerdeki ihtiyaçlara tahsis olunur.) 

(Türkiye Kızılay Derneğine, Milletlerarası Kızılhaç Dernekleri Birliğinin çağırışı üzerine yurt 
dışından yapılan nakdî ve aynî yardımlar yukardaki hükümler dışındadır.) 

c) Borçlulardan borcun ödenmesi için tahsil edilecek taksit ve faizler, 
d) Fon hesabında tutulan paraların faizleri. 
e) Âfetler dolayısiyle bu kanuna, yahut özel kanunlarına göre Devletçe yapılan veya yaptırılan 

binalardan Türkiye Emlâk Kredi Bankasınca satılması gerekenlerden elde edilen gelirler. 
Bu fon imar ve iskân Bakanlığı emrinde, Türkiye Emlâk Kredi Bankasında açılacak bir hesapta 

toplanır. 

Madde 36. —• Âfet sebebiyle yeniden inşa ve tamir edilecek yapılar ve bunlara ait yol, su, elek
trik, kanalizasyon tesisleri ile arazi -ve bina temini, kadastro, harita ve imar plânı gibi işler için imar 
ve iskân Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile fondan para ayrılır. 

Bu kanuna göre âfetlerden zarar görenlere; inşaat ve onarım için ne şekilde borçlandırma ve 
yardım yapılacağı, miktarı, isteklileri arasında gözetilecek sıra esasları, müracaat ve istok sekilileri, 
inşa edilecek binaların yerleri, sayıları, tipleri yapı şartları ile inşa tarzları, çeşitli kısımlarının bo
yutları ve diğer hususlar imar ve iskân Bakanlığınca tesbit olunur. 

Madde 39. — Bu kanunun 33 neü maddesinde yazılı hisseler, yılda iki eşit taksitte Mayıs ve Ka
sım ayları içinde Türkiye Emlâk Kredi Bankasındaki fon hesabına yatırılır. 

Süresinde yatırılmıyan hisseler, ilgililerden imar ve iskân Bakanlığının isteği üzerine Âmme 
alacaklarının tahsil usulü hakkındaki Kanuna göre ve gecikme zammı yerine % 5 (yüzde beş) ge
cikme cezası uygulanmak suretiyle Maliye teşkilâtınca tahsil olunarak aynı hesaba yatırılır. 
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C. Senatosu İçişleri K. kabul 

ettiği metin 

MADDE 31. — Millet Meclisi 
metninin 31 nei maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 33. — Millet Meclisi 
metninin 33 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 36. — Millet Meclisi 
metninin 36 ncı maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 39. — Millet Meclisi 
metninin 39 ncu maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 
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Madde 40. — Bu kanuna göre arsa olarak dağıtılan veya üzerine bina inşa edilen taşınmaz mal
lar, hak sahiplerine borçlandırma senetleri imza ettirilmek suretiyle verilir. 

Bu taşınmaz mallar, Türkiye Emlâk Kredi Bankasının isteği üzerine tapu dairelerince hak sahip
leri adına tescil ve üzerlerine, borçlanma senetlerine dayanarak, adı geçen banka lehine kanuni ipo
tek tesis edilir. 

Konut ve konut inşası ve sair yardımlar için yapılacak borçlandırmalar faizsizdir. Dükkân, fı
rın, otel, hamam gibi ticaret yerleri için yapılacak borçlandırmalar ise yıllık % 4 (yüzde dört) faize 
tabidir. 

Borçluların hesaplarına tahakkuk ettirilecek faizler, banka ve sigorta işlemleri vergisinden mu
aftır. 

Borçlandırma bedelleri; konut, konut inşası, arsa ve sair yardımlarda 30; dükkân, fırın, otel, 
hamam gibi ticaret yerleri için yapılan yardımlarda ise 15 yılda ve eşit taksitler halinde tahsil edi
lerek fon hesabına yatırılır. 

tik taksit, ipotek tescil tarihinden, ipoteksiz borçlandırmalarda, borç senedinin imzası tarihinden 
itibaren 2 yıl sonra başlar. 

Vâdesinde ödenmiyen taksitlerden geçen günler için yıllız % 5 (yüzde beş) nisbetinde gecikme 
faizi tahsil olunur. Vâdesinden evvel ödenen taksitler, taşınmaz malları satmak veya satılmak sure
tiyle hesap kapatılması halleri hariç, % 10 (yüzde on) indirime tabi tutulur. Iskonto miktarı banka
ca fon hesabından mahsubedilir. 

Üst üste üç yıl taksitini ödemiyenlerin borçları muaccel kılınacağı gibi borcun tamamı ödenme
den taşınmaz malların başkalarına satılması halinde de borcun tamamı muaccel kılınır. 

Muaccel kılman hesaplar bankaca kendi usul ve mevzuatına göre takibedilir. Satışa çıkarılan ta
şınmaz mallara istekli çıkmadığı takdirde, banka en son yapılan satışta, takdir edilen kıymetin % 50 
sine (yüzde ellisine) kadar ihaleye iştirak ederek fon hesabına satmalabllir. 

Bu şekilde satmalman mallar, 31 nci maddeye göre işlem yapılmak üzere, İmar ve iskân Bakan
lığına devredilir. 

Rehin açıkları ile rohinsiz alacaklardan tahsili mümkün olmıyan alacaklar, âciz vesikasına bağ
landıktan sonra, fon hesabından mahsubedilir. 

Âfetten hasar görmüş binaların onarımı veya kendi yapısını kendi yapacak kimse için yapılan 
para yardımlarına ait borçlandırmalarda; taşınmaz malı tapusuz ise, ilgili kimsenin varsa başka 
tapulu taşınmaz malının ipotek edilmesi, yoksa, kefalet suretiyle borçlandırma yapılır. 

Banka lehine tesis olunacak ipotek muamelesi bu maddenin 1 nci fıkrasına göre tapu dairelerin
ce takrir alınmadan yapılır. 

Madde 42. — Bu kanunun uygulanması dolayısiyle taşınmaz malların alım, satım, ipotek, tapu 
- kadastro işlemleri, yeniden inşa edilecek veya onarılacaklarla ilgili ihale, sözleşme, ruhsatname 
ve sair işlemler ve bu kanundan faydalanacakların verecekleri beyanname, taahhütname ve yapacak
ları sözleşmeler her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. 

Madde 43. — Bu kanunun birinci maddesinde yazılı âfetlerden önce veya sonra alınacak tedbir
ler arasında : 

a) Ecnebi memleketlerden ithal veya iç piyasadan tedarik olunacak her türlü vasıta, makina, 
alât, gıda maddeleri ve giyim eşyası, tesis ve inşaat malzemesinin deniz, demir ve havayolları vası
taları ile yapılan nakliyatında asgari ücret tarifeleri tatbik olunur. 

Türkiye Kızılay Derneği tarafından bu amaçla yapılacak nakliyat dahi bu hükme tabidir. 
b) 4, 6, 8 ve 9 ncu maddelerde sözü edilen yükümlülerden taşınma ücreti alınmaz. 
c) iaşe, ibate, inşa ve tesisatta kullanılacak lüzumlu orman emvali imar ve iskân Bakanlığı

nın isteği üzerine Orman idaresince üretim gücü elverişli (tahammülü müsait) en yakın devlet or-
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İskân K. kabul ettiği metin 
C. Senatosu İçişleri K. kabul 

ettiği metin 

MADDE 40. — Millet Meclisi 
metninin 40 neı maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 42. — Millet Meclisi 
metninin 42 nei maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 43. — Millet Meclisi 
metninin 43 ncü ımaddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Bütçe ve Plân Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

C. Senatosu . (S. Sayısı : 780) 



— 22 — 
Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

inanlarından parasız olarak kerestelik ağaç ve âfete uğrıyanlar veya uğraması muhtemel olanlara 
istedikleri takdirde mevcut istiflerden yalnız kesme, taşıma ve imâl masrafları karşılığında tomruk 
veya kereste verilir. 

ç) Bu kanunda yazılı görevleri yerine getirmek üzere yabancı memleketlerden îmar ve İskân 
Bakanlığınca ithal olunacak her türlü makina, alât edevat ve malzeme Gümrük Resminden ve bu 
resim ile birlikte alman diğer vergi ve resimlerle belediye hissesinden ve bu ithalâtla ilgili Hazine 
hissesinden muaftır. 

Çeşitli hükümler : 

Geçici madde 6. — Bu kanunun yayımı tarihinden önce meydana gelmiş âfet bölgelerinde âfet
ten zarar görenlere veya zarar görüp de türlü sebeplerle bu kanundan faydalandırılmıy anlara Tür
kiye Emlâk Kredi Bankasının kendi kaynaklarından yapılan ikrazat ile veya adı geçen bankanın yine 
kendi kaynaklarından inşa ederek borçlandırma suretiyle afetzedelere tahsis ettiği konutların mali
yet bedelleri ve bu kanunun yayımı tarihine kadar bu hesaplara tahakkuk ettirdiği faizler ve henüz 
tahsis edemediği konutların maliyet bedelleri bu kanunla teşkil olunan fondan karşılanır ve borç
landırma, vâde ve tahsil işlemleriyle ilgili uygulamalar 40 ncı maddeye göre yürütülür. 

Ancak, Türkiye Emlâk Kredi Bankasının bu alacaklarının fon hesabından tasfiye edilebilmesi 
ve afetzedelerden zarar görenlerin 40 ncı madde hükmünden faydalanabilmeleri için, zarar gören 
kimselerin : 

a) O yerde âfetin meydana geldiği tarihte, meskene malik olması ve bu meskenin âfet dolayı-
siyle oturulmaz bir hale gelmiş veya yasaklanmış bölge içinde kalmış olması, 

b) Türkiye Emlâk Kredi Bankasının borç verdiği paralarla yapılan veya Bankanın yatıra
rak tahsis ettiği veya edeceği binanın mesken olması, 

c) Bu kanunun yayımı tarihine kadar kredi veya mesken borcu taksitlerini faiz olarak öde
miş olması, 
şarttır. 

Faizsiz olarak taksitlerini ödememiş bulunanlar bu kanunun yayımından itibaren en geç bir 
yıl içinde birikmiş borçlarını ödedikleri takdirde bu beıul hükmü yerine getirilmiş sayılır. Aksi 
takdirde kredi veya mesken borcu taksitleri ile faizlerinin borçlu kimselerden Türkiye Emlâk 
Kredi Bankasınca tahsiline devam olunur. 

Yukardaki esaslara göre fondan karşılanacak hesaplar faizsiz olarak kanunun yürürlüce gir
diği tarihi takibeden takvim yılından itibaren 10 yıl içinde fonun malî imkânlarına uygun tak
sitlerle ve % 5 (yüzde beş) faizle birlikte imar ve İskân Bakanlığınca Türkiye Emlâk Kredi 
Bankasına ödenir. 

Geçici madde 7. — Bu kanunun çeşitli maddelerinde düzenlenmesi öngörülen yönetmelikler ha
zırlanıncaya kadar mevcut yönetmeliklerin bu kanuna aykırı olmıyan hükümlerinin uygulanma
sına devam olunur. 
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GEÇİCİ MADDE 6. — Mil
let Meclisi metninin geçici 6 ncı 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 7. — Bu 
kanunun çeşitli maddelerinde 
düzenlenmesi öngörülen tüzük 
ve yönetmelikler hazırlanıncaya 
kadar mevcut yönetmeliklerin 
bu kanuna aykırı olmıyan hü
kümlerinin uygulanmasına de
vam olunur. 
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MADDE 2. — 7269 sayılı Kanuna aşağıdaki maddeler eklenmiştir. 

Ek madde 1. — Bu kanun gereğince yapılacak bina ve tesislere gerekli inşaat malzemeleri, 
İmar ve İskân Bakanlığının isteği üzerine ilgili resmî müesseselerce öncelikle tahsis olunur. 

Ek madde 2. — Bir yerin genel hayatına etkili tabiî âfetler dolayısiyle kurulan yerlere 
içme suyu getirilmesi, meskûn yerleri tehdideden dere ve sel yataklarının ıslahı ve diğer hizmet
ler İmar ve İskân Bakanlığının isteği üzerine ilgili Bakanlık ve müesseselerce öncelikle yapılır. 

Ek madde 3. — Âfete uğrıyan ve bu kanuna göre hak sahibi olan vatandaşların Hazineye 
ve diğer kamu kurumlarına olan borçları geçim durumları göz önüne alınarak İmar ve İskân 
Bakanlığının teklifi üzerine, adı geçen kurumlarca ertelenir. (Vergi Usul Kanunu ile Âmme Ala
caklarının Tahsil Usulü hakkındaki Kanun hükümleri saklıdır.) 

Ek madde 4. —• Gerek 7269 sayılı Kanuna veya âfetle ilgili hüküm taşıyan diğer kanunlara 
göre yapılan veya yaptırılan binaların, gerekse geçici 6 ncı madde hükmünden faydalananların 
borçlandırma bedelleri, ilgililerin geçim durumları göz önünde bulundurularak, zaruret halinde, 
İmar ve İskân Bakanlığının teklifi üzerine, Bakanlar Kurulu karariyle maliyet bedelinin yarısına 
kadar indirilebilir. 

Bu hükümden kimlerin, ne nisbetlerde faydalanacağı Maliye Bakanlığı ile İmar ve İskân Ba
kanlığınca birlikte hazırlanacak bir yönetmelikle tesbit olunur. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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İskân K. kabul ettiği metin 

MADDE 2. — Millet Mec
lisince kabul edilen 2 nci mad
de aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mec
lisince kabul edilen 3 ncü mad
de aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Mec
lisince kabul edilen 4 ncü mad
de aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu İçişleri K. kabul 
ettiği metin 

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

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

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

Bütçe ve Plân Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

MADDE 2. — Millet Mec
lisince kabul edilen 2 nci mad
de aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mec
lisince kabul edilen 3 ncü mad
de aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Mec
lisince kabul edilen 4 ncü mad
de aynen kabul edilmiştir. 
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