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manya Parlâmentolararası Dostluk Grupu 
kurulmasına dair Müşterek Başkanlık Di
vanının muvafık mütalâasının tasvibi 
hakkındaki Başkanlık tezkeresi. 150 

2. — T. B. M. Meclisinde bir Türk - Af
ganistan Parlâmentolararası Dostluk 
Grupu kurulmasına dair Müşterek Baş
kanlık Divanının muvafık mütalâasının 
tavibi hakkındaki Başkanlık tezkeresi. 150 

3. — Macaristan Halk Cumhuriyeti 
Millet Meclisi Başkanı tarafından Maca
ristan'ı ziyarete davet olunan Parlâmento 
Heyetine Cumhuriyet Senatosundan Mus
tafa Bozoklor (İzmir), Mansur Ulusoy 
(Ankara), Nejat Sarlıoalı (Balıkesir) ve 
Azmi Erdoğan (Diyarbakır) m katılma
larına dair Başkanlık tezkeresi. 150:151 

4. — Japon Parlâmentosundan bir he
yetin memleketimizi ziyarete daveti hak-

Sayfa 
kındaki Müşterek Başkanlık Divanı müta
lâası hakkındaki Başkanlık tezkeresi. 151 

5. — Bir Parlâmento Heyetinin Lüb
nan'ı ziyaret etmesine dair Lübnan Millet 
Meclisi Başkanının vâki davetlerinin ka
bulüne dair Müşterek Başkanlık Divanı
nın uygun mütalâası hakkındaki Başkan
lık tezkeresi. 151 

6. — Bir Perlâmento Heyetinin Pa
kistan'ı ziyaret etmesine dair Pakistan 
Hükümetinin vâki davetlerinin kabulüne 
dair Müşterek Başkanlık Divanının uygun 
mütalâası hakkındaki Başkanlık tezkeresi. 151 

7. — Çanakkale Üyesi Nahit Altan; 
içtüzüğün 5 nci ve 8 nci maddeleriyle ilgili 
değişiklik teklifinin bir yıldan fazla bir 
zamandan beri Anayasa ve Adalet Komis
yonunda beklediğine, İçtüzüğün 36 nci 
maddesi gereğince teklifinin Genel Kurul 
Gündemine alınmasına dair önergesi. 151:153 

8. — 1963 bütçe yılı Kesinhesap ka
nunu tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân komisyonu raporu. İkinci 
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oylaması (Millet Meclisi 1/48; Cumhuriyet 
Senatosu 1/896) (S. Sayısı : 1134) 153,188:189 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 154 
1. — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü

ğü Kuruluş ve görevleri hakkında Kanuna 
geçici bir madde eklenmesine dair kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici 
Komisyon raporu. (Millet Meclisi 1/363; 
Cumhuriyet Senatosu 1/901) (S. Sayısı : 
1136) 154:156 

2. — Çalışma Bakanlığı Kuruluş ve 
görevleri hakkındaki 4841 sayılı Kanu
nun 6 ncı maddesinin (D) fıkarsmın de
ğiştirilmesiyle ilgili 18 . 5 . 1967 tarih ve 
864 sayılı Kanunun ek 7 nci maddesinin 
3 ncü fıkrasının değiştirilmesine dair ka
nun teklifinin Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Ge
çici Komisyon raporu. (Millet Meclisi 
2/624; Cumhuriyet Senatosu 2/244) (S. 
Sayısı : 1130 a ek) 156:167 

Sayfa 
3. — Abana ve Bozkurt adları ile iki 

ilçe kurulması hakkındaki kanun tasarı
sının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komis
yon raporu (Millet Meclisi 1/44S; Cum
huriyet Senatosu 1/899) (S. Sayısı : 1135) 167 

4. — Umumi hayata müessir âfetler 
dolayısiyle alınacak tedbirlerle yapılacak 
yardımlara dair 15 . 5 . 1959 gün ve 7269 
sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler 
eklenmesi • hakkındaki kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
CumhurJyet Senatosu Geçici Komisyon ra
poru. (Millet Meclisi 1/231; Cumhuriyet 
Senatosu 1/903) (S. Sayısı : 1137) 167:186 

6. — SORULAR VE CEVAPLAR 187 
B — Yazılı sorular ve cevapları 187 
1. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 

Mukadder Öztekin'in, Ceyhan Ticaret Bor
sası Meclisinin seçimine dair sorusu ve 
Başbakan Süleyman Demirel'in yazılı ce
vabı. (7/450) 187 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bursa Üyesi Saffet Ural; Balıkçıların Ti-
rol'le balık avlamasından şikâyet ettiklerini, 
îmralı Ceza Evi Balıkçılık Kooperatifinin de ay
nı usulü tatbik ettiğini beyanla buna mâni 
olunmasını ve Su ürünleri kanunu tasarısının 
biran evvel kanunlaşmasının sağlanmasını iste
di. 

Adalet Partisi Grupu Başkanlığının; Senato 
kısmî seçimleri neticesinde boşalan Grup Yöne
tim Kurulu üyeliklerine Bingöl Üyesi Arif 
Hikmet Yurtsever, Rize Üyesi Osman Mecdi 
Agun ve Muş Üyesi îsa Bingöl'ün seçildikleri
ne dair tezkeresi okundu, bilgi edinildi. 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve tea
dülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı 
1 sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Tarım Bakan
lığı kısmında değişiklik yapılması, 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve tea
dülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı 1 sa
yılı cetvel ile tadil ve eklerinin Tarım Bakanlığı 
kısmında değişiklik yapılması hakkındaki kanun 
tasarıları görüşüldü ve kanunlaşmaları kabul 
olundu. 

1963 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı 
görüşüldü, yapılan açık oylamada saltçoğun-
luk sağlanamadığından gelecek birleşimde tek
rar açık oya sunulacağı bildirildi. 

İstanbul Üyesi Ekrem Özden; sorulara Ana
yasa ve İçtüzük hükümleri dairesinde zama
nında cevap verilmediğinden şikâyet ederek, 
bu şekildeki hareketin Hükümeti murakabe im
kânını kaldırdığını belirtti. 

Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Hüseyin 
Atmaca'nın açılacak ilköğretmen okullarına 
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dair sözlü sorusuna Millî Eğitim Bakanı cevap 
verdi. 

istanbul Üyesi Erdoğan Adalı'nın 449, 489; 
Tabiî Üye Kâmil Karavelioğlu'nun 479, 496; 

İstanbul Üyesi Rifat Öztürkçine'nin 482; 
İstanbul Üyesi Ekrem Özdenin 463, 465; 
Denizli Üyesi Hüseyin Atmaca 'nın 454 ; 
Tabiî Üye Suphi Gürsoytrak'm 490; 
Tabiî Üye Salâhattin Özgür'ün 493 sayılı 

sözlü sorularının görüşülmesi, ilgili bakanların 
bu birleşimde hazır bulunmamaları sebebiyle, 
gelecek birleşime bırakıldı. 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mehmet 
Özgüneş'in, Eğitim konusunda Senato araştır

ması istiyen önergesi görüşüldü ve Senato araş
tırması açılmasına lüzum olmadığı kabul edil
di. 

27 Haziran 1968 Perşembe günü saat 15 te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 17,50 de son 
verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
Mehmet Ünaldı 

Kâtip 
Eskişehir 
Ömer Vcuzal 

Kâtip 
Denizli 

Hüseyin Atmaca 

SORULAR 

Sözlü sorular 

1. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
Ömer Ucuzal'ın, bozulan Ankara - Kulu karayo
luna dair sözlü soru önergesi, Bayındırlık Ba
kanlığına gönderilmiştir, (6/498) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
Ömer Ucuzal'ın, Mersin havalisindeki limon 

ağaçlarının hastalığına dair sözlü soru önergesi, 
Tarım Bakanlığına gönderilmiştir. (6/499) 

Yazılı sora 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Meh
met Özgüneş'in, bâzı eğitim kurumlarındaki yıl
lık masraflara dair yazılı soru önergesi, Millî 
Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir. (7/466) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

RAPORLAR 
J. — Çalışma Bakanlığı Kuruluş ve görev

leri hakkındaki 4841 sayılı Kanunun 6 ncı mad
desinin ( D ) fıkrasının değiştirilmesiyle ilgili 
18 . 5 . 1%7 tarih ve ^64 sayılı Kanunun e'k 
7 nci maddesinin 3 ıncü fıkrasının 'değiştirilme
sine dair kanun teklifinin Millet Meclisince 
'kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Ge
çici Komisyonu raporu. (Millet Meclisi 2/624; 
Cumhuriyet Senatosu 2/244) (S. Sayısı : 1130 a 
ek) 

2. — Abana ve Bozkurt adları ile iki ilçe 
kurulması hakkımdaki kanım tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Geçici Komisyon rapora ( Millet Mec
lisi 1/446; Cumhuriyet Senatosu 1/899) (S. Sa
yısı :1135) 

3. — Umumi hayata müessir âfetler dolayı-
siyle alınacak tedbirlerle yapılacak yardımlara 
dair 15 . 5 . 1959 gün ve 7269 sayılı Kannnun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 

bâzı maddeler eklenmesi hakkımdaki kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon rapo
ru. (Millet Meclisi 1/231; Cumhuriyet Sena
tosu 1/903) (S. Sayısı : 1137) 

4. — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
Kuruluş ve görevleri hakkındaki Kanuna geçici 
bir madde eklenmesine dair kanun tasarısmıın 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Geçici Komisyon raporu. (Mil
let Meclisi 1/363; Cumhuriyet Senatosu 1/901) 
(S. Sayısı : 1136) 

TEZKERELER 
1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Kâ

mil Karavelioğlu'nun, yasama dokunulmazlığı 
hakkında Başbakanlık tezkeresi. (3/691) (Ana
yasa ve Adalet Komisyonuna.) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üyesi 
Nahit Altan'ın yasama dokunulmazlığı hak
kında Başbakanlık tezkeres'i. (3/692) (Anayasa 
ve Adalet Komisyonuna) 

»e<* 
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BÎRÎNOİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Mehmet Ünaldı 

KÂTİPLER : Ömer Ucuzal (Eskişehir), Hüseyin Atmaca (Denizli) 

BAŞKAN — 55 nci Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

başlıyoruz. 
Başkanlık tezkereleri var, okutuyorum. 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıGdı.) 
BAŞKAN — Yetersayı vardır, müzakerelere 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ 

1. — T. B. M. Meclisinde bir Türk - Romanya 
Parlâmentolar ar ası Dostluk Grupu kurulmasına 
dair Müşterek Başkanlık Divanının muvafık mü
talâasının tasvibi hakkındaki Başkanlık tezkeresi 

BAŞKAN — Başkanlık tezkeresini okutuyo
rum. 

Genel Kurula 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde bir Türk -

Romanya Parlâmentolararası Dostluk Grupu-
nun kurulmasına dair Müşterek Başkandık Di
vanının muvafık mütalâasının Meclislerin Genel 
kurullarının tasvibine sunulması, Müşterek Baş
kanlık Divanının 24 . 6 . 1988 tarihli toplantı
sında kararlaştırılmıştır. 

Yüksek tasviplerinize arz olunur. 

İbrahim Şevki Atasağun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

BAŞKAN — Tasvibinize sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmiyeniler... Kabul edilmiştir. 

i . — T. B. M. Meclisinde bir Türk - Afganis
tan Parlâmentolararası Dostluk Grupu kurulma
sına dair Müşterek Başkanlık Divanının muvafık 
mütalâasının tasvibi hakkındaki Başkanlık tez
keresi. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Genel Kurula 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde bir Türk -
Afganistan Parlâmentolararası Dostluk Grupu-
nun kurulmasına dair Müşterek Başkanlık Di
vanının muvafık mütalâasının Meclislerin Genel 
kurullarının tasvibine sunulması, Müşterek Baş
kanlık Divanının 24 . 6 . 1968 tarihli toplantı
sında kararlaştırılmıştır. 

Yüksek tasviplerinize arz olunur. 

İbrahim Şevki Atasağun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

BAŞKAN — Tasvibinize arz ediyorum : Ka-
i bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

j 3. — Macaristan Halk Cumhuriyeti Millet 
Meclisi Başkanı tarafından Macaristan'ı ziyarete 

| davet olunan Parlâmento Heyetine Cumhuriyet 
Senatosundan Mustafa Bozoklar (İzmir), M an sur 
Ulusoy (Ankara), Nejat Sarlıcalı (Balıkesir) 
ve Azmi Erdoğan (Diyarbakır) in katılmalarına 
dair Başkanlık tezkeresi 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 
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Genel Kurula 

Macaristan Halk Cumhuriyeti Milllet Meclisi 
Başkanı tarafından Macaristan'ı ziyarete davet 
olunan Parlâmento Heyetimize dâhil Cumhuri
yet Senatosu üyelerinin isimleri aşağıya çıkarıl
mıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz olunur. 

İbrahim Şevki Atasağun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

A. P. 
Mustafa Bozoklar İzmir Senatörü 
Mansur Ulusoy Ankara Senatörü 

C. H. P. 
Nejat Sarlıcalı Balıkesir Senatörü 

Y. T. P. 
Azmi Erdoğan Diyarbakır Senatörü 

BAŞKAN — Tasvibinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

4. — Japon Parlâmentosundan bir heyetin 
memleketimizi ziyarete daveti hakkındaki Müşte
rek Başkanlık Divanı mütalâası hakkındaki Baş
kanlık tezkeresi. 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Genel Kurula 
Japon Parlâmentosundan bir heyetin mem

leketimize davet edilmesi; Müşterek Başkanlık 
Divanının 24 . 6 . 1968 tarihlli toplantısında 
uygun mütalâa edilmiştir. 

Yüksek tasviplerinize arz olunur. 

İbrahim Şevki Atasağun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

BAŞKAN — Tasvibinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

5. — Bir Parlâmento Heyetinin Lübnan'ı zi
yaret etmesine dair Lübnan Millet Meclisi Baş
kanının vâki davetinin kabulüne dair Müşterek 
Başkanlık Divanının uygun mütalâası hakkında
ki Başkanlık tezkeresi. 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 
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Genel Kurula 

Bir Parlâmento Heyetimizin Lübnan'ı ziya
ret etmesine dair, Lübnan Millet Meclisi Başka
nı Sayın Sait Hamade'nin vâki davetinin kabu
lü, Müşterek Başkanlık Divanının 24 . 6 . 1968 
tarihli toplantısında uygun mütalâa edilmiştir. 

Yüksek tasviplerinize arz ederim. 

İbrahim Şevki Atasağun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

BAŞKAN — Tasvibinize arz ediyorum : Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

6. — Bir Parlâmento Heyetinin Pakistan'ı zi
yaret etmesine dair Pakistan Hükümetinin vâki 
davetinin kabulüne dair Müşterek Başkanlık Di
vanının uygun mütalâası hakkındaki Başkanlık 
tezkeresi. 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Genel Kurula 

Bir Parlâmento Heyetimizin, Pakistan'ı ziya
ret etmesine dair, Pakistan Hükümetinin vâki 
davetinin kabulü: Müşterek Başkanlık Divanı
nın 24 . 6 . 1968 tarihli toplantısında uygun 
mütalâa edilmiştir. 

Yüksek tasviplerinize arz olunur. 

İbrahim Şevki Atasağun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

BAŞKAN — Tasvibinize arz ediyorum : Ka
bul edenler... Etmiy ender... Kabul edilmiştir. 

7. — Çanakkale Üyesi Nahit Altan; İçtüzü
ğün 5 nci ve 8 nci maddeleriyle ilgili değişiklik 
teklifinin bir yıldan fazla bir .zamandan beri 
Anayasa ve Adalet Komisyonunda beklediğine, 
İçtüzüğün 36 nci maddesi gereğince teklifinin 
Genel Kurul gündemine alınmasına dair önergesi 

BAŞKAN — Bir takrir vardır okutuyorum: 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 5 nci 

maddesinin 3 ncü ve 4 ncü cümlelerinin kaldırıl
ması ve 8 nci maddenin matlabınm ve (A) fık-
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rasınm 1 nci, 2 nci ve 3 ncü bendleriyle (B) fık
rasının değiştirilmesi hakkındaki teklifim, 
12 Mayıs 1967 tarihinde Yüksek Başkanlıkça, 
ilgili Komisyon olan Anayasa ve Adalet Komis
yonuna havaJlö edildiği halde, o tarihten bu yana 
geçen bir seneden fazla süre içinde bugüne ka
dar neticelendirilip Genel Kurula arz edilme
miştir. 

Bu durum muvacehesinde; İçtüzüğün, tasa
rı ve tekliflerin komisyonlarca neticelendirme 
zamanını düzenliyen 36 nci maddesinin 2 nci 
fıkrası uyarınca, teklifimin Genel Kurul günde
mine alınmasını arz ve talebederim. 

Çanakkale 
Nahit Alltan 

BAŞKAN — İçtüzüğümüz bir teklifin bir 
komisyonda 1,5 ay zarfında bir neticeye bağlan
madığı takdirde teklif sahibi tarafından Heyeti 
Umumiyeden gündeme alınmasını talebetme 
hakkını bahşetmektedir. Bu itibarla takriri oyla
rınıza arz ediyorum... 

NAZÎF ÇAĞATAY (izmir) — Bu husus 
aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Önerge hakkında mı efendim? 

NAZÎF ÇAĞATAY (İzmir) — Evet. 

BAŞKAN — Buyurun. («Komisyonu dinliye-
lim, komisyon ne diyor?» sesleri) 

Efendim, komisyonu dinlemek mecburiyeti 
yoktur. Meseleyi Heyeti Umumiyenin reyi hal
leder. Tüzüğümüz bunu âmirdir. 

NAZÎF ÇAĞATAY (İzmir) — Sayın Baş
kan, sayın senatörler, benim temas edeceğim 
nokta hakkında Sayın Başkan daha evvel peşin 
bir hükümlle kararı aşağı - yukarı açıklamış du
rumdadır. Ama biz senatörler olarak komisyo
nun görüşünü ve bilhassa tarihler bakımından 
komisyona hangi tarihte intikal etmiştir, tarih 
bakımından ne kadar kalmıştır. Bu noktalar 
hakkında bilgi sahibi olmamız lâzımdır. Bu 
açıklamayı komisyonun yapmasını rica edecek
tim, benim maruzatımın sebebi bu idi. Ancak 
Başkan daha evvel bunun tüzükte malûm oldu
ğu iddiasında bulundu. Ben bir tüzük meselesi 
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I olduğu kanısında değilim. Komisyonun noktai 
nazarını Yüce Senatonun her zaman öğrenme 
hakkı olduğu kanaatindeyim, benim ricam ve 
arzum budur, bu hususu arz etmek için huzu
runuza çıktım. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, tüzü
ğümüzün maddesini okuyorum : «Komisyonlar 
kendilerine havale edilen tasarı ve teklifleri 
Millet Meclisi komisyonlarında o tasarı veya 
tekliflerin görüşülmesi için geçen zamana eşit 
bir süre içinde sonuçlandırıp Genel Kurula gön
dermekle yükümlüdürler. Şu kadar M, bu süre 
bir buçuk ayı geçemez. Bir tasarı veya teklif 
yukardaki fıkrada yazılı süre içinde sonuçlan
dırılmadığı takdirde Hükümet veya teklif sa
hibi, bunların doğrudan doğruya gündeme alın
masını Genel Kuruldan istiyebiüir.» Bir üyenin 
hakkı sarihi bu içtüzük maddesinde gösteril
mektedir. Binaenaleyh sayın üye teklifinin Ge
nel Kurul gündemine alınmasını istemektedir, 
bu isteği Yüksek Heyetin oylarına arz etmek 
mecburiyetindeyim, bu itibarla söz veremiyece-
ğim. 

RİFAT ÖZTÜRKÇÎNE (İstanbul) — Söz is
tiyorum. (Gürültüler), 

BAŞKAN — Lütfen, tüzüğün maddesini 
okudum, söz veremiyeceğim, bu itibarla takriri 
oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... (Ha-
tallı hareket ediyorsun sesleri) Hatalı değilim 
efendim. (Gürültüler). 

SAFFET URAL (Bursa) — KomisyondaM-
ler öyle demiyor Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bu hususta beyefendiler hiçbir 
tatbikat yoktur, söylendiği şekilde komisyon
dan sormak usulü, Heyeti Umumiyede hiçbir de
fa tekrar edilmemiştir. 

SAFFET URAL (Bursa) — Aklıselim öyle 
gerektiriyor. 

BAŞKAN — Bu itibarla ben tüzüğün bu 
maddesini aynen tatbike mecburum. Karar He
yeti Umumiyenindir. Takrir hakkında bir Mşi-

I ye söz verdim, başka kimseye veremem. 

152 — 



C. Senatosu B : 55 27 . 6 . 1968 O : 1 

HAYRI MUMCUOĞLU (Tekirdağ) — Usul 
hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Usul hakkında buyurun. 

HAYRÎ MUMCUOĞLU (Tekirdağ) — Muh
terem arkadaşlarım, aynı takrir Anayasa ve 
Adalet Komisyonumuzun seçimler sebebiyle he
nüz divanının da teşekkül etmediği bir birleşim
de Yüce Kurulunuza sunulmuştu. O zaman yine 
Genel Kuruldan bir sayın üyenin ikazı üzerine 
Anayasa Komisyonu Divanı kurulsun göreve, 
başlasın, mütalâası alınsın, ondan sonra bu tak
rir burada müzakere konusu veya Umumi Heye
tin oyuna sunulsun, dendi. Şimdi Yüce Heyetin 
böyle bir karan varken, bu takririn tüzüğün 
maddesine müsteniden Umumi Heyetin kararma 
sunulması teamüle de aykırıdır, tüzüğün esprisi
ne de aykırıdır. Bu itibarla Anayasa ve Adalet 
Komisyonundan ki, bugün başkanı da, sözcüsü 
de, kâtibi de, üyeleri de filhal Heyeti Umumiye-
de mevcuttur. Mütalâalarının alınmasının uygun 
olacağı kanısındayım. Saygılarımı sunarım efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Mumcuoğlu, bir hatanızı 
tesbit etmek mecburiyetindeyim. Bahsettiğiniz 
birleşimde tatbikat yanlış olmuştur. Başkanlık 
yanlış tatbikatla bağlı değildir. Elimizde komis
yona havale dosyası mevcuttur ve bu dosyaya 
göre 12 . 5 . 1967 tarihinde havale ediflmiştir. 
Binaenaleyh, Tüzüğün bu maddesine göre işlem 
yapmaya mecburum. Başkaca hiçbir işlem yapa
mam. Karar Heyeti Umumiyenindir. 

Takriri okuttum efendim, takriri Heyeti 
Umumiyenin oylarına arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Takrir kabul edilmemiş
tir. 

FERİD MELEN (Van) — Söz vermiş ol
saydınız, kabul edilirdi. 

BAŞKAN — Rica ederim, hiçbir yanlış tat
bikat yoktur, aksini de kimse iddia edemez. 

FERİD MELEN (Van) — Yanlış Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Hiçbir yanlışlık yok lütfen. 
Umumi Heyetin oyları ile mesele halledildi. 

FERİD MELEN (Van) — Yanlış, yanlış 
efendim bunu kabul edin. Hep keyfî. Komisyon 
konuşmak istiyor, müsaade etmiyorsunuz, bir 
mâni var mı? 

BAŞKAN — Bir mâni yok efendim, ama 
oya koymak mecburiyetindeyim. 

FERİD MELEN (Van) — Ama komisyon 
tenevvür edelim diye konuşmak istedi söz ver
mediniz. Söz vermiş olsaydınız kabul edilirdi. 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz efendim. 

8. — 1963 bütçe yılı KesinJıesap kanunu ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân Komis
yonu raporu. 2 nci oylaması. (Millet Meclisi 
î/48; Cumhuriyet Senatosu î/896) (S. Sayı
sı : 1134) (1) 

BAŞKAN — Rapor geçen birleşimde açık 
oya konmuş, yeter sayı bulunamamıştı. Açık 
oylamayı tekrarlıyoruz efendim. 

(1) 1134 S. Sayılı basmayazı 25 . 6 . 1968 
tarihli 54 ncil Birleşim tutanağına bağlıdır. 
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5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
Kuruluş ve görevleri hakkında . Kanuna geçici 
bir madde eklenmesine dair kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Geçici Komisyon raporu. (Mil
let Meclisi 1/363; Cumhuriyet Senatosu 1/901) 
(S. Sayısı : 1136) (1) 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıda ismi çıkarılan (1136) sıra sayılı 

kanun tasarısı tabedilip sayın üyelere dağıtıl
mış bulunmaktadır, önemine binaen, 

Gelen kâğıtlardan gündeme alınarak ivedi
likle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Bursa 

Cahit Ortaç 

Kanunun adı : 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuru

luş ve Görevleri hakkında kanun tasarısı. 
(1/901) 

BAŞKAN — Okunan önergeyle ismi yazılı 
1136 sıra sayılı kanun tasarısının gündeme alın
masını oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN 
yorum. 

Rapor kısa olduğu için okutu-

Geçici Komisyon raporu 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisinin 12 . 4 . 1968 tarihli 73 ncü 

Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, Tapu ve Kadastro Ge
nel Müdürlüğün kuruluş ve görevleri hakkın
daki Kanuna geçici bir madde eklenmesine 
dair kanun tasarısı, Millet Meclisi Başkanlığı
nın 16 . 4 . 1968 tarihli ve 4332 sayılı yazıları 
ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderil
mekle, Geçici Komisyonumuzun 26 . 6 . 1968 ta
rihli Birleşiminde ilgili Bakanlık temsilcileri de 
hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere 
olundu. 

I - Tasarı, Tapu ve Kadastro Genel Müdür
lüğü merkez ve taşra teşkilâtı kadrolarına dâ-

(1) 1136 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

hil memurluklara, Genel Müdürlük Teşkilât 
Kanununda belirtilen özel şartları taşıyan kim
se bulunmadığı takdirde, bu şartlar aranmak
sızın beş yıl süre ile memur atanabilmesini ön
görmektedir. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü kuru
luş ve görevleri hakkındaki 1936 tarihli ve 2997 
sayılı Kanun, bu teşkilâta yeniden atanacak 
memurlardan, Teadül kanunlarının aradığı ge
nel şartlar ve nitelikler dışında, Tapu ve Ka
dastro Okulundan mezun bulunmak ve belli sü
relerle tapu teşkilâtında çalışmış olmak gibi 
özel şartlar da aranmaktadır. 

Tasarının gerekçesinde, yeniden yapılacak 
atanmalar için, söz konusu kanunda belirtilen 
nitelikleri taşıyan memur temininin kolay ol
maması sebebiyle münhal kadrolara zamanında 
atanmalar yapılmadığı ve bu yüzden birçok il 
ve ilçenin tapu sicil memurluklarının münhal 
kaldığı ve halkın günlük tapu işlerinin gereken 
şekilde yürütülemediği ifade olunmaktadır. 

Diğer taraftan, 1950 yılından bu yana tapu
suz gayrimenkuller de tapu kaydına ve plâna 
bağlanmış olduğundan gerek bu sebeple ve ge
rekse 1965 yılında kabul edilen 634 sayılı Kat 
Mülkiyeti Kanunu dolayısiyle, tapu dairelerin
deki iş hacmi çok artmış ve bâzı il ve ilçelerin 
birkaç bölgeye ayrılmasına ihtiyaç hâsıl olmuş
tur. 

Bu durum muvacehesinde, 2997 sayılı Teş
kilât Kanununa evvelce 4930 sayılı Kanunla 
eklenen ve sonradan 5919, 7139 sayılı kanunlar
la süresi uzatılmış bulunan geçici maddenin, 
yeniden beş yıl daha uzatılması, bir zaruret ola
rak görüldüğünden tasan komisyonumuzca da 
uygun mütalâa edilmiş ve benimsenmiştir. 

II - Millet Meclisince kabul edilen 1 nci, ge
çici, 2 nci ve 3 ncü maddeler komisyonumuz
ca aynen kabul edilmiştir. 

III - Tasarının önemine binaen Genel Kurul
da öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda 
istemde bulunulması kararlaştırılmıştır. 

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

Başkan 
Bursa 

C. Ortaç 

Sözcü 
Yozgat 

İ. Yeşilyurt 
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Kâtip 
Manisa Aydın 

O- Karaosmanoğlıı C. Coşkun 
Sakarya Trabzon 

O. Salihoğlu A. Ş. Ağanoğlu 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde söz 
istiyen sayın üye? Yok. Haddelere geçilmesi
ni oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarı hakkında ivedilik teklifi vardır. İve
diliği oylarınıza sunuyorum,. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuruluş 
ve görevleri hakkında Kanuna geçici bir mad

de eklenmesine dair Kanun 

Madde 1. — Tapu ve Kadastro Genel Mü
dürlüğü Kuruluş ve görevleri hakkında 
29 . 5 . 1936 tarihli ve 2997 sayılı Kanuna aşa
ğıdaki geçici madde eklenmiştir : 

Geçici madde — Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü merkez ve taşra kadrolarına dâ
hil her derece ve sınıftaki memurluklara, bu 
kanunda yazılı özel şartları taşıyan kimse bu
lunmadığı takdirde bu şartlar aranmaksızın 
beş yıl süre ile memur atanabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Buyurunuz Sayın öztürkçine. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım, 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun şu anda malî hü
kümleri müstesna diğer maddeleri yürürlükte 
olduğuna nazaran bu kabul edeceğimiz şimdiki 
kanun ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nunun, meselâ geçici 5 nci maddesiyle bu ka
nun nasıl bağdaşacaktır. Bunun komisyondan 
izahatını istiyorum. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz is
tiyen sayın üye, var mı efendim? 

FERİD MELEN (Van) — Bir sual sor
mak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
FERİD MELEN (Van) — Bu suretle alı

nan memurlar için teamül bir müktesep hak 
teşkil edecek midir? Yani, bunları alınca bu 
suretle kapıyı açıyoruz. Bunlar ilelebet tapuda 
memur olarak kalacaklar mı? 
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BAŞKAN — Bir dakika efendim. Komis
yon? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL 
YEŞİLYURT (Yozgat) — Efendim mevcut bu
lunan mevzuata göre, beş yıl müddetle alındı
ğına göre bunlar için bu bir müktesep hak ola
caktır. 

MEHMET İZMEN (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Sual sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
MEHMET İZMEN — (Cumhurbaşkanınca S. 

ü.) — Efendim, bu vasıfta özel şartlar haiz 
memur bulunmaması hali şart olarak konuşul
muştur. Bu hal nasıl tesbit edilecektir? Bölge 
itibariyle mi yoksa saha itibariyle mi bu memur 
vazife görecektir. Arada bir sarahat olması lâ
zım. Bu hususun açıklanmasını rica ediyorum. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL 
YEŞİLYURT (Yozgat) — Reis Bey, mevcut bu
lunan kanunda istenilen nitelikleri haiz olmı-
yan kişilerin müracaatı bellidir. Bunlar bulun
madığı takdirde bu kişiler tâyin edilecektir. 
Eğer müracaat varsa, bu niteliği haiz olanlar 
tâyin edilecektir. Eğer bunlardan müracaat 
eden yoksa bu kişiler tâyin edilecektir. 

FERİD MELEN (Van) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
FERİD MELEN (Van) — Muhterem arka

daşlarım. bu bizim Tapu ve Tapulama Kanu
nunda bâzı titizlikler gösterilmesini anlıyorum, 
bâzı özel şartlar tâyin etmiştir. Bu şartları haiz, 
illerimizde bugünkü durumda memurların bu
lunmaması mümkündür. Ama memur olmak 
iğin kapıyı birdenbire sonuna kadar açmayı da 
aynı derecede mahzurlu görüyorum. 

Bir sual sordum. Bunlar bir defa girdikten 
sonra artık ölünceye kadar memur kalacaklar 
mı? Haklı olarak Komisyon Sözcüsü müspet 
olarak cevap verdi. Ve böylece bir defa bunlara 
memur hakkı verdiniz mi bu kendileri için bir 
müktesep hak olacak ve ilerde aradığımız şart
larda memur bulduğumuz takdirde dahi bunları 
istihdam etmekte devam mecburiyetinde kala
cağız. Bence bu fazla bir şeydir ve bu dairenin 
istikbalini karartmak ve körletmek demektir. 
Bunların yerine muvakkat bir müddet için - an
lıyorum hizmet geri kalmasın diye - hiç olmaz
sa bâzı şartlar tâyin etmek ve muvakkat me
mur almak suretiyle bu zamanı ve devreyi ge-
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çiştirirsek bu tapu dairelerimizin, istikbalini ha
kikaten körletmemiş oluruz. Ehliyetsiz kimse
lerle doldurmamış oluruz. Bence bu hüküm ye
rine muvakkat memuriyetlerle, muvakkat hik
metler ihdas etmek suretiyle bu devreyi yani, 
memur bulunmadığı devreyi bununla geçiririz, 
Eğer bu şartları haiz memur bulunduğu anda, 
bunların vazifelerine son veririz. 

Böyle Devlet anlayışı, hizmeti olmaz. Bu ka
nunu Hükümet nasıl getirdi hayret ediyorum. 

BAŞKAN — Komisyonun bir mütalâası var 
mı? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL 
YEŞİLYURT (Yozgat) — Yok efendim. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz isti
yen sayın üye?.. Yok. Maddeyi okutup tekrar 
oylarınıza arz edeceğim. 

(1 nci madde tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmiyenler... An
laşılmadı efendim, bir daha oylarınıza arz edi
yorum : Maddeyi kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanunu Başbakan yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum : Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen sayın 
üye?.. Yok. Tasarının tümünü oylarınıza arz 
ediyorum : Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. Tasan kanunlaşmıştır. 

2. — Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görevleri 
hakkındaki 4841 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi
nin (D) fıkrasının değiştirilmesiyle ilgili 
18 . 5 . 1967 tarik ve 864 sayılı Kanunun ek 
7 nci maddesinin 3 ncü fıkrasının değiştirilme
sine dair kanun teklifinin Millet Meclisince ka
bul olunan metni re Cumhuriyet Senatosu Ge
çici Komisyon raporu (Millet Meclisi 2/624; Cum-

27 . 6 . 1968 O : 1 

hüviyet Senatosu 2/244) (S. Sayısı : 1130 a ek) 
(1) 

BAŞKAN — Bir takrir vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıya ismi çıkarılan (1130 a ek) sıra sa

yılı kanım teklifi tabedilip sayın üyelere dağı
tılmış bulunmaktadır. Önemine binaen gelen kâ
ğıtlardan gündame alınarak ivedilikle görüşül
mesini arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
Ankara 

Yiğit Köksr 
Kanunun adı : 

Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görevleri 
hakkındaki 4841 sayılı Kanunun 6 ncı 
maddesinin (D) fıkrasının değiştirilme
siyle ilgili 18 . 5 . 1967 tarih ve 864 sayılı 
Kanunun ek 7 nci maddesinin 3 ncü fıkra
sının değiştirilmesine dair kanun teklifi 
2/244. 

BAŞKAN — Takrirde ismi yazılı 1130 a ek 
sıra sayılı kanun teklifinin gündeme alınmasını 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Teklifin tümü üzerinde Sayın 
Sırrı Atalay. 

SIREI ATALAY (Kars) — Muhterem arka
daşlarım, hatırlardadır. Nisan 1968 tarihinde 
bu kanun teklifi, Millet Meclisinde kabul olu
nan metin komisyonumuzca aynen alınmak üze
re yüksek huzurunuza gelmiş burada müzakere 
edildiği sırada muhtelif hatipler söz almış, çe
şitli yönlerden eleştirmiş, komisyon kanun tek
lifinin 1 nci maddesini geri almıştı. Biraz önce 
okunduğu şekilde komisyon maksada daha uy
gun bir şekle getirdiğini ifade etmektedir. Ger
çi komisyon bâzı değişiklikler yapmıştır. Meselâ 
sendika uzmanı, sosyal yardımcı niteliğinde ola
cak, 11 mevcut kadroya yapılacak atamalar için 
hiçbir öğretim şartı mevcut değilken şimdi ilk
okul mecburiyetini getirmekte ise de kanun 

(1) 1130 S. Sayılı basmayem 11.4. 1968 ta
rihli 49 ncu Birleşim tutanağı sonundadır. 

1130 a ek S. Sayılı basmayazı ise bu tutana
ğın sonundadır. 
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tekniği yönünden başka fikirler de getirmekte-
dir. 864 sayılı Kanuna bağlı 1 sayılı cetveldeki 
ikinci 9 derecedeki 11 kadroya bu sefer kanun 
metnine ek 7 nci maddenin son fıkrasına ilâve 
etmektedir. Kanun tekniği bakımından hiç lü
zumu yok iken bu sefer bir işgüzarlık olarak, 
komisyon diğer hükümlerden ayrılarak bir de 
ilâve getirmektedir. Şimdi meseleyi bu yönün
den önce esas bakımından tetkik etmek gere
kirse nedir 4841 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi
nin (D) fıkrasının değiştirilmesine aidolan 864 
sayılı Kanunun getirdiği espri- Dış memleketle
re gönderilecek yardımcı sosyal yardımcılar, 
yahut uzmanlarda bâzı nitelik aranması ve bâzı 
imkânların sağlanmasıdır. Millet Meclisi met
nine göre değişikliği demin de ifade ettim sa
dece ilkokul mecburiyeti konulmasıdır. Halbuki 
864 sayılı Kanunun ek 7 nci maddesinin espri
sinden bâzı ayrılmalar vardır. Orada boş kadro 
için gösterilecek adaylar için Çalışma Bakan
lığı tâyin yapabilecektir. Şimdi boş kadroların 
iki katını en çok işçi sayısı bulunan bir teşek
kül aday gösterecektir. O halde Devlet memu
runun tâyinini Devlet Memurları Kanununun 
prensibinden ayrılarak bu kez doğrudan doğru
ya bir işçi teşekkülüne bırakmış olacaktır. Boş 
kadronun iki katını gösterecek, iki kişilik bir 
yer açık ise teşekkül 4 kişiyi gösterecek, çalış
ma Bakanlığı bunların içerisinden ikisini tâyin 
edecektir. Devlet memuriyet sistemimiz içerisin
de yeni bir usul getirmiş bulunacağız. Aşağı 
yukarı tâyinin büyük bir kısmını bir işçi te
şekkülü yapacaktır ve bu da münakaşalı ola
caktır. Bunu da en çok işçi sayısı olan konfede
rasyon yapacak, ileride bu da münakaşalı ola
caktır. Çünkü konfederasyonlar kurulacaktır ve 
biri en çok benim işçim vardır, diğeri benim 
vardır diyecek. Bu mahzurlar kendiliğinden 
doğacağı gibi, iki kat boş kadroya aday gös
termek hususu, aşağı yukarı Devlet memuriye
tine ttâyinleri teşekkül yapacak demektir. Yani 
bir emrivaki ile karşı karşıya kalacaktır, Ça
lışma Bakanlığı. Bir yer açılacak iki kişi gös
terilecektir. Bu ikiden birisini tâyin etmek zo
runda kalacaktır. Devlet Memurları hakkında
ki kanun tatbik edümiyecektir hükmü getiri
liyor yeniden. Halbuki 864 sayılı Kanunun ek 
7 nci maddesinde Devlet Memurları Kanunu 
Statüsünde yapılacak tâyinlerde de buna göre 
objektif şartlar aranırdı. Şimdi bunlar ortadan 

i kaldırılıyor yine 864 sayılı Kanunun ek yedinci 
maddesinin son fıkrasında çalışma uzmanı, sen
dika uzrcıanı, tâyin edilebilmek için en az beş 
yıl sendika yöneticiliği yapma şartı vardı, on
lar da kalkıyor. Ne Devlet Memurları Kanunu
nun Statüsü kalıyor, ne de beş yıl sendika yö
neticiliği etmek mecburiyeti vardı, eski kanun
da bu da kaldırılıyor. Yerine sadece ilkokul 
mezunu olmak kâfi görülmektedir. 

İlkokul mezunu olacak birgün dahi sendika 
yöneticiliği yapmasa yine sendika uzmanı ola
rak tâyin edilme imkânı bu kanunla verilecek
tir. Niçin verilmiş olacaktır? Okuyayım ne di
yor. Maddeyi aynen okuyalım : «864 sayılı Ka
nunun ek 3 ncü maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

îşçi sendika uzmanı olarak atanacak sosyal 
yardımcılar en çok üyesi bulunan işçi konfede-
rasyonunca asgari ilkokul mezunları arasından 
gösterilecek boş kadro miktarının iki katı ola
rak tesbit edilecek adaylar arasından Çalışma 
Bakanlığınca atanır. Bu atanmada devlet me
murları hakkındaki kanunlarda öngörülen di
ğer şartlar aranmaz, işçi sendika uzmanı sos
yal yardımcıları 864 sayılı Kanuna bağlı 1 sayılı 
cetveldeki 9 ncu derecede yabancı memleketler
de sosyal yardımcı işçi sendika uzmanı kadro- ı 
larına 600 TL. ile tâyin olunurlar «Halbuki es
kiden şu fıkra mevcut idi.» İşçi sendikası uz
manı olarak atanacak sosyal yardımcılar en çok 
işçi üyesi bulunan işçi konfederasyonunca gös
terilecek adaylar arasından tâyin edilecek, iki 
değil, 5, 6, 8, 10 gösterilecek adaylar. Ama şim
di iki kattır. Bir emrivaki ile karşıkarşıya ka
lacaktır. Devlet dairesi olan Çalışma Bakanlığı 
îşçi konfederasyonuna gösterilecek adaylar 
arasından Devlet Memurları Hakkınlaki Kanu
na göre atanırlar işçi sendika uzmanı olarak 
atanacakların en az beş yıl sendika yöneticiliği 
yapmış olması şarttır. Beş yıl sendika yönetici
liği şartını kaldırıyoruz, bir kenara itiyoruz, 

Devlet Memuru Statüsünü ortadan kaldırı
yoruz gösterilecek beş kadro yerine katı iki ola
cak bir şekilde aşağı yukarı tâyini Devlet Sta
tüsü içerisinde, Devlet memuru tâyininde mev
cut yetkisi olmıyan bir teşekküle bırakıyoruz. 
Bu üç aykırı şekliyle gelen 1 nci madde ka
bulü imkânı olmıyan bir hüviyet ve karakter-

I de bulunduğu için lehinde oy verilmesi imkâ-
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nı mevcut değildir. Kanun tekniği bakımın
dan da yanlıştır. 864 sayılı Kanunu değiştir
mektedir. 864 sayılı Kanunda aşağı - yukarı 
100 ü mütecaviz kadro verilecektir. Bu kad
rolara tâyin edileceklere ayrıca maddeler ve 
fıkralar içinde yerleri mevcut değildir. Bu se
fer komisyonumuz 1 nci maddenin son fıkra 
sına bâzı hükümler getirerek, zaten mevcut bu
lunan 1 sayılı cetvelin 9 ncu derecesindeki 11 
adedlik kadronun yerini kanuna dercetmiş bu
lunmaktadır. Sistemi de bozmaktadır, imam
lar gönderilebilecektir, diğer yardımcılar gön 
derilebilecektir, çeşitli unvanlarla dış memle
ketlerde işçilerimiz lehine kimseler gönderile
cektir. Bunlar için ayrıca bu kadrolara tâyin 
yapılacağına dair bir hüküm yok. Esasen 
9 ncu derece 11 kadro için şu kayıtlar mevcut. 
Yabancı memleketlerde sosyal yardımcı iki sen
dika uzmanı mevcut. Bu mevcut iken ayrıca 
birinci maddenin son fıkrası olarak işçi sendi
ka uzmanı sosyal yardımcıları 864 sayılı Ka
nuna bağlı bir sayılı cetvelin 9 ncu derecede 
yabancı memleketlerde sosyal yardımcılar için 
iki sendika uzmanı yardımcılarına 600 Türk li
rası aylıkla tâyin olunurlar. Niçin, sebep ne? 
Diğerleri için mevcut değil. Diğer kadrolar 
için diğer müktesep kadrolar için bu kayıt mev
cut değil. Esasen 9 ncu derece 11 kadro için 
bir sayılı cetvelde bu kadrolar mevcut. Ayrıca 
Vallahi, Billahi demek kabilinden bir şey ge
tirmeye lüzum yoktur . Hem kanun tekniği 
bakımından yanlıştır hem de usulü bakımından. 
Aslında ise bu kanun Devlet Memurları Statü
sünü tamamen ortadan kaldıran çeşitli ve ob
jektif olmıyan ölçülere yol açabilecek ve im
kân sağlıyacak özel bir kanun maddesi hüviye
tini taşıyacağı yönünden Cumhuriyet Senato
sunca kabulü ve kanunlaşması mümkün değil
dir. Arkadaşlarımdan kırmızı oy kullanmala
rını rica edeceğim ve bunun reddi için de bir 
önerge takdim edeceğim. Takririn lehinde, 
müspet oy kullanmanızı ayrıca istirham ede
ceğim. 

BAŞKAN — Sayın Hazer. 
MEHMET HAZER (Kars) — Muhterem ar

kadaşlar, bu konu daha evvel de Yüksek He
yetin huzuruna gelmişti. Fakat o zaman Yük
sek Heyetin verdiği direktifin yerine getirilme
diğini şimdi esefle görüyoruz. Hükümet bu 
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hususta kanaatimce lüzumsuz yere direnmek
tedir. Yanlış yapılan bir tatbikata meşruiyet 
vermek mevzuubahis ise, eğer bu maksatla böy 
le bir kanun getiriliyorsa, prensipleri zedele
meden, Devlet Memurları Kanununun esasla
rı mahfuz tutularak, bir istisnai hüküm geti
rilebilirdi. Yani, bu yedinci fıkra şöyle değiş 
tirilmiş, böyle değiştirilmiş yerine; bir hata 
olmuştur, yapılan tâyinlerin müktesep hakla
rı mahfuzdur demek suretiyle, yapılan yan
lışlıklar belki bu yolla halledilirdi, ama şimdi 
sayın arkadaşım Atalay'm etraflıca izah ettiği 
veçhile memur tâyin ediyoruz, Devlet bütçe
sinden maaş vereceğiz, ama Devletin emretme, 
tâyin etme yetkisine, başka bir kurulu iştirak 
ettireceğiz, idare hukuku prensiplerine aykırı, 
Anayasanın kuvvetler ayırımı prensiplerine ay
kırı. Devlet kuvvetlerine, Devlet kudretine, 
Devletin emretme yetkisine başka bir kudreti 
iştirak ettirmeye kimsenin hakkı yoktur. Yan
lıştır. Ondan başka muhterem arkadaşlar, bun- -
lar âmme hizmeti görecek. Ama âmme hizme
tinde aranan şartların hiçbirisi bunlarda aran-
mıyacak. Bu demin arz ettiğim gibi hem ce
za hukuku bakımından, hem idare hukuku ba
kımından kabili izah olmıyan bir yolun açıl
masıdır. Etraflıca konuşulduğu için tekrar et-
miyeceğim. Memur tâyin edilirken aranılan 
şartları bu işte de aramak mümkündür, lâzım
dır ve Türkiye'de işçi hakları bakımından bu 
görevleri ifa edecek ehliyette insanlar da mev
cuttur, işçiler arasında mevcuttur, işçi sen
dikaları arasında mevcuttur. Onların içinden 
bunları tâyin etmek mümkündür. Eğer bunlar 
mümkün değilse, işçileri iştirak ettirmek icabe-
diyorsa Devlet işçi teşekküllerine yardım yap
sın, işçileri kendi aralarında bu sosyal yardım
cıları kendileri tâyin etsinler. Devlet yalnız 
murakabe etsin, denetlesin, ama Devlet memu
ru olarak böyle kanuni şartları haiz olmıyan 
memur vasıf ve niteliğini haiz olmıyanları bu 
vazifelere göndermiyelim, yarın birtakım ih-
tilâtları olur, birtakım ihtilâflar çıkar, bunlar 
hakkında cezai takibat yapmak mümkün ol
maz, bunlar hakkında yeni meseleler çıkabi
lir. Bu itibarla bu kanun teklifinin, bu tasa
rının Hükümetçe geri alınmasının en kestirme 
yol olduğu kanaatindeyim, Sayın Sırrı Ata-
layın vermiş olduğu teklife iştirak ediyorum, 
yani geri alınması teklifine iştirak ediyorum. 

158 — 



C. Senatosu B : 55 27 . 6 . 1968 O : 1 

Kanun başka esaslarda gelirse hizmetin görül
mesi için Hükümete yardımcı olmayı elbette 
arzu ederiz, ama prensipleri alt - üst eden ve 
tamamiyle hukuk dışına çıkan böyle bir arzu
ya muhterem arkadaşlarımızın da iştirak etmi-
yecekleri ümidindeyim. Bu itibarla bu kanun 
tasarısının geri alınmasını tekrar istirham edi
yorum. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Komisyon Sözcüsü Sayın Kö-
ker. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ YİĞİT Kö-
KER (Ankara) — Sayın Başkan, muhterem 
arkadaşlarım, sözlerime başlarken tetkikatı 
nisa arz edilmiş bulunan 1130 a ek teklifin, bir 
Hükümet tasarısı olmadığım, Ankara Millet
vekili Hasan Türkay ve arkadaşlannm 864 sa
yılı Kanunun 7 nci maddesinin 3 ncü fıkrası
nın tadili ile alâkalı bir kanun teklifi olduğu
nu belirtmek istiyorum. Sayın Hazer Hükü
metçe yapılmış bâzı tâyinlere meşruiyet kazan
dırılmak için bu çeşit hukuk dışı bir tasarının 
Senato huzuruna getirilmemesinden bahsettiler. 
Şunu da ifade edeyim ki Komisyonda Çalışma 
Bakanlığı yetkililerinden aldığımız izahata gö-
T3 bugüne kadar 864 sayılı Kanunun öngör
düğü şartları haiz sadece bir sosyal yardımcı 
tâyini yapılmış ve diğer kadrolar bugüne ka
dar boş kalmıştır. 884 sayılı Kanunla Türki
ye'de en çok üyesi bulunan işçi konfederasyo 
nıı TÜRK - İŞ den bu sosyal yardımcılıklara 
tâyin edilecek isimler istenmiş, yapılan tetki-
kat sonunda; 7 nci maddenin dördüncü fıkra
sındaki işçi sendikası uzmanı olarak atanacak
ların en az beş yıl sendika yöneticiliği yapmış 
bulunanlar arasından seçilmesi kaydı muvace
hesinde, Devlet Memurları Kanununda öngörü
len tahsil şartını, Devlet memuriyet müsabaka 
imtihanını geçirmiş, aday bulunamadığı için 
bugüne kadar diğer kadrolara her hangi bir 
tâyin yapılamamıştır. Keza, Sayın Atalay. 
Komisyonumuzun geçen Nisan ayında Yüce Se 
nato'da vaki müzakerelerin ışığı altında tadi
lât yapmadığı 884 sayılı Kanunun 7 nci mad
desinin 4 ncü fıkrasındaki işçi sendikası uzmanı 
olarak atanacakların, en az 5 yıl sendika yöne
ticiliği yapmış olmaları kaydının da yeni hazır
laman metin ile kaldırıldığını huzurunuzda ifa
de etmiş bulunuyorlar. Elinizdeki, Komisyonu
muzun kabul ettiği metnin tetkikinden de an

laşılacağı veçhile birinci madde ile 864 sayılı 
Kanunun münhasıran üçüncü fıkrası tadil edil
miştir. Dördüncü fıkrayı teşkil eden ve Sayın 
Atalay'm kanun metninden çıkarıldığını ifade 
ettikleri işçi sendika uzmanı olarak atanacakla
rın beş yıl sendika yöneticiliği yapmış olmala
rı kaydı kanun metninde mevcuttur ve tâyin 
edilecekler de bu şart behemaJhal aranacaktır. 
Bu kısa izahattan sonra, komisyonumuzca ha
zırlanan yeni metin hakkında da kısaca mâru
zâtta bulunmak istiyorum. 

işçi sendika uzmanı olarak atanacaklarda 
Millet Meclisince kabul edilen metinde tahsil 
kaydı aranmaz hükmü konulmuş idi. Ancak 
Komisyonumuzca Devlet memuriyetine tâyin 
edilebilmek için muhtelif kanunlarla öngörül
müş bulunan asgari ilkokul mezunu olma şartı
nın madde metnine ilâve edilmesinde kanun 
tekniği bakımından lüzum ve zaruret görülmüş 
ve 3 ncü fıkrayı tadil eden metnin 1 nci fıkra
sına ilkokul mezunları arasından seçilir kaydı 
bu maksatla getirilmiş bulunmaktadır. Keza, 
işçi sendikası uzmanı olarak atanacakların Ça
lışma Bakanlığı tarafından Türkiye'de en çok 
işçi üyesi bulunan konfederasyonun gösterece
ği iki aday arasından seçilmesi usulünün geti
rilmesi suretiyle de isçi konfederasyonu ve Ça
lama Bakanlığı arasında bir muvazeneli çalış
manın getirilmesi fikri âmil olmuş bulunmak
tadır. Keza, «bu atanmada Devlet memurları 
hakkındaki kanunlarda öngörülen diğer şart-
larm aranmaz» hükmü de Devlet memuriyetine 
girmeklerin 3658 sayılı Kanun gereğince, Dev
let memuriyet müsabaka imtihanı geçirmiş bu
lunmaları iktiza etmektedir. Keza Devlet me 
murları hakkındaki Kanun gereğince de muay
yen bir tahsili icabettirmiyen Devlet hizmetle
rine tâyin edileceklerin muayyen memuriyet 
müsabaka imtihanlarından geçmeleri şartı mu
vacehesinde bu şartı taşıyan sendika uzmanının 
bıılıuımaması hasebiyle «bu atanmada Devlet 
memurları hakkındaki kanunlarda öngörülen 
diğer şartlar aranmaz» hükmünü getirmekte 
de zaruret görülmüştür. 

İşçi sendikası uzmanı, sosyal yardımcıların 
864 sayıh Kanuna bağlı bir sayılı cetveldeki 
9 ncu derecedeki yabancı memleketlerde sosyal 
yardımcı işçi sendikası uzmanı kadrolarına 600 
lira aylıkla tâyini keyfiyetine gelince; şayet 
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böyle bir hüküm getirilmemiş olsaydı, bu vazi
felere tâyin edilecek işçi sendikası uzmanları 
nm kendilerinin intibaklarına göre girebilecek
leri dereceyle tâyinleri mümkün olacak ve bu 
suretle de daha düşük ücretlerle hizmet görme
leri yoluna gidilmiş olacaktı ki, burada ya
bancı memleketlerde işçi sendika uzmanı olarak 
vazife görecek temsilcilerimizin daha yüksek 
dereceden aylıkla tâyin edilmeleri zarureti ge
rek işçi konfederasyonları tarafından ve gerek
se komisyonumuz üyeleri tarafından uygun mü
talâa edilmiş ve bu hüküm de bu düşünce ile 
metne ilâve edilmiştir. Kanaatimizce 864 sa
yılı Kanunun Geçici Komisyonumuzun tadil et
tiği şekilde 7 nci maddesi tadil edilirse bu tak
dirde bugüne kadar tâyin edilememiş bulunan 
11 tane sendika uzmanının tâyini mümkün ola
bilecektir. Kanun teklifinin reddi halinde Ça
lışma Bakanlığı Yüce Meclislerden geçerek ka
nunlaşmış bulunan 864 sayılı Kanunun 7 nci 
maddesi gereğince yabancı memleketlere sendi
ka uzmanı tâyin edememek gibi bir durumla 
karşı karşıya bulunacaktır. Geçici Komisyonu
muz adına muhterem arkadaşlarımızın Komis 
yon metnine iltifat etmelerini ve teklifin kanun
laşması hususunda Komisyonumuza yardımcı 
olmalarım istirham ediyorum. Saygılarımı su
narım. 

BAŞKAN — Sayın Atalay. 
1963 bütçe yılı Kesinhesap kanun tasarısı

nın açık oylanmasına oylarını kullanmıyan Sa
yın üyeler varsa lütfen oylarını kullansınlar. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Komisyon Söz
cüsü Sayın Yiğit Köker'i zevkle ve dikkatle 
dinledim. Bir hususta zannedersem sözlerinin 
başlan ile bitişi arasında bir tezatla huzurunuz
da bulundular. Dediler ki; sosyal yardımcı sen
dikacı bulunamıyor. Bu sebeple bu kanunun ge
tirilmesi zarureti hissedildi. Çünkü beş yıl sen
dika yöneticiliği edenler pek bulunmamaktadır. 
Çalışma Bakanlığı yapılacak tâyinler için 
Türk-iş'e sormakta Türk-iş kendilerine bu 
şartları haiz kimse bulunmadığını bildirmekte
dir. Diğer taraftan da metinde bunun mevcudi
yetini, kaldığını ifade ediyorlar. Gerçi bir ba
kıma metinde kaldığı, doğru. Çünkü 3 ncü fık
ra kalkıyor. Ama gelen metin beş ve altı fıkra 
halinde gelmiş bulunuyor ve kanun tekniği ba
kımından büyük bir yanlışlıkla karşı karşıya 

bulunmaktayız. Muhterem arkadaşlarım, Dev
let memurları için bir statü vardır. Bu Devlet 
memurları statüsü içinde, Devlet memuru ol
mak için yalnız tahsil şart değildir, Devlet me
muriyeti için eski Memurin Kanununun 4 ncü 
maddesinde yazılı, şu şu suçları işlememek, şu 
şu şartları haiz olmak; 657 sayılı Devlet Me
murları Kanununun da Devlet memuru statüsü
ne girebilmek için yine bâzı niteliklere sahibol-
mak, bâzı kusurlardan da beri olmak lâzımge-
lir. Devlet Memurları Kanununun statüsünü kal
dırıyorsunuz, burada, yerine bir şey getirmiyor
sunuz. Tâyin edilecekler Devletten para almak
tadırlar ve Devlet hizmeti göreceklerdir, ama 
eski kanundaki 884 sayılı Kanundaki hüküm şu 
idi. «İşçi sendikası uzmanı olarak atanacak sos
yal yardımcılar en çok işçi üyesi bulunan işçi 
konfederasyonunca gösterilecek adaylar arasın
dan Çalışma Bakanlığınca Devlet memurları 
hakkındaki kanunlara göre atanırlar.» Şimdi 
Devlet memurları hakkındaki kanunlara göre 
işlem yapılması gerekir. Bunu kaldırıyorsunuz. 
Mühim olan bu, bunu kaldırıyorsunuz. Peki 
ilkokul tahsil şartını arıyorsunuz. Ya suçlu ise, 
yüz kızartıcı suçlardan mahkûm ise, memuri
yetini önliyemiyeceksiniz, tâyinini. Çünkü Dev
let memurları Kanununa göre atanması yapılır, 
kaydını kanundan çıkarıyorsunuz. Ne olacak
tır? Atanabilecektir. Görüyor musunuz? Oldu 
mu? Devlet memuru statüsü için şartlar vardır. 
Sadece tahsil şartı değildir ki, Bunu kaldırıyor
sunuz. Devlet memurları Kanunu uygulanmaz 
diyorsunuz. Uygıılanmıyacağına göre, gerek 
Devlet Memurin Kanununun 4 ncü maddesinde, 
gerek 657 sayılı Kanunda Devlet memuriyetini 
elde edebilmek için bâzı şartlar var. Bâzı nite
liklere sahiholaeaksm, bâzı kusurlardan da âri 
olacaksın Devlet memuriyetinde. Bunu kaldırı
yorsunuz şimdi, kanun teknik bakımdan yan
lış olan tarafı bu. Neyi getiriyorsunuz? ilkokul 
mezunu. Ondan sonra ne olacak? Mâni hüküm
ler varsa? Hayır, çünkü Devlet Memurları Ka
nununa tabi değil. Kaldırıyorsunuz o hükmü, 
ilkokul şartını arıyorsunuz. Zaten 864 sayılı 
Kanun bâzı istisnalar tanımıştı. Beşinci madde
de bu dış memleketlere gönderilecek çeşitli uz
manlar için fakülte ve yüksek okullardan birini 
bitirmiş ve Çalışına Bakanlığı veya teşkilâtın
da, veya kurumlarında en az üç yıl çalışmış ol
maları, ayrıca atanacak olanların Almanca, in-
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gilizce veya Fransızca dillerinden birini bilme
leri gerekli kaydı mevcut idi, yüz küsur kadro 
için. Bu isçi veya sendika uzmanları için bu şart
ları kaldırmıştık. Bunları aramıyorduk. Ne ara
nıyordu Devlet memurları statüsü içerisinde 
bâzı şartlar arıyorduk. Neydi bu? Suçlu olım-
yacak bilmem ne olacak, bir de Devlet memuru 
imtihanını kazanacak. Şimdi siz bunları kaldı
rıyorsunuz. Devlet memuru statüsüne ait bütün 
hükümleri .kaldırıyorsunuz, bir tek şart getiri
yorsunuz. İlkokulu bitirecek. Öbür şartlar?.. 
Devlet memuru için bâzı şartlar mevcuttur. Bâ
zı suçları işlememesi lâzımdır; yüz kızartıcı bâ
zı suçları. Bunlar yok. Devlet memuru statüsün
den çıkarıyorsunuz. Ama Devlet memuru statü
süne alıyorsunuz bunları. Çünkü, âmme hizmeti 
görecektir, (D) cetveli içerisindedir, 11 kadro 
verilmektedir. Gördünüz mü? Bunları nasıl hal
ledeceğiz? Nitekim ben aleyhinde değilim. Bun
ların verilmesinin lehindeyim ama Devlet me
muru statüsüne aldığımız kadroları da objektif 
ölçülerin dışarsma çıkarmaya imkân yok. De
min de ısrar ettiğim bu idi işte, objektif ölçü 
Sayın Köker ne demek istediğimi anlarlar ve 
bu sebeple ısrar etmezler, zannederim. Çünkü 
objektif ölçülerden çıkarıyorsunuz. Çıkarınca 
ne olacaktır? Suç işlemiştir alınabilecektir, mâ
ni halleri varsa alınabilecektir. Şimdi daha ön
ce Millet Meclisinin kabul ettiği ve sizin Ko
misyon olarak getirdiğiniz hususta bu ilkokul 
şartıda yoktu. Buna değinmiş idik, diğerleri ile 
beraber. Bu sefer değiştirdiniz bir ilkokul şartı 
getirdiniz ama, Devlet memurlariyle ilgili ka
nunların hiç birisini tatbik etmiyeceksiniz. Ol
madı. Başka ölçü bulalım hep beraber. Bu şe
kilde kabul etmeye imkân yok muhterem arka
daşlarım. Takdir sizin. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Hazer. 

MEHMET HAZER (Kars) — Ben bir sual 
soracağım Komisyondan. 

Komisyondan bu tâyin edilecek zevatın suç 
işlemesi halinde takibatı hangi merci yapacak
tır. Yani, Memurin muhakemat Kanununa tabi 
olacak mıdır, olmıyacak mıdır? Bu hususu ko
misyon izah ederse memnun oluruz. 

BAŞKAN — Komisyon mütalâa beyan ede
cek mi efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON* BAŞKANI ÖMER 
FARUK KINAYTÜRK (Burdur) — Edeceğiz. 

BAŞKAN — Kürsüden mi? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ÖMER 

FARUK KINAYTÜRK (Burdur) — Kürsüden. 

BAŞKAN — Komisyon Başkanı Sayın Kı-
naytürk. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ÖMER 
FARUK KINAYTÜRK (Burdur) — Muhterem 
Başkan, değerli arkadaşlar; gerek Sayın Ata-
lay arkadaşımız, gerek Sayın Hazer doğru bir 
noktaya temas ettiler. Bizim buradaki kasdı-
mız sayın sözcü arkadaşımızın izah ettiği gibi 
bu sosyal işler uzmanlığına vazife verilememe
nin sıkıntısı içerisinde bütün detayları ile ko
misyonumuzca tetkik edildi. Buralara bu hiz
metin gerçekleşmesi için şu gerekçe huzuru
nuza getirildi. Yalnız Sayın Atalay'dan istir
ham edelim. Yüz kızartıcı suçlar karşısında 
iddiaları doğrudur ve böyle bir şeyin zaten tâ
yini yapılamaz, izah ediyorum, bizim kasdı-
mız; doğrudan doğruya Devlet müsabaka im
tihanları ve hiğer şartların aranmaması, ilk
okulu da koyduk. Eğer arzu ederlerse bu hu
susta bir takrir versinler ve buraya ilâve ede
lim, bu kanun çıksın. «Yüz kızartıcı suçlar is
tisna edilmek» kaydını oraya eklemekle, bu işi 
tacil etmenizi istirham edeceğim. Başka türlü 
bunu geciktirmekle bu hizmet Kasıma kalacak 
ve bu bakımdan da çok müşkül durumdadır Ba
kanlık. Eğer yüz kızartıcı suç üzerinde duru
yorsanız, zabıtlara geçiriyoruz, yüz kızartıcı 
suçlardan mahkûm olanlar tâyin edilemezler 
zaten. Maksadımız Devlet müsabaka imtihan
larına tabi tutulmamaları çünkü, işçi sendika 
uzmanı olarak bunlar asgari 5 sene bu hizmet
te bulunanlar arasından seçilecek. Sözcü arka
daşımızın ifade ettiği gibi, onlar kasdedilmek-
tedir. Komisyon olarak düşüncemiz budur. 

BAŞKAN — Sayın Atalay. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Aynen fıkra 

şöyle : «Bu atanmada Devlet memurları hak
kındaki kanunlarda öngörülen diğer şartlar 
aranmaz.» Bir ilkokul şartı arayacağız. Diğer 
şartları aramıyacağız. Bu fıkranın çıkması lâ
zım. Bu fıkra tamamen çıkar. Bu atanmalar
da ortaokul öğretimi kâfi sayılır, diğer şartlar 
aranır. Ne imiş diğer şartlar? Yalnız yüz kı
zartıcı suçlar değil, ben burada bir misal ola
rak verdim. 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununda, Devlet memurluğuna tâyin için bâzı 
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engelleyici, bâzı arayıcı şartlar vardır. Engel
leyici şartlar; şu şu şu suçları işlememiş olmak 
ve iyi halle tanınmış olmak bilmem ne diye, 
yani aranan şartlar istenilen nitelikte vardır. 
Bir de olmaması lâzımgelen şartlar vardır. Bun
ları da tetkik edelim. Nedir itirazımız? Bun
ların beş yıl sendika yöneticiliği yapmış olma
larını arayalım ama lise tahsili aramıyalım, 
yüksek tahsil aramıyalım, hiç olmazsa siz ilk
okul diyorsunuz ama, hiç olmazsa ortaokul di
yelim. Bugün Ankara'da Maden Tetkik ve Ara
mada odacılık için açılan sınava eğer bin kişi 
giriyorsa üç tane yer için veyahut her hangi 
bir Devlet dairesinde, 500 kişi ortaokul mezu
nu müracaat etmektedir. Bunu bilmek lâzım. 
Türkiye'nin realiteleri bu. Siz bana Ankara 
Emniyet Müdürlüğünde açılan bir bekçilik 
için müracaat edenlerin yüzde 80 inden yukarısı 
ortaokul mezunu değildir derseniz sizinle bera
ber olayım. Bugün artık 25 yıl önceki Türki
ye'de değiliz. Bugün ortaokul, lise mezunların
dan odacılık bulamıyanlaruı sayısı çok. Bu 
realiteler içerisinde ilkokul mezuniyetini kâfi 
görmek biraz şey. Hiç olmazsa bunu ortaokul 
diyelim. Beşinci maddede yüksek tahsil de
ğil, bunu kaldırıyoruz, ilkokul şartını koyu
yoruz, biraz insaf. Hiç olmazsa ortaokul ol
sun. Bunlar dışarda temsil edecekler. Hiç ol
mazsa ortaokul mezunu olsun. Diyelim ki; 
ortaokul mezuniyeti veya ortaokulu bitirme 
şartı aranır. Bu kadar, bununla yetinilir. Ama 
Devlet memurlarında aranacak diğer şartları, 
statüden çıkaramayız. Statüde kalır. Niteliğe 
ait, diğer hususlar, ama eğitime ait, tahsile 
aidolan kısımda, yüksek tahsil, lise tahsilin
den vazgeçilir, bunun yerine ortaöğretimi ko
yabiliriz. Fakat bu fıkra kalkar. Ama burada
ki, «Devlet memurları hakkındaki kanunlarda 
öngörülen diğer şartlar aranmaz.» hükmü müm
kün değildir, objektif değildir. Bu kalkar, bu
nun yerine ilkokul mezunları arasından gösteri
lecek boş kadro zaten var. ilkokul mezunu şar
tını da koymuşsunuz. Bunu ortaokul dediniz mi 
kâfi. Artık lüzum da yok. ilkokul mezunları
nı koymuşsunuz. Ayrıca bu fıkraya artık lü
zum yok. ilkokul mezunları yerine ortaokul 
mezunları şartını koruz. Artık bu aradaki fık
raya da lüzum yok. Mesele halledilmiş olur. 
Ama, «Devlet memuriyetindeki diğer şartlar 

aranmaz» dediğiniz zaman bu kanun bütün ob
jektif kaidelerden uzak bir hale gelir. 

BAŞKAN — 1963 bütçe yılı Kesinhesap ka
nun tasarısının açık oylama işlemi bitmiştir. 

Savm Hazer. 
MEHMET HAZER (Kars) — Sıramı Sayın 

Gündoğan'a veriyorum. 

BAŞKAN —- Buyurun Sayın Gündoğan. 
FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Değerli 

arkadaşlarım, sevgili Başkanım; bu kanunun 
üzerinde görüşmek için söz almayı bir Anayasa 
gereği saydım. Filhakika bu kanun Çalışma Ba
kanlığı kuruluşlarından birine atanacak bir me
murun vasıflarını değiştirme amacını güdüyor 
ve Komisyon Başkanının ifade ettiği gibi kanu
nun aradığı vasıfta memur namzedi bulunma
ması hasebiyle böylesine bir yola gidildiği ifade 
ediliyor. 

Değerli arkadaşlarım, böyle bir yola gitme
mize bizim Anayasa müsaade etmez. Filhakika 
Anayasanın 117 nci maddesi : 

«Devletin ve diğer kamu tüzel kişilerinin, 
genel idare esaslarına göre yürütmekle yüküm
lü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli 
ve sürekli görevler, memurlar eliyle görülür. 

Memurların nitelikleri, atanmaları, ödev ve 
yetkileri, hakları ve yükümleri, aylık ve ödenek
leri va difter özlük işleri kanunla düzenlenir.» 

Demek ki, muhterem arkadaşlarım; bu ülke
de memur atamak için Anayasanın 117 nci mad
desine uyularak bir kanun çıkarılması gerekli
dir ve bugün Türkiye'de o kanun vardır. O ka
nun bir memurun atanması için gerekli şart
ları belirtmiştir. Memur olacakların nitelikle
ri o kamında sayılmıştır. Bu nitelikleri haiz 
olmıvan kişilerin memur olarak atanmaları 
mümkün değildir. Hal böyle olunca sadece Sa
yın Sırrı Atalay'm delindiği noktaların yanıba-
smda, bir Anayasa hükmünün de göz önünde 
tutulması zarureti bizi bu kanunun bu maddesi
ni kabul etmemeye sevk eder. Onun için mü
saade buyurulursa bu kanunun «Bu atanmada 
Devlet memurları hakkındaki Kanımda öngörü
len tahsil şartları veya diğer şartlar aranmaz» 
seklindeki fıkranın madde metninden çıkarılma
sında isabet vardır. Ancak bu takdirde Anaya
saya uygun bir kanun tedvin etmiş oluruz. Ben 
maruzatımı bir hatırlatma olarak ve Anayasa 
açısından böylece bitiriyorum. 
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Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Melen buyurun. 
FERİD MELEN (Van) — Muhterem arka

daşlar, işçi sendika uzmanına bâzı hallerde ihti
yaç olduğu muhakkaktır. Buna itiraz etmek 
mümkün değildir ve işçi sendika uzmanlığında 
kullanacağımız insanların da behemahal memur 
olma şartlarını haiz olmaları da mümkün olmıya-
bilir. Bir defa memleketimizde bütün vatan
daşlarımıza umumi tahsil yaptıramadık. İşçi
lerimizden bir kısmı bu tahsili yapmamış ola
bilirler ve yapmamışlardır. Ama sendika işle
rinde uzun zamandan beri çalışarak ihtisas ya
panlar mevcuttur ve yapıyorlar. Bunlardan bu 
şekilde faydalanmak mümkündür ve faydalan
maktan da kaçınamayız. Yalnız biz bu kanun
ları getirirken biraz zannediyorum ki, Hükümet 
olarak Devlet Personel Dairesi kurulmuştur, 
başka ihtisas daireleri vardır. Buralardan ge
çirmeden getiriyoruz. Bakanlıklar kendi ölçü
leri içinde birer kanun tasarısı hasırlayıp Ba
kanlar Kurulundan geçiriyorlar. Bu sendika 
uzmanını başka şekilde de yani Devlet kadro
suna, memur kadrosuna almadan da kullanmak 
imkânları ve yolları vardır mevzuatımızda. Ne
den illâ memur olarak alayım? Biraz evvel bir 
kanunu kabul ettiniz. Tapularca Kanununun ka
bul ettiği özel şartları haiz kimseler bulunma
dığı takdirde, bu şartları haiz olmıyan insanlar 
aracından memur alacaksınız. Ne olacak Yani 
kanun özel şartlar tâyin ettiğine göre o hismet 
için, esasen o şartlan haiz olmıyan kimseleri 
alırsanız hizmet aksıyacaktır, demektir ama, bu
na rağmen alıyoruz ve onlara bir müktesep hak 
da verecek artık Devlet kadrosunda sabitlestiri-
yoruz. Bunun yerine bendeniz bir yol teklif et
tim. Ama nedense üzerinde durulmak dahi is
tenmedi. Pekala geçici memur almak kabil. 
Hem hizmeti aksatmam, hem o dairenin ilerisini 
karartmam. Şimdi burada da öyledir. Bu hiz
meti yapmak lâzımdır. Bunları başka yollarla 
pekala istihdam etmek mümkün iken bunları 
illâ memur kadrosuna alacaksınız ve bizim Dev
let personeline aidolan bütün hükümleri, kaide
leri, esasları bir tarafa atacaksınız ve bunlar bir 
defa Devlet kadrosuna girdikten sonra onun 
her şeylerinden faydalanacak 70 yaşma varsa 
bile emeklilik hakkı istiye^ilecek, şu olacak, bu 
olacak, hattâ karıştıracak mevzuatı. Bunun ye
rine faraza bu personeli mukavele ile almamız 

pekâlâ mümkün. Neden mukavele ile almıya-
lım? Neden bu kadar karıştıralım, işleri zor-
laştıralım? önümüze Anayasa hükümleri çık
sın, bilmem Devlet Personel Kanununun esasla
rını ciğniyelim. Neden? Vazıı kanun olarak 
biz her şeyi yapabiliriz, her yoldan faydalana
biliriz ve bu yollar önümüze açıktır, illâ bir ye
re saplanıyoruz ve bir defa getirdikten sonra 
da Hükümet, bizim iktidarın ekseriyeti, ne olur
sa olsun hiçbir şeye benzemese bile bunu çıkar
mayı bir nevi vazife sayıyor. Senato olarak da 
bu nevi teklifleri hep absült sayılabilecek teklif
leri, mânâsız sayılabilecek teklifleri de kanun
laştırmak durumu ile karşı karşıya kalıyoruz. 
Çok rica ediyorum, hakikaten mevcut başka yol
lar vardır, bundan faydalanalım ve zorlanma
ması lâzıgelen kapıları da sebepsiz olarak zor-
lamıyalım. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Güvenç aleyhinde değil, 
değil mi efendim, çünkü Komisyon üyesisiniz, 
aleyhinde konuşamazsınız. Komisyon üyesi ol
manız hasabiyle aleyhinde konuşamazsınız. Le
hinde mi efendim? 

VAHAP GÜVENÇ (Oumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye) — Lehinde konuşacağım. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
VAHAP GÜVENÇ (Cumhurbaşkanınca se

çilen üye) — Sayın Başkan, sayın senatörler, 
Türkiye dışında çalışan işçi arkadaşlarımızın 
dertleri, şikâyetleri hepinizce malûm. Her gün, 
belki de günlük gazetelerde bu şikâyetleri oku
yorsunuz ve buna bir çare bulmak için de belki 
kafalarınızdan bâzı şeyler geçiyor. 

işte, bu şikâyetleri, yurt dışında çalışan 
işçi arkadaşlarımızın şikâyetlerini asgari had
de indirebilmek için bir kanun teklifi getiril
miştir. Çıkan kanunun o maddesine göre Tür
kiye'de o nitelikleri haiz sendikacı bulmak 
mümkün değildir. Gerçekten aranmış ve bulu
namamıştır. öyle ise, en az ilkokul mezunu ve 
beş sene sendika yönetiminde bulunmuş kişiler 
arasından bu tâyinlerin yapılması en doğru bir 
yol olacaktır. Aksi halde, ısrar edilir bu 
maddenin çıkmaması savunulacak olursa yurt 
dışındaki işçilerimizin dert ve şikâyetleri ile 
alâkalanılmamış olunur zannediyorum. El
bette ki Sayın Sırrı Atalay'm yüz kızartıcı suç
lar bakımından ileri sürdüğü endişelerine can
dan katılıyoruz ve kabul ediyoruz. Elbette ki 
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Çalışma Bakanlığı bu tâyini yaparken mutlaka 
en iyi elemanlardan yapacak. En az ilkokul me
zunu denildiğine göre de daha yüksek tah
sili olanları arıyacaktır, çıkaracaktır. Belki 
beş - on sene sonra Sayın Sırrı Atalay'm bü
tün bu endişeleri ortadan kendiliğinden kalk
mış olacak lise, belki de üniversite mezunu 
kişiler buraya sendikacı olarak tâyin edilecek
lerdir. Bu bakımdan bu maddenin Komisyonun 
getirmiş olduğu şekilde, ancak yüz kızartıcı 
kısmın dâhil olmak suretiyle kabul edilmesini 
rica ederim. 

Saygılarımı sunarım, 

BAŞKAN — 1963 bütçe yılı Kesinhesap Ka
nununun ikinci oylamasına 97 sayın üye işti
rak etmiş, 96 kabul, 1 ret, oy çıkmıştır. Tasa
rı kanunlaşmıştır. 

ra bir de şöyle mütalâa etmek lâzımdır. Arka
daşlar, ilkokul bir tahsil derecesidir, ama Or
taokul da bir ihtisas mektebi değildir, ilk
okuldaki gösterilen umumi kültürünün biraz 
daha genişletilmiş seklidir. Şu uzman sendi
kacılıkta mutlaka bulunması lâzımgelen bir 
şart değildir. Tahsilden gayri insanoğlunu ha
yatta muvaffak eden pekçck faktörler vardır. 
Bunlar da o işçiler arasından temayüz edip o 
mertebelere geldiğine göre vasıflardan fayda-
lanmaklığımız lâzımdır. Ben bunun ilkokul 
tahsili olarak kalması kanaatindeyim. Metne 
yanlış giren yanlış mânalara sebebiyet veren ve 
şu metinde bulunmasına hiçbir zaruret bulun
mayan 3 ncü fıkranın çıkarılmasına tarafta
rım. Bu fıkra şu: «bu atanma da Devlet me
murları hakkındaki kanunlar da öngörülen di
ğer şartlar aranmaz» yalnız tahsil şartı aran
maz yoksa diğer şartları arayacağız. Türk ol
masını arayacağız, muayyen bir yerde belli bir 
müddet oturmasını arıyacağız, yüz kı
zartıcı suçlardan ötürü mahkûm olmama
sı şartını arıyacağız, ağır suçlardan ve
ya beş yılı geçen hapis cezasını müstelzim bir 
suçtan mahkûm olmamayı elbetteki arayacağız. 
Bu itibarla bu metin yanlıştır. Bu çıktığı 
zaman komisyonun arzu ettiği, Hükümetin ge
tirdiği gayenin tahakkuk edeceği kanaatinde
yiz. Bu mealde bir de önerge veriyorum, ilti
fat buyurulnıasmı rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ertuğ, buyurunuz. 
CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Sayın Başkan, 

muhterem senatörler, bu kanunun bir mecburi
yet tahtında buraya getirildiği anlaşılıyor. Ni
tekim 864 Sayılı Kanunun tedvininde bendeniz 
de Komisyonda görevli bulunuyordum. Demek 
ki bugünkü kanunu getiren komisyondaki ar
kadaşlarımızın buyurdukları gibi, bu madde iş-
letilememiştir. Yani, yurt dışında bulunan işçi
lerimize sosyal yardımcı dediğimiz bir fonksi
yonu ifa edecek sendikacılardan adam bulup 
tâyini yapılamamıştır. Burada iki husus üzerin
de durulmaktadır. Bir tanesi, tahsil durumu. 
Hakikaten ilkokul şartının ilerisine gidilmesini 
bendeniz de uygun görmüyorum. Çünkü bugün 
sendikacılarımız arasında çok iyi yetişmiş, 
hattâ bütün mevzuatı fevkalâde iyi bilen ve 
bir hukukçu kadar iyi bilen, fakat eğitimleri 
bakımından ilkokuldan ileri gidememiş pek çok 

Sayın Tuna, buyurunuz. 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 

Muhterem arkadaşlarım, bizim Geçici Komis
yon tahsil şartı üzerinde durmuş, bunda asgari 
şartın ilkokul olmasını kabul etmiş bu şartı 
maddeye monte ederken, maalesef çok hatalı 
bir hüküm koymuştur. Bu kanunun 3 ncü fık
rası şöyle diyor: «bu atanmalarda Devlet me
murları hakkındaki kanunda gösterilen diğer 
şartlar aranmaz» Bu şartlar aranmazsa Sayın 
Atalayîn da işaret ettiği gibi Türk Devletinde 
memur olmanın beş - altı şartı vardır. Türk 
olmak vardır, muayyen bir yaşı bitirmek var
dır, yüz kızartıcı suçlardan mahkûm olmamak 
vardır, v.s. gibi şimdi hatırlamıyorum, şartlar 
vardır. Biz bu şartların hiçbirisini aramıyoruz 
mânasına gelmektedir. Fakat Komisyon da ga
yet güzel, sarahatle ifade ediyor ki, biz bunu 
kasdetmedik, yalnız tahsil bakımından bu ev-
safda sendikacı bulamadığımız için biz tahsil 
şartını düzeltmek istedik demektedirler. Bu
nun düzeltilmesi, yukardaki metinde ilokul 
mezununun aranacağını ifa etmiş, bâzı arka
daşlarımız bunlar ortaokul mezunu olsun di
yorlar ve gerçi bugün orta okullarımız çok, fa
kat sendikacı olarak yetişmiş kimselerin ara
sında ortaokul şartı bugün için biraz fazla 
bir şart gibi bana da gelmektedir. Elbet daha 
liyakatlisi varsa en büyük federasyonumuz o 
iyi evsaftakini g'östermeye uğraşacaktır. Bu
gün için tekrar kanunu zorlamıyalım. Yetişmiş 
sendikacılar arasında ilkokul şartı kâfidir. Son-

_ . 164 — 
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değerli kimseler vardır. Bu teşkilâtın muhte
lif toplantılarına iştirak etmiş bir kimse ola
rak bunları müşahadelerime istinaden söylüyo
rum. Nitekim, bâzı Devlet memuriyetlerinde 
de tahsil şartı dikkate alınmamaktadır. Meselâ 
Vali için tahsil kaydı yoktur, belediye reisi 
için de tahsil kaydı yoktur. Binaenaleyh, sen
dikacılık gibi hususi bir ihtisası icabettiren ve 
bugün tâyin edilmesi beklenen sosyal yardım
cıların yetişmiş sendikacıların içerisinden tah
sil dikkate alınmaksızın yapılması ve buradaki 
kayıtla iktifa olunması maksadı karşüıyacaktır. 

Üçüncü paragraftaki husus, Sayın Atalay'-
m serd ettikleri ve Sayın Melen'in de üzerinde 
durdukları hususlarda kendileri hakikaten hak
lıdırlar. Onu iyi takibedemedim, Sayın Tuna 
arkadaşımız bu atanmalarda Devlet memur
ları hakkındaki kanunlarda öngörülen tahsil 
şartı aranmaz, diye değiştirme verdiler ise ben 
de bu şekle katılıyorum. Yani burada sadece 
tahsil şartı hükmünü koyup diğer şartların 
aranmasını, öngören bir hüküm konursa bu ka 
nun mükemmel bir hale gelecektir. Mâruzâtım 
bu kadar efendim. 

M^TFÜüT t ^ T E N (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
•••- Snal «orm.ak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ME'ÎMET İZMEN (Cır.nhurba^ka-rr^a S. Ü.) 

— Efendim, kanunun metninde komisyon 
arlına konuşan arkadaşlarımızın beyanlarından 
anlaşılıyor ki, bu bir kanun teklifidir, yani bir 
milletvekili arkadaşımız tarafından teklif edil
miş bir kanundur. Kanun iki kanunu tadil eder 
mahiyette. Birisi, Çalışma Bakanlığı Teşkilâtı 
hakkındaki Kanun, birisi de.yıllardan beri ih
tiyaç duyulan, uzun süredir müzakere edilen 
Devlet memurları hakkındaki kanun tasarısıdır. 
Komisyon raporunu da gözden geçirdim, gö
zümden kaçmış olabilir. Hükümet temsilcileri 
dinlendiğine dair bir kavda tesadüf edemedim. 
Acaba böyle bilhassa Devlet memurları hakkın
daki kanunun esaslarını tadil eden bir metin 
hakkında Hükümet mutabık mıdır? Hükümet 
ne diyor? Bu hususun cevaplandırılmasını rica 
ederim. 

BAŞKAN — Çalışma Bakanının huzuru ile 
yapılmış Komisyonda müzakere efendim. Ko
misyon sözcüsü cevap verecek misiniz efendim? 
Yerinizden verebilirsiniz mikrafon acık. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ YİĞİT 
KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan, bu 1130 a 
ek raporumuzdur. 1130 sayılı raporumuzda 
Maliye ve Çalışma bakanlıkları temsilcilerinin 
huzurunda mevzu müzakere edilmiş ve raporu
muz ondan sonra hazırlanmıştır. Keza son ola
rak 1130 a ek olarak hazırlanan raporumuzda 
da Maliye Bakanlığı temsilcileri hazır bulun
muşlardır. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen sayın üye? 
Komisyon sözcüsü Sayın Köker. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ YİĞİT 
KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan, muhterem 
arkadaşlarım, Sayın Melen tarafından ifade 
edilen bir hususa arzı cevabetmek üzere huzu
runuza gelmiş bulunuyorum. Kendileri bu çe
şit hizmetlerin mukavele yoliyle de ifa edile
bileceğini ifade ettiler. 864 sayılı Kanunun ek 
8 nci maddesinde mukavele ile bâzı hizmetlerin 
görülebileceği de hükme bağlanmış bulunmak
tadır. Ancak, bilhassa Almanya'da Devlet me
muru vasfını tasımıyan kimselerin sendikal 
faaliyetlere iştiraki mümkün olmadığı cihetle, 
Alman kanunlarına göre atanacak işçi sendika 
uzmanlarının Devlet memuru vasfını haiz ol
malarında bu bakımdan da zaruret bulunmak
tadır. Komisyon olarak hazırlamış bulunduğu
muz metindeki «Devlet memurları hakkındaki 
kanunlarda öngörülen diğer şaftlar aranmaz» 
kaydını Devlet memurlarının tâyinlerine dair 
bulunan kanunlarda derpiş edilmiş bulunan 
Devlet memuriyet müsabaka imtihanı geçirmiş 
işçi sendika temsilcilerinin mevcut bulunmama
sı itibariyle metne almıştık. Kasdımız budur, 
yoksa Devlet memurlarının tâyininde aranması 
lâzımgelen, sabıkası bulunmaması, askerliğini 
yapmış bulunması, Türk olması gibi kayıtlar 
elbette ki, aranacaktır, bu hususu tavzih etmek 
için söz aldım, saygılarımla. 

BAŞKAN — Teklifin tümü üzerinde söz is
tiyen? 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Bir soru soracağım. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
HAYDAR TUNÇKANAT (Devamla) — 

Maliye Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı acaba 
bu tasarı üzerinde ne düşünüyorlar, bu hususu 
öğrenmek istiyorum. Bu hususu biraz evvel 
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komisyon üyesi olarak sözcü arz ettiler ama bir 
şey anlıyamadık. Bu husustaki sarih fikirlerini 
öğrenmek istiyoruz, Maliye Bakanlığının ve Ça
lışma Bakanlığının. 

BAŞKAN — Çalışma Bakanlığının, peki. Bu
yurun Sayın Bakan. Çalışma Bakanveküi Sayın 
İbrahim Tekin. 

ÇALIŞMA BAKANI VEKİLİ GÜMRÜK VE 
TEKEL BAKANI İBRAHİM TEKİN (Adana 
Milletvekili) — Muhterem arkadaşlarım, bir ka
nun teklifi getirilmiştir. Kanun teklifi Meclis
ten geçmiş, Yüce Senato komisyonundan geçmiş 
ve huzurunuza gelmiştir, üzerinde münakaşalar 
yapılıyor. Arkadaşlarım ikidir Hükümetin görü
şünü soruyorlar. Acaba Hükümetin görüşünü 
söylediğimiz zaman muhakkak ve yüzde yüz 
kabul edecekler mi? Son şeklini aldığı zaman 
sorduğunuzda fikrimizi söyliyeceğiz. Fakat de
ğişiklikler teklif ediliyor. Takrirler veriliyor. 
O takrirler madde halini aldıktan sonra biz 
fikrimizi söyliyeceğiz. Komisyonda görüşülür
ken temsilciler bulunmuştur, takdir Yüce Mec
lisindir. 

SAFFET URAL (Bursa) — Kanunlaştıktan 
sonra... 

BAŞKAN — Efendim, yanlış bir anlama 
var... 

ÇALIŞMA BAKANI VEKİLİ GÜMRÜK VE 
TEKEL BAKANI İBRAHİM TEKİN (Devam
la) — Yanlış bir anlama var efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan demek isterler ki; 
bu birinci maddenin müzakeresi sırasında veril
miş birtakım takrirler.vardır, bu takrirlerin leh 
ve aleyhinde konuşmalar olacak, o zaman Hü
kümet olarak fikrimizi beyan ederiz. Zaten tek
lifin esası da birinci madde üzerindedir. Bu iti
barla onu demek istediler efendim. 

ÇALIŞMA BAKANI VEKİLİ GÜMRÜK VE 
TEKEL BAKANI İBRAHİM TEKİN (Devam
la) — Muhterem arkadaşlarım, yanlış bir anla
şılma var, takrirler görüşülsün... 

SIRRI AT AL AY (Kars) — Henışerim olma
dı... 

ÇALIŞMA BAKANI VEKİLİ GÜMRÜK VE 
TEKEL BAKANI İBRAHİM TEKİN (Devam
la) — Rica ederim Sayın Atalay hemşerilik şe
yine, falan gitmiyelim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Şaka söyledim. 

i ÇALIŞMA BAKANI VEKİLİ GÜMRÜK VE 
TEKEL BAKANI İBRAHİM TEKİN (Devam-

I la) — Mahsus söyledi ise burası ciddî bir yer. 
I BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim, Sa

yın Atalay. 

ÇALIŞMA BAKANI VEKİLİ GÜMRÜK VE 
TEKEL BAKANI İBRAHİM TEKİN (Devam
la) — Gayet ciddî konuşuyorum, teklifler gö
rüşülsün, sorulduğu zaman fikrimizi beyan ede
ceğiz. Takrirler daha görüşülmedi. Birtakım 
takrirler verildi. Belki bunlardan kabul edilen
ler, edilmiyenler olur. O zaman fikrimizi açık
ça söyliyeceğiz, fikrimiz uyarsa uyarız, uymaz
sa Hükümet olarak iştirak etmiyoruz deriz. Tak
dir Yüce Heyetindir. 

I BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Buyurun Sayın Kayalar. 

ŞEREF KAYALAR (Bursa) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım, bir kanun teklifi 
mevcut, bu kanun teklifinin bir fıkrasında sa
dece tahsil şartı aranıyor, diğer memuriyete 

i girme şartlarının hepsi bir tarafa itiliyor. De-
! ğerli Atalay haklı, diğer değerli arkadaşlarım 

haklı, Sayın Tuna bir takrir vermiş o da haklı. 
I Fakat, Hükümet üyesinden mutlaka bir beyan 

istendiğine göre Yüce Senato haklı. Şimdi Hü-
î künıet üyesi de haklı. Arkadaşı seyahatta ke-
j sif bir meşgale ile meşgul, kendileri, o itibarla 
I bir vekâlet sebebiyle buraya teşrif etmişlerdir. 
| Herkes haklı ama bizim Yüce Senato olarak ka

nunu Yüce Senatoya yaraşır şekilde çıkarmak 
! da bizim hakkımız... Şimdi bir kanım teklifi ge-
| tirilmiş. Bu kanun teklifi öyle zannediyorum 

ki, diğer grupların süzgecinden ve benim parti-
I inin, grupumun süzgecinden geçmemiş. Halbuki 
I siyasi parti grupları kanun yapan birer lâbora-
| tuvardır. Binaenaleyh grupların niteliği bu

dur, kerameti budur. O itibarla öyle zannedi
yorum ki, Yüce Senatoda karşılaşmakta bu
lunduğumuz güçlükler bu kanunların yapılma-

ı sında grupların lâboratuvar şeklinde işlememe
si ve en iyi neticenin, en iyi zannettiğimiz neti
cenin Yüce Senatoya getirilmemesi noktasından 
doğmaktadır. Ben Yüce Senatodan müsaade 
istiyorum ve Muhterem Komisyondan istirham 
ediyorum, bu teklifi geri alsınlar, tezekkür ede
lim, Yüce Senato olarak yeni gelen arkadaşla
rımızın da iltihakı, ile daha ziyade değer kazan-

I mış olan Yüce Senato olarak iyi bir çalışma içi-
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ne girelim ve en güzel kanunları çıkarmaya gay
ret edelim. 

Maruzatım budur. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Komisyonun bir mütalâası var 

mı?.. Yoksa takrir var okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Komisyonun sözcüsünün beyanına ve Cum

huriyet Senatosu Genel Kurulunda beliren te
mayüle göre yeniden hazırlanmak üzere tekli
fin komisyona iade edilmesini arz ve teklif ede
rim. 

Kars 
Mehmet Hazer 

BAŞKAN — Sayın Hazer'in takririni din
lediniz takrir teklifin komisyona iadesini iste
mektedir. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ÖMER FA
RUK KINAYTÜRK (Burdur) — Sayın Baş
kan, esasen Sayın Hazer teklif etmeden evvel 
grup başkanı arkadaşımız Sayın Kayalar be
yanda bulundular. Bendeniz söz istiyerek tek
lifi geri almak üzere huzurunuza çıkmak üze
re idim. 

BAŞKAN — Teklifi geri alıyorsunuz yani. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ÖMER FA

RUK KINAYTÜRK (Burdur) — Evet geri alı
yoruz. 

BAŞKAN — Teklif geriverilmiştir. (öner
gelerle beraber sesleri) 

3. — Abana ve Bozkurt adları ile iki ilçe 
kurulması hakkındaki kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Geçici Komisyon raporu (Millet Mec
lisi 1/446; Cumhuriyet Senatosu 1/899) (S. Sa
yısı : 1135) 

BAŞKAN 
rum. 

Bir takrir vardır okutuyo-

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıda ismi çıkarılan 1135 S. Sayılı kanun 

tasarısı tabedilip sayın üyelere dağıtılmış bu
lunmaktadır. Müstaceliyetine binaen, gelen kâ
ğıtlardan gündeme alınarak ivedilikle görüşül
mesini arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Cahit Ortaç 

Bursa 

Kanunun adı : 
Abana ve Bozkurt adları ile iki ilçe kurul

ması hakkında kanun tasarısı. 

BAŞKAN — Takrirde ismi yazık olan 1135 
S. Sayılı tasarının gündeme alınmasını oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

d. — Umumi hayata müessir âfetler dolayı-
siyle alınacak tedbirlerle yapılacak yardımlara 
dair 15 . 5 . 1959 gün ve 7269 sayılı Kanunun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
bâzı maddeler eklenmesi hakkındaki kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon rapo
ru. (Millet Meclisi 1/231; Cumhuriyet Senato
su 1/903) (S. Sayısı : 1137) (1) 

BAŞKAN — Gündemle ilgili takrirler var
dır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıya ismi çıkarılan (1137) S. Sayılı ka

nun tasarısı tabedilip sayın üyelere dağıtıl
mış bulunmaktadır, önemine ve müstaceliyetine 
binaen. 

Gelen kâğıtlardan gündeme alınarak görü
şülmesini arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Bursa 

Cahit Ortaç 

Kanunun adı : 
Umumi hayta müessir âfetler dolayısiyle 

yapılacak yardımlara dair 15 . 5 . 1959 gün ve 
7269 sayılı Kanunun bâzı madelerinin değişti
rilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi 
hakkında kanun tasarısı. (1/903) 

MUSLİHlTTİN YILMAZ METE (Adana) — 
Bu takririn aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
MUSLİHlTTİN YILMAZ METE (Adana) — 

Muhterem Başkan, saygı değer arkadaşlarım; 
umumi hayata müessir âfetler dolayısiyle alına
cak tedbirlerin neler olduğunu gösterir elimiz
de bir kanun mevcudolduğu halde âfete mâruz 
kaJmış bölgelerde insanlık hissinden başka her 
hangi bir duygunun yer almaması lâzımgeldiği 

(1) 1137 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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halde, keyfî tatbik edilmekte bulunan bir ka
nunun bâzı maddeleri değiştirilecek. Ne zaman 
muttali oluyoruz? Dün basılıyor, bugün elimize 
geçiyor ve hemen görüşmesine geçiyoruz. Ol
maz arkadaşlarım. Ben birkaç misal biliyorum 
ki, bundan önceki kanun maddeleri tarafsız bir 
şekilde vatandaşın dertlerini, vatandaşın mâruz 
kaldığı sıkıntıyı gidermek için iyi niyetle değil, 
bâzı politik tesirlerle yanlış şekilde kullanıl
mıştır. Buna dair misallerim vardır. Hattâ şu 
anda Senatonun yüce kürsüsünü işgal eden sa
yın hemşehrimin de bildiği bâzı misallerim var. 
Sizleri işgal etmemek için söylemiyorum. Hemen 
hepinizin başından geçmiştir. Türkiye'nin bir
çok bölgelerinde sel, zelzele gibi âfetler yurdu
muzda birkaç yıldan beri birçok insana zarar 
vermiştir, maddi zarar vermiştir, can kaybına 
uğratmıştır. Bunların telâfisi mevcut kanuna 
göre iyi bir şekilde giderilmesi lâzımgelirken 
maalesef politik tesirler altında kalınmıştır. Bu 
sebeple bu gibi yani, mevcut kanunun keyfî bir 
şekilde kullanılmasına engel olabilmemiz için 
bize mühlet verilsin ve bugün bu kanun görü
şülmesin. Daha hazırlıklı olalım, maddeleri in-
celiyelim, keyfiliği ortadan kaldıracak hüküm
ler getirelim. Bu sebeple istirham ediyorum ar
kadaşlarım, bu takririn aleyhinde oy kullanıl
sın. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN" — Sayın Tuna lehinde buyurun. 
AHMET MUSRET TUNA (Kastamonu) — 

Muhterem arkadaşlarım, benden evvel konuşan 
muhterem hatip arkadaşımın bir noktada ya
nıldığını zanediyorum. Bu kanım bir sene kadar 
evvel Yüce Heyetinizin huzuruna geldi çeşitli 
maddeleri didiklene didiklene son şeklini aldı ve 
bu kanun Mecliste değişikliklerden sonra Bü
yük Millet Meclisine gitti, bir müddet bakımın
dan Millet Meclisiyle Senato arasında ihtilâf 
doğdu, Sayın Cumhurbaşkanımız bir kere daha 
müzakere edilmesi için veto ettiler. Binaenaleyh, 
bu kanunun pek ansızın elimize geçtiği ve üze
rinde görüşme imkânı bulunmadığı ve müzake
resine geçildiği yolundaki itiraz varit değildir. 
Biz bu kanunu uzun bir müzakereye tabi tut
tuk, kabul ettik, veto dolayısiyle tekrar huzu
runuza gelmektedir. Maddeleri malûmunuzdur. 
Takrire iltifat olunmasını ve müzakeresinin ik
malini biz de istirham etmekteyiz. 

[ BAŞKAN —• Takrirde ismi yazılı 1137* sıra 
sayılı kanun tasarısının gündeme alınmasını oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Raporun okunup okunmaması hususunu oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü hakkında söz Sayın Hazer'in. 
Buyurun Sayın Hazer. 

MEHMET HAZER (Kars) — Sayın arka
daşlar, bâzı sebeplerle gecikmiş bir tasarı in
şallah bugün kanunlaşır. Bu tasarının çok eski 
bir tarihten beri Meclis komisyonlarında dolaş
tığını ve nihayet başka bir vesile ile Sayın 
Cumhurbaşkanı tarafından veto edilen kanun
lar arasına girdiğini Yüksek Heyetiniz biliyor. 
Tasarı yeni bâzı hükümler getirmektedir. Bu 
hükümlerin birçoklarını, bendeniz, bir komis-

I yonım başkanı olarak başından sonuna kadar 
tetkik etmiş, tasvibetmişimdir. Şimdi de oyum 
bu tasarının biran evvel kanuniyet kasbetmesi 
yolunda tecelli edecektir. Yalnız, kanunun ge
tirdiği yeni tedbirler, yeni yardımların işiiye-
bilmesi için halen mevcut tatbikatın şöyle bir 
kenarından gözden geçirilmesinde fayda müta
lâa etmekteyim. Tatbikatta bunun türlü mah
zurlarım görmüş bir arkadaşınız olarak bu âfet
ler hakkındaki tedbirlerin iyi yürümediğini esef
le müşahade ettim. Bunun iki sebepten ileri gel
diği kanaatindeyim. 

Birisi, maalesef kadrolarımız, böyle hizmet
leri yürütecek nitelikte ve hazırlıkta değildir. 
Yani Devlet personeli, tümü ile, bölgelerinde 
husule gelen bu umumi hayata müessir âfetleri 
önîiyecek bir teşkilât, bir organizasyon içinde 
değil. Hâdise vukubulduktan sonra teşkilâtlan
ma lüzumu duyulmakta, Hükümet elinden ge
len yardımı merkezden taşraya taşımak için ça
balamakta, mahallî idareler, mahallî hükümet 

I bu hususta birtakım tedbirler düşünmekte ve bü-
I tün bunların realizasyonu için uzun zaman geç

mektedir. Bu sebeple yapılan hizmetler mak
sada erişememekte, şikâyetler kısa zamanda 
önlenememektedir. Bir misâl arz edeyim, 1983 
yılında Kars'ın İğdır ve Aralık ilçelerinle dep
rem oldu. O tarihte arz ettiğim esaslar dâhi
linde merkezden hükümet ve mahallî idareler 
yardıma koştular. Fakat önceden hazırlık ya-

I pılmadığı için, lüzumlu teşkilât kurulmadığı 
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için yardımlar yerine geç yetişti. Gidenler de 
maksada kullanılmadı ve şikâyetler de devam 
etti. Meselâ bunlardan birini halen bu sefer 
Kars'ta bizzat tetkik ettim, İğdır kazasının 
Taşkurun bucağında yıkılan evler henüz yapıl
mamıştır, raporu vardır, tetkikat yapılmış, za
rar gören vatandaşlar dışarıda, sebebini sordum; 
sebebi, o bölgenin kadostrosu yapılmamış. Eğer 
kadastro yardım yapılması için şart ise bu yar
dımla birlikte kadastronun gitmesi lâzım. Bir 
yardımın, kaç sene sonra yapılacağı belli olmı-
yan bir kadostro faaliyetine talik edilmesi mak
sadın dışında, yeni yeni sızıltıları, yeni yeni şi
kâyetleri davet eder. Bunun gibi yapılan hiz
met ve işlerde ve verilen yardımlarda bâzı yer
lerde yetersiz. Bugüne kadar tatbik edilen u"iü 
malûm bulunduğu üzere, evini yapana yardım, 
esasına göre muayyen bir yardım yapılmaktadır. 
Fakat, bâzı bölgelerde bu yapılan yardımlar ih
tiyaca yetmemektedir. Köylerde 10 bin, kasaba
larda 15 bin esasına göre ayarlanan bu yardım
lar yeni kanunla artırılacaktır. Fakat arkadaş
lar, artırılsa da teknik kadro tam olmadığı için 
ve imar ve İskân Bakanlığının kadroları her ka
zada teşekkül etmediği için bu hizmetler, mik
tarı artırılsa da yürütülememektedir, Sosyal 
mesken yapımında mahallinden müşahedeme is
tinaden söylüyorum, sosyal merken inşası için 
Kars'ta bir teşebbüse girişilmiş, Kars'ın Arpa
çay ilçesinde, fakat imar ve İskân Bakanlığının 
bu kasada teşkilâtı olmadığı için, bir mimarı 
bulunmadığı için, vilâyat yazmış Bakanlığa, Ba
kanlık cevap vermiş, Erzurum'dan mimar gön
dereceğiz diye, Erzurum'dan mimar gelmemi*. 
ve aradan geçen bu 5 - 6 yıl içinde bu sosyal 
meskenler yapılmamış, bu yardımlar da işleme
miştir ve son yeni bir hâdisede yine İğdır'ın su 
baskınına mâruz kalan iki üç köyünde Dize, Aşa
ğı ve Yukarı Alicanlar köyü yerle yeksan olmuş. 
Buraya Sayın Bakan da teşrif etmişler, mahal
linde görmüşler, köylerin yeri değiştirilecek. 
Bunlar teknik meseleler, lüzumludur değiştiril
sin, fakat, henüz bu vatandaşların bu Kışa ka
dar yerleştirilip yerleştirilnıiyeceği şüphesi o 
mıntakada yaygın haldedir. Prefabrikasyon ev
ler verileceği vaad edilmiş, köy için başka yer 
gösterilmiş fakat, bunların muameleleri henüz 
tamamlanmamıştır. Biliyorum, bunlar kolay şey
ler değildir, bir ay, içinde iki ay içinde yetişti
rilemez. Arz ettiğim sebeplerle, kadro yetersiz

liği, teknik imkânların yetersizliği, fakat eldeki 
imkânları hiç olmazsa bir forse ederek kısa za
manda netice alacak gibi kullanmak lâzımdır. 

Aksi takdirde 1963 te deprem gören vatan
daş 1969 da evsiz kalır ve Hükümetten şikayetçi 
olur, perişan olur, istihsal gücü bulamaz. Binaen
aleyh yeni yapılacak yardımlarda müddet artı
rılması, miktar artırılması gibi tedbirler lâzım
dır ama kâfi değildir. Kâfi olabilmesi için veri
leni heder etmeden, 100 kuruşla hiç olmazsa 80 
kuruşluk iş yapmak, hiç olmazsa yılı içinde fe
lâketzedeleri barındırmanın çarelerini bulmak 
lâzımdır. İmar ve İskân Bakanlığının kuruldu
ğu günden beri bu kabîl tedbirlere el atmış
tır, biri bitmeden bir diğeri çıkmıştır, burada 
Hükümetlerin ne bugünün Hükümeti ne de dü
nün Hükümetinin kusuru yok, hâdiseler birbirini 
ve felâketler birbirini takibediyor ama biz de 
böyle bir bölgede yaşıyan bir milletin mesuli
yetini taşıyoruz. Japonlar gibi muhtemel hâdi
seleri önliyecek tedbirleri önceden hazırlamaya 
mecburuz. Sel geldi, deprem oldu, yangın çık
tı. Ondan sonra tedbir arıyoruz; kimi yerde kı
rık kazma, kimi yerde paslı kürek, kimi yerde 
yırtık çadır ile işe başlıyoruz. Tabiî neticede 
böyle aletlerle alman neticeler de böyle olur. 
Yani kem aletle kemalât olmuyor. Onun için Sa
yın Bakan arkadaşımdan bilhassa rica ediyorum. 
Türkiye'de, inşallah olmaz fakat olur diye her 
tedbiri basından düşünmeliyiz, çadırını, malze
mesini, ekiplerini önceden kurmalıyız. Kanun
da hüküm var, yangını söndürmek, yaralıları 
kaldırmak falan, bunların hepsi maalesef çok 
eski kanunlarda yer almış, tatbikatı güç, hat
tâ bâzı yerlerde imkânsız hükümlerdir. Bu 
hükümleri işletecek, enerjik, ciddî tedbirler 
lâzımdır. Onun için merkezden taşraya doğru 
yeni esaslarda hazırlık yapmalıyız ve verilen 
yardımları hem yerine zamanında yetiştirmek, 
hem de dertlere zamanında çare bulmak mec
buriyetindeyiz. Aksi takdirde, 1963 ün şikâyet
lerini 1968 de ve Allah korusun 1968 in şikâ
yetlerini de belki 1972 de içimiz yanarak tek
rarlamak mecburiyetinde kalırız. Ben yine arz 
edeyim, bildiğim birtakım misaller vardır, heye
lana mâruz kalmış köyler vardır. Tümü ile yeri 
gösterilmiş, heyelan var denmiş, adam yeni bir 
tesis kuramıyor, yeni bir bina yapamıyor, Hü
kümet kaldıramıyor. Bir kısmı gidiyor, bir 

j kısmı kalıyor. Yalnız ev nakletmek ihtiyaca 
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kâfi gelmiyor. Bunları müstahsil hale getirmek 
için toprağı ile, iskânı ile, ziraati ile beraber dü
şünmek lâzımdır. Bunların hepsi bilinen fakat 
maalesef bugüne kadar tam bir tedbire bağlan-
mıyan konulardır. 

Ben maddeler hakkında belki lüzum görülür, 
maruzatta bulunacağım. Şahsen takibettiğim ve 
yıllardan beri ıstırabını çektiğim yangın, sel 
basması, heyelan ve depremden zarar göre yıl
lardan beri şikâyetçi olan, ıstırabını çeken va
tandaşlarımın dertlerinin Hükümetçe de tak
dir edilerek biran evvel bir esa,slı usul ve 
verimli metoda bağlanmasını istirham edivorum. 
Yoksa bu kanunlardaki hükümler su veva bu is
tikamette değişir. miktarlar da artırılabilir, vet-
kililer de çoğaltılabilir ama esas işletilmelidir. 
Esas islemiyor arkadaşlar. Devlet kodrosu bu 
hususta hazırlıklı değil, iyi eğitilmemiştir. Bir
çok verelere teknik personel muvakkaten gidip 
gelmektedir. Koca bir yancın veya bir deprem 
bölgesinde vazife görmek için gönderilen 2 - 3 
mühendis sağı solu tetkik ettikten sonra dönüp 
ve rapor veriyor, raporlar heyetten geçiyor, bun
dan vatandaş tatmin olmuvor çünkü rakorların 
neticesi eıkmıvor. Çünkü tetkikat vatandaşı daha 
bidayette ürkütmüştür. Geçmiş acı tecrübeler, 
zamanında çaresi bulunmıyan yaralar, bu yeni 
raporların bu yeni çalışmaların da ötekiler gi
bi olacağı kanaatini doğurmaktadır. Ciddî bir 
mesele üzerindeyiz. Derin bir tetkik istiven, 
ciddî hazırlık istiven bir mesele üzerindeyiz. 
Bu kanunla getirilen tedbirler lüzumludur, 
faydalıdır ama yetersizdir. Savın Hükümetten. 
Sayın Bakan arkadaşımdan istirham ediyorum, 
az is fakat tam iş esas alınmalı. Yoksa bütün 
Türkive've şâmil kalmış isler vardır, hepsi ya
rım. Hic olmazsa bunların bir kısmını -progra
ma bağlayıp bir kısmını bitirelim de öbür kıs
mını başka zamana alalım. Adamı bidayette 
meskene kavuşturalım, ondan sonra köprüyü 
ikinci sene yapalım, yolu başka bir zaman ya
palım ama her halükârda başladığımız işi biti
relim. Başlananlar bitmemiştir, yarım kalan 
işler yapılanlardan çoktur. Yapılanların çoğu da 
arızalı, hatalı ve yıkılmak üzeredir. Bunların da 
misallerini verebilirim, mahallinde görmü-
şümdür. Bunda vatandaşın da kusuru vardır. 
Hükümet yardım yanıyor, bir kazada olmuş, 
yardım görenler işi bir mütaahhide vermişler o 
nüve meskenleri, mütaahhit perişan etmiş. Hü-
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i kümet karışamıyor, vatandaş hakkını alamıyor, 
ne bu binaların içine oturabiliyor, ne satabili
yor ne de vatandaş borçtan kurtulabiliyor. 
Bunun Türkiye'de çok misalleri vardır. Bu 
meskenleri lüks değil, ucuz mesken, sağlam 
mesken fakat ciddî bir tatbikatla biran evvel 
bu dertleri sonuçlandıran bir tatbikat bekliyo
ruz. Hükümet bu istikamette başarılı olursa 
biz kendisine yardımcı olacağız. Bu itibarla da 
bu tasarının tümünü maksada uygun bir tatbi
kata kavuşması dileği ile tasvibediyorum. Te
şekkür ederim. 

BAŞKAN — Savın östürkeine. 
EÎPAT ÖZTÜRKCINE (istanbul) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım, tasan kanun
laştığı zaman cemiyetimizin büyük bir sosval ya
rasını tedavi edecek yolları göstermektedir. 
Yalnız bendenizin söz almamın sebebi, bâzı 
maddelerde maddî hata olduğu içindir. Kanu
nun anaruhu... («tümü, tümü» sesleri) Kanunun 
tümü hakkında konuşuyorum, 7369 sayılı Kanu
nun bâzı maddeleri değiştirilmiştir. Bu değişti
rilen 1 nci maddede zikredilmiştir. Ve 1 nci 
maddedeki (D) harfi büvük harfle yazılmış, di-
s-er maddelerde ise küçük harflerle yazılmıştır. 
Bu doğru bir usuldür. Yalnız bu böyle devam 
ederken aynı değişikliği de 42 nci madde sanki 
yeni bir maddeymiş gibi, madde büvük (D) 
harfi ile. 43 ncü madde yine büyük (D) harfi 
ile, .erenini 6 nci ve 7 nci maddelere tekabül eden 
maddedeki madde de yine büyük (D) harfle
riyle yazılmış durumdadır. Halbuki bunlar 
değişikliğe tabi olan... 

BAŞKAN — Sayın öztürkcine bir dakika 
efendim, sövlediğiniz doğrudur fakat yeri geldi
ği zaman lütfen işaret buyurursanız o zaman 
tashih ederiz. Üzerinde vakit kaybetmiyelim 
lütfen. 

RÎFAT ÖZTÜRKCİNE (Devamla) — Mâru
zâtım bundan ibarettir, bu maddî hataların dü
zeltilmesi yerinde olacaktır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Sayın Melen 
buyurun. 

FERİD MELEN (Van) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; yurdumuzun, âfetle
rin çok olduğu ve sık olduğu bir diyar olduğunu 
hepiniz biliyorsunuz ve âfetlerin tesirlerini önli-
yecek veya azaltacak tesisler ikmal edilinceye 

I kadar, bu durum devam edecektir. Bu sebeple 
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âfet işlerine Devletin yeteri kadar ehemmiyet 
vermesi lâzımdır. Bu kanunu da bu sebeple ye
rinde buluyorum, heyeti umumiyesi itibariyle. 

Yalnız, Sayın Hazer arkadaşımızın işaret et
tiği gibi, bendeniz de bu vesile ile müşahedele
rimin, bugüne kadar âfetler dolayısiyle yap
tığım müşahedelerimin birkaçına işaret etmek 
istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, âfetlerin tesirleri
ni asgari hadde indirecek teşkilâtımız maale
sef yok denecek haldedir. Yani, bizim âfetler 
için memur bakanlığımızın teşkilât ve teçhizat-
lanma bakımından yeterli bir halde olmadığı
nı zannediyorum ki, Hükümet de kabul edebi
liyor. Kurtarma ve yardım tedbirlerini zama
nında işletemiyoruz. Bu yüzden âfetlerin vu-
kubulduğu anda birçok yerde panikler olduğu, 
halkın paniğe kapıldığı ve bundan dolayı da 
âfetlerin tesirlerinin daha da arttığına ait mi
saller görüyoruz, hepiniz görüyorsunuz. Ha
berleşme zamanında yapılamıyor. Birçok yer
lerde faraza âfet oluyor, radyolar dahi henüz 
köylerden haber alınamamıştır, diye maalesef 
haber veriyor. Hükümet merkezinin âfetlerden 
çok zaman sonra haber aldığı hâdiseler vardır. 
Bir tanesini ben arz edeceğim. Bizim geçenler
de Van'ın Erciş kazasının Çelebibağ köyüne sel 
gelmiş. Sel köyün evlerinin çoğuna girmiş. 
Hükümet merkezini ben haberdar ettim. Âfet
ler Umum Müdürüne ben telefon ettim, haber 
verdim. Kaymakamla, telsizle muhabere ederek 
böyle bir âfet olduğunu Hükümet merkezi on
dan sonra tesbit edebildi. Bu sebeple iyi işliyen 
bir mekanizmamız yoktur. Ânında âfeti köy
den kasabaya, kasabadan vilâyete, vilâyetten 
Hükümet Merkezine yıldırım süratiyle intikal 
ettirecek şekilde, otomatik şekilde işliyen bir 
teşkilâtımız maalesef mevcut değildir. Bunun 
dışında Devlet teşkilâtımız olan yerler de ha
zırlıksızdır maalesef. Faraza âfet olduğu za
man bir ilçede kaymakam ne yapacaktır, mal 
müdürünün vazifesi nedir, sağlık ekiplerimiz 
nasıl çalışacaktır, PTT nasıl çalışacaktır, mu
habere imkânları munkati olduğu takdirde 
hangi vasıtaları kullanacağız. Bütün bunla
rın hakikaten âfet olmadan evvel hazırlanmış 
olması ve tatbikatla, mümareselerle Devlet teş
kilâtının âfet anında nasıl hareket edeceğinin 
bütün teferruatiyle tesbit edilmiş olması lâ
zım ki Devlet teşkilâtımız âfet halinde müessir 

şekilde bir müdahale yapabilsin. Bu bakımdan 
hazin denecek bir vaziyetteyiz. Adapazarı 'nda 
âfet olduğu zaman birçok parti vazifelileri git
mişti. Biz de bu meyanda gittik. 8 saat sonra 
dahi Devlet memurlarını bir şaşkınlık içinde 
gördük. Ne vazife yapacağını bilemiyordu. 
Herkes bir vazifeye koşmakta idi ama intizam
sız ve ahenksiz idi. Nasıl harbe hazırlanırken, 
kıtaları harbe hazırlarken veyahut sivil hal
kı harbe hazırlarken daha sulh zamanından 
sık sık mümareseler, tatbikat ve saire yapılı
yorsa, ben bir aralık idarecilik yaptım, kay
makamlık yaptım, bana bir seferberlik takvi
mi vermişlerdi. Hakikaten bugün de hatırlıyo
rum, şahane bir şeydi, çok iyi hazırlanmış bir 
şeydi. Seferberlik anında kim ne yapacaktır, 
vazifesi nedir, idare âmirleri bunu tesbit etme
ye mecburdur. Burada da öyle olması lâzımdır. 
Bir âfet halinde Devlet teşkilâtının ne şekilde 
vazife göreceğini geniş, uzun tatbikatla, sık 
sık yapılacak tatbikatla öğretmek, talim etmek 
ve hazırlamak lâzımdır. Başka şekilde arz et
tiğim gibi âfetin tesirleri ve yaptığı tahribat 
daha büyük oluyor ve halkın imdadına Devlet 
olarak koşamıyoruz. 

Sonra, imar ve iskân Bakanlığımız da iti
raf etmeli, bu mevzuda teçhizatsızdır. Bunlar 
için hazır elinde kadroları mevcut değildir. 
İcabında kamyonlara, otomobillere atıp mahal
line koşturacak kadroları mevcut değildir. Kı-
zılayı kullanmak istiyorlar. Kızılayı kullanmak 
da bir yoldur ama Kızılaym da hazır olup olma
dığının, her yerde depoları olup olmadığının 
tetkik edilmesi lâzımdır. Eğer bu kanunda 
bâzı hükümler gördük, bunu sağlıyacak, teç
hizat bakımından da bakanlığı teçhiz ederse, 
bir hazır teşkilât meydana getirilmesi, bakan
lığın emrinde, valilerin emrinde bir hazır teş
kilât, bir teçhizli teşkilât meydana getirilme
sine imkân verilirse şüphesiz âfet neticeleriyle 
mücadelemiz daha kolay olur. Yine âfetten 
zarar görenlere âcil yardımı dahi zamanında 
çoğu zaman yetiştiremiyoruz. Geç kalınıyor. 
Panik yapıyor halk. Bu da arz ettiğim gibi 
âfet daha olmadan evvel yapılacak hazırlığa 
bağlı olacaktır. Âcil yardım dışında vatandaş
lara ev yaptırmak için ve yahut başka şekilde 
zararlarını telâfi etmek için yaptığımız ve ya
pacağımız yardımların da bugüne kadar çok 
geç kalındığına ait misaller gördüm ben. 1962 
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de benim seçim çevresinde vukubulan âfetten ı 
sonra inşa edilmiş olan âfet evlerine daha bu- j 
güne kadar vatandaşlar girememişlerdir. Ha- | 
len sıra bekliyorlar. Bu biraz da belki malî 
imkânsızlıklardan doğuyor. Sık sık âfet oluyor. 
Âfetler Bakanlığının koşacağı mevzular çoğa
lıyor, sıraya koyuyor bunları. Bu şekilde sı
raya koymak suretiyle bunların imdadına 5, 
8, 10 sene sonra koşacaksak G vakit bu yardı
mın değeri de kalmıyor. Binaenaleyh en kısa 
bir zamanda bu yardımı yapabilmeliyiz ki, fay
dalı olsun, müessir olsun. Âfetten zarar gören | 
vatandaşlar biran evvel tekrar müstahsil du- | 
ruma geçebilsin. Ben bir başka hususa bu ve
sile ile temas etmek istiyorum. Bizim Doğu -
Anadolu bölgemizde yapılan âfet evlerinin bir 
kısmının faraza bir tanesini misal olarak ve
riyorum, hudut üzerinde bir Saray nahiyesi 
var, zannediyorum yüzden fazla bina yapılmış 
fakat çok pahalı olduğu için halk borç altına 
girmek istemiyor ve bunlar boş kalmaktadır. 
Filhakika mevcut kanuna göre maliyetinden 
yüzde elli nisbetinde bir tenzilât yapılmışsa da 
yine bedel çok gelmektedir. Sebebi şudur : 
Doğuda umumiyetle maliyet yüksektir. Fara
za Ankara'da 10 - 20 bin liraya yaptığımız bir 
binayı Van'da, Ağrı'da 40 bin liraya mal ede
biliyorsunuz. Hakkâri'de ise 50 - 60 bin liraya 
mal edebiliyorsunuz. Yüzde elli tenzilât yapsa
nız dahi oradaki köylü böyle bir borç altına 
girmekten endişe ediyor. Şahsan üç dört sene
dir gidiyorum, yalvarıyorum, «gidin bu bina
lara, Hükümet belki ilerde bir şey yapar» di
ye. Yine girmemektedirler. Bu hususi duru
mun. özel durumun da dikkate alınarak bun
ların ödiyebilecekleri bir bedelle bu âfet evle
rinin ve yahut âfetten zarar görenlere yapılan 
tesislerin teslimidir. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Soydan. 
HİLMİ SOYDAN (Maraş) — Muhterem Baş

kan, muhterem Senato üye arkadaşlarım; umu
mi hayata müessir âfetler dolayısiyle getirilen 
kanunlar cidden sosyal bünyemize uygun bir 
kanundur. Ancak şunu arz etmek isterim M, 
bu âcil sebepler dolayısiyle yapılan tatbikatta 
çıkan mâniler şunlardır : Vatandaşa bir bina 
inşası suretilyle ve binaların yapılması iktiza 
eden yerlerde mülkiyet ihtilâflarının çıkması 
hizmeti aksak yola götürmektedir, öyle haller 
vardır ki, bir anda bizim Maraş iline bağlı | 

i Elbistan kazasının Maraba ve Ilgın köylerinde 
j yer altı sularının kaynaması sebebiyle iki köy 

bataklık içinde kalmış. 
Şimdi, hizmeti uzatan sebeplerden birisi ye

ni iskân edilecek binaların mülkiyet mevzula
rında çıkmaktadır. Şimdi Medeni Kanun yö
nünden mülkiyetin bir kısmı müşterektir, bir 
kısmı iştirak halindedir. Müşterek mülkiyet 
mevzuunda büyük hissedarlarla şeriklerden bü
yük hissedarların ekseriyeti ile karar vermesi 
lâzımdır. İdari tasarrufta iştirak halindeki mül-

| kiyette biliyorsunuz, tamamının karar vermesi 
| lâzımdır. Büyük hissedarlar ve şerikler yanaş

madığı takdirde mülkiyette ihtilâf doğuyor, hiz
met aksıyor. Müessir âfetler dolayısiyle t u hiz
metin aksamaması babında bir de istimlâk yö
nünden yeni bir durumun ihdası zarureti hâsıl 
olmaktadır. Şu hale göre hizmetin bir an evvel 
gelmesi için doğrudan doğruya mülkiyeti ihti
laflı olan yerlerde istimlâk etmek suretiyle 
hizmetin yapılması ve inşaa edilmesinde zaruret 
vardır. 

Maruzatım bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Baysoy. 
FEHMİ BAYSOY (Erzincan) — Muhterem 

arkadaşlarım, umumi hayata müessir âfetlerle 
ilgili kanun tasarısı bir hayli yenilik getirmiş. 
lîasırlıyanlara ve başta Sayın Bakana bu ko
nuda teşekkür ederim. Yalnız bu kadar mühim 
bîr kanun, hele bilhassa bizim gibi böyle her se
ne âfeti bulunan bir memleketin çocuğu olarak 
böyle mühim bir kanunu çok derinliğine tetkik 
edip, bâzı görgülerimizi burada intikal ettirdi
ğimi zaman belki ilgililere bir ışık tutardık. 
Ancak tasarı dün tab edilmiş ve bugün Meclisi
mize gelmiştir. Binaenaleyh, şöyle derinliğine 
tetkik etmek imkânına sahibolamadım. Şöyle 
kısa zamanda yaptığım tetkiklerde gördüm ki, 
hakikaten bir hayli yenilik getirilmiş. Meselâ 
işleri daha kolay ve daha çabuk tertipliyebil-
ınek imkânları sağlanmış, Sonra, 20 seneden, 30 
seneye borçlandırma mevzuunu çıkarmış. Eski
den yine olmıyan, âfete uğrıyan bir mahaldeki 
yalnız, evler nazarı itibara alınırken, orada bir 
fırıncının, bir dükkâncının geçim vasıtası olan 
dükkânı için birşey verilmiyordu. Bu sefer bu 
da derpiş edilmiş. Ve buna benzer bir hayli ko
laylıklar gösterilmiştir. 

Şimdi bu kanunun asıl mühim tarafı ben
ce, talimatnamesi hazırlanırken üzerinde durul-
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ması lâzımgelen şeyler vardır. Biz çok zaman 
âfeti bekleriz. Âfet gelir, cndan sonra, o afet
zedeleri yerleştirmekle uğraşır dururuz. Şimdi 
bu sene Erzincan Ovası büyük bir âfet geçirdi 
bir : Fırat tastı iki kol arasında kalan köyler
den bir kısmını su bastı. Bunlardan meselâ, Kü-
çükkadağan köyü, gittik o zaman ben de orada 
bulunuyordum. Hakikaten Hükümet ve bilhassa 
Ordu büyük yardımlarda bulundu, setlerin yük
seltilmesinde gece gündüz çalıştı, diğer köyle
rin basmasını önledi. Bunlar güzel şeyler. Fa
kat demin Feri d Bey arkadaşım da ve diğer ar
kadaşlarınım da kısmen temas ettikleri gibi, 
kimin ne yapacağı belli değil. Yani bir yığınak 
var, gidiyorsunuz şuradaki köyün başına, asker 
var, araba var, bütün dairelerin vasıtaları ora
da, daire müdürleri orada, ama her kafadan bir 
ses çıkıyor. Hani isi organize edecek kimse yok. 
öbür köye gidiyorsunuz yine aynı vaziyette. 
Hem zaman heder oluyor, hem imkânlar heder 
oluyor. Şu halde bu talimatnameler nazarı iti
bara alınırken hakikaten bir tavkim mı yapıla
caktır, yahut işte neyse., Bir esasa bağlanması 
yerinde olur. Sonra, bu köyde, şimdi rakam 
olarak hatırımda değil, 15 -20 ev, yahut belki 
30 ev tamamiyle yıkılmış, Bir kısmı çatlamış, 
yıkılmak üzere, bir kısmına hiçbir şey olmamış. 
Birşey olmıyanlar şunlar; zeminden itibaren 
yarım metre kadar taşla örülen binalar; zaten 
o binaların hepsi kerpiçtir, kerpiçle örülen bi
nalara birşey olmamış. Buna mukabil zeminde 
taşı olmıyan binaların hepsi yıkılmış, taşı az 
olan binalar da patlak - çatlak halde. Şimdi 
adamlar derler ki, efendim, biz bu felâketi 
gördükten sonra aklımız başımıza geldi, demek 
ki, taşı biraz daha fazla koymamız lâzımdı. 
Fakat iki kolun arasında olduğu için oraya taı 
çok uzaklardan geliyor ve çok pahalıya mal 
oluyor. Şu halde Devlet bize yardım yapar da 
hani, kendi evini yapana yardım faslından, 
yardım yaparda biz bu binamızı tekrar söker, 
BU basmaması için işte yarım metre taştan 
örersek demek ki bir daha böyle ufak tefek 
zararlarla veya su baskını ile evimiz harabol-
mıyacak. Şu halde böyle âfetlere ki, kanunda 
kısmen temas edilmiş zaten, vuku muhtemel 
âfetlere daha evelden tedbirini muhakkak al
mak lâzım. 

ikincisi bu işleri yaparkende merkeziyet
çilikten de uzaklaşmak lâzımgelir. Erzincan'da 
bulunduğum sırada bir köy için talimat veril
miş jeolog gönderilmiş. Fakat üç - dört sene
dir bir yer ihtilâfı yüzünden halledilmiyen bir 
köy daha var, kayma yapmış, yerleştirilecek 
fakat yerleştirilemiyor. Yardara Köyü Ke
mah'ın, jeologa söylenmiş, efendim, demiş bana 
falan yer için emir ve talimat verildi. Bina
enaleyh, ben oraya gidemem. Telle müracaat 
edilmiş, sonradan geldim, ben, Âfetler Dairesi 
Reisine rica ettim, o gün telle talimat verdiler 
ve giti. Şimdi tasavvur edin, böyle bir takip ol
masaydı jeolog oradan her hangi bir yere ge
çecek. Ondan sonra tekrar aynı şey için tekrar 
dönüp gelecek. Her zaman, hem masraf. Şu hal
de zaten bu sefer galiba valilere biraz daha salâ
hiyet veriliyor. Ancak, talimatname hazırlanır
ken merkezin daha yumuşak davranması çak 
yerinde olur. 

Yine Erzincan 'nın Üzümlü Bucağı ve onun 
civarında köyler vardır. Şimdi bu bucak aşağı -
yukarı bizim kazalarımızın hepsinden büyük
tür. 7 000 küsur nüfusu vardır. Dere dolmuş, 
bu seneki su, işte hadi taştım, taşacağım, di
yor. Fakat gelecek sene bu seneki gibi bir su 
gelirse muhakkak o köydeki derenin iki ta
rafındaki evleri silip, süpürecektir. E., bu, göz-
göre göre bir hakikat, duruyor. Ama bir türlü 
tedbirlerine de tevessül etmedik. Bekliyoruz, 
Allah saklasın yarın dere götürürse bu sefer 
hadi hpp beraber koşacağız. Çünkü nüfusu çok 
kalabalık bir yer. Arz ettiğim gibi Erzincan'ın 
bütün kazalarından daha büyük bir nahiyedir. 
Şu halde birinci derecede duracağımız şey
lerden bir tanesi; ama bu para imkânıdır, or
ganizasyon imkânıdır. Bunların hepsini kabul 
ediyorum. Fakat her halde iyi organize edilir
se mevcut para ile bir hayli daha iş yapılabilir. 
gibi geliyor bana. Binaenaleyh, âfete mâruz 
yerlerde daha evvel tedbirlerin alınması üze
rinde şidedtle durulmasını bilhassa istirham 
etmekteyim. Hepinizi hürmetlerimle selâmlarım. 

BAŞKAN — Bir takrir vardır okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Bâzı ivedi kanunların konuşulmasını temin 

iğin Genel Kurulun 28 . 6 . 1968 günü saat 
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15 te toplanmasına karar verilmesini arz ve 
teklif ederiz. 
C. H. P. Grup Baş. V, G. P. Grup Baş. V. 

istanbul Van 
Fikret Gündoğan Ferid Melen 

Adalet Partisi Grup Baş. V. 
Bursa 

Şeref Kayalar 

BAŞKAN — Takrirde yarın saat 15 te top
lanmak üzere müzakerelere devam talebedil-
mektedir. Bu hususu oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

Sayın Gündoğan, buyurunuz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Değerli 
arkadaşlarım, bu kanun üzerinde bundan ev
velki müzakereler sırasında da söz almıştım 
ve muhterem Bakandan bu kanunu tanzim 
ederken, yani değiştirirken - yeniden tanzim 
ederken anlamına - bâzı hususların mutlaka 
göz önünde bulundurulmasını istirham etmiş
tim. Her halde hatırlıyacaklardır. Fakat, pek 
derinlemesine de olmasa şöyle ilk bakışta gö
rülen odur ki, benim o kere, o defa üzerinde 
durduğum hususlar bu kanunda değişiklik ya
pılırken gereği kadar ele alınmamış ve yeteri 
kadar ihtiyaca cevap verecek şekilde tedvin 
edilmiş. Bilhassa üki husus bence çok mühim 
bu kanunda. Bir böîfe âfete mâruz kalmıştır 
diye fenni raporlarla niteleniyor ve o bölgede 
hiç kimsenin oturmasına cevaz verilmiyor, 
bırakılmıyor, öylesine bir âfet ki hakikaten yer 
kayması gibi meselâ, bir gece yağan bir yağ
mur sonunda bütün evlerin birden yıkılmasını 
intaç ediyor ve o takdirde o köyde, o kasaba
da oturan insanlar ansızın o âfetin felâketine 
mâruz kalıyorlar. Kısmen haberli olarak gelen 

fetler birtakım tedbirleri almayı mümkün 
kılıyor ama, çoğu defa da habersiz gelen âfet
ler olduğu da bir vakıa. Tecrübeye dayanarak 
söylüyorum, bir yerde yer kayması yüzünden 
artık o köyde oturulmanıası karar altına alın
mış ve bu kanunda yazıldığı gibi bütün for
maliteler ikmal edilmiş, fennî raporlar veril
miş ve hiç kimsenin o köyde ikamet etmemesi 
sureti katiyede tembih edilmişken aradan beş 
sene geçmiş olmasına rağmen hâlâ o köyde 
insanlar oturmaktadırlar. Neden oturmakta

dırlar? öünkü, âfet bölgesidir diye nitelendiri
len o bölgede oturan kişilerin ancak bir kısmını 
başka yere nakletmek mümkün olmuştur. Diğer 
kısmı, bizzarur eski evlerinde çatlak - patlak, 
yer kaymasına mâruz kalmış olduğu her hal
lerinden belli olan evlerinde dua ederek oturu
yorlar. Şimdi Sayın Bakan diyeceklerdir ki, 
efendim bir köyü yahut bir kasabayı âfete mâ
ruz bölge diye ilân ettikten sonra toptan ve 
birden bire başka yere nakletmek için elimizde 
maddi imkânlar yok veya teknik imkânlar az. 
Bu belki bir vakıa. Türkiyenin galiba içinde 
bulunduğu umumi şartların bir görüntüsü de 
burası, daha doğrusu bir tarafı da böylelik 
Türkiye ne halde bulunmaktadır ifade ediyor 
ama, hayata değin, hayata kasdedici bir durum 
mevzubahis iken öyle bir durum mevzubahis 
ise artık orada gücümüz azdır, malî kudreti
miz zayıftır, teknik elemanımız yoktur gibi ma
zeret kabule şayan olmasa gerektir. Onun için 
bu kanunda kesin olarak başka yere nakledilme
si gereken ahali topluluklarının naklini çok 
kısa zamanda, ence muvakkaten, sonra daimi 
olarak hüküm altına alan maddelerin sevk edil
miş olmasını isterdim. Birçok misaller verebili
rim, bugün öyle o tehlike içerisinde yasıyan in
sanlar memlekette çokluktadır. Benim aklıma 
bir teklif geliyor. Malî imkânlar nasıl temin 
ederiz diye bu kanun bâzı maddeler sevk etmiş, 
bu arada, her yıl imar ve İskân Bakanlığının 
Bütçesinin ilgili bölümüne konacak ödenek, 
denmiş. Bu tâbir her ne kadar bugüne kadar 
uygulanan kanun tekniğine uygun ise de bana 

eyle geliyor ki, bu tadilin biraz daha mânalan-
dırılması, biraz daha hususileştirilmesi müm
kündür. Bir ortalama bulunup, o yıl imar ve 
iskân Bakanlığı Bütçesine bilhassa bu âfetlere 
sarf edilmek üzere muayyen bir fonun konul
ması mecburi olmalı adeta. Denilecektir ki, 
bütçe müsait değildir, bütçe tekniği müsait de
ğildir, bütçeler şu meclislerden çıkar evet ama, 
bu ülkede yaşıyan insanların hayatını tehdit 
eden bir tehlike baJhis konusu ise, burada âfet 
klâsik usuller, haktik nazariyelerinin geçerli 
olmaması gerekir. Yani Sayın Bakan her yıl 
bu kadar verildi de ondan dolayı bu köyleri 
âfet bölgelerinden sağlam bölgelere naklede
medik gibi bir mazeretin arkasına sığınama-
malıiır. Tedbirini almalıdır, teklif etmelidir. 
Kabul eden Meclisler, etmez. 
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Üzerinde durmak istediğim ikinci bir nok
ta var, yine o zamanda durmuştum. Bu sefer
de maalesef bu kanunda da gereği gibi tedvin 
edilmemiş. Âfete mâruz kalan kişiler başka 
yerlere nakledildikleri takdirde, veyahut 
aynı yerde iskâna tabi tutuldukları takdirde 
birtakım borçlanmalara mâruz bırakılıyorlar; 
ev yapmak için, ve sair barınak ihtiyaçlarını 
gidermeleri için. Bu kanun da da tabiî aynı 
esas muhafaza edilmiş. Ama ben bu kanunun 
ilk müzakeresinde de ifade ettim, bu borçlan
ma isi memleketimizde maksadı temine uygun 
bir usul içinde cereyan etmiyor. Ekseriya pa
ralar kendi evini yapana yardım gibi, nereden 
icadedildiğini pek anlıyamadığım, güya, bir 
teşvik anlamında bir usul ile ev yapacaklara 
veriliyor. O yıl ev yapacaklar kendi başlarına 
bu plân ve programlara uygun ev yapmak im
kânını da bulamıyorlar, ister istemez işi bu 
kabil işlerden anlıyan kimselere havale ediyor
lar. Bir kapkaçtılık alıp yürüyor. Birtakım in-
ısanlar inşaat müteahhidi olarak ortaya çıkıyor
lar, o köylülerin elinden paraları alıyorlar, ev
leri yapmadan çok defa çıkıp gidiyorlar. Bu 
sefer bu kanunda bu kabîl insanlara ceza ol
mak için, veya tazminat kabilinden 500 lira
dan 2 000 liraya kadar bir fon yatırma mec
buriyeti konmaya çalışılmış. Bunu bu madde
nin müzakeresi sırasında da arz edeceğim, ama 
görülüyor ki, bu 500 liradan 2 000 liraya kadar 
tazminat alınarak fona yatırılır ibaresi bir ki
şinin evi için mi yoksa adamın o köyde sıra ile 
20 kişiye 100 kişiye ev yapmayı taahhüdettiği 
zaman o taahhüdü için mi belli olmuyor. Kal
dı ki, bu kadar önemsiz savılacak bir miktarla 
bir kişinin, bir müitaahhidi daha doğrusu di
siplin altına alınabileceğini zannetmek de biraz 
hayalperestlik olur. öyle geîiyorki, tecrübeler
den istifade ederek şöyle bir usulü hâkim kıla
biliriz. Nitekim bu kanunla bu usul bir nebze 
ele alınmış, ihale suretiyle yapılacak inşaat
larda. Hangi inşaatların ihale suretiyle ya
pılacağı neden dolayı bâzı inşaatların ihale su
retiyle yapılacağı, bâzılarının ihale suretiyle 
yapılmıyacağı pek belli değil. Belki Sayın Ba
kan veya Komisyon, efendim bunlar umumi 
hizmete mahsus binalardır v.s. diyeceklerdir 
ama bu maddenin bu metninden ihale sure
tiyle yapılacak inşaatın sadece umumi hizme
te mahsus binalara aidolmadığmı, hususi, özel 
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I kişilere ait binaların ihale suretiyle yapılabi
leceği anlamını taşıyor. Her ne ise, tecrübeler
den istifade edilerek afetzede kişilerin evleri
ni ve barınaklarını tekrar yapmaları için Dev
letin verdiği yardımın en etkin bir şekilde kul
lanılması usulü bu kanuna konmamıştır, male-
sef. Bunun bir çaresi bulunmak gerekir idi. 
Bugün Türkiye'de borçlanmak suretiyle ev 
yapmaya çalışanların felâketleri denecek ka
dar ağır kelime ile tavsif edilecek kadar yay
gın bir hal almıştır, adamlar çok müşkül du
rumdadırlar, biraz evvel teferruatı ile anlattı
ğım gibi kapkaççı mütaahit düzeni cereyan 
ettiği için buraya kadar girmiştir, adamlar 
perişandır. Boşu tosuna borçlanmışlardır. Ev
leri de yapılmamıştır, giden gitmiştir paralar 
heba olmuştur. Bunun için Bakanlık bu iki hu-
susda bu kanunla şâfi, eski tabiri ile, yani 
maksada hadim, maksadı muhakkak ta
hakkuka imkân verecek iki hususu getirme
mesini kınıyorum. Birisi âfet gördüğü ve bun
dan hiç kimsenin artık barınmıyacağı ilmî 
ve resmî, teknik olarak tesbit edilmiş bir yer
de kişilerin parasızlık veya teknik eleman-
sızlık, veya bürokrasi boğazları yüzünden da
ha henüz oturmalarının önlenmediği, diğeri de 
ev yapılırken verilen paraların kapkaççı bir 
düzen elinde heba edildiğini bundan hem Dev
letin hem şahısların zarar gördüğü vakıası 
bu kanunla halledilmemiş. Bu bakımdan bu 
kanun bu taraflarını beğenmiyorum, hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Sayın Kmaytürk. 
ÖMER FA&UK EINAYTÜEK (Burdur) — 

Muhterem Başkan, değerli arkadaşlarım, İmar 
ve iakân Bakanlığının 7269 sayılı Âfetler Ka
nununda bâzı maddelerin değiştirilmesi ve bu 
Kanuna bâzı maddelerin eklenmesi hususunda
ki huzurunuza gatirmiş olduğu kanunun olum
luluğundan bâzı bir kaç genel görüşlerimi arz 
etmek üzere huzurunuza çıktım ve işmar ve is
kân Bakanlığı bu hususustaki çalışmalarını ve 
bu yeni tasarıyı getirmesinden dolayı da bü
yük bir yaraya merhem veya büyük bir aibseyi 
deşdiğinden dolayı da ken'dilerıne teşekkür et
meyi bir borç sayanim. 

Değerli arkadaşlarım, bu kanun üzerinde 
pek çok konuşulabilir. Fakat Yüce Senatonun 

] vakit kaybetmeden ve bu kanundan hizmet 
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bekliyenlere arz etmek bakımından bu kanu
nun süratle çıkmasında büyük fayda vardır. 
Esasen bu kanun ikinci defa görüşülmektedir. 
Hafızalarımızı yenilersek bu kanun veto edi
len 5 kanun arasındadır. Sayın Cumhurbaşkan
lığına Senato Başkanlığımız müddet gecikme
sinden dolayı Millet Meclisi ile aramızda ay
rılık belirmiş ve biz zamanında bu kanunu 
çıkardık, konuştuk diye Sayın Cumhurbaşkan
lığına Senato Başkanlığının itirazı üzerine bu 
kanun veto edilmiştir. Millet Meclisi zamanın
da görüşülmedi diye, pek çok yaptığımız ta
dilleri bertaraf ederek, kenii çıkardığı kanu
nun kabulünü istemiş, Ssnato Başkanlığımız da 
beş kanun arasında, asker; personel ve diğer 
kanunlar arasında bu kanımda vardır, Senato
da bu bakımdan gerek komisyonlarda gerek 
Senatonun yüksek genel kurulunda bu kamın 
çok münakaşa edilmiş ve pek çok yenilikler 
getirildiği senatoca kabul edilmiş, ancak arz 
ettiğim gibi yine Senato Başkanlığının teklifi 
ile veto edilen kanunlar arasındadır. Onun için 
kanun, uzun ıızadıya konuşulmuştur. Bu nok
tayı ifade ettikten sonra kanunun tümü üze
rinde pek çok yenilikler getirdiğini ve Ba
kanlığın bu hususta büyük çalışmalar yaptı
ğını, kendilerine de minnetlerimizi bildirmeyi 
bir vazife sayarız. Bu kanun evvelâ âfet bölge
lerinde alt yapı tesislerine öncelik tanıyor. Ni
tekim bunu yakın mazide geçmiş olan Varto fe
lâketinde 760 kilometre yapılacak olanlarla be
raber 890 kilometre yol yaptığı ve Sakaryada 
da 150 kilometre yol yaptığı önümüzdedir. Bi
naenaleyh alt yapı hizmetlerine önem verdi
ğini hepinizin gözü önündedir. Bugün ait yapı 
hizmetleri bu kanunla ele alındı. Eskiden İmar 
ve iskân Bakanlığı bu alt yapı hizmetlerine de
ğinmiyordu ve bundan dolayı bu âfet mmta-
kasına gidemiyordu. 750 - 800 kilometre yapı
lacak olanlarla beraber Varto da, 150 kilomet
rede Sakarya'da yaptı. Binaenaleyh bununla 
beraber âfete mâruz kalan ve bu âfete mâruz 
kalanlara borçlandırmada müddetleri uzatmış
tır veya ertelemiştir bu kanunla ayrıca fazlaya 
mal olan yapılarda da % 50 bir tenzilât, bir 
yenilik getirmiştir. Binaenaleyh bu bakımdan 
da kanun bu afetzedelerin istedikleri nitelikleri 
pek çok içinde mündemiçtir. Ayrıca âfet böl
geleri ile hasarların tesbitinde ve bununla iliş
kin çalışmalarda sürat sağlamıştır ve bunları 

da bir düzene koymuştur. Böylece tedbirler 
zamanında gitmektedir ve âfet bölgelerinde 
yapılacak yapıların teknik yönden kontrol ve 
düzenlenmesini de ele almıştır. Binaenaleyh 
sayabileceğimiz bu kanunda daha pekook ye
nilikler vardır. Ümidederim ki, Sayın Bakan 
arkadaşımız detayları ile bunları uzun uzun 
izah edeceklerdir. Sayın G-ündoğan arkadaşı
mızın ifade ettikleri tamamen bu kanunun için
de mündemiçtir. Maddelerde eminim ki, Sayın 
Bakanımız dataylariyle ifade edeceklerdir bun
ları. Onun için ben vaktinizi fazla almak iste
miyorum. Yalnız bahsettiğim gibi bu kanun 
2 nci defa görüşülüyor ve âfete mâruz kalan
lara yenilikler getiriyor ve yine alt yapı hiz
metleri getiriyor. Emsalleri önümüzde. Onun 
için süratle bu kanunun vatandaş hizmetine 
arz etmeyi hepimiz için bir vecibe sayarken 
bu kanunu huzurunuza getiren ve bu işe çok 
kendisini vermiş olan Sayın Bakanımıza ve 
teşkilâtına teşekkürü bir vazife sayar, hepinizi 
hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Bingöl. 
ÎSA BİNGÖL (Muş) — Sayın Başkan, muh

terem senatörler, kanunu mazideki hataları tas
hih etmek, gelecekte arzu edilen, matlubolan 
kaideler toplu olarak mütalâa etmek iktiza eder. 
Mazideki geçmiş tatbikatı kürsüyü işgal etmiş 
olan muhterem hatipler kıymetlendirmeye çalış
tılar. Ancak Sezar'm hakkını Sezar'a verelim... 
Muhterem senatörler, 1966 da seçim mmtaka-
mızda Türkiye'nin emsalini görmediği fevkalâ
de büyük, geniş şümullü bir âfet yaşadık. Hem 
de önlenmesi mümkün olmıyan bir âfet. Bu âfet 
iki defa tekerrür etti. Bir, 7 Martta gecenin saat 
ikisinde, bir 19 Ağustos'ta gündüzün saat iki
sinde. Devletin bütün gücünün seferber olduğu
nu. âfetin senesi içinde bertaraf edilmesi çaba
larını ve gayretlerini burada acı çeken, dertlere 
deva bulmaya gayret eden bir memleket evlâdı 
olarak da yaşadım, Onun için burada beyan ede
ceğim hususla? mutlak bir müşahedenin, bir tec
rübenin acı acı yaşanmış yaşantıların arzı ola
caktır. 

Ben 1966 ve 1967 deki tatbikat ile ondan 
evvelkilerin mukayeselerini de düşünerek, dik
kat ederek, derin bir etüdünü yaparak tetkik 
ettim. 7269 sayılı Kanun kifayetsiz idi. Birinci 

| tadil için Yüksek Meclislere geldiği zaman ben-
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deniz de îmar - İskân, Bayındırlık ve Ulaştırma 
komisyonlarında üye olarak bulunuyor, bu ka
nunu hasbel tesadüf, garip bir tecelli eseri ola
rak da izliyordum, O zamanki tadil maddeleri
nin ufak tefek noksanlıklarına da işaret etmiş 
idim. Ama kanunun biran evvel kanunlaşması 
âfet için, huzursuzduk içinde bulunan vatandaş
lara hizmet götürmek görüş ve kanaati ile de bu 
tekliflerden vazgeçmiş, kanunun biran evvel ka
nunlaşmasını temenni etmiş idim. 

Fakat malûmunuz veto müessesesi muhterem 
Cumhurbaşkanımız tarafından veto edildi ve bu 
kanun bir seneden fazla müddetle Mecliste bek
lemiş oldu. Belki şükranla karşılıyacağımız bir 
netice oldu bu. Çünkü 1966 Varto depremi, da
ha doğrusu Doğu depremi ve 1967 de Tuncelü, 
Sakarya depremlerinin de ki, Samsun'daki sel, 
Batı - Anadolu'daki çeşitli mmtakalarda cere
yan eden sel âfetlerinden edinilmiş tecrübelerin 
ışığı içinde kanunun tadil edilmesi istendi. Ge
çen sene komisyondan süratle geçmiş idi. Heyeti 
Umumiyede milletvekili arkadaşların takrirle
rimle bu işi halletmek düşünülmüştü. Tahmin 
ederim ki, yetkili arkadaşlar bu konuyu daha 
iyi izah edeceklerdi, bana düşmiyecek. Yalms, 
kıymetlendirmek istediğim konu şudur : Türki
ye'de son 1 - 2 senede geçmiş büyük âfetlerden 
edinilen intibalarla mazide geçmiş hataların 
mutlak olarak bertaraf edilmesi bilhassa hassa
siyetle tetkik edilmiş ve kanun buna göre hazır
lanmışı ve huzurunuza böyflece getirilmiştir. Ha~ 
kikaten hizmet bekliyen ve tahallûkla hizmet 

bekliyen vatandaşlara biran evvel yetiştirilmesi, 
bir tadil devresi dahi geçiştirilmemesi iktiza 
eder bir kanun haline gelmiştir. Muhterem ha
tipler, yetkililer, her halde muhterem Bakan be
yan edilen hususları kıymetlendireceklerdir, bu
rada kıymetli mütalâalarını arz edeceklerdir. 
Hakikaten âdil tedbirler, bir haftalık müddetin 
15 güne kadar getirilmesi ve yapılması iktiza 
eden konuların yönetmeliklerle bütün teferru
atı ve detayı ile hazırlanma imkânının kanunla 
hazırlanması yetkisinin verilmesi, istimlâklerin 
icrası, kısa zamanda icrası ve hemen icrası, ka
dastrosunun yapılabilmesi ve bu konuda işbirli
ğinin tahakkuk ettirilebilmesi konusu, yangı
nın, selin, daha evvelden vukuu muhtemel hâdi
selerden ilgili diğer Bakanlık mensupları ile lâ-
zımgelen projederin, çalışmaların ve plânların 
yapılması konusu gibi hususların, borçlanma

ların, bedellerin indirilmesinin, bu âfet cereyan 
etmiş mahallerde âmme hizmetlerinin götürül-

j meşinin kanun metninde yerleştirilmiş bulundu-
| ğunu memnuniyetle mütalâa etmekte, görmek

te ve müşahede etmekteyiz. 
Muhterem senatörler, izninizi istirham ede

rek gelmiş, geçmiş tatbikat içinde kanuni yetki
lerin dışında mesuliyet takabbül edilerek karar
namelerle vâki çalışmaları şükranla, minnetle 

! arz etmek isterim. Hiçbir şey yapılamadı, afet
zedelere bir şey getirilmedi konusunu bu büyük 
depremde yapılmış olanların, bizzat müşahede 
ederek beyanım sadece bir methiye olarak değil, 
bir kadirşinaslık olmaktadır. Âmme hizmetleri 
düşünülmüş, afetzedenin medeni ihtiyaçları na
zarı itibara alınmıştır. Ancak, hakikaten âfetin 

i zamanında ve en kısa zamanda bertaraf edilmesi 
konusu ile geçmiş devirlerde hicranı, üzüntüsü, 
yarası ve azabı biraz biraz kabuk bağlamış olan 
afetzedelerin belki ihtiyaçlarının karşılanmasın
da bir nebze, bir müddet önlenmesi belki vâki 
olmuştur ama bu yakın alâkadan dolayı îmar ve 
îskân Bakanlığında bu müessese yetkilileriyle 
temasta edindiğim intibaımda'Türkiye'de afet
zedelerin açıkta, imkânlardan istifade edebilme 
miktarları mümkün olduğu kadar artmakta ve 
ihtiyaç sahiplerinin mümkün olduğu kadar azal
dığı hakikattir. Programlanmış bir çakışmayı 
bizzat müşahede ettiğimizi rahatlıkla ifade ede
bilirim. 

Netice olarak istirhamım şudur : Gelmiş geç
miş tatbikatlarda, gözlüklerde yalnız içbükey 

I olarak muayyen bir istikameti görmiyelim, iki 
tarafı da tetkik edebilelim, çalışmaları takdir 
edelim ve hazırlanmış, huzurunuza getirilmiş 
münakaşa edilebilmekte olan kanunun en kısa 
samanda müzakere edilerek burada hizmet bek
liyen, ihtiyaç bulunan vatandaşlara hediye et
menizi hassaten istirham ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Tasarının üzerinde şimdiye ka
dar sekiz sayın üye konuşmuştur. Yeterlik öner
gesi de vardır. Fakat başkaca söz istiyen olma
dığı için sözü Sayın Bakana veriyorum. Sayın 
imar ve îskân Bakanı Haldun Menteşeoğlu. 

ÎMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Muğla) — Sayın Başkan de
ğerli arkadaşlarım; huzurunuza getirmiş oddu-

I ğumuz kanun tasarısı âfete uğramış vatandaş-
I larımıza kaliteli, süratli hizmeti götürmek mak-
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sadmı gütmektedir. Bu maksada, bu hedefe ula
şabilmek için ihtiyaç duyulan yetkileri ve o yet
kilere dayanarak alınması iktiza eden tedbirler 
manzumesini bünyesinde taşımaktadır. Bendenim 
bu kanunun getirmiş olduğu yeni esasları söyle
meden evvel bu kürsüde konuşmuş olan arka
daşlarımın görüşlerine, tenkidlerine ve sorula
rına cevap arz edeceğim ve sözlerimin sonunda 
da bu kanunun ne gibi yeni prensipler getirdi
ğini özet olarak Yüce Heyetinize takdim edece
ğim. 

Saym Hazer arkadaşım, Bakanlığın âfet hiz
metlerini daha iyi görebilecek bir güce sahibol-
masmı istedi ve âfetin vukuundan evvel yapıl
ması lâzımgeîen hizmetler ve isilerle ilgilenilme
diğini, alınması iktiza eden tedbirler varsa bu 
tedbirlere matuf gayretlerin sâdır olmadığını 
ifade ettiler. Muhterem arkadaşlarım; bu iddia
nın, bu beyanın bir kısmında gerçek vardır, bir 
kısmında da mevcut kanunun bize görev ve yet
ki vermediği için yapılmadığı ela bir gerçektir. 
Kanunların, hükümetlere ve idarelere vazife, 
yetki vermediği hallerde icradan onu istemenin 
mümkün olmadığı da aşikârdır. 

Teskiılât konusuna gelince, yani İmar ve İs
kân Bakanlığının organize olması durumunu; 
tesis edildiği, kurulduğu andan bu ana kadar bir 
tabloda tersim ederseniz son yıllarda teşkilât 
olarak, merkez teşkilâtı olarak ve taşra teşkilâtı 
olarak bir taraftan organizasyona, diğer taraf
tan da reorganizasyona gittiği ve nihayet teş
kilât bakımından bir güce sahibolduğu vakıa
dır. Biz işe başladığımız zaman taşra teşkilâtı 
oüarak İmar, İekân B?kanlığının dört tane bölge 
müdürlüğü vardı. İzmir, İstanbul, Diyarbakır 
ve Erzurum. Bunun dışında İmar - İskân Bakan
lığının taşrada ne illerde, ne ilçelerde hiçbir tek
nik temsilcisi mevcut değildi, Ama bugün 39 ili
mizde imar müdürlükleri kurarak ve âfetler da
iremizi bir umum müdürlük haline getirerek ve 
hizmetleri rasyonel haüe getirmenin icabı olan 
bir bünyeye sahip kılmakla teşkilât halamından 
güçlendiğimiz ve maziye nazaran çok süratle 
güçlendiğimiz bir gerçektir. Arzu ve temenni 
ederdim ki, bu kürsüde konuşan muhterem ar
kadaşım bu noktaya da temas etsin ve İmar ve 
İskân Bakanlığının 1088 yılından 1968 Hazira
nına kadar taşrada 39 imar müdürlüğü kurdu
runca ve hattâ kendilerinin seçim bölgesi olan 

Kars'ta da bu sene İmar Müdürlüğünün kurul
duğunu ifade buyursunlar. 

«Âfetten önce bir çalışma yoktur» dediler. 
Doğrudur. Ama huzurunuzdaki kanun işte bu 
imkânı, bu yetkiyi, bu gücü Bakanlığımıza ge
tirmektedir ve bu tasarının getirdiği en mühim 
prensiptir. Artık Türkiye'de afetzedelerden ön
ce idarenin, icranın ilmî ve ihtisasa dayanan, 
fenne dayanan çalışmaların içine girmesi lâzım
dır. Çünkü Türlüye bugünkü şartları ile bir âfet 
memleketidir. Çünkü, Türkiye'de ortalama ola
rak her yıl 4 - 5 bin hane veya aile çeşitli âfet
lerden zarar görmektedir. 

Arkadaşımız bir noktaya temas etti. Âfet 
vukuu buluyor ama, yıllar geçiyor afetzedelerin 
imdadına koşulmuyor, onların mesken ihtiyacı 
sağlanmıyor dedi. Bu bir gerçektir muhterem 
arkadaşlarım. O kadar gerçektir ki, biz iktida
ra geldiğimiz saman maziden intikal eden 38 
bin âfet talebi aldık ve 1966 yılında biliyorsu
nuz Varto, Muş, Karlıova ve Hınıs'da Türkiye'
nin tarihinde görülmemiş derecede geniş ve et
kili bir âfet vukubuldu, deprem vukubuldu, 20 
bin ev yıkıldı, yüz bin aile evsiz ve barksız 
kaldı ve geçen sene de Sakarya bölgesinde, Bo
lu ve Kocaeli illerinin bulunduğu bölgede yine 
bir deprem oldu ve 7 bine yakın aile evsiz kal
dı. Bia âfete uğrıyan vatandaşlarımızın bu ıstı
raplarını bildiğimiz için Hükümet programı
mızda bir prensibi derpiş ettik. Dedik ki, âfet 
vukuunda devletin yardım edici, iskân edici 
gücü seferber edilecektir. En ağır şartların al
tında dahi Hükümetimiz bu taahhüdünü yerine 
getirmiştir. Varto ve Sakarya depremleri bun
ların. büyük birer misalidir. Ve bu espirinin ta
biî ic-?.bı olarak âfetler yılı içinde karşılanacak
tır, prensibini de koyduk ve bunu da İM sene
den beri yürütmekteyiz ve ek ödenekler ola
rak yürütmekteyiz. Muhterem arkadaşım dedi
ler ki, bu sene Kars'ın İğdır ve Aralık ilçele
rinde su baskını olmuştur» ve su baskınından 
üç - dört gün sonra ben yanlanndavdım; ıstı
raba, çaresizliğe ve derde mâruz kalan vatan
daşlarımızın çarelerine, dertlerine, çare bulma 
zihniyetini taşıyan bir Hükümetin üyesi ola
rak yanındaydım. Ve bugün arkadaşıma ifade 
e+mek isterim ki .dün kendi atölyelerimizde 
varmışımız pvfifa>îrik evlerin temelinin Koekı-
rp.n. ve Misan'da atılmasına bağlanmıştır. Şu 
halde Hükümet programımızda derpiş ettiğimiz 
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âfetlerin yılı içinde karşılamak prensibini Tür
kiye'nin her yerinde tahakkuk ettirmenin nite
liği ve vasfını mahfuz tutmaktayız ve mahfuz 
tutmaya da devam edeceğiz. Arkadaşım haklı 
bir noktaya da işaret ettiler. G-eçmiş yıllardan 
kalmış, birikmiş âfet talepleri vardır. Bunlann 
kararnameleri alınmıştır, ama sıra beklemekte
dir. Bu gerçektir ve bir müddet böyle olmaya 
mahkûmdur. Çünkü, bir taraftan her sene yeni
den vukubulan 4 - 5 bin âfeti karşılıyacaksınız, 
diğer taraftan da maziden intikal etmiş olan 
âfetleri de karşılıyacaksınız. Ama biran evvel 
birikmiş âfet taleplerinin halledilmesi için yıl
lık programlarımın gücünü ve muhtevasını her 
sene artıracaksınız. Biz bu yoldayız, o kadar 
bu yoldayız ki, muhterem arkadaşlarım; 1963 
yılında İmar ve iskân Bakanlığı senede 963 
âfet talebini karşılıyabilirken, yılı içinde vuku-
bulmuş âfet talepleri hariç, maziden intikal et
miş olan âfet taleplerinden on bini karşılanmak
tadır. 

Arkadaşım idareden gelmiştir, meslekdaşım-
dır. Bu işlerin acısını çok çekmiştir. Çok mühim 
noktalara temas etmiştir. «Malzemeler önceden 
temin edilmelidir.» diyor. Çok doğrudur. Bu 
kamın bunu da getiriyor. Bunun sıkıntılarını 
da çektik. Maddelere geçtiğimiz zaman göre
ceksiniz, çeşitli yapı malzemelerini depo etme 
yetkisini getiriyor bu kanun. 

Arkadaşım yine mühim bir noktaya temas 
ediyor. «Az iş yapmalı, ama tarn yapmalıdır.» 
Doğrudur, buna da katılıyoruz. Tam iş derken, 
yılı içinde başladığınız işi bitirmelisiniz. Yani, 
yılın sonunda kış gelmeden evvel afetzedeleri 
meskene sokmalısınız. Hizmet politikamızın bu 
da bir prensibidir arkadaşlar. Ama bunun tat
bikatı Doğu'da, Orta - Anadolu'da ve Güney -
Doğu'da büyük müşkülâtı arz ediyor. Bunun 
ioin prefabrikasyona gidiyoruz ve bu yıldan iti
baren omı da yılı içinde karşıhyacağız. 

Sayın Melen, âfetlerin tesirini asgari hadde 
indirecek bir teşkilâta sahip değiliz, dediler ve 
bu. cümlelerini açtılar. Hakikaten muhterem ar
kadaşlarım, âfet vukubuîduğu anda mahallî ida
rede ve mahallî idare elemanlarından bir dağı
nıklık oluyor. Takdir buyurusunuz ki, âfetin 
har çeşidi beser psikolojisini, insan haleti ruhi-
yo;,iııi dağınık hale getiriyor ve bir moral bo
zukluğunun yükü çöküyor. Ama bütün bunlara 
rağmen bir vazifenin ve mesuliyetin sahibi olan 
insanlar bu ağır şartlar içinde dahi çalışmaya 
mecburdurlar. Zannediyorum ki, Sayın Melen 
herkes böyle bir âfet vukubulduğunda ne yap
malıdır, ne iş yapacaktır, bunu önceden bilme
lidir, hattâ bunun tatbikatını yapmalıdır. Va
li ne yapacaktır, nereden yardım istiyecektir 
ve diğer daire mensupları veya elemanları han
gi işleri deruhde edeceklerdir, bunlar bilinme
lidir. Elde bir plân olmalıdır, bir takvim ol
malıdır, bir muhtıra olmalıdır, demek istiyor
lar. Çok doğrudur. Tecrübelerimiz bunun lü
zumunu göstermiştir ve onun için Bakanlığımız, 
içişleri Bakanlığı ile teşriki mesai ederek bütün 
bu işleri derpiş eden ekipleri kurmuş, ekiplerin 
başında kimler bulunacaktır, ne yapacaktır, na
sıl çalışacaktır, hangi yere telefon edecektir, 
hangi yeri haberdar edecektir, bunu bir yönet
melikte tecrübelerden mülhem olarak tesbit et
miş bulunmaktayız. Bu kanun tasvibinize ikti
ran ettiği anda, İd, bu kanunda bahsedilen bü-

Muhterem arkadaşlarım, Doğu ve Orta - Do
ğu'da mahrumiyet şartlarını taşıyan yerlerin 
de âfet taleplerinin yılı içinde karşılanmasının 
güçlüğü vardır. Hem güçtür, hem de Sayın Me-
len'in ifade ettiği gibi pahalıya mal olmaktadır. 
Onun içindir ki, Bakanlığım bu seneden itiba
ren kendi bünyesi içinde bir hafif prefabrikas
yon tesisi kurmuştur. Doğu'da, Orta - Anadolu'da 
vukubulacak mesken taleplerini bu şekilde kar
şılamak kararındadır. Bunu biraz daha artıra
cak, her sene bir miktar daha prefabrika ev de
po edilecek, elinde rezerv prefabrika evler bu
lunacak ve âfet vukuundan itibaren bu vatan
daşların daimî iskânlarının sağlanmasını hedef 
kabul etmiş bulunmaktayız. Ve bunun küçük 
bir tatbikatını muhterem arkadaşlarım, bu se
ne Samsun'da yaptık. Samsun'u temsil eden 
değerli arkadaşlarım bilirler. Su baskınına uğ-
rıyan Samsun'umuzun bir mahallesinde 100 ev 
yıkıldı. Bunu elimizde bulunan Doğu için aldı
ğımız 100 prefabrik evi götürdük, 1,5 ay içinde 
kurduk ve vatandaşlarımızı iskân ettik. Bu 
misalleri âfetlere dair hizmet politikamızın, tu
tumunu ve zihniyetini bir kere daha açıklamak 
için arz ediyorum. Şu halde muhterem arkada
şımın; âfetler yılı içinde karşılanmalıdır, te
mennisine işe başladığımız günden itibaren fii
len uymaktayız ve bunu icra etmekteyiz. 
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tün yönetmelikler lâzımdır. Muhterem arkadaş
larım; tasvibettiğiniz anda Maliye ve içişleri 
bakanlıklarının mütalâası alınarak meriyete so
kulacaktır. 

Sayın Melen arkadaşımın işaret ettiği konu 
aylarca içişleri Bakanlığı uzmanlariyle birlikte 
çalışarak hazırlanmıştır. Allah göstermesin yi
ne bir âfet olduğu takdirde idaremiz daha mü
essir, ne yapacağını bilen insanlar manzumesi 
olarak afetzedelere şefkat ellerini süratle uza
tabilecektir. 

Sayın Melen arkadaşım, «Yardımlar zama
nında afetzedelere ulaşamıyor.» dediler. Bu zan
nediyorum. ki, mesken edinme yardımlarının dı
şında iaşe yardımı, çadır yardımı, ibate yardımı 
gibi konulardır. Bu kanun arkadaşlarım bir ye
nilik daha getirmektedir. Biliyorsunuz Türki
ye'de âfet vukubulduğu zaman çadır ve iaşe işi
ni Kızılay üzerine alıyor ve yerine getiriyor. 
Ama yeni getirdiğimiz bir prensiple biz sadece 
iaşe için âcil yardım yapabiliyorduk, ama şimdi 
giyim eşyası için de, nakdî yardım için de, geçi
ci iskân için yer tutup kiralama işlerini de ge
tirmektedir ve aynı samanda yedi günlük bir 
âcil yardım müddetini 15 güne ve icabında bu
nu daha temdidetmek yetkisini Bakanlığıma 
vermektedir, bu tasarı. Binaenaleyh; sayın ar
kadaşımın temas ettiği konuların içinde yatan 
problemler çözülmüş ve çarelere bağlanmış ve 
onun icabettirdiği makanizmalar tesis edilmiş
tir. 

«Mesken yardımlarında geç kalmıyor.» de
diler. Yılı içindeki hizmet politikamıza göre 
yardımın geç kaldığı söylenemez. Ama geçmiş 
yıllardan intikal etmiş olan maalesef 19 bin ta
lep daha mevcuttur. 38 bini 19 bine indirebi
lirdik. Bunları da birkaç sene içinde bitirebil
mek için. Uzun vadeli bir plânımız ve progra
mımız vardır ve hedefimiz de budur. Mazinin 
bakiyesini tasfiye ettiğimiz takdirde, imar ve 
iskân Bakanlığı yılı içindeki âfetleri süratle 
karşılıyacak ve depo ettiği prefabrik evleri ile 
afetzedeleri çok kısa bir zamanda iskân etme
nin imkânını bulacak, bu suretle deruhde ettiği 
hizmeti modernime edecek ve aynı zamanda ka
pasitesini artırmış olacaktır. Bu hedefe doğru 
bütün gücümüzle gitmekteyiz. 

Sayın Melen arkadaşımız, Doğu'da mesken
lerin maliyetinin yüksek olduğunu söylediler. 

Doğrudur. Biraz evvel bunu söyledim. Çare 
olarak da prefabrike evlere gidiyoruz. Bu tasa
rı bu prensibi getirmiş bulunmaktadır. En bü
yük prensiplerinden birisi de budur. 

Sayın arkadaşlarım, «birtakım âfet taleple
rinin karşılanmasında mülkiyet ihtilâfları çı
kıyor ve bu işi uzatıyor.» buyurdular ve Mara-
ba'dan ve Akviran'dan bahsettiler. Hem arzı 
cevabedeyim, Maraba ve Akviran'da yeni yap
makta olduğumuz prefabrike evler de kış gelme
den evvel yeniden kurulacaktır,. Ve bu kanun 
istediğimiz istimlâk yetkisini getirmektedir. 

Sayın Baysoy arkadaşım, afet öncesi ted
birlerin üzerinde durdu, «lüzumludur.» dedi, 
bu kanun getiriyor, hakikaten lüzumludur. Bu 
kanunda büyük sıkıntılar çekmiştir. Bakanlığı
mız. Heyelana tabi olan bir yerde 250 bin lira 
vererek heyelanın zail edilmesi mümkündür. 
Fakat kanun size bu yetkiyi vermediği için 1,5 
milyon lira verecek o köyü nakletmeye mecbur 
kalıyorduk, işte bu kanun bütün bu müşkülleri 
ve mânaları bertaraf etmektedir. Bu kanun su 
baskınları için önceden alınması lâzımgelen ted
birleri, Devlet Su İşleri, Enerji Bakanlığına 
vermekte, diğer âfetler için alınması lâzımge-
len tedbirler görevini de Bakanlığıma vermek
tedir. Sayın Baysoy arkadaşım Erzincan ova
sından bahsettiler. Kendilerine hemen arz ede
yim ki, Erzincan ovasını tehdideden su baskı
nının izalesi için 1960 yılında bir proje getiri
liyor. 5 milyon malî porte taşıyan bu proje 
1969 yılının icra programına almıyor. 

Su baskını olan yerlerde köylerimizin ker
piç olmasının büyük zararlar tevliettiği ve ev
lerin kolaylıkla yıkıldığı bu sebeple muayyen 
seviyeye kadar taş olması iktiza ettiği ama bu
nun yapılabilmesi için vatandaşın, Bakanlığın 
kendisine yardım etmesini ifade ettiler. Bunu 
da bu seneden itibaren programımızın içine sok
tuk. Hattâ bu yardımı faizsiz ve kısmen de 
teberru şeklinde olması için beynelmilel teşek
küllerle mutabakata varmış bulunmaktayız. 
1969 yılından itibaren bilhassa Doğuda, Or
ta - Anadolu'da ve Güney - Doğuda kerpiç ya
pımını kısmen kaldırmak veya kerpici su bas
kınından kurtaracak fennî tedbirleri almak sis
temini ujrgulamaya başlıyacağız. 

Sayın G-ündoğan arkadaşım. bu kürsüde alın
masını istediği tedbirlerin alınmadığını beyan 
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ettiler. Zannediyorum ki, bu tasarınızı rahat
lıkla belki tetkik etmek imkânını bulamadılar. 
Bütçenin müzakeresinde söyledikleri, tenkid 
ettikleri bütün konular halledilmiş şe
kilde bu tasarıda mevcuttur. Bir defa kendileri 
âfet öncesi tedbirler alınmalıdır fikrini daima 
getirirlerdi; birtakım arkadaşlarla birlikte, 
bunu getirmiş bulunuyoruz. Bir bölge âfet böl
gesidir, ama onun hepsi kalacaktır tarzında sa
rih bir şey yoktur. Halbuki olmalıdır. Bir kıs
ın1. iniyor, bir kısmı kalıyor, bu fikrini açıkça 
ifade eden bir maddeye lüzum yoktur. Ama 
maddelerin manzumesinden çıkan mâna ve mak
sat arkadaşımın arzusunu yerine getirecek bir 
hukukî hüviyete sahiptir. Esasen bizim tatbi
katımız da bir bölge âfet bölgesi olarak ka
bul edilecek, her an tehlikedesin denecek ve böl
gede yüz ev olacak, bunun ellisi, indirilecek, el
lisi kalacak; bu mümkün değildir. Yalnız ar
kadaşımın tatbikattan gördüğü bir şey vardır, 
belki bunu kasdederek böyle bir şey söyle
miştir. Şu baskını oluyor, yahut bir deprem 
oluyor yüz hanelik evde... Bunun 40 eve zararı 
oluyor, 40 ev hasara uğruyor. Doğru. Biz 40 evi 
götürüyoruz, Ama o köyün kurulduğu yer bir 
âfet, bölgesidir, burası tahliye edilmiştir, diye 
bir karar almıyor. Bu suretle köyün bir kısmı 
yukarıda, bir kısmı da kenarda kalabiliyor. 
bunlar bir vakıadır. Ama, arkadaşımın söyle
diği fikrin bir misali, bir uygulaması değildir. 
(O. H. P. sıralarından «Yer kayması» sesleri) 
Yer kayması konusunda bakınız muhterem ar
kadaşım, sisin dediğiniz gibi yarısı kalıp, ya
rısını götüren bir tatbikat tarafımızdan hiç 
uygulanmamıştır, uygulanmasına da imkân yok
tu. Yalnız bu kanunun getirdiği biraz evvel arz 
ettim; bir bölge heyelanla bir bölgedir, teh-
didetmektedir evleri ama bu kanunla tedbirle
rini alabiliyorsunuz, o yeri heyelanlı bir böl
ge olmaktan kurtarabiliyorsunuz. Onu tatbik 
edeceğim, bu kanun gelirse. Ve biliyorsunuz ki, 
bu kanunun uygulanabilmesi, daha doğrusu bu 
kanuna göre bir afetzedenin mesken kredisi 
alabilmesi için rızasını ishar etmesi lâzımdır. 
Taahhütname verecek, borçlanmayı, kabul ede
cek. Kabul etmediği takdirde o vatandaşı zorla 
bir yerde iskân etmek gücüne sahip değiliz. 
Binaenaleyh, bu gibi haller varsa bu icranın 
dikkatsizliğinden, icranın yanlış bir politika 
tatbik edişinden değil, vatandaşın buna rıza 

göstermeyişinden doğmaktadır. Demokratik 
hürriyet rejimi içerisinde de bundan başka bir 
metot düşünmiye imkân yoktur. 

Arkadaşımız, kendi evini yapana yardım 
metodundan şikâyetçi olmuştur. Hâlâ hafızam-
dadıi', ben de kendisine bu kürsüden, doğru
dur, demiştim ve kendi evini yapana yardım 
metodunu geliştiriyoruz, Türkiye'nin realitesi
ne göre. Hakikaten geliştirdik ve arkadaşımın 
da şikâyetçi olduğu bir kısım taşoronlann, mu
tavassıtların vazife almaları imkânlarını da-
raltık ve vatandaşımızın iştirakini, ev yapmaya 
katkısını muayyen hallere inhisar ettirmek 
suretiyle bir tatbikat yapıyoruz. Temelini kaz
mak, taşını ve kumunu getirmek. Ondan sonra 
hiçbir şeye karışmıyacaktır, gerisini biz emanet 
yoliyle veya Bakanlığımızın kurduğu şantiye
ler marifetiyle yürüteceğiz. Bunu kendi evini 
yapana yardım metodunun Türkiye'nin gerçek
lerine uygun bir gelişme olarak tarif etmek
teyiz. Başka da yol yoktur, kendi evini yapana 
yardım metodunu ortadan kaldırmaya imkân 
yoktur. Bâzı. yerlerde bu metot fevkalâde gü
zel uygulanmıştır. Kesif teknik tedbirler aldı
ğımız yerlerde bu yola gidiyoruz. Meselâ Sa
karya'da güzel tatbik edilmiştir; kendi evini. 
yapana yardım metodu, imkânı olan arkadaşla
rımın gidip görmesini isterim. Ama bâzı yer
lerde de yürümemektedir. Meselâ arkadaşımın 
bölgesinde, Marmara bölgesinde, bâzı yerlerde 
hakikaten kendi evini yapana yardım metodu
nu yürütememişizdir. Yürütememektede en bü
yük faktör, vatandaşımız karşımıza çıkmıştır. 
Bunu bu şekilde tadil ve ıslah ederken, geliş
tirerek şimdi daha rasyonel bir metot getir
miş bulunuyoruz. Vatandaşa kredi veriliyor, ama 
serbest bırakılmıyor. Bakanlığın bir projesine 
göre yapmaya mecburdur. Bunun dışında, bu 
meselede bir başka alternatif düşünmeye im
kân yoktur; muhterem arkadaşlarım. Bir dep
rem bölgesinde buyur vatandaşım, istediğin gibi 
yap, diyemezsiniz; derseniz vatandaşın malını 
ve canını emniyet altına alma yahut teminat 
altına almak görevimiz Devletin görevidir, bu 
görevinizi ihmal etmiş olursunuz. 

Arkadaşım ihaleye dokundular. Arkadaşlar, 
bir meskenin yapılabilmesi için üç tane yol var
dır. Ya ihale edeceksiniz, ya kendiniz yapa
caksınız idare olarak yahutta vatandaşa kredi 
vereceksiniz evini yap diyeceksiniz. Bu âfet hâ-
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disesinde üç yol vardır. Arkadaşımız ihale ne
den kondu diyebilir, koymak mecburiyetinde
yiz. Niçin? Çünkü, âfet fevkalâde bir hâdisedir. 
Fevkalâde hâdiselerde her ihtimali düşünen 
tedbirleri ve usulleri almaya yetkili olmaya mec
bursunuz. Âfetler öyle tecelli edebilir ve o şart
lar içerisinde olursunuz ki, bir alternatif, bir 
usul kâfi gelmez. Tatbik edilecek olan her usu
lün yetkisini almaya mecbursunuz. Eğer, mü
debbir ve basiretli bir idare iseniz. İste biz o 
müdebbir olmanın, basiretli olmanın bir teza
hürü olarak bu alternatifleri, bu üçlü alterna
tifi, bu üç usulü getirdik. Lüzum gördüğümüz 
yerlerde, şartların ve gerçeklerin mecbur kıldı
ğı yerlerde ihale yapacağız, emanet yapacağız; 
kendi evini yapana yardım metodunu kullana
cağız. Bunda çekinilecek, korkulacak bir gev 
yoktur. 

«Devletin verdiği kredinin verimli vo etkili 
olarak kullanılması lâzımdır.» dedi arkadaşımın.. 
Doğrudur, buna katılıyoruz. Ve biz bütün im
kânlarımızla teşkilâtımızı onun için genişletiyo
ruz, onun için geliştiriyoruz. Verilen krediyi 
değerlendirebilmek için ve vatandaşımızın fenni 
esaslara sahip ucuz mesken sahibi olmasının im
kânlarını hızlıyabilmek için çırpınıyoruz ve öy
le çalışıyoruz. 

Sayın Kınaytürk ve Sayın Bingöl arkadaş
larımın takdir dolu, teşekkür dolu güzel teza
hürlerine, güzel duygularına ben de aynı his
lerle mukabele ediyorum. Eğer âfete uğramıg 
mustarip vatandaşlarımıza zamanında yetigebi-
liyorsak, onları aç ve açıkta bırakmamışsak va
zifesini yapmış bir insanın inşirahını duyarız ve 
duymaktayız ve bundan sonraki tatbikatımızda-
yine dertli ve mustarip vatandaşlarımıza çare 
bulmak, ıstıraplarını gidermek çalışmalarımızın 
ve hizmet politikamızın hedefi olacaktır. 

Hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerindeki mü
zakereler bitmiştir. Madeîers geçilmesi hususu
nu oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler.., 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Takrirde ivedilikle görüşülmesi istenmakte 
dir. Ancak, Tüzük gereğince bu, bir defa görü
şülecek işlerden olduğu cihetle ivedilik hususu 
oylanmıyacaktır. Şimdi sayın üyeler, tasarı dört 
maddeden ibaretir. İkisi yürürlük maddesi ol
mak üzere dört maddeden ibarettir. Esas iki 

maddedir; birincisi 7269 sayılı Kanunun 26 ncı 
maddssi ile iki geçici maddesini değiştirmekte
dir. 2 nci madde ise 1 madde eklemektedir, 7269 
sayılı Kanuna. Bu itibarla müzakere şeklimiz, 
maddeler okunmak suretiyle, maddeler üzerinde 
müzakere açmak ve maddeyi oya koymaktır. 
Ancak bu birinci maddede 26 yani, 7269 sayılı 
Kanunun 26 maddssi ve 2 geçici maddesi; bu 
1 nci maddenin fıkraları mahiyetinde olduğu 
için, Tüzüğümüzün 73 ncü maddesine göre de 
Genel Kurul fıkra fıkra oylanmasını tecviz et-
mektadir. Bu itibarla bu hususu G-enel Kurulun 
oylarına arz edeceğim. Yani, 1 nci maddenin 
fıkraları mahiyetinde olan 7269 sayılı Kanunun 
maddelerini değiştiren maddeler; bu 1 nci mad
denin fıkraları mahiyetinde olduğu için bunla
rın teker teker okunup, oylanmasını oylarınıza 
arz edeceğim. Kabul buyurursanız bu fıkraları 
teker teker oylıyacağım, kabul buyurmazsanız 
maddenin tümünü okutup, müzakere açacağım. 
Ondan sonra maddenin tümünü oylarınıza arz 
edeceğim. Şimdi Tüzüğümüzün 73 ncü maddesi
ne göre bu birinci madenin fıkralarını teker te
ker müzakere ve oylanması hususunu oylarınıza 
arz ediyorum.. («Anlaşılmadı» sesleri)... 

Efendim, müzakere usulümüz, bir kanunun 
maddesi okunur, müzakere açılır, müzakere 
bittikten sonra c madde cya arz edilir, esas bu
dur. Şimdi bu tasarıda birinci madde 7269 sa
yılı E?.nunun 26 maddesini ve iki geçici mad
desini değiştiriyor. Yani, o kanunun değiştiri
len b ı maddeio ı bu b^zım elimizdeki tasarının 
r "* m lan mahiyetindedir. 
1 " zakere edip oya arz et-

1 7 £.ı m ç! •» Heyeti Umumiyenin 
J <- i i lenin tümünü, bu de-

ı*" ı ' 1a* er» ni birden okuyup bi> 
->c n" 'J-» r n jza* re edip neticede hsp-
ı 1e1 ~ ̂  î t U , Şimdi bu hususu oy-
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^ 7 a "' t i :iyor. Bu, oylarınızla 
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SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Reis Bey,, za

ten birinci madde esastır. Yani esas onun fıkra-
raları değildir. 1 nci madde şunlar şunlar tedvin 
edilecektir, diyor. Ondan sonra her madde ayrı 
bir madde olarak geliyor. Binaenaleyh, bunla
rın fıkra olarak telâkki edilmemesi lâzımdır. 

BAŞKAM — Beyefendi, dediğiniz 7269 sa
yılı Kanunda yapılacak değişikliklerle olur. 
Ama bu tasarıda birinci maddedir esas olan. 
Öbürleri fıkra mahiyetindedir. Bu tasarı dört 
maddedir, o söylediğiniz madde değildir, Madde 
yukarda söylenendir. Şimdi bu hususu oyları
nıza arz ediyorum. Yüksek Heyetiniz durumu 
tesbit eder. Yani, fıkra fıkra müzakereye alıp 
oylanması hususunu oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Fıkra fıkra mü
zakereye alınması kabul edilmiştir, efendim. 

Efendim, öbür türlü de olur, değiştirilmesi 
arzu olunan hnsusat değiştirme önergeleriyle 
pekâlâ müzakere edilebilir. 

Maddeyi okutuyorum efendim. 

Umumi hayata müessir âfetler dolayısiyle alına
cak tedbirlerle yapılacak yardımlara dair 
15 . 5 . 1959 gün ve 7289 sayılı Kanunun bası 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 

maddeler eklenmesi hakkında Kanım 

Madde 1. ~- Umumi hayata müessir âfetler 
dolayısıyla akracak tedbirlerle yapılacak yar
dımlara dair olan 15 . 5 . 1959 gün ve 7269 sa
yılı Kanunun 1, 2, 3, 4, 8, 13, 14, 15, 16. 17, 
13, 19 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31., 33, 36, 39, 
40, 42, 43 ve geçici 6 ve 7 nci maddeleri aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

GENEL HÜKÜM LET? 

.Madde 1. — Deprem, (yer sarsıntısı), yangın, 
su baskını, yer kayması, kaya düşmesi, çığ 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 
kanun hükümleri uygulanır. 

Âfete uğrıyan meskûn yerlerin büyüklüğü o 
yerin tamamında veya bir kesiminde yıkılan, 
oturulmaz hale gelen bina sayısı, zarar gören 
yapı ve tesislerin genel hayata etki derecesi, 
mahallin ekonomik ve sosyal özellikleri, zararın 
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kamu oyundaki tepkisi, normal hayat düzenin
deki aksamalar ve benzeri hususlar göz önünde 
tutulmak suretiyle âfetlerin genel hayata etki
liliğine ilişkin temel kurallar, İçişleri ve Maliye 
bakanlıklarının mütalâaları ela alınarak İmar ve 
İskân Bakanlığınca hasırlanacak bir _yönetme-
likle belirtilir. 

Yukarda yazılı âfetlerin meydana gelmesin
de veya, muhtemel olması halinde zararın o ye
rin genel hayatına etkili olup olmadığına, yönet
melik esasları gereğince, İmar ve İskân Bakan
lığı tarafından 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 — Fıkra üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. 

SALİH TANYERİ (Gaziantep) -~ Sual so
racağım efendim Hükümetten. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Efendim 

burada kamu tesislerinden bahsediliyor. Bir sey
lâptan veya su baskınından zarar gören beledi
ye yolları, kanalizasyonları bu âfetler fonundan 
faydalanacak mıdır, faydaianmıyacak mıdır? 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MEÎITEŞEOĞLU (Muğla) — Evet faydalana
caktır, efendim. 

BAŞKAN — Fıkra üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yek. Fıkrayı oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler.., Etmiyenler.... Kabul edilmiştir. 

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 
uğrıyabilir bölgeler ise, İmar ve İskân Bakanlı
ğınca tesbit ve bunlardan şehir ve kasabalarda 
meydana gelen ve gelebileceklerin sınırları imar 
plânına, imar plânı bulunmayan kasaba ve köy
lerde de belli edildikçe harita veya krokilere iş
lenmek suretiyle, âfete mâruz bölge olarak 
İmar ve İskân Bakanlığının teklifi üzerine Ba
kanlar Kurulunca kararlaştırılır ve bu suretle 
tesbit olunan sınırlar, İmar ve İskân Bakanlığı
nın isteği üzerine ilgili valiliklerce mahallinde 
ilân olunur. 
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Mahallî şart ve özellikler dolayısiyle yangın 
âfetine uğraması muhtemel olan sahalar, şehir 
ve kasabalarda belediye meclisleri, köylerde ih
tiyar heyetleri tarafından tesbit ve kaymakam
ların mütalâası alındıktan sonra valilerin tasvi
bi üzerine ilgili bölgelerde ilân olunur. 

BAŞKAN — Fıkra üzerinde söz istiyen?.. 
Sayın Ösmen buyurun. 
HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Muhterem 

arkadaşlar, bir noktayı yüce huzurunuzda izah 
etmek için gelmiş bulunuyorum. Maddenin ta
mamını okumıyacağım da, en sonunda söyle ol
masında fayda vardır, muhterem komisyon ve 
Hükümet belki bu sözlerime iştirak edecekler
dir : 

«tmar plânı bulunmıyan kasaba ve köyler
de belli edildikçe harita veya krokilere işlenmek 
suretiyle âfete mâruz bölge olarak îmar ve İs
kân Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Ku
rulunca kararlaştırılır ve bu suretle tesbit olu
nan sınırlar İmar ve İskân Bakanlığının isteği 
üzerine ilgili valiliklerce mahallinde ilân olu
nur.» Ben bunu komisyondan ve Hükümetten şu 
şekilde değiştirilmesini rica ediyorum. Biliyor
sunuz muhterem arkadaşlar bu âfetler sadece 
vilâyet merkezlerinde olmuyor, nahiyelerde ve 
ilçelerde de oluyor. Onun için; valinin emri 
üzerine nahiye müdürlükleri ve kaymakamlık
lar tarafından da ilân olunur, denirse dab.a iyi 
olacaktır. Burasını ar? ediyorum, efendim. 

BAŞKAN — Hükümet ve komisyon iştirak 
ediyor mu? 

ÎMAR VE ÎSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Muğla) — Katılmıyoruz. 

GEOİÖİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL 
YEŞİLYURT (Yozgat) — Kabul etmiyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — İkinci fıkrayı okunan şekliyle 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler.,. Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — İkinci maddeye göre ilân edi
len âfet bölgelerinde yeniden yapılacak, değiş
tirilecek, büyütülecek veya esaslı tamir görecek 
resmî veya özel bütün yapıların tabi olacağı 
teknik şartlar, Bayındırlık Bakanlığının müta
lâası da alınarak İmar ve İskân Bakanlığınca 
hazırlanacak bir yönetmelikle tesbit olunur, 

Belediye hudutları ve varsa mücavir saha
lar dâhilinde ilgili belediyeler, bunun dışında 

kalan yerlerde vali ve kaymakamlar bu yönet
melik esaslarının uygulanmasını sağlamakla yü
kümlüdürler. 

Yönetmelik esaslarına aykırı olan yapılar 
hakkında; yukarda belirtilen merciler tarafın
dan sahiplerine tebligat yapılarak, en çok 3 ay
lık süre içinde hatanın ve tehlikeli durumun 
giderilmesi bildirilir. 

Verilen süre içinde sahiplerince ıslah edilmi-
yen bina veya bina kısımları belediye hudutları 
ve mücavir saha dâhilinde belediye encümenle
rince diğer yerlerde ise il veya ilçe idare kurul
larınca, yıkma parası yıkıntı malzemesinden 
karşılanmak, yetmemesi halinde kalan kısmı 
âfetler fonundan tamamlanmak üzere yıktırılır. 

İmar ve İskân Bakanlığı bu konuda gerekli 
kontrol ve denetime yetkilidir. 

Yer kayması, kaya düşmesi, çığ gibi âfet
lere uğrıyabilecek meskûn yerlerde alınacak 
önleyici tedbirler İmar ve İskân Bakanlığınca, 
su baskınına uğrıyabilecek yerlerde ise, Devlet 
Su İşlerinin bağlı bulunduğu bakanlıkça alınır. 
Bu işlere ilişkin ödenek, tedbirleri almakla gö
revli Bakanlıkça karşılanır. 

BAŞKAN — Fıkra üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. 

TEKİN AEIBURUN (İstanbul) — Su bas
kını, deprem, yangın gibi şeylerden bahsedili-
jov ikinci fıkrada, kasırga vs buna mümasil 
âfetlerden de bahsedilmesi lâzımgelirdi, bahse
dilmemiştir. Bunların da bir yere bağlanması 
lâzmıçelir, bunlar ela dâhil midir, değil midir? 

İMÂR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞE OĞLU (Muğla) — Sayın Başkan, 
bu madde âfetlerden önce alınacak tedbirleri 
kimlerin alacağını tâyin ve tasrih etmektedir. 
Kasırga için bir tedbir almaya imkân yok ki, 
maddeten ve fiilen. Ama bir çığ için var, bir 
kaya düşmesi için var, bir heyelan için var. 
Fakat bir kasırga için ilim ve fen önceden bir 
tedbir alınmasını ortaya henüz koymamış bu
lunmaktadır. Onun için derpiş etmedik. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Sayın öz-
men. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Muhterem 
arkadaşlar, bu kanunu sadece bizler tatbik ede
cek değiliz. Edirne'de bir nahiye müdürü, bir 
vali, bir kaymakam; Doğubayazit'te belki bir 
onbaşı tatbik edebilecektir. Binaenaleyh, çok 
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açık olmasında menfaat vardır. Şu kelimelere 
muhterem komisyon ve Hükümet ne diyecektir? 
Rica ediyorum. 

«Yer kayması, kaya düşmesi, çığ gibi âfet
lere uğrıyabilecek meskûn yerlerde.» Peki, 
su kayması, kum fırtınası ve yer yarılması 
gibi âfetlerle karşıkarşıya gelmiş bu memle
kette insanlar vardır. Bunları gözlerimizle gör
dük. Bu kelimeleri nereden çıkaracağız? Yani 
bir kum fırtınası ile karşıkarşıya geldik 1982 
yılında, kum fırtınasında bütün ekinler kum 
fırtınası altında kaldı Mehmet iznıeıı Bey bu
rada ise bilirler onun Bakanlığı zamanında 
bütün Kırşehir bölgelerindeki ekinler kum fır-
tmasiyle karşıkarşıya geldi ve böyle bir âfet-
bütün ekinleri mahvetti. Buna ne diyecek Sa
yın Bakanımız. Kum fırtınası, su kayması ve 
yer yarılması. Bu kelimelerin izahım rica ede
ceğim. 

BAŞKAN — Saym Bakan, 
İMAR VE İSKÂN BAKANİ HALDUN 

MENTEŞEOĞLU (Muğla) — Efendim, bir 
noktayı Saym Başkanım vuzuha kavuşturmak 
lâzım. Bir âfet vuku bulduktan sonra alına
cak tedbirler keyfiyeti var, onlar bundan son
raki maddelerde gelecek, «şunlar, şunlar* ve 
«gibi» tâbirleri var, «gibi» nin içinde âfet' nite
liğini taşıyan her hâdise vardır. Benim arz et
tiğim âfetin vukuundan evvel alınacak tedbir
ler, bir kum yığını, bir kasırganın vukuundan 
evvelki tedbir alınmasına fiilen ve fennen im
kân var mı? Ama kasırganın meydana getirdi
ği hasarı karşılamıyacak mıyız? Karşılıyacağız, 
gelecek maddeler. Bir kasırga gelmiş, bir evin 
yarısını almış, götürmüş. Buna yardım etmiye-
cek miyiz? Edeceğiz. Bir köy var, kum yeline 
mâruz, yaşıyamıyor, yıkılıyor duvarı, evi, bu
na yardım etmiyecek miyiz, edeceğiz. Biz ba
riz olan âfetleri tasviye etmişiz, ve tedbir sa
natının kaidesine uyarak sonunda «gibi» de
mişiz. 

BAŞKAN — Tamam efendim, o «gibi» keli
mesi zaten maksadı ifade ediyor. 

BAŞKAN — Soru mu söz mü Sayın Hazer? 
MEHMET HAZER (Kars) — Kısa efendim. 
BAŞKAN — Kısaca sorunuz efendim, lüt

fen. 
MEHMET HAZER (Kars) — Su baskını 

Devlet Su İşlerinin bağlı bulunduğu Bakanlı
ğa diğerleri de İmar ve İskân Bakanlığına veri

liyor. Bu iki bakanlık koordine çalışmadığı 
takdirde hizmetler aksamaktadır. İğdır son 
su baskınında böyle olmuştur. Binaelayeh, 
bu iki ayrı bakanlığa değil asıl hizmetin gö
rüldüğü İmar ve İskân Bakanlığına bu vazife 
verilmeli, Hükümetin diğer şeylerinden de is
tifade edilmelidir. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Muğla) — Saym Başkan, 
bu hizmetlerin görülmesinde bir koordinasyo 
nun lüzumu aşikârdır. Yönetmeliğimizde su 
baskınlarını önleyici tedbirlerin alınmasında 
Enerji Bakanlığı ile, işbirliği yapmak fikri ge
tirilmiştir ve halen de öyle çalışılmaktadır, 
Son İğdır su baskınında benim yanımda yalnız 
Bakanlığımın mensupları değil Devlet Su İş
lerinin temsilcileri de var idi ve hemen alınma
sı lâsimgelen tedbirleri beraberce tesbit ettik, 
Bu ayrılık şundan ileri gelmiştir, onun için 
koyduk; su baskınını önleyici tedbirlerin malî 
masraflarını o Bakanlığın bütçesinde derpiş 
edilsin. Ama âfet niteliğini taşıyan bu su bas
kınının önlenmesi konusunda Devlet Su işleri 
ile Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı ile bir 
koordinasyon vardır ve bunu yürütmeye devam 
ediyor ve devam edeceğiz. 

BAŞKAN — Saym üyeler çalışma süremiz 
saat 19 a kadardır. Ancak, bir arkadaşımızın 
bir takriri vardır. Bu takriri okutacağım, ka
bul buyurduğunuz takdirde devam ederiz. Ka
bul buyurulmadîğı takdirde maddeyi bitirir on
dan sonra kapatırız. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Diğer 
müşterek takrir kabul edildikten sonra bu tak
rire lüzum yok. 

BAŞKAN — Reddedersiniz efendim ben tak
riri oya koymaya mecburum. («Maddeyi oylı-
yalım» sesleri) Ben o hususu zapta geçirdim 
efendim, önerge reddedildiği takdirde maddeyi 
bitirdikten sonra birleşimi kapatacağım, de
dim. 

Önergeyi okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Müzakerenin saat 20,30 a kadar devamını 

saygı ile arz ederim. 
istanbul 

Rifat öztürkcine 
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BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler... Etmiyenier... Takrir ka
bul edilmemiştir. 

Sayın Melen söz mü istiyorsunuz soru mu? 
FEEİD MELEN (Van) — Vaz geçtim. 

BAŞKAN — Vaz geçtiniz. Başka söz isti-
yen saym üye?.. 

LÜTFÜ BİLGEN (içel) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Lütfü Bilgen. 

LÜTFÜ BİLGEN (içel) — üçüncü madde
nin üçüncü paragrafında üç aylık bir süre tanı
nıyor, tehlikeli yakıtların ıslahı için ve ondan 
sonra bir fıkra var. «Verilen süre içinde sahip
lerince ıslah edilmiyen bina veya bina kısımları 
belediye hudutları veya mücavir saha dâhilinde 
belediye encümenlerince diğer yerlerde ise il 
veya ilçe kurullarınca yıkma parası yıkrtı malze
mesinden karşılanmak, yetmemesi halinde kalan 
kısmı âfetler fonundan tamamlanmak üzere» 
Bir âfet oluyor, ev yıkıldıktan sonra onun telâ-
fisi için yardım ediyoruz, giizel bir şeydir. Fa
kat bir bölge var, bütün şehir âfet bölgesidir, 
bir şahsın tehlikeli bir binası var bunu yıktırı
yoruz, yıkma parasını, malzemesinden karşı
lamaya çalışıyoruz, yetmiyorsa fondan veriyo
ruz, adama bir tazminat da vermiyoruz. Bu 
madde acaba ilerde bası idarelerce veya beledi
yelerce bu tip vatanda şiarın üzerinde demokle'
sm bir kılıcı gibi asılı durmasın? Bundan en
dişe ediyorum. Tekrar ediyorum, burada bir 
madde var. «Tehlikeli bir belgede» Faraza Cey
han veya Türkiye'de birçok yerler büyük ırmak
ların kenarı daimi olarak tehlikeli bölgedir, 
Sel taşması halinde birçok binalar tehlike arz 
ederler. Bâzı çürük binalar, şu maddeye göre 
belediyelerce veya idarelerce tembih edilecek 
üç aylık mühlet verilecek, üç ayda ıslah ede
mezse yıktırılacak. E, yıkma ücreti de o yıkın
tı malzemesinden satılmak suretiyle tahsil edi
lecek. Bu bina sel âfeti olup da yıkılmış sa, ye
rine yenisini yaptırıyoruz, adamı zarardan kur
tarıyoruz. Güzel bir şey ama, sel olmadan ve
ya âfet olmadan senin binan tehlikelidir diyo
ruz, onun yıkılma parasını da adamın enkazın
dan alıyoruz, bu madde bâzı idarecileree veya 
belediyelerce o insanlar üzerinde Demokle'sin 
kılıcı gibi asılı durmasın, bu bir tehdit vasıtası 
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olmasın endişemiz buradadır. Bunun açıklan
ması gerekir. Maruzatım bu kadardır efendim. 

BAŞKAN — Hükümet mütalâa beyan ede
cek mi efendim?.. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Muğla) — Arz edeyim efen
dim. Arkadaşımın endişesi ile bu maddenin 
uzaktan yakından bir ilgisi yoktur. Bu o böl
gelerde yeni yapılan ve yönetmeliklere uygun 
olmıyan binalar içindir. Yani, bir deprem böl
gesinde deprem yönetmeliğinin derpiş ettiği 
esaslara, projeye uygun inşaat yapmıyorsa ida
re gidecek durduracak, şu tarafını yıkacaksın, 
çünkü deprem yönetmeliğine aykırıdır diyecek. 
E., vatandaş-yıkmıyor, yıkmadığı takdirde bu 
metoda göre yıkılacak. Arkadaşımın söylediği 
husus bundan sonraki maddelerde gelecektir ve 
o madde de bir Demokle'sin kılıcı değil, şefkat 
dolu bir maddedir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Başka söz 
irtiyen sayın üye?.. Yok. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Komisyon
dan bir sorum olacak efendim, 

BAŞKAN — Sora mu efendim? 
HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Komisyon

dan sorum olacak. 

BAŞKAN — Buyurun, 
HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Saym Baş

kanını Anayasamızda hep Komisyon kelimeleri 
geçiyor. Burada belediye encümenleri kelime
leri var. O kelimeyi lütfen değiştirsinler. Be
lediye komisyonu olması, lâzım. Anayasamızda 
hep komisyon diye geçmektedir. Bu kelime 
••Amd.i hiçbir yerde kullanılmıyor. 

BAŞKAN — Buyurun Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL 

YEŞİLYURT (Yozgat) — Reis Bey sevgili ar
kadaşım hukukçudur, kanunu mahsusunda «en
cümen» yazar. 

BAŞKAN — Peki efendim teşekkür ederim. 
Başka söz istiyen sayın üye?.. Yok. Fıkrayı oy
larınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmi
yenier... Kabul edilmiştir. 

Daha önce alınmış olan karara göre 
28 . 6 . 1968 Cuma günü saat 15,00 te toplanmak 
üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,05 
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6. — SORULAR VE CEVAPLAR 
B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Mu
kadder Öztekin'in, Ceyhan Ticaret Borsası Mec
lisinin seçimine dair sorusu ve Başbakan Süley
man DemireVin yazılı cevabı (7/440) 

29 . 2 . 1968 
Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet 
buyrulmasını saygılarımla rica ederim. 

Mukadder öztekin 
Adana Senatörü 

10 . 11 . 1966 tarihinde Ticaret Bakanlığınca 
işten el çektirilen Ceyhan Ticaret Borsası Mec
lisinin seçiminin halen yapılmadığı ve kurulmuş 
bulunan komite tarafından bugüne kadar yönel
tilmekte bulunduğu doğru mudur? Doğru ise, 
Anayasa Mahkemesinin 2 . 6 . 1967 tarih ve 
966/35 esas, 967/17 sayısiyle 5590 sayılı Kanu
nun 59 ncu maddesinin (a) fıkrasının iptali ka
rarı göz önünde tutularak, Ceyhan Ticaret Bor
sası Meclisi seçiminin ne zaman yapılacağının 
açıklanması 

T. C. 
Başbakanlık 24 . 6 . 1968 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 77-240/4491 
Konu : Cumhuriyet Senatosu 
Adana Üyesi Mukadder özte
kin'in yazılı soru önergesi. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
ilgi : 22 . 3 . 1968 tarih ve 7/440-9025/207 

sayılı yazınız. 
Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Mukad

der öztekin'in «Ceyhan Ticaret Borsası Mecli

sinin seçimine» dair Başbakanlığa yöneltip Cum
huriyet Senatosu Başkanlığına vermiş olduğu 
29 . 2 . 1968 tarihli yazılı soru önergesinin ce
vabı, üç nüsha olarak, eklice sunulmuştur. 

Arz ederim. 
Süİeyman Demirel 

Başbakan 

Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Mukadder 
Öztekin'in «Ceyhan Ticaret Borsası Meclisinin 
seçimi» hakkındaki 29 . 2 . 1968 tarihli yazılı 

soru önergesi cevabıdır. 

Ticaret Bakanlığınca Ceyhan Ticaret Borsası 
Meclisinin 2 . 11 . 1966 tarihinde 5590 sayılı 
Kanunun 59 ncu maddesinin (a) fıkrası gere
ğince feshedilmesi üzerine, adı geçen Bakanlık 
tarafından hizmetlerin aksamadan yürütülmesi 
ve yeni seçimlerin yapılabilmesi amaciyle taraf
sız kimselerden bir geçici komite kurulmuş ve 
bu komite 7 . 11 . 1966 tarihinde göreve başla
mıştır. 

Ancak, adı geçen komitenin yönetimi altın
da yapılmış olan seçimler ilçe seçim kurulu Baş
kanlığının 24 . 12 . 1966 tarih ve 966/2 sayılı 
karariyle iptal edilmiştir. Bundan ötürü yeni 
bir geçici komite teşkili zarureti hâsıl olmuş
tur. 

Öte yandan, Borsaya kayıtlı üyelerden 217 ki
şinin kayıtlarının terkini için kazai mercilere 
iki dâva ikâme edilmiş ve bu dâvalar neticelen
memiş bulunmaktadır. 

Meslek gruplarına girebilecek üyelerin kesin 
durumunu tesbit edecek bu iki dâvanın sonucu 
alınır alınmaz derhal seçim yapılması sağlana
caktır. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 
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1963 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısının ikinci oylamasına verilen oyların sonucu 

(Tasarı kanunlaşmıştır.) 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 97 

Kabul edenler : 96 
Reddedenler : 1 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 86 

Açık üyelikler : 0 

[Kabul edenler] 

TABİİ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

AĞRI 
Salih Tüı-kmen 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Yiğit Köker 

ANTALYA 
Akif Tekin 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkum 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 
Cemalettin İnkaya 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BİTLİS 
Orhan Kürümıoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâettin Yılrmaztürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

Saffet Ural 
ÇANAKKALE 

Nahit Altan 
ÇANKIRI 

Gürhan Titrek 
ÇORUM 

Safa Yalçuk 
DENİZLİ 

Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Tekin Arıburun 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 

Rifat Öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozuklar 
Nazif Çağatay 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KARS 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligili 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KONYA 
Fevzi Halıcı 
Fakih özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
İ. Etem Erdinç 

MALATYA 
Hamdi özer 

MANİSA 
Doğarı Barutçuıoğlu 
Oral Karaosmanıoğlu 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 
Haldun Menteş'eoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

. NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk: 

ORDU 
Selâhattin Aear 
Bekir Sıtkı Baykal 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİNOP 
Nâzım İnebeyli 

SİVAS 
Âdil Altay 
Nurettin Erfcürk 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Ahmet Demiryüce 
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CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadk 
Hayri Dener 
Vehap Güvenç 

Mehmet İzmen 
Zerin Tüaüın 
Ragrp Üner 
Âdil Ünlü 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Enıanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin öagür (t. A.) 
M. Şükran Özkaya 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mukadder Öztekin 
Mehmet ünaldı 
(Bgk. V.) 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AMASYA 
Macit Zeren (Bşk. V.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turhan Kapanlı 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Halil Goral 

[Reddeden] 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

[Oya katılmıyanlarJ 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
1. Sabri Çağlayangil 
(B.) 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

ÇORUM 
M. Şevket öaçetin 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

GİRESUN 
İhsan Topaloğlu 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (1. Â.) 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügü 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 

Halûk Berkol 
0 . Zeki Gümüşoğlu 

İZMİR 
Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSBBİ 
Sami Turan 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Osman Nuri Canbolat 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tuınakain 

MAKAS 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasagun 
(Başkan) 

ORDU 
Şevket Koksal 

RİZE 
O. Mecdi Ağım 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SÎVAS 
Rifat Öçten 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
1. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Mehmet Ali Pestilci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hidayet Aydmer 
Sadi Koçaş 
Fahri Korutürk 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Nadir Nadi 
Tayfur Sökmen 
Suad Hayri Ürgüplü 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 
55 NCİ BİRLEŞİM 

27 . 6 . 1968 Perşembe 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
1. — 1963 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasa

rısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu 
raporu. (Millet Meclisi 1/48; Cumhuriyet Sena
tosu 1/896) (S. Sayısı : 1134) [Dağıtma ta
rihi : 25 . 6 . 1968] 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

IH 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
V 

İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 



Toplantı : 7 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1130 a ek 

Çalışma Bakanlığı Kuruluş ve görevleri hakkındaki 4841 sayılı 
Kanunun 6 ncı maddesinin (D) fıkrasının değiştirilmesiyle ilgili 
18 . 5 . 1967 tarih ve 864 sayılı Kanunun ek 7 nci maddesinin 3 ncü 
fıkrasının değiştirilmesine dair kanun teklifinin Millet Meclisince 
kabul edilen metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon 
raporları (Millet Meclisi 2 / 6 2 4 ; Cumhuriyet Senatosu 2/244) 

(Not : Millet Meclisi S. »Sayısı : 680) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 9 . 4 . 1968 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 5751 - 2/624 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 8 . 4 . 1968 tarihli 70 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işa-
ri oy ile kabul edilen, Çalışma Bakanlığı kuruluş ve g'örevleri hakkındaki 4841 sayılı Kanunun 
6 ncı maddesinin (D) fıkrasının değiştirilmesi ile ilgili 18 . 5 . 1967 tarih ve 864 sayılı Kanunun 
ek 7 nci maddesinin 3 ncü fıkrasının değiştirilmesine dair kanun teklifi, dosyası ile birlikte sunul
muştur. 

Saygılarımla. 
Ferruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu teklif 17 . 1 . 1968 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 8 . 4 . 1968 tarihli 70 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 680) 

Geçici Komisyon raporu (No. : 1) 

Cumhuriyet Senatosu 
Geçici Komisyonu 11 . 4 . 1968 
Esas No. : 2/244 

Karar No. : 2 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 8 . 4 . 1968 tarihli 70 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işa-
ri oy ile kabul edilen, Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkındaki 4841 sayılı Kanunim 

Î6 n'cı maddesinin (D) fıkrasının değiştirilmesi ile ilgili 18 . 5 . 1967 tarih ve 864 sayılı Kanunun 
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ek 7 nci maddesinin 3 ncü fıkrasının değiştirilmesine dair kanun teklifi, Komisyonumuzun 
11 . 4 . 1968 tarihli toplantısında tetkik ve müzakere edildi. 

Teklifin gerekçesinde belirtilen hususlar ve verilen bilgiler Komisyonumuzca da uygun mü
talâa edildiğinden, mezkûr kanun teklifi Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen şekli ile 
aynen kabul edilmiştir. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmesi dileği ile Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Başkan * 
Burdur 

F. Kınaytürk 

Sözcü 
Ankara 
Y. Köker 

Kâtip 
Trabzon 

R. Zaloğlu 
Sakarya 

0. Salihoğlu 

Cumhuriyet Senatosu 
Geçici Komisyon 
Esas No. : 2/244 

Karar No. : 3 

Geçici Komisyon raporu (No. : 2) 

26 . 6 . 1968 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 8 . 4 . 1968 tarihli 70 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işa-
ri oy ile kabul edilen Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkındaki 4841 sayılı Kanunun 
6 nci maddesinin (D) fıkrasının değiştirilmesiyle ilgili 18 . 5 . 1967 tarih ve 864 sayılı Kanunim 
ek 7 nci maddesinin 3 ncü fıkrasının değiştirilmesine dair kanun teklifi, Geçici Komisyonumuzca 
11 . 4 . 1968 tarihli toplantısında tetkik ve müzakere edilmiş, teklifin gerekçesinde beliHilen 
hususlar ve verilen bilgiler Komisyonumuzca da uygun mütalâa edildiğinden mezkûr kanun tek
lifi Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen şekli ile aynen kabul edilerek öncelik ve ivedi
likle görüşülmesi dileği ile Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunul
muştur. 

Ancak, Cumhuriyet Senatosunun 1 1 . 4 . 1968 günlü 49 ncu Birleşiminde kanun teklifi üzerinde vâki 
müzakereler sonunda Kanunun 1 nci maddesinin maksada daha uygun bir şekilde tedvini için, tek
lif Komisyonumuzca yeniden tezekkür edilmek üzere geri alınmıştı. Komisyonumuzun 25 . 6 . 1968 
günü yapmış olduğu toplantıda yeniden tetkik ve müzakere olunan 1 nci maddenin Yüce Senato
daki görüşmelerin ışığı altında tadili uygun görrülmüş ve Millet Meclisinin kabul etmiş olduğu 
1 nci madde maksada daha uygun hale getirilmek üzere ekli metinde görüleceği üzere tadilen ka
bul edilmiştir. 

Teklifin diğer maddeleri Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen şekli ile aynen kabul 
edilmiştir. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmesi dileği ile Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Geçici Komisyon 
Başkanı 
Burdur 

F. Kınaytürk 

Sözcü Kâtip 
Ankara Trabzon 
Y. Köker R. Zaloğlu 

Sakarya 
0. Salihoğlu 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
V. Güvene 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1130 a ek) 
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MİLLET MECLÎSİNİN KABUL ETTİĞİ | 
METİN 

Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkın
daki 4841 saydı Kanunun 6 ncı maddesinin 
(D) fıkrasının değiştirilmesi ile ilgili 18 . 5 . 1967 
tarih ve 864 saydı Kanunun ek 7 nci maddesinin I 
3 ncü fıkrasının değiştirilmesine dair kanun | 

teklifi 

MADDE 1. — 864 sayılı Kanunun ek 7 nci 
maddesinin 3 ncü fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

işçi sendika uzmanı olarak atanacak sosyal 
yardımcılar en çok işçi üyesi bulunan işçi konfe-
derasyonunca g-österilecek boş kadro miktarının 
iki katı olarak tesbit edilecek adaylar arasından, 
Çalışma Bakanlığınca atanır. 

Bu atanmada Devlet memurları hakkındaki 
Kanunda öngörülen tahsil şartları aranmaz. 

İşçi sendika uzmanı sosyal yardımcıların ay
lıkları ihtisas kadroları ödeneklerinden karşıla
nır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

GEÇİCİ KOMİSYONUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkın
daki 4841 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin 
(D) fıkrasının değiştirilmesi ile ilgili 18 . 5 . 1967 
tarih ve 864 sayılı Kanunun ek 7 nci maddesinin 
3 ncü fıkrasının değiştirilmesine dair kanun 

teklifi 

MADDE 1. — 864 sayılı Kanunun ek 7 nci 
maddesinin 3 ncü fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

işçi sendika uzmanı olarak atanacak sosyal 
yardımcılar en çok işçi üyesi bulunan işçi konfe-
derasyonunca asgari ilkokul mezunları arasın
dan gösterilecek boş kadro miktarının iki katı 
olarak tesbit edilecek adaylar arasından Çalış
ma Bakanlığınca atanır. 

Bu atanmada Devlet memurları hakkındaki 
kanunlarda Öngörülen diğer şartlar aranmaz. 

işçi sendika uzmanı sosyal yardımcılar 864 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetveldeki 9 ncu 
derece yabancı memleketlerde sosyal yardımcı 
(işçi sendika uzmanı) kadrolarına 600 Tl. ay
lıkla tâyin olunurlar. 

MADDE 2. — Millet Meclisince kabul edi
len 2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisince kabul edi
len 3 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

- - < • • • • 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1130 a ek) 





Toplantı : 7 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : I | 3 6 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü kuruluş ve görevleri hakkındaki 
Kanuna geçici bir madde eklenmesine dair kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici 
Komisyon raporu (Millet Meclisi 1/363; Cumhuriyet Senatosu 1/901) 

(Millet Meclisi : S. Sayısı : 443) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 16 . 4 . 1968 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 4332-1/363 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 12 . 4 . 1968 tarihli 73 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü kuruluş ve görevleri hakkındaki 
Kanuna geçici bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Fer ruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

NOT : Bu tasarı 24 . 5 . 1967 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel 
Kurıdun 12 . 4 . 1968 tarihli 73 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşül erek kabul edil
miştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 443) 

Geçici Komisyon raporu 
Cumhuriyet Senatosu 
Geçici Komisyonu 26 . 6 . 1968 
Esas No. : 1/901 

Karar No. : 2 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 12 . 4 . 1968 tarihli 73 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işa
ri oy ile kabul edilen, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü kuruluş ve görevleri hakkındaki Ka
nuna geçici bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı, Millet Meclisi Başkanlığının 16 . 4 . 1968 
tarihli ve 4332 sayılı yazılan ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle, Geçici Komis-
yonumuuzn 26 . 6 . 1968 tarihli Birleşiminde ilgili Bakanlık temsilcileri de hazır bulunduklara 
halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Tasarı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilâtı kadrolarına dâhil 
memurluklara, Genel Müdürlük Teşkilât Kanununda belirtilen özel şartları taşıyan kimse bulunma
dığı takdirde, bu şartlar aranmaksızın beş yıl süre ile memur atanabilmesini öngörmektedir. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü kuruluş ve görevleri hakkındaki 1936 tarihli ve 2997 sa
yılı Kanun, bu teşkilâta yeniden atanacak memurlardan, Teadül kanunlarının aradığı genel şartlar 
ve nitelikler dışında, Tapu ve Kadastro Okulundan mezun bulunmak ve belli sürelerle tapu teşki
lâtında çalışmış olmak gibi özel şartlar da aranmaktadır. 

Tasarınım gerekçesinde, yeniden yapılacak atanmalar için, söz konusu Kanunda belirtilen nite
likleri taşıyan memur temininin kolay olmaması sebebiyle münhal kadrolara zamanında atanmalar 
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yapılamadığı ve bu yüzden birçok il ve ilçenin tapu sicil memurluklarının münhal kaldığı ve halkın 
günlük tapu üş erinin gereken şekilde yürütülenle diği-ifade olunmaktadır. 

Diğer taraftan, 1950 yılından bu yana tapusuz gayri'menkuller de tapu kaydına ve plâna (bağlan
mış olduğundan gerek bu sebeple ve gerekse 1965 yılında kabul edilen 634 sayılı Kat Mülkiyeti Ka
nunu dolayısiyle, tapu dairelerindeki iş hacmi çok artmış ve bâzı il ve ilçelerin birkaç bölgeye ay
rılmasına ihtiyaç hâsıl olmuştur. 

Bu durum muvacehesinde, 2997 sayılı Teşkilât Kanununa evvelce 4930 sayılı Kanunla eklenen 
ve sonradan 5919, 7139 sayılı kanunlarla süresi uzatılmış bulunan geçici maddenin, yeniden beş 
yıl daha uzatılması, bir zaruret olarak görüldüğünden tasarı Komisyonumuzca da uygun mütalâa 
edilmiş ve benimsenmiştir. 

I I - Millet Meclisince kabul edilen 1 nci, geçici. 2 nci ve 3 ncü maddeler Komisyonumuzca ay
nen kafoul •edilmiştir. 

I I I - Tasarının önemine binaen Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda is
temde bulunulması kararlaştırılmıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygıyle sunulur. 

Başkan 
Bursa 

1. Ortaç 

Sözcü 
Yozîgat 

/. Yeşilyurt 
Sakarya 

0. Salihoğlu 

Kâtip 
Manisa 

0. Karaosmanoğlu 
Trabzon 

A. 8. Ağanoğlu 

Aydın 
C. Coşkun 

MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuruluş 
ve görevleri hakkında Kanuna geçici bir mad

de eklenmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tapu ve Kadastro Genel Mü
dürlüğü Kuruluş ve görevleri hakkında 
29 . 5 . 193'6 tarihli ve 2997 sayılı Kanuna aşa
ğıdaki geçici madde eklenmiştir : 

GEÇİCİ MADDE — Tapu ve Kadastro Ge
nel Müdürlüğü mer'kez ve taşra kadrolarına dâ
hil her derece ve sınıftaki memurluklara, bu 
kanunda yazılı özel şartları taşıyan kimse bu
lunmadığı takdirde Ibu şartlar aranmaksızın 
beş yıl süre ile memur atanabilir. 

MADDE 2. -
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. -
tür. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

Bu kanunu Başbakan yürü-

GEÇİCİ KOMİSYONUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Tapu ve Kadastro G-enel Müdürlüğü Kuruluş 
ve görevleri hakkındaki Kanuna geçici bir mad

de eklenmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisince kabul edi
len 1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Millet Meclisince kabul 
edilen geçici madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisince kabul edilen 
2 nci madde aynen kaibul edilmişir. 

MADDE 3. — Milllet Meclisince kaibul edilen 
3 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1136) 



Toplantı : 7 I 
CUMHURİYET S E N A T O S U S. Sayısı : | 

Umumi hayata müessir âfetler doîayısiyle alınacak tedbirlerle yapı
lacak yardımlara dair 1 5 . 5 . 1959 gün ve 7269 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi 
hakkındaki kanun tasarısının Mille t Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon raporu (Millet Meclisi 1 / 2 3 1 ; 

Cumhuriyet Senatosu 1 /903) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 159 a 2 nci ek) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 20 . 6 . 1968 

Kanunlar Mildürlüğü 
Sayı : 9231 

CUMHURİYET SMYATüSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin .19 . 6 . 1968 tarihli 78 nci Birleşiminde öncelik ve ivedinde görüşülerek açık 
oy ile kabul edilen, umumi hayata müessir âdetler doîayısiyle alınacak tedbirlerle ya
pılacak yardımlara dair 15 . 5 . 1959 giin ve 7389 sayılı Kanunun bâzı maddeterinin değiş
tirilmesi ve bu kanuna b4sı maddeler eklenme ii hakkında kanun tasarısı dosyası ile birlikte su
nulmuştur. 

Saygılarımla. 
Fc mıh B oz b o y .7 i 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasan, 27 . 6 . 1966 tarihinde. Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 18, 22, 25, 3, 1, 4, 10, 17 ve, 19 . 6 . 1968 tarihli 60, 62, 63, 66, 76, 77 ve 78 nci birleşimlerin
de öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edil iniştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 159 a 2 nci ek) 

Geçici Komisyon raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Geçici Komisyonu 26 . 6 . 1968 
Esas No. : 1/903 

Karar No. : 2 
Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 19 . 6 . 1968 tarihli 78 nci 'Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek açık 
oy ile kabul edilen, Umumi hayata müessir âfetler doîayısiyle alınacak tedbirlerle yapılacak yar
dımlara dair T5 . (5 . 1959 gün ve 7269 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu ka
nuna bâzı maddeler eklenmesi hakkında kanun tasarısı, Millet Meclisi Başkanlığının 20 . 6 . 1968 
tarihli ve 9234 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle, Geçici Komis
yonumuzun 26 Haziran 1968 tarihli Birleşiminde, İmar ve İskân Bakanı Haldun Menteşeoğlu da 
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 doîayısiyle yapılacak yardımın süratlendiril -
meşini ve mevcut mevzuatın yetersizliği sebebiyle tatbikatta görülen aksaklıkların giderilerek iyi 
sonuçlar alınabilmesini öngörmektedir. 
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Tasarının konıisyonumuzdaki müzakereleri sırasında İmar ve îskân Bakanının verdikleri izahat
tan anlaşıldığına göre, tasarı, genel hatları ile şu yenilikleri ihtiva etmektedir : 

Âfetin genel hayata etkililiğine ilişkin temel kurallar bir yönetmelikle tesbit olunmakta ve genel 
hayata etkililik kararının Bakanlar Kurulu yerine imar ve îskân Bakanlığınca verilmesi, süratle 
tedbirler alınabilmesini imkân dâhiline sokmaktadır. 

Afetzedelerin barındırılmaları veya başka yerlerde iskânlarının daha süratli olabilmesi için, çe
şitli bakanlıklar temsilcilerinden kurulacak komisyonlar daraltılmaktadır. 

Âfet bölgelerinde yeniden yapılacak, değiştirilecek, büyütülecek veya esaslı tamir görecek bü
tün yapıların tabi olacağı teknik şartlar hakkındaki yönetmelik esaslarının uygulanması konusun
da, îmar ve îskân Bakanlığı, gerekli kontrol ve denetimi yapabilecek, bu suretle, kademeli bir inşaat 
kontrol sistemi gerçekleştirilecektir. 

Âfet vukuunda, âcil yardım teşkilâtı ile sivil savunma teşkilâtı işbirliği halinde çalışacaklardı]*. 
Tasarı ile, mülkiye âmirlerinin yetkilerine de sarahat verilmekte, giydirme ve kiralama işleri bu yet
kiler arasına alınmaktadır. Mülkiye âmirlerinin yetki süreleri 7 günden 15 güne çıkartılmakta, gerek
tiğinde bu süre îmar ve îskân Bakanlığınca uzatılabilmektedir. Ayrıca, âcil işleri için afetzedele
re nakdî ödeme de yapılabilecek ve âcil yardımlar borçlandırmaya tabi tutulmıyacaktır. 

Tasarıda, prensip olarak, îmar ve îskân Bakanlığınca hasar tesbitinin yapılması öngörülmüş, ge
rektiğinde diğer kurumların teknik personelinden de yararlamlabilmesi mümkün kılınmıştır. Ayrı
ca, âfet bölgelerinde geçici iskân için baraka ve konutlar inşa edilebilmesi, kiralanabilmesi ve satm-
almabilmesi için gerekli hükümler tasarıda yer almış, bu amaçla nakdî yardım da yapılabilmesi ve 
geçici iskân harcamalarının borçlandırmıya tabi tutulmaması Öngörülmüştür. 

Yeniden yerleşme yapılmıyacak âfet yerlerindeki gayrimenkuller için kıymet belgesi düzenlen-
miyecek, halen belediye ve köy tüzel kişilerine tanınan geçici tescil işi, Hazine adına yapılacaktır, 
ve tescil sırasında vergi kıymet ve vukuat belgeleri aranmıyacaktır. 

Afetlerle ilgili kadastro uygulamalarına ilişkin esaslar, îmar ve îskân Bakanlığı ile Tapu ve Ka
dastro C4enel Müdürlüğü tarafından müştereken tesbit olunucaktır. 

Mer'i kanuna göre yalnız köylerde yapılabilen istimlâkin kapsamı genişletilmekte ve şehir ve ka
sabalarda da arazi satınalınması ve istimlâki imkân dâhiline sokulmaktadır. 

Âfet gören yerlerde, aynı bina içinde hak sahibi ebeveyni ile birlikte oturan evli kişiler de 
hak sahibi sayılacak ve bu suretle hane mefhumu, aile mefhumu haline getirilmiş olacaktır. 
Ayrıca, âfete uğram asiyle ekonomik ve sosyal hayatı kesintiye uğratan dükkân ve fırın gibi 
binalar için de sahiplerine, borçlandırma hükümleri dairesinde inşaat kredisii verilebilecektir. 

Âfet sebebiyle inşa olunan binalardan çeşitli sebeplerle tahsis olıınamıyanlarnı tasfiyesini ko
laylaştırıcı yeni bâzı esaslar da tasarıda yer almakta, ve bunların satılarak hasılatının fon he
sabına aktarılması imkânı sağlanmaktadır. 

Konut ve konut inşası ve sair yardımlar için yapılacak borçlandırmalar faizsiz okluğu halde, 
dükkân ve fırın gibi yerler için yapılacak borçlandırmaların yüzde 4 faize tabi tutulması ön
görülmüştür. Borçlandırma süresi konut ve arsa yardımlarında 20 yıldan 30 yıla çıkarılmış; dük
kân ve fırın gibi tesisler için ise en çok 15 yıl olarak tesbit edilmiştir. Vâdesinden önce öde
nen taksitler, yüzde 10 indirime tabi olacaktır. İnşaatın devamı sırasında veya bitiminden son
ra yeni bir âfetle zarar görülmesi halinde, zarar oranında borçtan indirim yapılacak ve afetze
deye yeniden inşaat yardımı sağlanacaktır. Ayrı tarihlerde iki defa hak sahibi olarak yardım 
görenlerden, üçüncü defa genel hayata etkili âfete mâruz kalanların, son âfetten önceki borç ba
kiyeleri - ödeme güçlerini kaybetmeleri halinde - terkin olunacaktır. 

Afet hizmetlerine ilişkin ithalâtta kota şartının aranmaması, ithalâtın öncelikle yapılması; di
ğer taraftan, inşaat malzemelerinin de ilgili kurumlarca hemen tahsis olunması tasarıda öngö
rülmüş bulunmaktadır. 

Âfet sebebiyle kurulan meskûn yerlere içme suyu getirilmesi, bağlantı yollarının ve elektrik 
tesislerinin yapılması, dere ve sel yataklarının ıslahı ve diğer hizmetler, ilgili kurumlarca öncelikle 
yapılacak iç iskâna, tabi afetzedelere. Köy İşleri Bakanlığınca öncelik tanınacaktır. 
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Âfet sebebiyle yapılmış ve yapılacak binaların maliyet ve borçlandırma bedellerinden, ilgili
lerin gecjim durumları dikkate alınarak yüzde 50 ye kadar indirim yapılabilmesini sağlayıcı hü
küm de, tasarıda yer alan ve vatandaş lehine olan yeniliklerden biridir. 

Yukarıda belirtilen hususları ihtiva eden tasarı, komisyonumuzca da uygun mütalâa edilmiş 
ve benimsenmiştir. 

II - Millet Meclisince kabul edilen maddeler, komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 
III - Tasarının önemine binaen Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda is

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

Başkan . Sözcü Kâtip 
Bursa Yozgat Manisa Konya 

C. Ortaç İ. Yeşilyurt O. Karaosmanoğlu F. Özlen 

Aydın Trabzon 
C. Coşkun A. Ş. Ağanoğlu 

MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

Umumi hayata müessir âfetler dolay isiyle 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 
yardımlara 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 geçici 6 ve 7 nci maddeleri aşağıdaki 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 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, 
oturulmaz hale gelen bina sayısı, zarar gören yapı ve tesislerin genel hayata etki derecesi, ma
hallin ekonomik ve sosyal özellikleri, zararın kamu oyundaki tepkisi, normal hayat düzeninde
ki aksamalar ve benzeri hususlar göz önünde tutulmak suretiyle âfetlerin genel hayata etkilili
ğine ilişkin temel kurallar, İçişleri ve Maliye bakanlıklarının mütalâaları da alınarak İmar ve 
İskân Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle belirtilir. 

Yukarda yazılı âfetlerin meydana gelmesinde veya muhtemel olması halinde zararın o yerin 
genel hayatına etkili olup olmadığına, yönetmelik esasları gereğince, imar ve iskân Bakanlığı 
tarafından karar verilir. 

Şu kadar ki, âfetin meydana gelmesi halinde bu kanun gereğince alınması lâzımgelen âcil 
tedbirlerin ittihazına âfetin meydana geldiği bölgenin valisi yetkilidir. 

Madde 2. — Su baskınına uğramış veya uğnyabilir bölgeler, imar ve iskân Bakanlığının tek
lifi üzerine Devlet Su işlerinin bağlı bulunduğu Bakanlıkça; yer sarsıntısı, yer kayması, kaya 
düşmesi ve çığ gibi âfetlere uğramış veya uğnyabilir bölgeler ise, imar ve İskân Bakanlığınca 
tesbit ve bunlardan şehir ve kasabalarda meydana gelen ve gelebileceklerin sınırları imar plânı-
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na, imar plânı bulunmıyan kasaba ve köylerde da belli edildikçe harita veya krokilere işlenmek 
suretiyle, âfete maruz bölge olarak İmar ve İskân Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca 
kararlaştırılır ve bu suretle tesbit olunan sınırlar, imar ve iskân Bakanlığının isteği üzerine il
gili valiliklerce mahallinde ilân olunur. 

Mahallî şart ve özellikler dolayısiyle yangın âfetine uğraması muhtemel olan sahalar, şehir ve 
kasabalarda belediye meclisleri, köylerde ihtiyar heyetleri tarafından tesbit ve kaymakamların 
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 ve özel bütün yapıların tabi olacağı teknik şart
lar, Bayındırlık Bakanlığının mütalâası da alınaraK imar ve ısKân Bakanlığınca hazırlanacak bir 
yönetmelikle tesbit olunur. 

Belediye hudutları ve varsa mücavir sahalar dâhilinde ilgili belediyeler, bunun dışında kalan 
yerlerde vali ve kaymakamlar bu yönetmelik esaslarının uygulanmasını sağlamakla yükümlü
dürler. 

Yönetmelik esaslarına aykırı olan yapılar hakkında; yukarda belirtilen merciler tarafından sa
hiplerine tebligat yapılarak, en çok 3 aylık süre içinde hatanın ve tehlikeli durumun giderilmesi 
bildirilir. 

Verilen süre içinde sahiplerince ıslâh edilmiyen bina veya bina kısımları belediye hudutları 
ve mücavir saha dâhilinde belediye encümenlerince diğer yerlerde ise il veya ilçe idare kurul
larınca, yıkma parası yıkıntı malzemesinden karşılanmak, yetmemesi halinde kalan kısmı âfetler 
fonundan tamamlanmak üzere yıktırılır. 

imar ve iskân Bakanlığı bu konuda gerekli kontrol ve denetime yetkilidir. 
Yer kayması, kaya düşmesi, çığ gibi âfetler 3 uğrıyabilecek meskûn yerlerde alınacak önle

yici tedbirler İmar ve İskân Bakanlığınca, s;ı baskınına uğrıyabilecek yerlerde ise, Devlet 
Su işlerinin bağlı bulunduğu bakanlıkça alınır. Bu işlere ilişkin ödenek, tedbirleri almakla gö
revli Bakanlıkça karşılanır. 

Madde 4, — içişleri, imar ve İskân, Bayındırlık, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Tarım bakanlık
larınca âcil yardım teşkilâtı ve programları hakkında genel esasları kapsıyan bir yönetmelik ya
pılır. 

Bu yönetmelik esasları dairesinde âfetin mey lana gelmesinden sonra yapılacak kurtarma, ya
ralıları tedavi, barındırma, ölüleri gömme, yangınları söndürme, yıkıntıları temizleme ve felâket
zedeleri iaşe gibi hususlarda uygulanmak üzere ^örev 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 komitelerince sağla
nır. 

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

ilçe, bucak ve köylerde tafsilâtlı çalışma muhtıraları ve uygulama programları tasdikli il 
muhtıra 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. — Âfetlerin meydana gelmesinden sonra vali ve kaymakamlar (askerler ve hâkim 
sınıfından bulunanlar haricolmak üzere) 18-65 yaş arasındaki bütün erkeklere görev vermeye, be
deli, ücreti veya kirası sonradan ödenmek üzere canlı, cansız, resmî ve özel her türlü taşıt araç
larına ve gerekli makina, alât ve edevatına el koymaya ve hiçbir kayda ve merasime tabi ol-
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maksızın tedavi, kurtarma, yedirme, giydirme ve barındırma gibi işlerle bu gibi işlerin gerektir
diği âcil satmalmaları ve kiralamayı yapmrya, 3c*'7İet?, mahallî idarelere, evkafa, İktisadi Dev
let Teşekkülleri ile bunlara bağlı kurumlara ilişkin hyr türlü taşmmas malları; yetmemesi ha
linde de diğer tüzel kişiler ile gerçek kimilere ait bina ve müştemilâtı iîe bahçe ve arsa gibi 
araziyi geçici olarak işgale yetkilidir. 

Bu yetkinin kullanma süresi, âfetin sona ermesinden itibaren 15 gündür. Bu süre, gerekti
ğinde İmar ve İskân Bakanlığınca uzatılabilir. 

Yedirme, giydirme, barındırma, onarım için âfetzsdelere nakdî ödemede bulunulması, önleme 
için harcama yapılması imar ve iskân Bakanlığımın muvafakatine bağlıdır. 

Bu madde gereğince yapılacak harcamalar ve ödsmsler borçlandırmaya tabi tutulmaz. 
Kendilerinden yardım istenilen âfet bölgesi civarındaki vali ve kaymakamlar yukarıdaki fık

ralarda yazılı yetkilerini kullanarak bütün imkân ve vasıtalarla yardıma mecburdurlar. 

Afet bölgelerinde yapılacak teknik isler 

Madde 13. — a) Yapılacak işlemlere esas olmak üsere İmar ve İskân Bakanlığınca kurula
cak fen kurulları tarafından, âfetin meydana geldiği arazinin durumu ile bütün yapılar ve kamu 
tesisleri incelenerek hasar tesbit raporu düzenlenir. 

Gereken hallerde, İmar ve İskân Bakanlığının i:;teği üzerin a diğer bakanlık, kurum ve mahallî 
idareler yeteri kadar teknik personeli hasar tesbiti çalışmalarında derhal görevlendirmekle yü
kümlüdürler. 

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. 
îdare 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 mal sahibi yıkmadığı takdirde bu binalara el konularak yıkma parası yıkıntıdan elde edilecek 
malzeme bedelinden ödenmek üzere, mahallin en büyük mülkiye âmirinin emri ile yıktırılır. 

b) Hasar görmüş, fakat ıslahı mümkün olan binaların fen kurullarının göstereceği şartlara 
göre tamiri yapılıncaya kadar içine girilmesine ve oturulmasına izin verilemez. Bu binalar 1 yıl için
de tamir ettirilmediği ve itiraz da olmadığı takdirde yukardaki esaslar dairesinde yıktınlabilir. 

İtiraz halinde yukardaki mahallî idare kurullarınca 15 gün içinde incelenir ve karara bağlanır. 
ttiraz sebepleri yerinde görüldüğü takdirde süre 1 yıl daha uzatılabilir. 

c) Resmî daire ve müesseselere ait binalardan bu madde gereğince yıktırılması gerekenler yık
ma masrafları ilgili daire ve müesseselerce sonradan karşılanmak şartiyle fon hesabından ödenerek 
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 uğrıyanlarm 
tamirine müsaade edilmez. Tedbir alınamayacağına- karar verildiği takdirde tehlikeli mahal için
deki binalar, yukardaki esaslar dâhilinde yıktırılır. İmar ve İskân Bakanlığınca âfete karşı arazi
de 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 uğrıyanlarm veya uğraması muhtemel olanların bulundukları yerlerde veya başka 
yerlerde geçici olarak barınmalarını sağlamak üsjre, baraka ve konutlar inşa edilebillir, ettirile
bilir, kiralanabilir veya satmalınabilir. 
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Bu tedbirlerin, kısa zamanda yerine getirilmesinin mümkün olamıyacağı hallerde, geçici iskân 

tedbirlerini kendileri almak istiyenlere nakdî yardım da yapılabilir. 
Geçici barındırma işleri için gerekli ödenek ile afetzedelere nakden yapılacak yardımların mik

tarı ve barınaklarda oturulacak süre îmar ve İskân Bakanlığınca tesbit olunur. 
Bu bend gereğince yapılacak harcamalar ve ödemeler borçlandırmaya tâbi tutulmaz. 

Madde 14. — ikinci madde gereğince tesbit ve ilân olunan âfet bölgelerine dâhil şehir, kasa
ba ve köylerde bina ve mesken yapımı, fen kurullarınca tehlikeli görülen ve sınırlan krokilerle 
tesbit olunan yerler, İmar ve İskân Bakanlığınca yapı ve ikamet için yasaklanmış âfet bölgeleri 
sayılır 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, mevcut ve yapılmakta olan binalar, yıkma parası yıkıntı 
malzemesinden karşılanmak, yetmemesi halinde kalan kısmı âfetler fonundan tamamlanmak üzere 
vali ve kaymakamların emri ile yıktırılır. 

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

Madde 15. — Âfet dolayısiyle hasara uğramış şehir ve kasabalann imar plânı mevcudolup 
da imar ve iskân Bakanlığınca değiştirilmesi gerekli görülmediği takdirde, inşaata mevzuat 
dairesinde hemen izin verilir. 

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

imar veya istikamet plânı olmıyan veya olup da tamamen değiştirilmesi gereken yerlerde 
halihazır harita ve imar veya istikamet plânı imar ve iskân Bakanlığınca öncelikle yapılır 
veya yaptırılır. 

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

Yukarda yazılı hallerde veya yerinin değiştirilmesi gereken şehir ve kasabalarda ilgililerin 
âfetten masun yerlerde gösterilecek arsalar üzerinde, ilk bannma tedbiri olarak geçici baraka 
inşasına izin verilebilir. Bu türlü geçici inşaatın, imar plânı olan yerlerde, âfetin vukuundan; imar 
plânı olmıyan veya değiştirilen veya yerleri değiştirilecek olan şehir ve kasabalarda, yeni plân
ların onanmasından itibaren bir yıl içinde sahipleri tarafından yıkılması mecburidir. Aksi halde 
masrafları yıkıntı bedelinden ödenmek üzere mahallin en büyük mülkiye âmirinin emri ile bele
diyelerce yıktırılır. Bu bir yıllık süre zaruret halinde ilgili valiliğin teklifi üzerine İmar ve İskân 
Bakanlığınca 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 kaldınlarak başka mahallere toplu olarak veyahut dağı
tılarak yerleştirilmesi İçişleri, Maliye, Bayındırlık, Sağlık ve Sosyal Yardım, Tanm, Millî Eğitim, 
Sanayi, İmar ve İskân ve köylerde Köy işlerine bakan bakanlıklar mütehassıs temsilcilerinden 
kurulacak bir komitece incelendikten sonra Bakanlar Kurulu Karan ile imar ve iskân Bakanlığı 
tarafından yaptınlır. 

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

Taşınma yeri âfet bölgesinin bulunduğu il sınırlan dışında tesbit edildiği takdirde, afetzedele
rin taşınması ile ilgili giderler İmar ve İskân Bakanlığınca âfetler fonundan karşılanır. 
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Kıymet takdiri, parselleme ve dağıtma 

Madde 17. — Âfet gören yerlerde hasara uğrıyan kısımlar içinde bulunan taşınmaz mallarla, 
yine aynı yerde, üzerine bina yaptırılmak üzere imar ve tskân Bakanlığınca tesbit edilen taşın
maz malların kıymetleri aşağıdaki maddelerde gösterildiği şekilde takdir ve tesbit edilir. (Yeniden 
yerleşme yapılmıyacak âfet yerlerindeki taşınmaz mallar için kıymet belgesi düzenlenmez). 

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

Tescil sırasında, vergi kıymet ve vukuat belgeleri aranmaz. 

Madde 18. — Bu kanuna göre âfet sebebiyle îmar ve îskân Bakanlığınca lüzum görülecek yer
lerin kadastrosu ilânların yapılmasına ve kadastro komisyonlarının kurulmasına lüzum kalmaksı
zın kadastro postalarına belediyece ve köy ihtiyar heyetince iki bilir kişi verilmek ve tasarruf tet
kikleri, mahallî kadastro müdürü ve tapu memuru tarafından ifa olunmak suretiyle 2613 sayılı Ka
dastro ve Tapu Tahrir Kanununa göre öncelikle Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce yaptırı
lır. 

Anlaşmazlıklar mahallî mahkemelerce hallolunur. 
Sözü edilen kadastro işlerine ilişkin uygulama îmar ve îskân Bakanlığı ile Tapu ve Kadastro 

Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakanlık arasında müştereken tesbit edilecek esaslar dâhilin
de yapılır. 

Madde 19. — 17 nci maddedeki taşınmaz malların bedelleri, köylerde köy ihtiyar heyetlerin
den bir kişi, mahallin en büyük mülkiye amirince görevlendirilecek bir fen elemanı ve mahallî ma
liye 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 tek
nik elemandan meydana gelecek üç kişilik komisyon marifetiyle takdir ettirilir. Teknik eleman 
bulunmıyan yerlerde bu işlerden anlıyan bir kimse komisyona alınır. Komisyonlar mahallin en bü
yük mülkiye âmirleri tarafından teşkil edilir. Konisyonlar aralarında seçecekleri başkanın baş
kanlığında çalışır ve çoğunluğa göre karar verir. Komisyon üyeleri istinkâf edemezler ve 
çekimser oy kullanamazlar. 

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

Takdir edilen kıymete karşı ilân süresinin bitiminden itibaren 7 gün içinde taşınmaz malın bu
lunduğu yerdeki Asliye Hukuk Mahkemesinde dâva açılabilir. Dâvanın açıldığı tarihten itibaren, 
8 gün içinde taraflar mahkemeye çağırılırlar. Bu dâvalar basit muhakeme usulüne tâbidir ve diğer 
dâvalara tercihli olarak görülür. Dâvanın açılması veya Temyiz talebi, bu kanuna göre yapılacak 
işlemleri ve inşaat işlerini hiçbir suretle durduramaz. Bu dâvalar dolayısiyle, mahkemelerce ihti
yati tedbir kararı verilemez. 

Madde 21. — Âfet bölgesi içinde ve dışında tesbit olunan imar ve iskân alanları içindeki ta
şınmaz mallardan Hazineye, özel idareye, belediyeye, köy tüzel kişiliğine veya katma bütçeli da
irelere aidolanlardan (Vakıflar Genel Müdürlümü taşınmaz malları ile, Hazineye özel idare ve 
belediyeye ait taşınmaz mallardan bir kamu hizmetine tahsis edilenler hariç) ihtiyaca tekabül 
eden miktarı, imar ve iskân Bakanlığının 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, yukarıdaki hükümler dairesinde arazi temini 
mümkün olmıyan hallerde (Normal gelişme alanlarına öncelik verilmek şartiyle) arazi ve bina 
satmalınabileceği gibi, kamulaştırma mevzuatı dâhilinde, kamulaştırma da yapılabilir. 

Bu maddeye göre sağlanan taşınmaz mallar imar ve iskân Bakanlığının isteği üzerine, ayrıca 
ferağ şartı aranmaksızın Hazine adına re'sen tescil olunur. 
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Madde 22. — 17 ve 21 nci maddeler gereğince sağlanan taşınmaz mallar, birleştirildikten 
sonra imar ve İskân Bakanlığınca onanmış imar ve istikamet plânlarına 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 lüzum 
üzerine, toplu inşaat yapılmıyan yerlerde bu kanundan faydalanacak olanlardan yapısını belli 
süre içerisinde yapmayı taahhüdedenlere noter huzurunda kur'a çeldlerek arsaları verilebileceği 
gibi, bunlara ayrıca telmik yardım ve borçlandırmak suretiyle yapı malzemesi ve para yardımı da 
yapılabilir. 

Üzerinde toplu inşaat yapılacak veya yukarclaki fıkraya göre verilecek arsaların bedelleri İmar 
ve İskân Bakanlığınca tesbit edilir. 

Ellerinde kıymet belgesi bulunanların borçlarından bu belge tutarı düşülür; fazlası kendilerine 
Ödenir ve noksanı borçlandırılır. 

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

kanlığının izni ile ilgili miieerr-Bere bedrkir ol.arak verilir. 
Ytıkardaki fıkralar gereğince dabi/ren ve ta'1-.sise tabi tuteüan arsalar, İmar vo İskân Bakanlı

ğının isteği üzerine, tane daireci baraf-ndan tabeis edildikleri şahıslar, hissedarlar veya vârisleri 
adına tescil olunur. 

Madde 27. — inşa edilecek binalar için yapılacak harcamalar ile, üzerine bina yapılan arsa
ların 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 kamuya 
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 sur:tiyle inşaat kredisi verilmesini ya da bina yaptı
rılmasını isteyenlerin, İmar ve îekân Bakanlığınca yandacak yardıma dair o yerde yapılan ilân
dan itibaren iki av içinde mahallin e:ı bbyiik mülkiye âmirine yaralı müracaatta bulunmaları ve 
taahhütname vermeleri mecburidir. 

Kamulaş tırma sahasındaki bina sahihleri için bu sûre kamulaştırma kararının kendilerine bil
dirilmesi veya ilân tarihinden Bibaren heeaebanra 

İhale suretiyle yapılacak inşaatlarda ihale tarihinden, emanet usulü ile yapılacak inşaatlarda 
emanet kararının alınmasından sonra İmar ne İekbıı Bakanlığınca haklı görülmiyecek bir sebeple 
taahhüdünden dönenlerden, kurarlarının dereceeine göre, 500 liradan 2 000 liraya kadar tazminat 
alınarak fona yatırılır. 

kapılarını kendileri yapacak olanlardan ise, arsaların elde edilme işlemlerinin sonuçlandırıl
masından sonra taahhüdünden dönenlerin; bunlara ait yapı ve arsalar satılarak muacceliyet 
kesbedeıı borçları kapatılır, bbbıe bedeli borçlancb.rma bedelinden az olursa farla tahsilinde fona 
yatırılmak iisere Türkiye Brılâk Kredi Bankası taralından kendi alacağı gibi taahhütname sahi
binden tahsil olunur. 

Hadde 29. - - Yıkılan, vanan veva ağır bacaca nğnyan veya uğraması muhtemel olan binalarla, 
imar plânları gereğince kamulaştırılmasında sor-mlnk bulunan yerlerdeki binalarda oturan ailele
re hak sahibi olmak şartiyle bina yaptırılır veya kredi verilir. 

Aynı bina içinde hak sahibi ebeveyn ile birlikte oturan evli kişilerin durumu, İmar ve İskân 
Bakanlığınca bu konuda hasırlanacak yönetmelik gereğince takdir ve tesbit edilir. 

Ancak, kendisine veya esine ait c yerde aynı cins müstakil başka bir binası veya dairesi olan 
ailelere bina ve inşaat kredisi verilemez. 
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Âfete uğramasiyle ekonomik ve sosyal hayatı kesintiye uğratan dükkân ve fırın gibi binalar 
için de sahiplerine, borçlandırma hükümleri dairesinde, İmar ve İskân Bakanlığınca belirtilecek 
esaslara göre inşaat kredisi verilebilir. O yerde kendisine veya eşine ait müstakil başka bir işyeri 
bulunanlar, bu yardımdan faydalanamazlar. 

Malî yeteneği ve borçlanma yoluyla ödenek sağlama imkânı olmıyan belediyelerin hasar gö
ren binalarından, mahallî ihtiyaca yetebilecek kadarının yapımı veya onarımı 10 yıl vâde ile borç
landırılmak ve tahsili 40 ncı maddeye göre yürütülmek şartiyle İmar ve İskân Bakanlığı tarafın
dan yapılır veya Bakanlık uygun gördüğü takdirde belediyesine yaptırılabilir. 

Bina veya işyeri sigortalı ise yapılacak yardımdan sigorta tutan indirilir. 

Madde 30. — İştirak veya müşterek mülkiyet halinde bulunan bina için hissedarlarına bu ka
nun hükümlerinden faydalanılarak yine aynı şekilde hisseli olmak üzere yalnız bir bina yaptırı
lır. Ancak, yıkılan, yanan, ağır hasara uğrıyan, yahut âfetle ilgili kamulaştırma dolayısiyle yık
tırılması gereken yerlerdeki binalarla, âfete uğnyabilecek bölgelerdeki binalarda, birden fazla 
aile ikamet ettiği takdirde, her aile bu kanun hükümlerinden ayrı ayrı faydalanabilirler. 

Madde 31. — Bu kanuna veya âfete ilişkin hükümler taşıyan diğer kanunlara göre, yapı
lan, yaptırılan veya yaptırılacak olan binalardan türlü sebeplerle artanlar imar ve iskân Bakan
lığınca aşağıdaki işlemlerden birine 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) Bedelleri gecekondu fonundan alınmak üzere, Gecekondu Kanunu hükümlerine göre 
hak sahibi sayılan ailelere, 

d) Genel bütçeye dâhil dairelerden âcil ihtiyacı bulunanlara tahsis edilmek üzere Maliye Ba
kanlığına, 

e) Turistik amaçlara, kamu hizmetlerine, memurlara, halka kiraya verilmek üzere mahal
lî belediyelere ve 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 hasılat fon hesabına gelir kaydedilmek üzere Ma
liye Bakanlığına devredilir. 

Fon teşkili ve fondan yayılacak yardımlar, harcama usulleri : 

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

a) Her yıl imar ve İskân Bakanlığı Bütçesinin ilgili bölümüne konacak ödenek, 
b) Hayır kurumlan, mahallî idareler, mal sandıklan ve sair teşekküller tarafından kabul 

olunacak bu maksada muhassas nakdî iane, teberru ve hibeler, (Aynî teberrular doğrudan 
doğruya Türkiye Kızılay Derneği tarafından kabul edilir ve imar ve iskân Bakanlığının talebi 
ile âfete mâruz bölgelerdeki ihtiyaçlara tahsis olunur. 

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

c) Her yıl İktisadi Devlet Teşekkülleri ile en az yarı sermayesi Devlet elinde bulunan ban
ka ve müesseselerin yıl sonu bilanço kârlarının % 3 ü (yüzde üçü) nisbetinde ödiyecekleri his
seler, 

ç) Fon hesabına borçlulardan borcun ödenmesi için tahsil edilecek taksit ve faizler, 
d) Fon hesabında tutulan paralann faizleri, 
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e) Âfetler dolayısiyle bu kanuna, yahut özel kanunlarına göre Devletçe yapılan veya yap
tırılan binalardan Türkiye Emlâk Kredi Bankasınca satılması gerekenlerden elde edilen ge
lirler. 

Bu fon imar ve iskân Bakanlığı emrinde, Türkiye Emlâk Kredi Bankasında açılacak bir 
hesapta toplanır. 

Madde 36. — a) Âfet sebebiyle yeniden inşa ve onarılacak yapılarla bunlara ait yol, su, 
elektrik ve kanalizasyon tesisleri, kadastro, harita ve imar plânı yapımı, 

b) Arazi, bina, yapı malzemesi, her türlü makina, motorlu taşıt, araç, gereç, alât, ede
vat alınması ve sağlanması, 

c) Âfetlerin zararını önleme, gerekli tedbirleri araştırma, etüt, kiralama, taşıma, yıktırma 
ve personele yapılacak ödemeler, 

d) Konut yapan tüzel kişilerle ortaklık kurmak veya bu amaçla çalışan kuruluşlara iştirak 
etmek, 

e) Âfet hizmetlerine ilişkin diğer işler için ayrılacak para miktarı ile, 
f) Âfete uğnyanlara veya uğraması muhtemel olanlara inşaat ve onarım için ne şekilde yar

dım yapılacağı, miktarı, istekliler arasında gözetilecek sıra esasları, müracaat ve istek şekilleri, 
inşa olunacak binaların yerleri, sayıları, tipleri, yapı şartları, inşa tarzları, çeşitli kısımların bo
yutları ve diğer hususlar, 

imar ve iskân Bakanlığınca tesbit ve ifa olunur. 

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

Süresinde yatırılmıyan hisseler, ilgililerden Âmme Alacaklarının Tahsil Usulü hakkındaki Ka
nuna göre ve gecikme zammı yerine % 5 (yüzde beş) gecikme cezası uygulanmak suretiyle Mali
ye Teşkilâtınca tahsil olunarak aynı hesaba yatırılır. 

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

Bu taşınmaz mallar üzerine, Türkiye Emlâk Kredi Bankasının isteği ile, bu banka lehine, 
tapu dairelerince borçlandırma senetlerine dayanılarak, kanuni ipotek tesis olunur. 

Konut ve konut inşası ve sair yardımlar için yapılacak borçlandırmalar faizsizdir. Dükkân 
ve fırın gibi yerler 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 en az 20 ve en çok 30; 
dükkân ve fırın gibi yerler için yapılan yardımlarda ise, en az 5 ve en çok 15 yılda ve eşit tak
sitler halinde tahsil edilerek fon hesabına yatırılır. 

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

Vâdesinde ödenmiyen taksitlerden, geçen günler için yıllık % 5 (yüzde beş) nisbetinde gecik
me faizi tahsil olunur. Vâdesinden en az 1 yıl evvel ödenen taksitler, taşınmaz malları satmak 
veya satılmak suretiyle hesap kapatılması halleri hariç % 10 (yüzde on) indirime tâbi tutulur. 
indirim miktarı bankaca fon hesabından mahsubedilir. 

Üstüste üç yıl taksidini ödemiyenlerin borçları muacceliyet kasbedeceği gibi, borcun tamamı 
ödenmeden taşınmaz malların başkalarına satılması halinde de borcun tamamı muacceliyet kes-
bsder. Bu hükmün uygulanmasında maliyet bedelinden yapılan indirimler tekrar borca eklenmek 
suretiyle hesaba katılır. Özel Âfet kanunlarına göre yapılan binalar hakkında da bu fıkra hükmü 
uygulanır. 

Muacceliyet kesbeden hesaplar bankaca kendi usul ve mevzuatına göre takibedilir. Satışa çı
karılan taşınmaz mallara istekli çıkmadığı takdirde, banka en son yapılan satışta, takdir edi-
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len kıymetin % 50 sine (yüzde ellisine) kadar ihaleye iştirak ederek fon hesabına satmalabi-
lir. 

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

Rehin açıkları ile rehinsiz alacaklardan tahsili mümkün olmıyan alacaklar aciz yesikasma 
bağlandıktan sonra fon hesabından mahsubedilir. 

Âfetten hasar görmüş binaların onarımı veya kendi yapısını kendi yapacak kimse için yapı
lan para yardımlarına ait borçlandırmalarda; taşınmaz malı tapusuz ise, kadastro işlemleri sonuç
lanıncaya kadar ilgili kimsenin varsa başka tapulu taşınmaz malının ipotek edilmesi, yoksa, ke
falet suretiyle borçlandırma yapılır. 

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

İnşaatın devamı sırasında veya bitiminden itibaren bir yıl içinde, genel hayata etkili olsun ol
masın, ikinci bir âfetle binanın zarar görmesi halinde borçlandırma miktarından zarar oranında 
indirim yapılır. Afetzede isterse, borçlandırma hükümleri dairesinde, imar ve İskân Bakanlığın
ca tesbit olunacak miktarda yeniden inşaat yardımı yapılabilir. 

Bu kanuna ve âfetle ilgili hüküm taşıyan diğer kanunlara göre, ayrı tarihlerde iki defa hak 
sahibi olarak konut yardımı gören veya görecek olanlardan, genel hayata etkili üçüncü bir âfet
ten konutları oturulamıyacak derecede zarar gören hak sahiplerinin ödeme güçlerini kaybet
meleri halinde, İmar ve İskân Bakanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulu karan ile önceki borç ba
kiyeleri terkin olunabilir. 

MADDE 42. — Bu kanunun uygulanması dolayısiyle taşınmaz malların alım, satım, ipotek, ta
pu - kadastro işlemleri, yeniden inşa edilecek veya onarılacaklarla ilgili ihale, sözleşme, ruhsatna
me ve sair işlemler ve bu kanundan faydalanacakların verecekleri beyanname, taahhütname ve ya
pacakları sözleşmeler her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. 

Tapu işlemleri sırasında 27 . 7 . 1967 gün ve 930 sayılı Kanunun tasarruf bonosu tevdiatı 
ile ilgili hükümleri uygulanmaz. 

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 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 taşıma ücreti alınmaz. 
c) Şehir, kasaba ve köylerde âfete uğrıyanlarm veya uğraması muhtemel olanların geçici 

veya devamlı inşaat veya tesisat işlerinde kullanılmak üzere, imar ve iskân Bakanlığının isteği 
üzerine, lüzumlu orman emvali orman idaresince, Devlet müesseselerinden temini gereken diğer 
inşaat malzemesi de ilgili Devlet müesseselerince, en yakın istif yeri, depo veya fabrikalarından, 
kesme taşıma ve imal masrafları karşılığında, öncelikle tahsis olunur. 

imar ve iskân Bakanlığı gerektiğinde bu malzemeleri depo etmeye yetkilidir. 
Tahsis olunacak veya stok edilecek orman emvali ve diğer malzemenin cins, miktar ve niteliği 

imar ve iskân Bakanlığınca tesbit olunur. 
d) İmar ve iskân Bakanlığınca dış memleketlerden, mevcut kotalara bağlı kalınmaksızın, ön

celikle ve ivedilikle, baraka, hazır konut, çadır, her türlü yapı malzemesi, makina (iş ve yapı makina-
ları dâhil), motorlu taşıt, araç, gereç, alât, edevat, cihaz, yedek parça ithal edilebilir veya ettirilebi
lir. ithal edilen bu mallar Gümrük Resminden, bu resimle birlikte alman diğer vergi ve resimlerle 
belediye hissesinden ve ithalâtla ilgili Hazine hissesinden muaftır. 
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Çeşitli hükümler 

GEÇİCİ MADDE 6. — Bu kanunun yayımı tarihinden önce âfet bölgelerinde, âfetten zarar gö
renlere Türkiye Smlâk Kredi Bankasının kendi kaynaklarından yapılan ikrazat ile, adı geçen ban
kanın yine kendi kaynaklarından inşa ederek borçlandırma suretiyle afetzedelere tahsis ettiği 
konutların maliyet bedelleri ve bu kanunun yayımı tarihine kadar bu hesaplara tahakkuk ettirip, 
henüz tahsil edemediği faiz, masraf ve ana paradan ibaret borç bakiyesi ve halen tahsis edemediği 
konutların maliyet bedelleri bu kanunla teşkil olunan fondan karşılanır. 

Fona intikal eden şahıs borçları içindeki faizler kaldırılarak faizsiz borç üzerinden yapılacak 
borçlandırmalar, vâde ve tahsil işleriyle ilişkin 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 gö
ren kimselerin : 

a) O yerde, âfetin vukuu tarihinde meskene malik olması ve bu meskenin âfet dolayısiyle 
oturulmaz bir hale gelmiş bulunması, 

b) Türkiye Emlâk Kredi Bankasının borç verdiği bu paralarla yapılan veya bankanın yaptıra
rak tahsis ettiği veya edeceği binanın mesken olarak yapılmış olması, 

şarttır. 
Yukarıdaki esaslara göre fondan karşılanacak Borçlar Kanununun yürürlüğe girdiği tarihi ta-

kibeden takvim yılından itibaren 15 yıl içinde fonun malî imkânlarının uygun taksitlerle ve yüz
de 5 faizle birlikte İmar ve İskân Bakanlığınca, Türkiye Emlâk Kredi Bankasına ödenir. 

GEÇİCİ MADDE 7. — Bu kanunun çeşitli maddelerinde düzenlenmesi öngörülen yönetme
likler hazırlanıncaya kadar mevcut yönetmeliklerin bu kanuna aykırı olmıyan hükümlerinin uy
gulanmasına devam olunur. 

MADDE 2. — 7269 sayılı Kanuna aşağıdaki maddeler eklenmiştir. 

EK MADDE 1. — Bu kanun gereğince yapılacak bina ve tesislere gerekli inşaat malzemeleri, 
imar ve iskân 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, bağlantı yollannın ve elektrik tesislerinin yapılması meskûn yeri tehdideden dere 
ve sel yataklarının ıslahı ve diğer hizmetler İmar ve İskân Bakanlığının isteği üzerine ilgili Bakan
lık ve müesseselerce öncelikle yapılır. 

EK MADDE 3. — Âfete uğrıyan ve bu kanuna göre hak sahibi olan vatandaşların Hazineye 
ve diğer kamu kurumlanııa olan borçları geçim durumları göz önüne alınarak imar ve iskân Ba
kanlığının teklifi üzerine, adı geçen kurumlarca ertelenir. (Vergi Usul Kanunu ile Âmme ala
caklarının tahsil usulü hakkındaki Kanun hükümleri saklıdır.) 

EK MADDE 4. — Gerek bu kanuna veya âfetlerle ilgili hükümler kapsıyan öteki kanunlara 
göre emanet, ihale veya evini yapana yardım yoliyle yapılan veya yaptırılacak olan binaların, ge
rekse geçici 6 ncı madde hükmünden faydalananların borçları, ilgililerin geçim durumları ve bölge
nin özelliği dolayısiyle bina maliyetlerini artırıcı yönden unsurların tesir derecesi göz önünde bu
lundurularak, zorunlu hallerde Bakanlar Kurulu karariyle maliyet veya borçlandırma bedelleri
nin yarısına kadar indirim yapılabilir. 

Bu hükümden kimlerin ne miktarda ve ne ölçüde faydalanacağına ilişkin esaslar imar ve is
kân Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle tesbit olunur. 

Bu madde hükmü her bina için bir defa uygulanır. 
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EK MADDE 5, — İmar ve iskân Bakanlığı, âfet hizmetlerini süratle ele almak, düzeninde yü

rütmek ve sonuçlandırmak üzere, gerekli teşkilâtı kurar; bu teşkilâtın merkez, bölge ve mahallî 
kademe ve üniteleri bu Bakanlıkça tesbit olunur. 

Âfetler fonuna ilişkin ücret ve yevmiyeli işçi kadroları, ihtiyaca göre, imar ve iskân Bakanlı
ğınca düzenlenir ve tatbik mevkiine konur. 

Fon ücret kadrolarında çalışanlar, emsalleri gibi, 3056 ve 5434 sayılı kanunlarla ek ve tadilleri 
hükümlerine tabidirler. Bu personel 819 sayılı Kanun hükümlerinden de yararlanır. 

Âfet hizmetlerinin yoğunlaştığı ve şümulleııdiği hallerde, ilgili bakanlıklar ve kurumlar, imar 
ve iskân Bakanının isteği üzerine, yeteri kadar teknik ve idari personeli, hizmet için lüzumlu araç, 
gereç ve malzemeyi ve bunların kullanılması ve tamiri ile ilgili ekipmanı, geçici olarak, bu teşkilât 
emrine vermekle yükümlüdürler. Geçici personelin maaş, ücret, yevmiye ve benzer hakları esas 
dairelerince ödenir. 

EK MADDE 6. — 33 ncü maddeye göre tesis olunan fon hesabından yapılacak harcamaların 
denetimi, Sayıştayca, aidolduğu yılın sonunda «Fon Harcama Yönetmeliği» esaslarına göre ya
pılır. 

EK MADDE 7. — Bu kanun gereğince; tarım arazileri, umumi hayata müessir ölçüde zarar 
gören ve görmesi muhtemel olan çiftçi ailelerinin iskân suretiyle topraklandınlmasına Bakanlar 
Kurulu kararına uyularak, Köy işleri Bakanlığınca öncelik verilir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

GEÇİCİ KOMİSYONUN 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 Kanun 

MADDE 1. — Millet Meclisince kabul edilen 1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisince kabul edilen 2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisince kabul edilen 3 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisince kabul edilen 4 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 
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