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lık ve tmar Komisyonu raporu (1/60) 14:17 

3. — Devlet Şûrası Âzası Sahir Dinç-
man'ın Maliye Bakanlığı Hazine Müşavir 
Avukatlığına nakline dair Devlet Bakan-
lığı tezkeresi 17:18 

4. — O'Kan Sezai'nin, 42 sayılı Kanun 
gereğince emekliye ayıvlan subaylardan is
tediklerin öğretmenliğe alınması hakkında 
kanun teklifi ve Sosyal İşler ve İktisat ko
misyonları raporları (2/76) 18.23 

5. — Devlet Demiryolları İşletmesi Ge
nel Müdürlüğü işçilerine mesken yaptırıl
ması için borç para verilmesine dnir olan 
5954 sayılı Kanunun 6173 sayılı Kanunla 
muaddel 1 nci maddesinde değişiklik yapıl
ması ve bu kanuna bir madde eklenmesi 
hakkında kanun tasarısı ve Güvenlik v? İk
tisat komisyonları raporları (1/110) 23:25 
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rumu Tayyare apartmanlarının tahliyeisi-
nin durdurulmasına, Ticaret Vekâleti 
Dış Ticaret dairesinin personelinin ılış 
tâyinlerinin Komitece tetikikmdan sonra 
yürürlüğe girmesi hususlarının karara 
bağlanmasına dair takriri 3:5 
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2. — 6830 sayılı İstimlâk Kanununun 
9, 10, 11 ve 15 nci maddelerinin değiştiril
mesi ve bu kanuna üç geçici madde eklen-

6. — Gümoytralk Suphi ve Küçük Sa
mi'nin, T. C. Millî Birlik Komitesi İçtü
züğünün 14 neü maddesine göre Araştırma 
ve İnceleme kurullarında üye olarak vazi-
i'elendirilenlerin özlük haklarına dair ka-
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nun teklifi ve İktisat Komisyonu raporu 
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sine dair olan 4862 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelde değişiklik yapılması hak
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rılan prensip kararının neticelerine dair 
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1. —• Koksal Osman'ın, İstanbul Ame

rikan Kız Kolej indeki kopye olayına dair 
yazılı soru önergesi 28 
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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Birinci Oturum 
4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 115 sa

yılı Kanunla değiştirilen 38 nci maddesine bir 
fıkra eklenmesine dair kanun teklifi görüşüldü 
ve kanun kabul edildi. 

Birleşime son verildi. 

Başkan Divan Kâtibi 
Soyuyüce Şefik Karavdioğlu Kâmil 

Divan Kâtibi 
özdağ Muzaffer 



B I R I N C I OTURUM 
Açılma saati: 15,15 

BAŞKAN — Tunçkanat Haydar 

KÂTİPLER : Karavelioğlu Kâmil, özdağ Muzaffer 
• m 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 
Gündemin 2 nei maddesi ile müzakerelere 

başlıyoruz. 
Kanunun görüşülmesi sırasında İçişleri Ba

kanı hazır bulunacaklardır. Kendileri davet edil
mişlerdir. Gelmek üzeredirler. Tümü üzerinde 

1. — Ataklı Mucip'in, öğrenci yurdu olarak 
kulanılmak üzere Türk Hava Kurumu tayyare 
apartmanlarının tahliyesinin durdurulmasına; 

Ticaret Vekâleti Dış Ticaret Dairesinin per
sonelinin dış tâyinlerinin . Komitece tetkikından 
sonra yürürlüğe girmesi hususlarının karara bağ
lanmasına dair takriri. 

BAŞKAN — içişleri Bakanının gelmesine ka
dar Mucip Ataklı arkadaşımızın teklifinin görü
şülmesini kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Ataklı arkadaşımız tekliflerini lütfetsinler. 
Teklif geldi okuyoruz. 

Ankara 
3 Kasım 1960 

Yüksek Başkanlığa 
il. öğrenci yurdu olarak kullanılmak üzere 

tahliyesi emredilen T. H. Kurumu Ty. apar t 
manlarının tahliyesinin durdurulması; 

2. Ticaret Vekâleti Dış Ticaret Dairesinin 
personelinin dış tâyinlerinin Komitece tetkikın
dan sonra yürürlüğe girmesi hususunda müzake
re açılmasını a,rz ve teklif ederim. 

M. B. K. Üyesi 
Alb. 

(Mucip Ataklı 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Ticaret Vekâ
leti hakkındaki mevzuun,. Vekilinden burada ve-

söz istiyen arkadaşlarımın isimlerini kaydedece
ğim. 

ATAKLI MUCİP — İçişleri Bakanının teş
rifine kadar, küçük fakat ehemmiyetli bir mevzu 
hakkında teklifim vardır. Genel Kurulumuzun 
mütalâa ve kabulüne arzını rica ederim. 

ya komisyonda mütalâa ve izahat alındıktan son
ra karara bağlanması lâzımdır. Mademki Komi
tenin karar vermesi isteniyor. Ticaret Vekilini 
dinlememiz lâzımdır. 

Tayyare apartmanının boşaltılması için evvel
ce İrfan Solmazer arkadaşımıza vazife verdik. 
Fakat arkadaşımız henüz avdet etmedi. Kendi
sinden bilgi almadıkça bu iş hakkında şimdi bir 
karar vermemiz mümkün değildir, zannederim. 
Bunu arkadaşımızın dönüşünde gündeme alalım. 

KAPLAN MUSTAFA — Efendim, bu hava
ya göre, binaların tahliye edilmesi veya edilme
mesi arkadaşımıza verilen salâhiyet dahilindedir. 
Bu iş kriz noktasına geldi. Birçok aile çıkmamak 
istiyor. Kış gelmiştir. Bu konu, bana, bizim bu
rada konuşmaya yetkili olmadığımız bir konu gi
bi geliyor. Bâzı noktalarda biz yetkiyi arkadaşı
mıza verdik. 

ATAKLI MUCİP — Efendim, bu yetki 3 
kişiye verilmiştir. 1 kişiye değil. Bu binaların 
tahliye edilip, yurt haline sokulması istenirken, 
bugün gazetelerde okuyoruz, bir heyet gelmiş du
rumu açıklamış bulunuyor. Bu iş hakkında bir 
karar almak gerekir. Ya boşaltılacak binalar veya 
olduğu gibi kalacak. Boşaltıldığı takdirde birçok 
aile mağdur olacalktır. Buraya gelip müracaat 
eden heyetin ifadesine göre buraida oturanların 
öksemi dar gelirli, hıarib malûlü, askerî ve sivil 
emekliler, şehit aileleri gilbi geliri 300 lirayı geç-

2. — TAKRİRLER 
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miyen vatandaşlardır. Bu duruma göre önüimüız-
deki /kış devresinde bunların ç,oık müşkül duruma 
düşecekleri tabiidir, Takririmi verirken bu dü
şüncelerden hareket etımiş bulunuyor um. Benim 
'talebim, tabi iyenin teilılri merkezindedir. Burada 
bu heyetin Devlet Başkanına, Millî Birlik Komi
tesine yazdıkları ilki m/elktuıp ve bir de tahliye için \ 
verilen emir sureti var. Bu eminde dairelerin der
hal tabiiye edilmesi ifade edilmiştir ki,\bunuh ka
rara bağlanması âcil bir ihtiyaçtır, zaamretitlr. ij 

BAŞKAN — Muzaffer Bey. j 
ÖZDAĞ MUZAFFER — Efendim, genç kız 

ve erkeklerin yurit mevzuu, İûtanibul ve Ankara'da 
günün en hayati mevzuu olmuş, yıllardan beri de 
bu şekilde devam, ederek müzmin bir hal almış 
bulunmaktadır. Ehemmiyetine binaen meselenin 
halli için bir arkadaşımızı görevlendirdik. Aylar
ca çalıştı. Bunun neticeleri elibetiteki alâkalılar ta
rafından düşünülmüş, hesaplanmıştır. Alınacak 
tedlbirler elbette ki radikal olacaktır, irfan Beyin 
aldığı tedbir de böyle bir tedbirdir. \ 

Şimdi gelen takrir bu tedlbirin kaldırılmasını ; 
inıtaeedeeektir ki, fikrimce hatalıdır. j 

AKKOYUNLU FAZIL — Efendim, bir arka-
daşı'mızı bu husufta vazifelendirdik ve kendisine 
yetki verdik. Bu salâhiyetle kendisi bu ınifâvzuu 
tetkik etıti. Neticesini bize arz edecektir. Fakait be- j 
nüz dönemediler. Kendisini bekliyelim. Pazartesi, : 

'dönerler bu taikriri o zaman görüşelim. Bu husus- ! 
ftaki müzakerenin tdhirini rica ederim. , 

KARAMAN SUPHİ — Solmazier arkadaşımız, i 
evvelce bize bu konuda, ibilgi verirken, burada j 
oturanların en azından biner lira inalt getiren bir 
•mal saıhiibi olduklarını anlatmıştı. Bu doğru ise 
tahliyenin tehirine malhal yoktur. Doğru değil, ar- \ 
fcadaşımıza yanlış bilgi verilmişse bu husus da da- j 
ha dikkatli olmak iktiza eder, Eğer hakikaten var
lıklı insanlarsa ve 15 senedir Saraçoğlu Mahalle
sinde oturanlar gilBi iseler bu korkunçtur. Bunun 
.anlaşılması ve vereceğimiz kararda isabetli olma
mız için burada oturan vatandaşlarımızın hemen 
bir mal beyanına tâbi tutulımasını istirham ediyo
rum. 
. BAŞKAN — Arkadaşlar, vaktimiz dar olduğu 

için lütfen konuşmalar kusa olsun. 
.Buyuran, YurdaJkuler. 
YURDAKULER MUZAFFER — Aynı şey

leri sayliyeeektim efendim. 
, KARAMAN SUPHİ — Efendim, mal beyan

namesi doldursunlar. 
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ATAKLI MUCİP — Efendim, verilen malû

mata göre, burada oturanların ekserisi geçim sı
kıntısı çekmekteyîmişler. Talebeleri memnun ede
lim derken birçok aileyi neden sıkıntıya sokalım. 
Adnan Menderes'in ne kabahati vardı yani.. Mem
lekette her vatandaşın bir meskende oturmak hak
kı vaıldır. Hata itetüne halta işlemiyelim. Vie eğer 
tahliye haberi doğru ise bu işin durdurulmalını 
teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, Ekrem. Bey. 
ACUNER EKREM — Efendim, durum tetki-

ka muhtaçtır. Cumartesi ve Pazar günleri burada 
toplantı yoktur. Takrir sahibi, bir -arkadaşla bir
likte İstanbul'a gider, orada İrfan B'eylc yerinde 
bir tetkikte bulunur ve Paızaıltesi günü neticeyi 
bize intikal ettirirse çok yerinde olur. Benim tek
liflim budur. Oya konulimaısını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Tahmin ediyorum, fikirler tebel
lür etmiş bulunuyor. 

KAPLAN MUSTAFA — Söz istiyorum, 
BAŞKAN — Buyurun. 
KAPLAN MUSTAFA — Arkadaşlar; ister 

zengin olsun ister fakir... 300 aileyi birden tahliye 
etmek, hem onlar için sıkıntı yaratır, hem de bele
diye için büyük bir külfet olur. Şayet muhakkak 
tahliye edilecekse evvelâ bunlara bir yer bulmak 
zarureti vardır. Bu bakımdan, tahliyeyi bir müd
det, 5 - 10 gün, tehir etmek şeklinde biır karara va
rırsak daha yerinde olur kanaatindeyim. Yalnız, 
eğer kendilerine daha evvel bir tebligat .yapılmış
sa, meselâ «2 ay içinde çıkın» denmiş, onlar da 
çıkmamışlansa tahliye yapılabilir. Aksi halde tah
liye, sıkıntı yaraltacafctır. 

BAŞKAN — Tdbliğ tarihi nedir efendim? 
ATAKLI MUCİP — «Millî Birlik Komitesi

nin 6 sayılı ve 22 . 10 . 1960 tarihli karariyle» de
mektedir. Tebliğ tarihi 1 . 11 . 1960 dır. «Yüksek 
tahsil talebe yurdu olarak kullanılmasına karar 
verilmiştir. Daireyi derihal tahliye ederek kuru
mumuza teslim etmenizi önemle diler». Tebliğ 
edileli iki gün olmuştur. 

BAŞKAN — Vaziyet tebellür etmiştir. Tek
lifler şöyle sıralanmış oluyor. 

1. Tahliyenin durdurulması veya tehiri, 
2. Oturanlar mal beyanına tâbi tutulmalı

dırlar, alınacak neticeye göre Komitemiz karar 
vermelidir. 

3. Bu iki teklifle beraber bir heyet oraya 
gitsin, oradaki arkadaşımızla birlikte bu mevzuu 
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bir daha yakinen tetkik etsin, neticeyi Pazartesi 
gününe kadar bize getirsin. 

YURDAKULER MUZAFFER — Üç teklif 
bir madde halinde birleştirilebilir. Her biri ha
kikaten doğru ve yerindedir. 

KARAMAN SUPHÎ — Esasen tahliyeleri 
istenmiştir. Tahliye eden eder. Muztar kalan 
ve tahliye etm iyenden mal beyanını istiyelim. 
Fakat zor kullanmıyalım. 

ACUNER EKREM — Efendim, içlerinde ha
kikaten muztar olanlar bulunabilir. Ve bunlar 
Milli birlik ruhuna kalben bağlanmış kimseler 
olarak emri alınca derhal tahliye edebilir. Fakat 
içinde, gelir sahibi olmakla beraber, çıkmayıp 
oturmakta devam edenler de bulunabilir. Haki
katen mahallinde iyi bir tahkika tâbi tutmak ye
rinde olur. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi bir durum ha
tıra geliyor. Bunlardan bir kısım aile her ne se
beple olursa olsun çıkmıyaeak veya çıkarılmıya-
cak olursa; istenen, beklenen gaye tahakkuk et-
miyecektir. Matlup olan netice hâsıl olmaz bu 
takdirde. 

Şimdi, verilen takrirleri ben şöylece hulâsa 
edeyim : 

Burada oturanların durumları vilâyetçe tet
kik edildikten sonra, bir karara varılması şek
linde oluyor teklifler. 

KARAMAN SUPHÎ — Efendim, mal beyan
namesi almak suretiyle demek lâzım. 

AKKOYUNLU FAZIL — Efendim, arkada
şımız İrfan orada, vali ile görüşsün, bir karara 
varsın. Biz şimdi bunun üzerinde durmıyalım. 

ACUNER EKREM — Efendim, zaten İstan
bul'a gidecek olan arkadaşlarımız var. İrfan da 
orada, Vali Beyle beraber hepsi görüşsünler ve 
bir karara varırlar. Aksoyoğlu ve Çelebi arka
daşlarımız gidecekler İstanbul'a esasen. 

Efendim, İrfan Bey de oradadır, yerinde tet
kik de yapılacaktır. Niçin teiklifi reye koymuyor
sunuz? J 

KAPLAN MUSTAFA — Yalnız, kalmak is-
tiyenleri mal beyanına tâbi tutalım. 

" AKKOYUNLU FAZIL — Emanullah Beyle 
Refet Bey İstanbul'a gidiyorlarmış, bu vazifeyi 
kendilerine verelim, halletsinler. 

BAŞKAN — Refet Beyle Emanullah Beyin 
bu heyete katılmalarını oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 
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I Türk Hava Kurumu apartmanlarında otu

ranların tahliyesi kararının burada seçilecek bir 
heyette (Refet Aksoyoğlu ve Emanullah Bey bu
raya dâhil) İrfan Beyin valinin iştirakiyle... 
(Belediye Reisinin de sesleri). 

Belediye Reis muavininin de iştirakiyle du
rumları yeniden tetkik edilerek mal beyanname
leri de almak suretiyle toplıyacağı malûmatı 
Komiteye getirmek üzere bir heyet vazifelendiri
yoruz. Bu şekildeki kararı reylerinize arz edi
yorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

Bu heyet Pazartesi günü Komiteye bilgi ve
recektir. 

KARAN MUZAFFER — Ancak bizim kara
rımızdan sonra tahliye mümkün olabilecek baş
kan bey.. 

BAŞKAN — Evet, tabii. Buyurun Dündar 
Bey. 

TAŞAR DÜNDAR — Efendim, biliyorsu
nuz bir de Belvü Palas ve diğer binalar da var. 
Bunlar da yurda tahsis edilecek. Bir başka he
yet de bunları tetkik etsin. Ondan sfcnra karara 

! varalım. 
ATAKLI MUCİP — Efendim, Türk Hava 

Kurumu mevzuubahsolduğu zaman biz dedik ki, 
bir hata varsa düzeltilsin. Mesele hatada ısrar 
etmemektir. Ama buradaki İsrarım, bir karara 
varacağız, bunu iyice tetkik edelim de dönece
ğimiz bir hata yapmıyalım, diyedir. 

BAŞKAN — Bu hususta arkadaşlarımız ay
nı fikirdedirler. Esasen mevzu karara bağlan
mıştır. 

2. — Köseoğlu Münir'in Beden Terbiyesi ve 
Spor teşkilâtının ıslahına dair taikriri. 

BAŞKAN — Teklifi okuyoruz. 

Riyaset Divanına 
Memleketin birçok dertlerine deva olan Ko

mitemizin, Beden Terbiyesi ve spor teşkilâtına 
da el atması zamanı gelmiş ve hattâ geçmiş bu-

• lunmaktadır. 
Türk sporuna modern anlayışla ve memleke

timizin bünyesine uygun, bir veçhe vermek mak-
sadiyle Komiteden tensibedilecek arkadaş ve
ya arkadaşlara görev verilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Münir Köseoğlu 
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BAŞKAN — Bu hususta lüzumlu hususları I 

hazırlamak üzere Köseoğlu'nun memur edilme
sini... 

ERSÜ VEHBÎ — Ben de katılmak isttiyo-
rum. 

BAŞKAN — Köseoğlu ve Ersü'nün bu işe 
memur edilmesi hususunu teklif ve oyunuza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

AKKOYUNLU FAZIL — Yalnız buraya ha
zırlıklı gelsinler. Sonra arkadaşlar bu hususta 
yakında bir kanun gelecek. Ülkü Birliği. Bu ka
nun gereğince bu iş oraya bağlanacak. Bu ka
nun yakında çıkacak ve Beden Terbiyesi Umum 
Müdürlüğü de buraya bağlanacak. Onun için 
şimdi ufak tefek şeylerle uğraşmıyalım. 

KARAN MUZAFFER — Erendim, bu teşki
lâtın Ülkü Birliği ile ilgisi yoktur. Bu teşkilâ
tın bünyesi rasyonel bir şekilde teşkil edilme
den Ülkü Birliği bu teşkilâttan faydalanamaz. 

KOKSAL OSMAN — Efendim; her üyenin 
kanun teklifine salâhiyeti vardır. Arkadaşlar 
hazırlasınlar bir grup halinde, kanunu getirsin
ler. 

BAŞKAN — Osman Koksal arkadaşımızın 
yerinde teklifini oyunuza arz ediyorum. 

KÖSEOĞLU MÜNÎR — Efendim, bu kanun 
muazzam bir kanundur. Komiteden ayrılan ar
kadaşlarımız Beden Terbiyesi ile temas eder, ka
nunu hazırlarlar getirirler. Bunu teklif ediyo
rum. 

3. — GÖRİ 

1. — İl genel ve belediye meclisleri ile ma
halle muhtar ve ihtiyar heyetlerinin feshine ve 
görevlerinin ifa şekline dair kanun tasarısı ve 
Güvenlik Komisyonu raporu (1/54) (1) 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyeni.. 
Yok. 

Şimdi evvelâ Sekreter arkadaşımız kanunun 
gerekçesini okuyacak. 

(Gerekçe okundu.) 
Arkadaşlar, gerekçeyi dinlediniz. Şimdi ka

nunun tümünü, maddelerini okuyoruz efendim. 

(1) 48 Sıra Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadtr. 
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BAŞKAN — Teklifi getiren arkadaşımızın 

bu teklifi Heyeti Umumiyeye yapmasını rica 
ediyorum. Ayrıca ilgili komisyonlar vardır, ora
ya gider, orada da temaslarını yapar. 

KAPLAN KADRÎ — Bu; bir temenni olsun, 
karar halinde zikredilmesin. Arkadaşımıza bu 
temennimizi bildirelim, gerektiği şekilde hareket 
edilir. 

KARAN MUZAFFER — Devlet Bakanlığı 
Sosyal îşler Komisyonuna bağlıdır. Gürsoytrak 
Suphi arkadaşımız, ben ve bir de Münir Beyi 
almak suretiyle böyle bir kanun hazırlamak için 
binleri uygun görüyor musunuz, görmüyor mu 
sunuz ? 

BAŞKAN — Bu hususta karar almaya lü
zum yok. Bu sizlerin salâhiyetiniz içindedir. 

KÖSEOĞLU MÜNÎR — Ben bu komisyonda / 
vazife almam. 

O'KAN SEZAİ — Sayın Başkan, Münir Bey 
arkadaşımıza soralım. Niçin bu vazifeyi kabul 
etmiyor, sebebini öğrenelim. 

KÖSEOĞLU MÜNÎR — Efendim, izahat 
vermemi istiyorsanız arz edeyim. Şahsan benim 
bir ihtisasım var. 15 senedir bu teşkilât içinde 
çalışıyorum. Bunun için de bu komisyonda yar
dımcı olarak çalışamam, fakat bir üye olarak 
çalışırım. 

BAŞKAN — Yardımcı olarak değil, bu hu
susta müştereken çalışacak ve bu işi yapacak
sınız. Bu mevzuu burada kapatıyoruz. (Gündem
de görüşülecek kanun teklifleri var sesleri) 

ŞULEN İŞLER 

(Maddeler okundu.) 
Efendim, kanunun tümünün, maddelerinin 

okunması da bitti. Şimdi tasarı hakkında açık
lamalarda bulunmak üzere sözü İçişleri Baka
nına veriyorum. 

ÎÇÎŞLERÎ BAKANI MUHARREM ÎHSAN 
KIZILOĞLU — Efendim, bu kanunun gelmesi
nin, Komiteye sevk edilmesinin sebebi; 1.6.1960 
günü saat 0,20 de İçişleri Bakanlığından vilâ
yetlere yaptığımız bir tamimin reglize edilme
sinden, kanunlaştırılmasından ibarettir. O za
man yaptığımız şifreli tamim şu idi -

(Şifreli tamim okundu.) 
Askerî valiler, bu tamim gereğince 2.6.1960 

tarihinde vazifeyi tamamen üzerlerine aldılar. 

— 6 — 
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Ve seçimle gelmiş olan teşkilât lâğvolunmuştur. I 
Bundan sonra gerekU tahkikat açıldı. 1.8.1960 
da, kanuni bir vaziyet olduğu için yapılan bu 
hareketin bir kanunla teyidi bakımından bugün 
müzakere ettiğiniz kanun Heyeti Vekileden ge
çirilerek Komitenize sevk edildi. Maalesef ara
dan epey bir zaman da geçti. Yalnız geçici mad
dede sermayesinin tamamı Devlet tarafından ve
rilmek suretiyle denen kısım sevk ettiğimiz ka
nunda mevcut değildi. Demek ki bu kısım bura
ya komisyon tarafından eklenmiştir. Kanunun 
ruhu belediye ve vilâyet idare meclisleri ve sai-
reyi istihdaf edip Devlet İktisadi Teşekkülleriy
le ilgilenmektedir. 3 ncü maddede de bîr nokta 
var. Biz birinci maddede teşkilini derpiş etti
ğimiz komisyonlara iştirak edecek memurlara 
bir ücret verilmemesini teklif ettik. Ama He
yetiniz tensibederse bu komisyonlara iştirak 
edecek müdirana bir miktar verilebilir. 

En kuvvetli mucip sebebimiz seçimle gelmiş 
olmaları ve bir müddet önce bunların lâğvedil
miş olmalarıdır. 

ER AHMET — Sayın Bakan kanunun mu
cip sebebini tebarüz ettirdiler. Ve şunu belirtti
ler ki vilâyet meclisleri ve belediyelerde seçimle 
gelmemiş olanlar bu hizmetleri yürüteceklerdir. | 

Muhterem arkadaşlarım ben sırası gelmiş
ken şunu belirtmek isterim ki, bugün valiler ta
rafından bu hizmetlerin bitaraf kimseler tara
fından yürütülmesi düşünülmüş ve şu kanunda 
zamanında çıkarılamamış olduğu için bu işe ge
tirilenlerin % 50 den fazlası kendilerine tevdi 
edilen işleri suiistimal etmişlerdir. Arzu edilirse 
bu hususta delil de gösterebilirim. Yalnız bir 
yerden misal vereceğim. Bir kaymakamın muh
tar seçiminde 40 muhtarı da bir tek partiden 
seçmesine hepinizin dikkatini çekerim. Bu hal 
teessüfü mucip bir haldir. Sorulduğu zaman, 
jandarma ve polisler bunları söylediler diyor. 
Bu yapılan işi, bu hareketi tasvibetmiyor ve 
sözcülüğü reddediyorum. Geçmişte, tatbikatta 
hata çok olmuştur. Fakat artık âdil bir sistem | 
kurulması istenirken, buna çalışılırken maale- I 
sef yakın bir tatbikat da böyle hareket edilme
miştir. Tahkikat, tetkikatla bu çıkacaktır mey
dana. Bu bakımdan, beni mazur görünüz, söz
cülüğü kabul etmiyor, reddediyorum efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUHARREM ÎHSAN 
KIZILOĞLU — Arkadaşlar, 40 bin köy için
de belki 10 - 15 bininde vukua gelen bu hata ka- | 
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nunun tatbikatı bakımından bir yanlışlık sa
yılamaz. idare âmirinin, bu köy, kaza veya ma
hallede tarafsız insan bulamayışının da dikkate 
alınması şarttır. Hepiniz çok iyi biliyorsunuz 
ki memleket iki kategoriye ayrılmış, birbirine 
düşman vaziyettedir. Tarafsız vatandaş üzerin
de ısrarla durduk. Mütaaddit tamimlerle muh
tarlıkları öğretmenlere vermek istedik. Fakat 
maalesef, bunlar dahi partizan çıktı. Buna ben 
de şahidoldum, böylelerini derhal değiştirdik. 
Nihayet kaymakamlar, ortalama bir yol seçti
ler köy halkı tarafından en çok sevilen 3 - 5 
namzetten binini muhtar yapmak... Tarafsız 
öğretmen bulduğumuz zaman onu muhtar yap
tık. Ahmet Bey arkadaşımızın da dediği gibi, 
kaymakamların taraf tutması mevzuu çok güç
tür. Çünkü bugün kaymakamlar 3,5 aylıktır, 
bu müddet zarfında bütün köyleri tanıması, 
adam seçmesi, ilk zamanlardaki psikolojik du
rum da nazara alınırsa, çok zordur. Benim elim
de bulunan 579 kazanın, ordudan aldığımız 70 
küsur subay dâhil, ancak 410 tanesi kaymakamlı-
dır, diğerlerinde kaymamak yoktur. Bu mev
cut kaymakamların da en eskisi 3,5 aylık, en 
yenisi 15 günlüktür. Binaenaleyh, hataların nor
mal olduğunu kabul ediyoruz. Zamanla muhi
tine intibak eder. Bence bunu böyle kabul et
mek lâzımdır. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, içişleri 
Bakanı ve sözcü arkadaşlarımızı dinlediniz. Baş
ka bir sual mevcut değilse kanunun tümünün 
müzakeresinin yeterliğini oyunuza arz edeceğim. 

KARAVELÎOĞLU KÂMlL — Paşa Hazret
lerinden birkaç sualim olacak. 

Bu kanun çok evvel Komitemize geldi hek-
ledi. Şimdi müzakere ediyoruz, acaba bu şim
diki ihtiyaçları da cevaplıyabilecek midir? 

İÇİŞLERİ BAKANI KIZILOĞLU MUHAR
REM İHSAN — Çok daha iyi cevap verecek 
durumdadır, idare âmirlerini bu kanunla teç
hiz edince, mahallimde en çok itimat ettiği kim
selere bu vazifeleri vermek imkânını sağlamış 
olacağız. 

KARAVELİOĞLU KÂMlL — Biz gezileri
mizde tesbit ettik, muhtarlıkların bir kısmı öğ
retmenlere verilmiştir. Şimdi öğretmenler ders
lere başlayınca bu işler muallakta kalacaktır. 
Muhtarlık müessesesi köylerin ihtiyacına ceyap 
verecek durumda değildir, bir. ikincisi; fiilî 
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durum şu; bâzı vilâyetlerde valiler belediye re
isliklerini uhdelerine almışlardır. Yani alay ko
mutanının taburu uhdesine alması gibi. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUHARREM İHSAN 
KIZILOĞLU — Efendim, tamamen sorumlu
dur. Belediye hizmetleri bakımından, il idaresi 
Kanununa tâbi olarak sorumlulukları vardır. 
Kaymakam, nahiye müdürü ve köyde belediye 
varsa köy muhtarı tamamen sorumludur efen
dim. 

KARAVELİOĞLU KÂMlL — Efendim, 
böyle ise vali başka işlerle uğraşacak. Bu du
rum ise kendi işlerini engeller, zedeler. 

ÎÇÎŞLERÎ BAKANI MUHARREM İHSAN 
KIZILOĞLU — Efendim, bilâkis işlerin bir1 el
den yapılmasını sağlar. Yerindedir bu. Ve be
lediyelerin bütçe dengesini kısmen sağlıyabilmek 
de mümkün olur. 

KARAVELİOĞLU KÂMlL, — Efendim; 
Paşam, son fıkradan benim haberim yok buyur
dular. Muhtemel ki Bakanlar Kurulunca Pa
şamın haberi olmadan konmuştur. Bir kısım 
kanunlarla çıkacak hususları ihtiva etmektedir. 
Bunun İktisadi Komisyonda mütalâa edilmesi 
gerekir. Demek ki Paşam kanunu tatminkâr 
buluyorlar. 

MUHARREM İHSAN KIZILOĞLU — Ta
dil ettiğimiz kısımda, Ankara, istanbul ve iz
mir belediyelerinin iktisadi işletmeleri olduğu 
için, bir değişiklik vardır. Meselâ Ankara'nın 
EGO, izmir'in ESHOT, istanbul'un İETT teşek
külleri gibi... 

Yalnız, son maddedeki yürürlük tarihi tatbi
kat tarihinden itibaren olursa daha iyi ve doğ
ru olacaktır. 

BAŞKAN — Fazıl Bey. 
AKKOYUNLU FAZIL —- Efendim, Ahmet 

E" arkadaşımız vazgeçtiğine göre bu kanunun 
sözcülüğünü ben yapacağım. 
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îl genel ve belediye meclisleri ile mahalle muh
tar ve ihtiyar heyetlerinin feshine ve görevle

rinin ua şeiaıme dair kanun tasansı 
MADDE 1. — il genel ve belediye meclisle

riyle il daimî ve belediye encümenlerini, mahalle 
muhtar ve ihtiyar heyetlerini feshetmeye ve bu 
meclislerle encümenlerinin görev ve yetkilerim 
üç kişiden az olmamak, meclis ve encümen için 
yalnız bir komisyon teşkil edilmek üzere tesbit 
ve tâyin edeceği komisyonlara vermeye, 

Mahalle muhtar ve ihtiyar heyetlerinin görev 
ve yetkilerini de vali ve kaymakamlarca tâyin 
edilecek şahıslara vermeye İçişleri Bakanı yet
kilidir. 

içişleri Bakanı (1) nci fıkradaki yetkilerini 
kısmen veya tamamen valilere verebilir. 

KAPLAN KADRİ — Münakaşa mevzuu 
olan meseleyi daha vazıh bir hale getirmek için 
bu maddeye şöyle bir şey ilâve etmek müm
kün müdür? İkinci bende «Mahalle muhtar ve 
ihtiyar heyetlerinin görev ve yetkilerini de vali 
vo kaymakamlarca tâyin edilecek memur olmı-
yan tarafsız şahıslar veya bulunmadığı takdir
de mahallin her bakımdan itimadını kazanmış 
olan partili şahıslardan birisi» dense şimdiye 
kadarki, tatbikat da düzelmiş olmaz mı? 

İÇİŞLERİ BAKANI MUHARREM İH
SAN KIZILOĞLU — Bu itirazlara yol açar. 
Çünkü kanunun içerisine parti kelimesini koy
mak bugünkü itirazları önlemez devam ettirir. 
Nitekim, bugün bu yüzden büyük zorluklar için
deyiz. Binaenaleyh ne (memur) ne de (par
ti) kelimesi kanunda yer almamalıdır. Kanun 
metninde mukayyet ve rejit kelimelerin kulla
nılmasını yerinde bulmuyorum. Elastikiyeti mu
hafaza etmek daha uygun olur kanaatindeyim. 
O bakımdan partisiz ve tarafsız memur kelime
sini koymadık. Çünkü her yerde -böyle memur 
bulmak imkânı yoktur, öğretmen ve ihtiyar he
yetleri, kaymakam ve valilerin murakabesi al
tında cereyan edebilir. Onun için bu mahzurlu 
telâkki edilir. 

BAŞKAN — Efendim, ben de arkadaşımı
zın fikrindeyim. Biz, normal seçimlere kadar 
bunu tatbik .edeceğimize göre, tatbikatta Sayın 
içişleri Bakanının ve arkadaşlarımızın da dedik
leri gibi bâzı aksaklıklar olmuştur. Fakat, bu
gün artık yerine oturmuş bir idare bunları daha 
iyi şekle sokmak yetkisinde ve zorundadır. Bu 

BAŞKAN — Muzaffer Bey. 
ÖZDAĞ MUZAFFER — Arkadaşlar, halen 

mevcut tatbikatı kanunlaştıran bu tasarı üzerin
deki görüşmelerin kifayetini teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Kifayet teklifini oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Maddelere geçilmesini kabul edenler,... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
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hale göre, bunu haiz olduğundan, bu kanunda 
elâstiki olarak, şahıslar kelimesinin kullanılma
sını yerinde buluyorum. Bu şahıslar arasına 
memur da, partili de, bitaraf da girer. 

BAŞKAN — Osmâh Bey. 
KOKSAL OSMAN — Ben de aynı düşünce

ye iştirak ediyorum. Maddenin böylece kabu
lünü rica ederim. Çünkü birçok şikâyetler alı
yoruz. Meselâ muhtar D. P. li olduğu için bü
tün köylü onu istiyor, çünkü onlar da D. P. 
lidir. Muhtar D. P. lidir ama iyi insandır. 

BAŞKAN Ahmet Er. 
ER AHMET — Burada tarafsız kelimesinin 

yer alması mümkündür, nasıl «seçimle gelme
miş tabiî azalar» deniyorsa bu da söylenebilir. 
Mademki bir maksadımız vardır bu maksadımızı 
kanun metnine sokabiliriz. Eğer köy, bir par
tili şahıs istiyorsa bu şahıstan istifade edebiliriz. 

BAŞKAN — Vehbi Ersü. 
ERSÜ VEHBÎ — Kadri Beyin teklifinin en 

sonunda «bulunmadığı takdirde oartiler», lâfını 
koyduktan sonra partizanlar açık kapıdan sız
mak isterlerse pek âlâ sızabilirler. Bir defa par
ti lâfı bulunmamalıdır. 

Tarafsız kaydına gelince; taraflı olmasına 
rağmen ihtiyar heyetinde veya muhtarlıkta çok 
iyi hareket eden ve tarafsızlık gösteren insan
ları biliyoruz, tanıyoruz. Kabul etmek lâzımdır 
ki, bugün tarafsız adam bulmak çok güçtür. Bu
nun için bu maddenin olduğu gibi kalmasını 
teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Acuner. 
ACUNER EKREM — Maddedeki elestikiye* 

tin muhafaza edilmesini ve aynen kabulünü tek
lif ediyorum. 

BAŞKAN — Mustafa Kaplan. 
KAPLAN MUSTAFA — Efendim, benim so

racağım suallerden birisine daha evvel içişleri 
Bakanı arkadaşımız cevap verdiler. Bu madde
de ele almak istediğim bir husus vardır, o da 
İstanbul, îzmir ve Ankara şehirleri belediye re
isliklerinin valiler uhdesinde olmasıdır. Bu ba
kımdan bu şehirlerdeki Belediye Reisliği vazi
fesini valilerin uhdelerinden alalım ve müstakil 
bir belediye reisi tâyin edelim. Çünkü işler çok 
güç yürümektedir. Çünkü İstanbul Belediyesi 
işi aşağı yukarı bir bakanlık işi hacmindedir. 
Ankara ve îzmir de böyledir. Bu valiler koordi
natör durumunda olmalıdır. 
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KUYTAK FİKRET — Benim arz etmek is

tediğim husus, tarafsız kelimesidir. Demokrat 
Parti feshedilmiştir. Şimdi tarafsız bulmak zor
dur diye, eski partili muhtarları almak suretiy
le yeniden ihya mı edeceğiz? Aniıyamadım. 

KÜÇÜK SAMI — Ben kanun tasarısının ay
nen kabulünü istirham ediyorum. Çünkü, siya
si partiler kapatılmamıştır. Kurucu Meclisi faa
liyete geçireceğiz. Siyasi partiler çalışmaya baş-
lıyacak. Böyle bir devirde, çıkarılacak kanun
ları kısa ömürlü yapmamak, elastikiyetini kay
bettirecek hükümler koymak yanlış olacaktır. 
Olduğu gibi kabul edilmesini teklif ediyorum. 

Mustafa Kaplan arkadaşımızın dediği gibi, 
üç büyük şehrimizdeki durumu ıslah edelim, 
valiliği ve belediye reisliğini aynı kimselerin 
uhdesinden alalım. 

KAPLAN KADRÎ — İçişleri Bakanlığınca 
takibi temennisiyle teklifimi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Mustafa Kaplan Beyin sordu
ğu sualin aydınlanması için vekile söz veriyo
rum. 

Buyurunuz. 
İÇİŞLERİ BAKANI MUHARREM İHSAN 

KIZILOĞLU — 27 Mayısı takibeden ilk gün
lerde bütün belediyeleri birleştirmiştik. Yalnız 
İstanbul ve İzmir Belediye Reislikleri vazifesi 
ayrı iki askerî şahıs tarafından vekâletin bilgisi 
ve kararı dışında olarak günün tesiri altında 
işgal edilmiş olduğundan - ki İstanbul'da Şefik 
Erensü, İzmir'de Safa Poyrazoğlu - o anda or
du mensubu arkadaşları vazifedar kıldık. 6 . 6 . 
1960 tarihinde istanbul, îzmir ve Ankara bele
diye reisliklerinin valiler uhdesinde kalması 
hususunda 1281 sayılı Kanunun (D) fıkrasına 
tevfikan Heyeti Vekileden bir karar ittihaz 
edildi, 7 .7 .1960 tarihinde de mahallerine teb
ligat yapıldı. Bunlarla beraber kaynı akamlara 
ve nahiye müdürlerine, nahiye müdürleri bulun-
mıyan yerlerde köy belediyesi olan yerlerde öğ
retmenlere bu reisliklerin tevdii de kararlaştı
rıldı. Yani bu kararname 6 . 6 . 1960 da çıktı ve 
27 . 7 .1960 da da tebliğ edildi. Hükümet kurul
duktan sonra yaptığımız ilk tasarruftur, şah
san yaptığım bir harekettir. 

inkılâbın icabı olarak Hükümet teşkil edil
dikten sonra hemen akabinde bir kararname ha
line soktum. Komite kanun yapma sah fasına ge
çince bu tasarıyı hazııiıyarak huzurunuza ge
tirdim. Kanuni bir şekle koyma yoluna gittim. 

— 9 — 
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Buralara tâyin edilen insanların adlarını, 

memuriyetlerini istedik. Tetkik edildi. Uygun 
bulunmıyanlar değiştirildi. Tâyinleri yapılmış 
olanların içinde dahi hatalı çıkanlar derhal ta
kibata tâbi tutuldu. Müspet olmıyan tutumları 
yakalanan valiler hemen yerlerinden alındı. 

Belediye reisleri mevzuuna gelince • Türki
ye'de mansubolarak yalnız istanbul Ankara, 
izmir valileri aynı zamanda Belediye Reislikle
rine bakmışlardır. Bu öteden beri böyle olmuş
tur. Eski iktidar zamanında da böyle olmuştur. 
Belediye reislerine bir kadro vermek suretiyle 
mansup belediye reisleri tâyin etmek, Belediye
ler Kanununda değişikliği istilzam eder. 

Belediyeler malûmdur ki ; seçim müessesesiy
le gelen bir teşekküldür. Yarın seçim yolu açı
lırsa belediye reisleri yine seçileceklerdir. O ba
kımdan bu iki arkadaşın şahsiyeti bakımından 
İstanbul ve izmir ayrılmıştır. Sonradan, birisi
nin emekli olması dolayısiyle belediye reisliği
nin valinin uhdesine verdik, diğer arkadaşımız 
da hastalanınca onu da istanbul Valisine verdik. 
Bugün hiçbir belediye serbest değildir. Sorumlu 
Devlet memuru olarak bulunan vali ve kayma
kamlar belediye reisliği vazifesini görmektedir
ler. Bunların yanında gerek ordudan ayrılan ar
kadaşlardan, gerekse diğer görevlilerden, büyük 
şehirlerden istanbul'da üç reis muavini vardır. 
izmir'de üç reis muavini vardır. Ankarada üç 
Reis muavini vardır. Üç reis muavinine ilâveten 
kadrolu bir Başmuavin vardır ki, bunu da yeni 
tâyin ettik. 

Mustafa Kaplan arkadaşımızın ortaya attığı 
konu ki, ona temas etmek isterim. Malûmu âli
niz Ankara Belediye Reisliğine getirdiğimiz Or
han ordu mensubudur. Bunu Belediye Reisliği
ne nasbettiğimiz takdirde 1 0 - 1 5 milyonluk bir 
tasarrufa girecek içişlerine karşı sorumlu ola
caktır. Gerek adlî, gerek idari ve gerekse malî 
tasarruflardan mütevellit tahkikatı Belediye 
Kanunu esaslarına ve Teftiş Heyeti sistemine gö
re bir müfettiş tarafından tahkik edileceğinden 
içişleri Bakanlığından bir müfettiş arkadaşın 
Albay arkadaşımız hakkında tahkikat yapması 
men'i muhakeme veya lüzumu muhakemeye ka
rar vermesi herhalde iyi bir şey değildir. Bunu 
çok ağır telâkki ettiğim için bu yönden bana ge
len birçok ihbarları da itibara almadım. Bu ba
kımdan o tarzda bir tâyine asla taraftar değilim. 
Partiler açılır, seçimler yapılır, belediye meclis-

. 1960 O : 1 
leri kurulur, ondan sonra kim gelirse gelir, bu
nu halleder. Emekliyi çalıştıracak kadro yoktur. 
Maaş verilemez. Belediye meclisleri olacak ki, 
reise ücret tâyin etsin. Şimdi şube müdürleri var. 
Şube müdürleri reisin ücretini tâyin edecek. Bu 
da olmaz. Âmirin maaşını emrindekilerin tâyin 
etmeleri olmaz. Bu* hiçbir zaman uygun bir sis
tem meydana getirmez. 

Bu bakımdan mahsurlu görüyorum. 
KÜÇÜK SAMI — Cumhuriyet idaresi müd-

delince, istanbul'da, Ankara'da ve izmir'de za
ruretlerin neticesinde valiler ayrıldı, zaman geç
ti birleştirildi. Bugün de aynı zaruretler vardır. 
Nüfus artmıştır, işler çoğalmıştır. Aynı şahsın 
uhdesinde toplanması işleri aksatabilir. Eskiden 
toplanmış olması, şimdi aynı şahsın uhdesine ve
rilmesini, aynı şahsın uhdesinde toplanmasını 
icabettirmez. Kanaatimce ayrılmasında zaruret 
vardır. 

ikincisi; halen 1281 ile yurdun muhtelif böl
gelerinde vali ve kaymakamlarımız vardır, is
tanbul Valisi bir tümgeneraldir. Buna Sayın Ba
kan icabında müfettiş gönderebilecek midir? 

İÇİŞLERİ BAKANI MUHARREM İHSAN 
KIZILOĞLIJ — Maalesef gönderemiyeceğim. 

KÜÇÜK SAMI — Usulen gönderilmesi lâzım 
imiş. 

KAPLAN KADRİ —1281 ile halen vazife gö
ren kaymakamlar vardı. Çankaya, Yenima
halle, Altındağ kaymakamları böyledir. Valiler 
de var; Sakarya Valisi böyledir. 1281 ile bunlar 
yürüyor. Acaba yalnız Ankara Belediye Reisi 
mi 1281 e girmez ve ona müfettiş gönderilemez. 
Ve sonra yine iyi biliyoruz ki, rahmetli irfan 
Baştuğ ölmeden birkaç gün evvel Ankara Va
liliğinden Belediye Reisliğini ayırdık ve bütün 
gazetelerle ilân ettik. Yeni vali tâyin edilirken, 
oraya şartla geldi, Belediye Reisliği yaparsam 
Valiliği kabul ederim dedi. Ona göre Belediye 
Reisliğini verdik. 

KOKSAL OSMAN — Gerek arkadaşımızın 
ve gerekse arkadaşlarımızın beyanı bu mevzu 
ile ilgili değildir, ileri sürdükleri hususlar hak
kında arkadaşlarımız yeni bir kanun tasarısı 
getirirler, müzakere eder ve kabul ederiz. Bina
enaleyh müzakere ettiğimiz tasarı haricinde ko
nuşmamız işi uzatır. 

ER AHMET — Efendim, Albayım Kuytak'a 
eevap vermek istiyorum. Arkadaşımız dediler ki. 
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Demokrat Partiyi yeniden mi ihya edeceğiz? 
Tarafsız buyurdular, bitaraf demekle o zaman
da bu adamların yerine ikinci bir partiyi getir
mek demek olmaz mı ? 

ATAKLI MUCİP — Kifayet teklif ediyo
rum, oya koymanızı rica edeceğim. 

KUYTAK FİKRET — Efendim, biz fikir be
yan ettik, şahıslardan bahsetmedik. Sataşıldı. 

BAŞKAN — Sataşılmadı efendim. 
KUYTAK FİKRET — Sataşıldığı için arz 

ediyorum. İsim zikretmek suretiyle sataşma ol
du. 

ATAKLI MUCİP — Mevzu dışına çıkıyoruz. 
Kifayeti müzakere takriri veriyorum. 

KUYTAK FİKRET — Sataşma olmuştur, 
adım geçmiştir, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Karavelioğlu. 
ÇELEBİ EMANULLAH — Kifayeti müza

kere takriri verdik. Önce reye konması icabeder. 
BAŞKAN — Kifayet takrini aradım, bulama

dım. Yazılı mi sözlü mü tasrih edilmedi. Madem
ki şimdi tasrih edildi ben de reyinize koyacağım. 
Kifayeti kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
memiştir. Buyurun Karaıvelioğlu. 

KARAVELİOĞLU KAMİL — Sayın Baka
nımız dediki, askerlere mülkiye müfettişi gön-
deremem. Bu mevzuda ihbarlar aldım, dikkate 
dahi almadım dediler. Üniformanın1 haysiyetini 
kurtarmamız, şaibelere düşmememiz icabeder, 
dediler. Madem ki, arkada§lar 1281 in verdiği 
hakla İçişleri Bakanlığının emrinde vazife görü
yorlar. Görülecek kusurların takibettirrlmesi 
Paşanın vazifesidir. Bunu yapmalıdır. Ve bu 
suretle üniforma dedikodudan kurtarılmalıdır. 
Kusurlu insan varsa cezasını çekmelidir. Pa
şanın ben bu fikrine iştirak etmiyorum. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUHARREM İHSAN 
KIZILOĞ-LU — Bu pisikilojik bir durumdur. 
Bir de vazife gören arkadaşlarımızın fikirlerini 
alırsanız ondan sonra daha rahat konuşabiliriz. 

KOKSAL OSMAN — Usul hakkında. 
BAŞKAN — Buyurunuz. 
KOKSAL OSMAN — Şu kanunun dışına çık

mamak icabeder. Konuşma açacaksanız biz de fi
kirlerimizi söyliyelim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
İÇİŞLERİ BAKANI MUHARREM İHSAN 

KIZILOĞLU — Belediye ayırımı ddlayısiyle şu 
noktayı tavzih ederim. Türkiye'de bir vali uh
desinde Belediye Reisliği vardır, o da İstanbul 
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Belediye Reisliği idi. Sonradan politik dü
şünce ile Kemal Aygün tâyin edildi ve aynı za
manda parti başkanlığı da uhdesine verildi. 
Fahrettin Kerim Oökay ve Lûtfi Kırdar'ın vali
likleri zamanında Türkiye'nin bütün belediyeleri 
ayrı idi. Türkiye'de 67 vilâyette 780 belediye 
tamamen ayrı idi. Birleşik bir belediye ki, o da 
İstanbul Belediyesi idi. Biz bunun hepsini bir
leştirdik. O da seçim dolayısiyle geldiklerinden 
dolayı. 

BAŞKAN — Yalnız birinci maddenin üze
rinde konuşmak istiyen arkadaş varsa lütfen söz 
alsınlar, onlara söz vereceğim. Aksi takdirde 
maddenin oylanmasına geçeceğim. 

Birinci maddeyi reylerinize ar'z ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Birinci madde kabul 
edilmiştir. 

ER AHMET — Teklifi reye koymadınız efen
dim. (Teklif geri alındı sesleri) Ben teklif yap
tım; tarafsız dedim. 

BAŞKAN — İkinci maddeye geçiyoruz. 
»KADRİ KAPLAN — Efendim, usul balkında 

•söz istiyorum. Başkanlık usııli bir haita yapıyor. 
Evvelâ teklifi oya kaymaısı lâzımıdır. 

ıBAŞKAN — Madde ikabul edilmiştir. Heyeti 
Umumiye kabul etimiştir. 

ER AHMET — Benim teklifim, tarafsız keli
mesinin ilavesidir. 

BAŞKAN — Tarafsız kelimesinin maddeye 
konmasını kabul edenler... Etmiyenlier... Kabul 
edilmemiştir. Madde kabul edildiği şekilde kalmış
tır. 

MADDE 2. — Çeşitli kanun, tüzük ve yönet
meliklere göre kuruluşları, il genel ve belediye 
meclisi, il daimî ve belediye encümenlerinden se
çilecek üyelerin katılma'siyl'e mümlkün olan meclis, 
komisyon, kurul ve birliklere lüzumlu üyeler (1) 
ne i maddedeki komisyonlar tarafından ve seçim 
niteliğini haiz kimseler arasından seçilir. 

BAŞKAN — İkinci madde üzerinde söz isti
yen?... Yok. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Birinci maddede yazılı.'komis
yonların başkan ve üyelerine memur ve hizmetli 
bulundukları takdirde ilgili bütçelerden ayrıca 
bir ücret veya ödenek verilmez. 

BAŞKAN — Mustafa Kaplan. 
KAPLAN MUSTAFA — Efendim, yapmış 

olduğumuz gezide bunun edk güç olduğunu gör-
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dük. Bir insan üzerinde bütün salâhiyetler birleş
tirilmiştir. iyidir, doğrn bir gidiştir ama bir in 
san ücretsiz olarak iş gördüğü için kolay kolay bu 
işi yapamıyor. Benim teklifim. az da olsa tömJsili 
mahiyette ücret verilımesini zamiri görüyorum. Ve 
•bunu teklif ediyorum. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUHARREM İHSAN 
KIZILOGLU — Arlkadaşıımıizm ileri sürdüğü fi
kir tamamen doğrudur. Biz de üç buçuk aylık de
nemeden sonra bu kanaaı'ta vardık. Valilere husu
si mulhaısıeıbelden bir miktar tahsisat aldık. Vali
lere beş yüz, kaymakamlara 250 nahiyelerde bele
diye reisliği yapanlara 150, köy belediye reisliği 
yapanlara da 100 lira verilmesi uygun görülmüş-
tür. Geçen aydan itibaren vermeye başladık. Bâzı 
köylerimiz; varıdır; bunlar aynı zaımanda muhtar 
vazifesi de görüyorlar. 

Bir de şunu teklif edeceğim. Burada encümen
lere bir hakkı huzur takdir edelim. Bunlara otu
rum başına 10 - 1.15 lira verilmeli, hiçolımazaa. Esa
sen bunlar haftada bir gün toplanırlar. Encümen 
reislerine verdik, üyelere vermedik. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Ödenek veri
lemez diye kanun çıkamıyoruz. Bir de ücret takdi
rini işitiyoruz. O zaman, kanun gereğince hak isti-
yebilirler. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUHARREM İHSAN 
KIZILOGLU — Efendim, emirle verdik. Bir hak 
iddia edemezler, istiyemezler. 

BAŞKAN — Kanun çıkarsa, bu kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihıten itibaren hepsi hak sahibi" 
olacaklarıdır. Bunun için ayrı bir kanun (teklifi 
yapmak İcalbeder. 

KOKSAL OSMAN — Efendim, acalba bunun 
malî portesi ne olacaktır? 

İÇİŞLERİ BAKANI MUHARREM İHSAN 
KIZILOGLU — Bunların ücretleri, belediye va
ridatlarından, ve hususi muhasebeden karşılana
caktır. Yalnız bu parayı verme kararına beni sıervlk 
öden sebep, belediye bütçelerini biraız toparlanır 
vaziyette gördüğümüz için teşvik olsun diye bir 
miktar parayı taihsis ettik. 

ERSÜ VEHBİ — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. 
ERSÜ VEHBİ — Bunun büyük bir malî kül

fet yükliyeceği kanaatindeyim. Ayrıca bu kanu
nun 4 ncü maddesi aynen şöyledir; «Bu kanun 
hükümleri ile genel ve belediye meclisleri ve ma
halle mulhtar ve ihtiyar heyetleri seçimleri yapı-
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lıp görevlerine başladıkları tarihte yürürlükten 
kalkar» 

Binaenaleyh arkadaşlar; o zaman bu kanunu 
yeniden organize ötmek lâzımıgelir. Bütün hüküm
leri kaldırmış olacağız, hem vereceğiz, hem alaca
ğız. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUHARREM İHSAN 
KIZILOGLU —• Seçim Kanunu çıkınca, Anaya
sa prensiplerinle göre seçim yapılacaktır. Binaen
aleyh Devlet memuru uhdesinde olan bu vazifele
rin otomatikman kalkması lâzımdır. Bu itibarla 
yeni Anayasa tasarısı gereğince bunlar mutlak se
çime tâbi tutulacaktır. Şimdi tatbik edilen bele
diyelerin Devlet organı halinde çalıştırılması 
prensindir. 

ERSÜ VEHBİ — Bir sual soracağımı; bele
diye reisliğine vekâlet etmekte olan kaymakam ve
ya valiler idare ettikleri bir as derecedeki idareci
lerin üçte bir, üçte iki gibi maaşını alıyorlar mı? 

İÇİŞLERİ BAKANI MUHARREM İHSAN 
KIZILOGLU — Bunlar kadro olmadığı için be
lediye reisliklerine, edki devrin belediye meclisleri 
tarafından tâyin edilen mikitar üzerinden maaş 
tâyin edilirdi. Eskiden iki bin lira, 12 bin lira 
gibi muazzam bir para verilirdi. Meselâ Ankara 
Belediye Reisliği tahsisatı 12 bin lira, İstanbul 
Belediye Reisliği tahsisatı, yedi bin ve İzmir Be
lediye Reisliği tahsisatı da altı bin liradır. Bu 
kadrolu değildir. Belediye encümenlerince tesibit 
edilir, takdir edilir. 

ERSÜ VEHBİ — Bayındırda iki, üç ayıdır 
tahsisatı kaymakam alıyor, bunu arz ediyorum. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUHARREM İHSAN 
KIZILOGLU — Bunu asla al/mıyacaklar. Emir 
var, alırlarsa mülkiye müfettişleri haklarında 
tahkikat yapacaktır. 

BAŞKAN — Efendim, üçüncü madde şu şe
kilde oluyor : 

«Birinci maddede yazılı komisyonların başkan 
ve üyelerine, memur ve hizmetli bulundukları tak
dirde ilgili bütçelerden münasip bir ödenek veri
lir.» Veyahut, «İçişleri Bakanlığının takdir ede
ceği bir ödenek verilir.» 

Biz İçişleri Bakanlığınca takdir edileeelk bir 
ödenek verilir diyelbiliriz. Madde şöyle oluyor; -

«Birnci maddede yazılı komisyonların başkan 
ve üyelerine memur ve hiznmıeıtli bulundukları tak
dirde ilgili bütçelerden İçişleri Bakanlığının tak
dirine göre bir ödenek verilir» 
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ATAKLI MUCİP — Maaşı hangi avda verdi 

iseniz o aydan itibaren diyeibi'liriz. 
İÇİŞLERİ BAKANI MUHARREM İHSAN 

KIZİLOĞLU — 1 Eylül tâibiri konabilir. 
KAPLAN KADRİ — Efendim, teklif edilen 

maddede şu nokta dikkatimi çektiği için onu arz 
edeceğim. Memur ve hizmetli bulundukları tak
dirde ilgili bütçeden ödenek verilir... 

İÇİŞLERİ BAKANI MUHARREM İHSAN 
KIZİLOĞLU — Almıyorlar. 

•KAPLAN KADRİ (Devamla) — İkincisi bu 
kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren veri
lecektir. Daha evvel karar muteber addediliyor. 
O tarihte yapılması... 

İÇİŞLERİ BAKANI MUHARREM İHSAN 
KIZİLOĞLU — Alttaki maddede evvelce alman 

'tedbirler muteber olduğuna göre tamamı mute
berdir. 

ıSOYUYÜCE ŞEFİK — Geçici madde var
dır, buna göre kanunun yayımı taTihi, bu kanun
dan evvel alınan karar ve tedbirler muteberdir 
deniliyor. Yayımı tarihinden demek daha doğru
dur. (Muvafık sesleri) 

KAPLAN MUSTAFA — Belediye Reisi olan 
köy var mü 

KARAVELÎOĞLU KÂMİL — Şimdi deği
şikliği okuyoruz. 

MADDE 3. — Birinci maddede yazılı komis
yonların Başkan ve üyelerine, memur ve hizmet
li bulundukları takdirde İçişleri Bakanlığının 
takdirine göre ilgili bütçelerden ayrıca bir öde
nek verilir. 

BAŞKAN — Üçüncü maddenin son şeklini 
okuduk. Kifayeti müzakere takriri de vardır. Bu 
maddeyi oyunuza vaz'ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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MADDE 4. — Bu kanun hükümleri il genel 

ve belediye meclisleri ve ma'halle muhtar ve ih
tiyar heyetleri seçimleri yapılıp görevlerine baş
ladıkları tarihte yürürlükten kalkar. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Kabul 
edilmiştir. 

OEÇİCİ MADDE — Bu kanunun yayımı ta
rihine kadar İçişleri Bakanlığınca bu konuda 
alınmış olan karar ve tedbirler ve yapılmış mua
meleler mute'berdir. 

Sermayesinin tamamı Devlet tarafından ve
rilmek suretiyle kurulan* iktisadi teşekküllerin 
teşkilâtı ile idare ve murakabeleri hakkındaki 
3460 sayılı Kanuna ek 23 sayılı kanun hükümleri 
şümulüne giren özel idare ve belediyelerin ikti
sadi işletmelerinin idare meclisi ve murakıpleri 
hakkında İçişleri Bakanlığınca alman karar, ted
bir ve yapılmış muamelelerin sözü geçen 23 sayılı 
Kanun hükümleri uygulanmaya başlandığı tari
he kadar olanları muteberdir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Beşinci maddeyi kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Bu kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Ka
bul edilmiştir. 

Tasarının tümünü oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul edilmiştir. 

Beş dakika oturumu ara veriyorum. 

Kapanma saati : 16,50 



Î K Î N C Î OTURUM 
Açılma saati: 17,00 

BAŞKAN — Tunçkanat Haydar. 

DtVAN KÂTÎPLEKf : Karavdioğlu Kâmil, özdağ Muzaffer 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. Gündemin 
3 ncü maddesini müzakere edeceğiz. 

* 
2. •— 6830 sayıh İstimlâk Kanununun 9, 10, 

11 ve 15 nci maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
kanuna üç geçici madde eklenmesi hakkında ka
nun tasarısı ve Bayındırlık ve îmar Komisyonu 
raporu (1/60) (1) 

BAŞKAN — 6830 sayılı İstimlâk Kanunu
nun 9, 10, 11 ve 15 nei maddelerinin değiştiril
mesi ve bu kanuna üç geçici madde efelenmesi 
hakkındaki bu kanun tasarısının sözcüsü ben 
olduğum için Başkanlığa başka bir arkadaşın 
geçmesini rica edeceğim. 

AKKOYUNLU FAZIL — Kâtip arkadaşlar
dan Ibiri ıgeçsin. 

(Karavelioğlu Kâmil Başkanlığa geçti.) 
BAŞKAN — Sözcü gerekçenin olkunımasmı 

mı teklif eder, yoksa kendisi tasarı hakkında 
izahat ve^cek mi? 

TUNÇKANAT HAYDAR — Heyeti Umu
miye nasıl arzu ederse. 

ATAKLI MUCİP — Kısaca izah etmelerini 
teklif ediyorum. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Bundan evvel 
6830 sayılı istimlâk Kanunu çıkarılmıştı. Fakat 
bu kanunla bilhassa karayollarının plânladığı 
yolların güzergâhlarının istimlâkinde çok zor
luk çekiliyordu. Çünkü buna göre, istimlâki ya
pacak heyetler mahallî heyetlerdi. Bunlar da 
kendi arsalarını veya tanıdıklarının arsalarını 
yüksek fiyatla satmak için her şeyi yapıyorlar
dı. Bunun için de yol güzergâhının istimlâki 
toazan yolun kendisinden pahalıya maloluyordu, 
çok yerlerde. 

IJattâ bâzı yerlerde aynı araziye birbirinden 
farklı olarak aynı heyetler tarafından takdiri 

(1) 118 sıra sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

kıymet yapılmıştır. Aynı değerdeki tarla ayrı 
ayrı kıymetler üzerinden istimlâk edilmiştir. 
Bu tutum dolayısiyle muallâkta bulunan birta
kım dâvalar mevcuttur. Bir kısım yol plânları
nın tatbikatı bu dâvalar karara bağlanamadığı 
için kalmakta, bu kabil istimlâkler hesabı ile 
çok pahalıya malolacak şekilde tehlikeler arz 
etmektedir. 

Esas kanunun; 9, 10, 11, 15 nci maddeleri
ni tadil eden bu kanunla esas kanun işler hale 
gelecektir. Takdir komisyonlarına daha objek
tif şekilde, elle tutulur şekilde imkânlar veril
mesi mümkün olacaktır. Tatbikatta raslanan 
güçlükler ve temyiz içtihatları göz önünde tutu
larak hazırlanan bu teklif ile kanun daha mü
kemmel bale getirilmiş Ibulunımaktadır ve bu 
hali ile huzurunuza arz edilmiş bulunmaktadır. 
Maddelere geçildiğinde daha teferruatlı malû
mat arz edilecektir. 

Kanunun heyeti umumiyesi bütün komisyon
lardan geçmiştir. Esas itibariyle Bakanlıktan 
gelmiştir. Bu hali ile de, son şeklini alarak kar
şımıza gelmiştir. Sözlerim gerekçe hakkında kı
saca bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Tümü hakkında başka konuş
mak istiyen veya sual sonmak istiyenler var mı ?. 
Yok.. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

6830 sayılı istimlâk Kanununun 9 ncu madde
sinin kaldırılması ve 10, 11, 14, 15, 17, 19 ve 
30 ncu maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanu
na iki geçici madde eklenmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — 6830 sayılı istimlâk Kanunu
nun 10, 11, 14, 15, 17, 19 ve 30 ncu maddeleri 
aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiş ve 
Ibu kanuna iki geçici madde eklenmiştir : 
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Takdiri kıymet komisyonları, seçilmesi ve tarzı I 

teşekkülü 

Madde 10. — Takdiri kıymet komisyonları : 
Her yıl Ocak ayının ilk haftasında, vilâyet 

ve kaza dâhilinde vazife göreceklerine göre, vi
lâyet veya kaza idare heyetlerince defterdarlık 
veya malmüdürlüğünden, teknik tarım müdür
lüğü veya memurluğundan ve o yerdeki fen 
adamları arasından ve fen adamının bulunma
dığı yerlerde o işlerden anlıyanlar arasından 
seçilecek üç asıl, üç yedek, vilâyet ve kaza bele
diye encümenlerince mülk sahipleri arasından 
seçilecek iki asıl, iki yedek azadan ibaret olamk 
beş kişiden teşekkül eder. 

Son nüfus sayımına göre, belediye hudutları 
içindeki nüfusu yüz bini geçen şehirler için, 
aynı hudutlar içerisinde yapılacak istimlâkler
de, takdiri kıymet komisyonu, teknik tarım mü
dürlüğü veya memurluğundan seçilen âza yeri
ne vilâyet veya kaza idare heyetince Bayındır
lık Bakanlığı teşkilâtından seçilecek bir azanın 
iştirakiyle teşekkül eder. 

Komisyon azaları en yakın sulih mahkeme
sinde yemin ederler. 

Komisyon azasının hizmet müddeti bir sene
dir. Müddeti biten âzanm tekrar seçilmesi caiz
dir. 

Takdiri kıymet komisyonları katî zaruret 
halinde ve ihtisasları dışında kalan mevzular
da istimlâk edilen gayrimenkulun cinsine gö
re mütehassıs kimselerden istişari mahiyette mü
talâa alabilirler. I 

İstimlâk edilen gayrimenkulun sahipleri ve 
bunların usul ve füruu, karı - koca veya üçün
cü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve 
sihri hısımları komisyona iştirak edemez ve mü
talâa veremez. I 

Komisyon istimlâki yapan idarenin daveti I 
üzerine eksiksiz toplanır. Asil âzanm iştiraki
nin imkânsızlığı halinde yedek âza komisyona 
davet edilir. Komisyon reisini kendi arasından 
seçer. Karar ekseriyetle verilir. Muhalif kalan 
âza muhalefet sebebini yazıp imzalamaya mec
burdur. 

BAŞKAN — Vehbi Brsü. 

ERSÜ VEHBÎ — Efendim, kazalarda teşek
kül edecek heyet üç asıl, üç yedek olmak üzere I 
altı kişi oluyor. Kazalarımızın bünyesi içinde I 
bu sayılan evsafta insanlar bulmak çok güç- J 
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tür. Binaenaleyh, takdir işinden anlamıyan in
sanların bu işi görmesi gibi bir şey meydana çı
kacaktır. Bu suretle de istimlâk işlerinde bâzı 
yolsuzluklara meydan verilebilir. Benim bu hu
susta bir teklifim olacaktır. Bu kabîl elyak şa
hısların bulunmadığı kazalarda, vilâvetçe ted
bir alınmasını teklif ediyorum. 

BASK A X — Hemen cevap vermek ister mi
siniz ? 

TUNÇKANAT HAYDAR — Muhterem ar
kadaşlar, bu kanun ilk hazırlandığı zaman yal
nız karayollarının istimlâkini derpiş eder ma
hiyette gibi görülüyordu. Diğer bakanlıklar 
için de ayrı istimlâk kanunları vardı. Fakat biz 
bu tadille üç kanunu birleştirip 3 eni? çapta ve 
şümullü bir kanun olarak Bayındırlık ve îmar 
Komisyonunun teklifi olarak huzurunuza gel
dik. Bu teklifle bundan evvelki kanunun derpiş 
ettiği takdiri kıymet komisyonları arasında 
fark vardır. Vehbi Beyin ileri sürdüğü husus
ta takdiri kıymet komisyonlarının kimlerden 
teşekkül edeceği mütaakıp maddelerde derpiş 
edilmiştir. Kazalarda, Bayındırlık Bakanlığın
dan, kazanın fen işlerine, Odalar Birliğine bağ
lı kimselerden sırayla aşağıya doğru gidecek
tir. Fen memurlarından kazalarda istifade edi
lecektir. Bunun dışındaki komisyonlara da bu 
kimseler seyyar olarak gideceklerdir. 

ERSÜ VEHBÎ — Efendim bu izahat beni 
tatmin etmedi. Müsaade ederseniz sorumu açık-
lıyayım. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ERSÜ VEHBÎ — Efendim; kanunda yetki 

şöyledir; kazalardaki heyetlere müşavir, fen 
adamları, teknik kimseler seçilecek, bunlar bu
lunmadığı takdirde, ora halkı insanlarından se
çilecektir. Bu kapı açık kalmaktadır. Orada bu
lunmadığı takdirde, mahallinden seçilmek im
kânını sağlamış bulunuyor, kanun. Oradaki ihti
yacı karşılamak için dışarıdan adam getirmek 
lüzumu olmıyacaktır, teknik eleman yok ise. 
Heyet, haddizatında, kanunun icabı olarak, ka
za içinde bu kabîl insanların seçileceğini ifade 
ediyor. Bunu nasıl kapatacaksınız, o zaman? 

ÖZGÜR SELÂHATTÎN — Bu işi, eskiden 
mülk sahipleri yapıyordu. Bu yüzden de haksız 
olarak bâzı şeyler iktisabolunuyordu. Bu kabîl 
hareketlerin önüne geçmek maksadı ile mülk 
sahiplerinden iki kişi ve kanunda zikredilen fen 
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heyetlerinden de üç kişi dâhil edilmek suretiy
le beş kişilik bir karma komisyon araziyi kıy
metlendirecek, kıymet takdir edecektir, indi ol
maması için. 

ERSÜ VEHBÎ — Şarkta bâzı vilâyetlerde 
fen memuru olmadığı gibi, kazaların ise hiç bi
rinde yoktur. 

ÖZGÜR SELÂHATTlN — Kazalarda yok 
ise, vilâyetlerden temin edilir. 

ERSÜ VEHBİ — Ben de onu teklif ettim 
zaten. 

ATAKLİ MUCİP — Efendim, Hükümet tak
diri kıymet komisyonlarının teşkilinde tapu si
cil muhafızları ile memurlarını dâhil etmiştir. 
Komisyon bunları çıkartmıştır. Acaba komisyon 
buna neden lüzum görmüştür. Bu komisyonlar
da tapu memurlarının bulunması bence de man
tıki gelmektedir. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Arz edeyim. 
6830 sayılı Kanuna istinaden istimlâk edilecek 
gayrimenkulun bedelini takdir etmek, evvelce 
mahallî idarelere bırakılmış olduğundan, bele
diye olan yerlerde iki kişi belediyeler bir kişi 
fen adamı odmak üzere 3 kşilik bir heyet.ma
rifetiyle, belediye olmıyan yerlerde ise mahallin
den seçilen heyetle takdiri kıymet yapılmakta 
idi. Kanunun kısa tatbik devresinde görülmjüş-
tür ki, bilhassa seçim müessesesiyle gelmiş olan 
insanlar gerek vasıfları icabı, gerekse çeşitli 
âmillerle âmme menfaatlerini hiçe sayarak, mal I 
sahiplerine hissettikleri yakınlıklar sebebiyle 
istimlâk edilecek gayrimenkuller için hakiki be
delden çok fazla kıymetler takdir etmek sure
tiyle Hazineyi zarara soktuğu hattâ civardaki 
arazi kıymetleriyle mukayese edılemiyecek, ak
la durgunluk verecek takdirlere vücrt verdik
leri görülmüştür. 

Bu aksaklıkları ortadan kaldırmak için mad
de bu şekle konmuştur. 

ÖZGÜR SELÂHATTlN — Efendim, fen 
adamları deyince bu tapu kadastro müdürleri
ni içine almaz mı? 

TUNÇKANAT HAYDAR — Fen adamları 
deyince tapu sicil muhafızları da içine giriyor. 
Bunlar da bir ihtisas elemanıdır ve içine girer-

ERSÜ VEHBÎ — Halen mevcut tapu memur
ları, Tapu Kadastro Okulundan çıkmayan kim
seleri ihtiva etmektedir. Bunların fenni hüvi
yetleri yoktur, Bu hepsini birden kapsamaz. 
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BAŞKAN — Yarbayım bir tadil teklifiniz 

var mı1? 
ERSÜ VEHBİ — Kanunda sayılnn vasıfta 

insan bulunmıyan kazalarda, vilâyet takdiri 
kıymet heyetleri tarafından bunun yürütülmesi
ni teklif ettim. 

KOKSAL OSMAN — Efendim, kanunun tü
münün tam mânası ile tekemmül etmediği ka
naatindeyim. Bu kanunun geriye bırakılmasını 
teklif ediyorum. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Ben de ayın 
teklifte bulunacağım. Teklifi geri alıyorum. 
Yarın görüşelim. 

BAŞKAN •-- Sözcü teklifi geri aldığına gö-
ro ya rmki Gündeme bırakılmıştır. 

(Tunçkanat Haydar Başkanlığa geçti.) 
.ERSÜ VEHBİ — Bu teklifin bir maddesi 

değişikliğe uğramıştır. Ve bu değişiklik henüz 
tabedilip arkadaşlara verilmemiştir. Yarınki 
Gündeme alınmasını teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Teklifi oyunuza koyuyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 
Gündemin 6 ncı maddesine geçiyoruz. 

»ATAKLI MUCİP — Bu maddenin konuşul
ması için Sezai Beyin bulunması lâzımdır. Bu 
hususta izahat verecekti. 

ERSÜ VEHBİ — Sezai Bey gelecek efendim, 
bunu sonraya bırakalım. 

BAŞKAN — O halde bunu sonraya tehir 
ediyorum. Gündemin 10 ncu maddesine geçiyo
ruz. 

KOKSAL OSMAN — Başkan, nisap yok, cel-' 
senin tatilini teklif ediyorum. 

BAŞKAN — 1 kişi yok. (Gelecek sesleri) 
Müzakereye devam edebiliriz. 

Bu kanunların sözcülüğünü yapacak; komis
yon sözcüleri; 

Refet Bey, Suphi Gürsoytrak yoklar. Onun 
için gündemden çıkarıyorum. (12 No. lu madde 
gündemden çıkarıldı.) 

Kaçakçılığın meni ve takibine dair 1918 sa
yılı Kanunun 6829 sayılı Kanunla muaddel 53 
ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı ve İktisat Komisyonu raporu (126 sayı
lı tasarı) 

BAŞKAN — Bunun sözcüsü? 
AKKOYUNLU FAZIL — Nisap kalmıyor, 

arkadaşların yorulduğuna kaaniim. Bir ha-fta 
tatil yapılmasını teklif ediyorum. 
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KAPLAN KADRİ — Dün karar verdik. Alı

nan prensip kararma göre üç veya dört kişi, ar
kadaş izinli gidebilecekti. 

Gündemin 15 nci maddesi : Taşıt kanunu ta
sarısı ve İktisat Komisyonu raporu.. 

Bu kanunun da sözcüsü yazılmamıştır. 
AKKOYUNLU FAZIL — Efendim, Pazar

tesi gününe kadar tatil teklif ediyorum. 
ATAKLI MUCİP — Sezai Bey geliyor efen

dim. 

3. — Devlet Şûrası Âzası Sahir Dinçman'ın, 
Maliye Bakanlığı Hazine Müşavir Avukatlığına 
nakline dair Devlet Bakanlığı tezkeresi 

BAŞKAN — Bu tezkere hakkında sual sor
mak istiyen var mı? 

(O'KAN SEZAİ — İzah edeyim. 
BAŞKAN — Buyurun. 
O'KAN SEZAİ — Efendim, bu mevzu huzu

runuza gelmişti. Arkadaşlar bilmediği için bir 
üzüntü meselesi oldu ve tahkikat için bilâhara; 
görüşmek üzere bırakılmıştı. Birkaç gündür 
başka mevzularla meşgul olduğunuz için huzu
runuza getirilememişti. Bu zatın durumu tetkik 
edildi. Bu zat Devlet Şûrası üyeleri konusunda 
çalışılırken, kendi talep etmediği halde, kıy
metli bir insan olduğu için arkadaşlarımız tara
fından bulunmuş ve huzurunuza getirilmiş, de
ğerli görüldüğü için de Devlet Şûrası bünyesine 
dâhil edilmiştir. Bu 'hakikaten kıymetli bir genç
tir. Çok gençtir. Uzun senelerden beri Maliye 
Bakanlığında Hazine avukatlığı yapmaktadır. 
Hazine avukatlığı yapmakta iken Devlet Şûrası 
ilgilileri tarafından bu zatı kendi aralarına al
mak için teklif yapılmıştır. Bu kimse der ki, 
«ben ailevi durum bakımından bir sene sonra 
İstanbul'a nakletmek mecburiyetindeyim. Şûrayı 
Devlette kalırsam Ankara'da kalmam lâzım. Hal
buki ailevi durumum mutlaka İstanbul'a naklet
memi ica'bettiriyor. Yoksa Komitenin bu vazife
yi bana vermesi hayatımın en büyük şerefidir, 
buradan ayrılmak isteyişimin başka bir sebebi 
yoktur.» Yaptığımız bu tetkikattan sonra biz 
de bu , arkadaşın Devlet Başkanlığınca affedil
mesini istiyoruz. 

BAŞKAN — Sezai Beyin izahatını dinledi
niz. Bu hususta konuşmak istiyen var mı? Bu
yurun Fikret Bey. 

KUYTAK FLKRET — Efendim, bu arkadaş 
hukukçudur. Hukuk meslekine karşı büyük bir 
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sempatisi vardır. Daima bu sahada çalışmak ar
zusu vardır. Eğer imkânı varsa bu arkadaşı af
fedip bu sahada çalışmasını temin edelim. 

AKKOYUNLU FAZIL — İki arkadaşımızın 
da izahları beni tatmin etmedi. Seneye İstan
bul'a gidecekmiş. Bu gibi husus şahısların jah-
si menfaatleridir. Eğer bu arkadaş, verdiğimiz 
vazifeyi kabul etmiyorsa, affedelim vazifesin
den, istediği yerde serbest çalışsın. Ben anlıya-
mıyorum, neden böyle şahsi işler üzerinde duru
yoruz? 

BAŞKAN — Buyurun Osman Bey. 
KOKSAL OSMAN — Ben usul bakımından 

konuşacağım. Reyimi bu mevzuun lehinde istli-
mal edeceğim, ama biz; vazifesine dönmesini 
empoze edecek salâhiyette değiliz, bu icraya ait 
bir salâhiyettir. Yalnız affedelim, empoze etmi-
yelim. 

KÜÇÜK SAMİ — Devlet Şûrası üyeliğinden 
her zaman ayrılması mümkündür. Mademki 
orada, eski yerinde hizmetleri sebk etmiştir, ken
disini müşavir avukat olarak alacakları aşikâr
dır. Onun için biz yalnız affedelim, diğer kıs
mı alâkalı makama bırakalım. 

O'KAN SEZAİ — Efendim, bu mevzuu tah
kik edip huzurunuza getirmekle kimsenin men
faatini kayırmış değiliz. Bize, tahkik edin de
nildi, bunu yaptık ve getirdik, burada kişilerin 
korunması gibi bir hal mevcut değildir. Biz 
bu genci gördük, kıymetli bir genç. Bize, Dev
let Şûrası mukaddes bir yerdir, ben ise hare
ketli bir dnsanmı, bana pasif gibi gelir orası, 
dedi. Hayatımın sonuna kadar oraya bağlı ka
lacağım, ailevi durumum itibariyle de Ankara'
da kalamıyacağım, diyor. Böyle samimî konuş
mak suç mudur? Bu zat, o kadar kıymetli gö
rülmüştür ki, hepimizin takdirinden ve tasvi
binden geçmiş Devlet Şûrasına seçmişiz. Hazi
ne avukatlığını, Devlet Şûrası âzalığma ter
cih etmektedir. Daha hareketli bir vazifedir. 
Kendisi devamlı çalışmak arzusunda olan bir 
gençtir. Takdir sizlere aittir. 

KOKSAL OSMAN — Efendim, benim tek
lifim şu olacaktır. Bu zatı bu vazifeden affede
lim fakat oraya tâyinini biz yapmıyalım. Vekil 
arzu ederse alsın, arzu etmezse almasın. 

AKKOYUNLU FAZIL — Efendim, bu zat 
oraya alınacaktır. Vekil alacaktır. Burada ya
pılan bir formalite icabıdır, 
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BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bu I 

durum hepiniz tarafından öğrenilmiş bulun
maktadır. Sezai Beyden gelen tezkereyi oku
yarak oylarınıza arz edeceğim. 

O'KAN SEZAÎ — Sonra, usul bakımından 
şunu da arz edeyim. Bu Bakanlığın yetkisi dâ
hilinde imiş. Devlet Şûrasından aff edebilirmiş. 
Fakat Devlet Bakanlığının gösterdiği bir has- I 
sasiyetten dolayı huzurunuza gelmiş bulun- I 
maktadır. Bunu geri istediler. Ben vermedim. 
Mademki buraya gelmiştir, tetkik edilecek ve 
konuşulacaktır, dedim. t I 

KOKSAL OSMAN — Biz, «Devlet Şûrasın
dan aff edilmiştir.» şeklinde bildirelim. I 

KARAMAN SUPHİ — «Kendi arzusu ile» 
tâbirini de ilâve edelim. I 

BAŞKAN — Şu halde, bu hususta «Şûrayı 
Devlet Âzası Sahir Dinçman isteği üzerine bu 
vazifeden aff edilmiştir.» şeklindeki teklifi oyu- I 
nuza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyerı-
ler... Kabul edilmiştir. 

4. — O'Kan Sezai'nin, 42 say ıh Kanun gere- I 
ğince emekliye ayrılan subaylardan isteklilerin I 
öğretmenliğe alınması hakkında kanun teklifi ve I 
Sosyal l§ler ve İktisat komisyonlara raporları I 
(2/76) (1) 

O'KAN SEZAİ — Tadada lüzum yok. Bâzı 
maddelerin tehir sebepleri evvelce zikredilmişti. 
Benim teklifim var, arkadaşlar müsaade ederlerse I 
onu müzakere edelim. 

BAŞKAN — Sözcülüğünü siz mi yapacak- I 
siniz? 

O'KAN SEZAÎ — Evet. 
BAŞKAN — O halde gündemin 10 ncu mad

desindeki Sezai O'Kan arkadaşımızın teklifinin 
müzakeresine başlıyoruz. 

BAŞKAN — Buyurun, izah edin efendim. 
O'KAN SEZAÎ — Muhterem arkadaşlar, bi

liyorsunuz, 42 sayılı Kanuna göre emekliye ayrı
lan subaylara muhtelif sektörlerde vazife verilme
sini kabul etmiş bulunuyordunuz. Bu arkadaşları
mıza iki büyük sahada ihtiyaç duyulmaktadır. Bi
rincisi Sivil Savunma Teşkilâtı, diğeri de Millî 
Eğitim sahasıdır. Sivil Savunma Teşkilâtı saha
sında çalışacak arkadaşlarımızın hangi şartlarla | 

(1) 128 Sıra sayılı basmayazı tutanağın so-
nundaâtr. 
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ve nerelerde çalışacaklarını gösteren kanunu ge
çen hafta çıkarmış bulunuyoruz. Şu kanun da 
Millî Eğitim sahasında çalışacak arkadaşlarımı
zın çalışma şartlarını tâyin eden bir kanundur. 

Millî Eğitim Bakanlığının mevcut kadroları 
çok yetersizdir. Ve dışardan gelecek olan, bilhassa 
üst» dereceden yüksek dereceden emekli olmuş ar
kadaşlarımız için Bakanlığın kadroları yoktu. Bu 
bakımdan bu kanunla, 42 sayılı Kanuna göre 
emekliye ayrılmış arkadaşlarımızın millî eğitime 
hizmet göreceklerini kabul etmiş olacaksınız. Bu 
arkadaşlara verilecek olan kadroları tasvibetti-
ğiniz takdirde bu mümkün olacaktır. 

(Tutanağın sonuna bağlı 128 sıra sayılı mat
buadan maddeler okundu.) 

2 nci maddede nokta nokta bıraktığımızın sebe
bi ; eğer uzun. müddet tolerans gösterirsek, bu arka
daşlar kabul ediyor mu, etmiyor mui diye, kadro
lar ayrılacak ve Bakanlık buraya bir tâyin yapa-
mıyacak, Bu bakımdan bu tarihi düşünüp normal 
bir süre olarak kabul edeceğiz ve öyle geçireceğiz. 
Bu tarihe kadar Millî Eğitim Bakanlığına müra
caat etmeleri şarttır. Bu tarihten sonraki müra-
eaatler, nazara alınmaz. 

Bu, benim hazırladığım tasarıdır. Ayrıca bir 
de Sosyal îşler Komisyonunun bu bizim teklifi
mize karşılık bir değiştirişi vardır. Burada göre
ceksiniz ki, benim ortaya koyduğum kadro ihti
yaçları kabarıtılmıştır. Sebebi de Millî Eğitim 
Bakanlığı, kadrolarının kifayetsiz olmasın
dan dolayı bu kanunu vesile ittihaz etmek sure
tiyle esas kendi bünyesindeki öğretmenlere terfi 
imkânı vermek ve kadro açmaktır. Biz böyle dü
şünmedik. Yalnız ihtiyaçlara göre kanun hazır
ladık ve kabul ettiğimiz tarihe kadar müracaat 
edilmediği takdirde münhal kalacaktır, dedik. 

Halbuki Sosyal Komisyon bu kadroları kabart-
'mistir. Biz neden böyle yapmadık? Eğer biz bu 
'kadroları daha geniş tultarsak, bilhassa 3 ncü mad
dedeki esasa göre, bütün okullara kendi bün
yesindeki kadro dolayısiyle terfi edememiş 
öğretmenleri tâyin eder, kanunun derpiş etti
ği 'kimseleri ise mahrumiyet bölgelerine 'şevke 
teşebbüs eder. Onun için biz kadroyu kanu
nun istihdaf ettiği gaye içinde bırakmaya 
gayret ettik. Sosyal Komisyon ise Millî Eği
tim Bakanlığı ihtiyaçlarını »düşünerek 11 ncî 
dereceye kadar kadrolar açmış bulunmakta
dır. Hallbuki bizim' '6 ncı dereceden aşağıya 
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tâyin edeceğimiz kimseler mevcut değildir. 
tki teklif arasında esasta büyük fark yok 
fakat cetvellerde değişiklik mevcuttur. Sos
yal Komisyon sözcüsü lütfetsinler, izahlarını 
bir defa dinliyelim. 

KÜÇÜK SAMÎ — Efendim, emekli subay
ların maarif ordusuna alınması, katılması <jok 
yerinde ve lâzımdır. Yalnız balen maarifte kad
rosuzluk yüzünden bekliyen öğretmenlerin sa
yısı 1 040 ve ayrıca 13 bini de terfi edemi-
yenler var. Eğer biz yüksek kadroları ve Se
zai Beyin teklifini, kabul ettiğimiz takdirde 
ve ordudan ayrılan subay arkadaşlara 1 500, 
1' 000 verirsek, bu durumda öğretmenler ara
sında bir reaksiyon «olacaktır. Ve biz seneler
den beri kadrosuzluktan beklemekteyiz, de
mek ki, istenince kadro da bulunuyor diyecek
lerdir. Evet, bunlara maarif ordusunun ihti
yacı vardır, alalım. Fakat maarif ordusunda 
şimdiye kadar böyle bir imkânı bekliyen ve 
ıstırap çekmiş »olan birçok öğretmenler var
dır. Bunları da düşünelim ve bu suretle öğ
retmenliği cazip bir meslek olarak devam et
tirelim. Sosyal Komisyonun gerekçesinde deni-
yorki «Yüksek • tahsil görmüş olmak, öğret
men olmaya kâfi değildir, öğretmenin ayrı 
bir formasyonu vardır.»' Bilindiğine göre bir 
staj devresi mevzuubabistir. Acaba subayla
rımız bu stajda muva'ffak olamazlarsa ne ya
pacağız! Bütün bu hususları nazara almamız 
lâzımgelecek. istanbul, Ankara, İzmir gibi yerler
de sıra bekliyen öğretmenler hakikaten çok fazla
dır. Subaylarımızı öğretmen »olarak buralara 
tâyin etmeye kalkarsak Ira öğretmen kütle
sini gayrimemnun hale sokmamız ihtimali 
vardır. Bunu nazarı itibara almamız gerekir. 

Benim mâruzâtım bu kadardır. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Sezai 
Beyi ve Sosyal Komisyon sözcüsünü dinledi
niz. Bunun dışında söz istiyen arkadaşımız var 
mı? 

ÖZGÜNEŞ MEHMET — Efendim, bu ka
nun, Harb Okulu mezunu olmıyan subaylara 
da şâmil olacak mıdır? Lise mezunu olarak 
orduya girmiş ve subay unvanını almış kim
seler de bunlar içinde mevcuttur. Bunlara da 
teşmil edilecek midir? 

O'KAN SEZAİ —'Tabiî, bu kanunun ru
hundan bu sualin cevabım bulmak mümkün-
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dür. Çünkü ordudaki subayların yetişme kay
naklarını hepimiz biliyoruz. 42 sayılı Kanu
na göre emekliye ayırdığımız kimseler de bu 
kaynaklardan gelmiş' arkadaşlarımızdır. İlk 
nazarda bunlar memur sınıfından personele 
geçmiş fakat 42 sayılı Kanuna göre emekli ol
duğu! için statümüzde subay olarak yer al-
mıştırJBu kanuna göre onlar da öğretmen 
olabileceklerdir. 

ÖZGÜNEŞ MEHMET — Efendim, Millî 
Eğitim Bakanlığı ortaokul öğretmenliğine yük
sek okul mezunu olmadıkça kimseyi tâyin 
edemez. Şimdi Harb Okulunu bitirmiş emekli 
subaylara bu kanunla bir hak verirken aynı 
şartla emekliye sevk edildi diye arz ettiğim 
gibi lise mezunu iken orduda vazife alıp su
baylık vasfını iktisabetmiş olanlara da Ba
kanlığın bu şartına rağmen' ortaokul, öğret
menliği vazifesi verecek olursak bir tezada 
düşmüş ol'mıyaeak mıyız? 

O "KAN SEZAİ — Efendim, bu arkadaşları 
lise mezunu saymak da kanaatimce biraz in
safsızlık olur. Çünkü bunlar liseyi bitirdik
ten sonra Yıldız 'da'kı okulda bir seneden fazla 
okuyor ve böylece ayrıca lise üzerine bir şey
ler katıyorlar. Bu katma Harbiye kadar de
ğilse de süre olarak Harbiye kadar- okumuş, 
oluyorlar. 

Şimdi, bu kanunu çıkaracak olursak, o za
man özgüneş arkadaşımızı üzen husus da, -bu 
arkadaşlarımızın istifadesi yönüne gidilmiş ola
rak - ortadan kalkmış olmaz mı? Acaba, özgü
neş arkadaşımız bahsedilen statüye 'göre bu 
arkadaşların öğretmen 'olmalarına muhalif mi
dirler? 

ÖZGÜNEŞ MEHMET — Yüksek okul me
zunu olmıyan hiçbir kimse orta tedrisata öğret
men olarak kabul edilmemiştir. Biz ilk defa ola
rak bunları orta tedrisata öğretmen olarak alı
yoruz. Ben sadece buna işaret etmek istemiştim. 

O'KAN SEZAl — Eğer arkadaşlarımız öz
güneş arkadaşımızın hassasiyetine iştirak eder
ler ve bu yolda bir teşebbüste bulunurlarsa el
bette bu, nazara alınacaktır. Yalnız, birçok su
bay arkadaş müracaat etti, kendilerine tebligat 
yapıldı. Şu anda biz bunları personel subayı ola
rak tâyin ettik. Bilmiyorum bunların içinde si
zin söylediğiniz şekilde olanlar var mıdır? 
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ÖZGÜNEŞ MEHMET — Efendim, bu şahıs

lar tarafından birçok müracaat vâki olmuştur, 
Alâkalı şube bunlara «kanuni mâni var, bu du
rumda olanları tesbit ettim; ayrıca komiteden 
soracağım ve buna göre hareket edeceğim» de
miştir. 

O'KAN SEZAİ — Bunda bir mahzur var mı, 
yok mu takdirlerinize arz ediyorum. 

KOKSAL OSMAN — Efendim ben de Öz-
güneş arkadaşımızın temas ettikleri bu noktaya < 
temas edecektim. Biliyorsunuz bunlar subay ol
dukları zaman orduda bir hoşnutsuzluk yaratıl
mıştı. Şimdi de ortada bir öğretmenlik statüsü 
mevcut ve o statü içinde hizmet ifa eden öğret
menler varken biz bir kanunla lise mezunu su
bayları ortaokul öğretmeni yaparsak aynı hoş
nutsuzluğu bu müessesede yaratmış oluruz, bu 
sebeple ben buna muhalifim. Ben Sezai arkada- j 

, şımızdan rica ediyorum, teklifinin, muhalifi ka
bul edilirse ne mahsuru olur acaba? 

Sonra bir kurs mevzuu var. Bu kurstan geçi
rilince gereken evsafı iktisabedebilir, biz de öğ
retmenlik vasfım iktisabetmiştir diye müdafaa 
edebiliriz. 

Bir de, biz, bu arkadaşlarımızı eğer İstanbul, 
tzmir ve Ankara'da temerküz ettirecek olursak, 
diğer öğretmenleri bir ıztıraba sevk etmiş olu
ruz. Bunları öğrenmek istiyorum. 

O'KAN SEZAÎ — Bir defa istanbul, izmir, 
Ankara gibi üç büyük şehrimize biz öğretmen 
vermiyoruz. Çünkü senelerden beri Millî Eğitim 
ailesi içinde yetişmiş ve bu büyük şehirlerin has
retini çekmiş ve muhtelif sebeplerle sıra bekliyen 
öğretmenler vardır. Biz bunları bir kenara itip 
yenilerini buralara tâyin edersek hakikaten ız-
tırap doğurur. 

KOKSAL OSMAN — Bilhassa bu husus için 
teşekkür ederim, 

O'KAN SEZAİ — Efendim, bu bakımdan ts-
tarbul, Ankara, izmir'e tâyin yapılmayacaktır. 

Gelelim fazla kadro meselesine; fayda ve 
mahsurlarına; 

Dikkat buyurursanız, bu kanun; 42 sayılı Ka
nun gereğince emekliye ayrılan subaylardan is
teklilerin öğretmen olmaları hakkında bir kanun 
teklifidir. Sosyal Komisyonun eklediği kadro 
cetvelinde 11 e kadar maaş dereceleri var. Bizim i 
arkadaşlardan, binbaşı, 6 ncı derecededir. Ki- ! 
demli olursa 5 nci derecede, Yarbay 4 ve Al-
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bay 3 ncü derecedir, malûmuâliniz. Bunun al
tında bizim Millî Eğitim kadrosuna verecek hiç
bir arkadaşımız yoktur. Bu kadroları kabul eder
sek Millî Eğitim Bakanlığına bir yardım etmiş 
oluruz. Ama bakanlığın bir kadro ihtiyacı varsa 
bizim 42 sayılı Kanunla alâkalandırılmayıp ay
rıca teklif edilsin. Böylece kadro imkânları ge
nişletilmiş olur. Bizim teklif ettiğimiz kadro 
1 150 kişidir. Bunun 350 si albay, 350 si yarbay, 
250 si kıdemli yüzbaşı, 200 tanesi de binbaşıdan 
ibarettir. Millî Eğitim Bakanlığına bu kıymetli 
arkadaşlarımızı vermek için çok gayret sarf et
memize rağmen yalnız 250 arkadaşımızı kıymet
len direbildik. 1 150 den 250 yi çıkarırsanız 850 
yüksek dereceli kadro münhal kalmış oluyor. 
Bu 250 ye 100 kişi daha ilâve edersek 350 olur, 
Gene yüksek dereceli kadrolar Millî Eğitim Ba
kanlığına tahsis edilmiş bulunacaktır. 30 bin öğ
retmeni olan Maarif ordusunda yanılmıyorsam 
100 liralık kadro adedi yalnız 300 dür. Çok kı
sırdır. Biz bu şekilde bir hayli yüksek kadro ve
riyoruz. Ayrıca Sosyal Komisyonun kabarttığı 
şekilde bir kadro verirsek 6 ncı dereceden daha 
düşük kadrolarla, 42 No. lu Kanunla emekliye 
sevk ettiğimiz subayların ilgileneceğini zannet
miyorum. 

Ama şimdi bir temayül belirdi. 42 No. lu 
Kanunla emekli olan subaylar denmiyecek, yük
sek okul mezunu subaylar, denecektir. Bu hü
küm kanunda yer alırsa bilhassa «kendi iste
ğiyle» öğretmenliğe talibolacaklar diye buna bir 
de kayıt ekliyoruz, o zaman hakikaten bu kimse-
le»- ehil insanlar olacaktır. Çünkü bir arkadaşı
mız ben tarih öğretmenliği yaparım diyecek, bir 
diğeri ben fizik, matamatik öğretmenliği yapa
rım diye müracaat edecek. Belki orta mektebin 
birkaç sınıfında tarih öğretmenliğini yapmak 
kol aydır. Nihayet o gün vereceği ders birkaç 
sayfadan ibarettir. Ama matamatik öğretmenli
ği yaparım demek oldukça büyük bir cesarettir. 
Bir muhabere, bir topçu subayı bir defada ken
disinde bu kudreti bulup müracaat edince, bu
nu artık bir kurstan geçirmeye lüzum görmeden 
vazife tevcih edebiliriz. Artık insaf edelim. Bu 
arkadaşlar mukaddes bir mesleki kabul ediyor
lar. Fakat yer bakımından üzerinde duruyor
lar. Senelerce ordu hayatında memleketi karış 
karış gezdik, mahrumiyet bölgelerinde bulun
duk. Ve bundan sonra da oralarca yetişmiş, ye
tişecek çocuklarımızla vakit geçirmiyelim gibi 
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bir zihniyet var. Tekrar ediyorum, bir de kurs ı 
staj kaydı koyarak, bu arkadaşları bu işe, bu 
zahmete sokmıyalım. 

ERSÜ VEHBÎ — Efendim, maalesef böyle 
bir mesleke intibak için bunları kurslardan ge
çirmek lüzumludur kanaatindeyim. 

ÖZGÜNEŞ MEHMET — Efendim, var bu 
imkân, mümkündür. Esasen Millî Eğitim Bakan
lığı yaz aylarında bütün öğretmenleri toplar ve 
bunlara gerekli formasyonu kazandırmaya çalı
şır. 

Ancak, şu var ki, biz burada.«bunlar stajdan 
azadedir» diye bir kayıt koymazsak, Millî Eği
tim Bakanlığı mevcut kanunlara göre bunlara 
otomatikman staj yaptırır. Eğer «bu öğretmenler 
stajdan muaftır» diye bir kayıt koyarsak, staj 
otomatikman kalkar ve Millî Eğitim Bakanlığı 
da bunu tatbik eder. Bu mesele o kadar büyütü
lecek bir mevzu değildir. 

KÜÇÜK SAMİ — Efendim, kanuni formali
tesini katî olarak söyliyemiyeceğim. Yalnız, staj
da muvaffak olamazlarsa durum ne olacaktır? 
Bunu anlamak istiyorum. 

O'KAN SEZ Al — Özgüneş arkadaşımız de
diler ki, «Burada staj yapılmıyacaktır, kaydı 
konmazsa otomatikman staj yapılır,» böyle bir 
kayıt koymadığımıza göre Millî Eğitim Bakanlı
ğı bunları staja tâbi tutacaktır. Böylece kanunu 
okuyan arkadaşlarımız korkmayacaklardır. Hem 
de bir staj nazari olarak kabul edilmiş olacaktır. 
Yersiz üzüntüye mahal yoktur. Bu sebeple Kü
çük arkadaşımızın beyanlarına iştirak etmiyo
rum. 

ÖZGÜNEŞ MEHMET — Efendim öğretmen
liğe alınacaklar üç ay kursav tâbi tutulacaklar
dır. Ve bu arada öğretmen olarak vazifelerine 
devam edeceklerdir. İki sene zarfında teftiş ve 
kontrol edilecekler muvaffak olamadıkları takdir
de ancak onların öğretmen olma hakları kaybo
lacaktır. 

KÜÇÜK SAMİ — Hususi kanunları vardır. 
Sosyal Komisyonda Maarifçilerin fikirlerini al
dık Staja tâbi tutulması mesleki bir maksada ma
tuftur. . 

BAŞKAN — Efendim burada bir şey var. 
Sezai O'Kan arkadaşımızın teklifine mukabil Sos
yal işler Komisyonunun teklifi iki şekilde teza
hür ediyor. Bunlar birbirinden tamamen ayrı. 
Birisi 7340 sayılı Kanunla alman kadrolara ilâve I 
yapılması hakkında, diğeri ise 42 sayılı Kanun | 
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gereğince emekliye sevk edilen subaylardan is
teklilerin öğretmenliğe alınmasına mütedairdir. 

ERSÜ VEHBÎ — Bu hususta. İktisat Komis-
yonununda bir raporu mevcuttur. Her iki mev
zuun birleştirilmesi yerine, ikf kanunun çıkarıl
ması gerektiği orada da ifade edilmiştir. 

O'KAN SEZAİ — Efendim şu O'Kan Sezai'nin 
teklifi 5 maddeden ibarettir, başlığında da mak
sat ifade edilmiştir. Bu beş madde üzerinde çalı
şırken Millî Eğitim Bakanlığı ileri gelenleri ve 
Emekli Sandığı ileri gelenleriyle de mevzu görü
şülmüş, bir koordinasyon sağlanmıştır. Şimdi bu
rada ben böyle düşünüyorum, Albay Kaplan böy
le düşünüyor, Albay Küçük şöyle düşünüyor, 
Yarbay Kaplan böyle düşünebiliyor. O bakım
dan Millî Eğitim Bakanlığındaki arkadaşlar, böy
le düşünüyor. Bjenim otorite kabul ettiğim müs
teşarı da dâhil, benim arz ettiğim şekilde kabul 
etmiş. Nasıl ki, bizim aramızda mübayenet oluyor 
da görüşlerimizi birleştiriyorsak, burada da belki 
bizimle veya Küçükle çalışanlar galip gelebilir
ler. Şimdi ne yapalım? Bunları güreştirelim de 
galibi huzura mı getirelim. 

Mâruzâtımı burada bitiriyorum. Millî Eği
timde çalışan temas ettiğim, arkadaşlar huzursuz
luk içindedirler. Bu bakımdan, bu işi fazla uzat
mak doğru olmaz. 

BAŞKAN — Ben de biraz evvel aynı mevzua 
temas etmiştim. Sosyal Komisyonun değiştirişi 
iki kanuna temas ediyor: Bir tanesi kadroyu ar
tırmak yoluna gidildiğini gösteriyor. 

ERSÜ VEHBİ — Bence bu hal tarzı kanun 
tekniğine aykırıdır. Çünkü «42 sayılı Kanun» 
gereğince denmektedir. Biraz evvel Sezai Bey 
arkadaşımızın dediği gibi bu kadrolar ayrı bir ka
nunla tekrar sağlanabilir. 

BAŞKAN — Bu kanun teklifinden sonra 
her halde akılları başlarına gelmiş olacak ki, bun
dan ne şekilde istifade edebiliriz diye düşünmüş
ler. 

O'KAN SEZAİ — Akılları başlarına gelmiş 
falan değil. Senelerden beri bu kanunu aramış
lar, müteaddit müracaatlarda bulunmuşlar. Di
lekçe Encümeninde bu yolda dilekçeler vardır. 
Danıştay da bunları haklı bulmuştur. Millî Eği
tim Bakanlığına gittikleri zaman kadro yoklu
ğundan dolayı eski maaşlarda kalacakları anla
şılmıştır. Eğer bir kadro vereceksek asıl meslek 
sahiplerine vermek daha doğrudur. Eğer veri-
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lecek kadro 1290 ise 2190 kadro vermiyelim. Fa
kat 1290 ı muhakkak verelim. Maarif Vekilini 
de çağıralım ve soralım. Verebilecek midir vere-
miyeeek midir? 

ER AHMET — Kanunda mademki 'b'ir öğretim 
mevzuunu ele almıyor. Bunların yamnfda mem
leketin muhtelif vilâyet merkezlerinde 50 yi 
mütecaviz yetiştirime yurtları vardır. Bunların 
müdürlerini ilk öğretimden seçiyoruz. Bu mü
dürlükler için de bu kanundan istifade edebili
riz. Muhtelif suretlerle suç işlemiş çocuklar, 
köprüaltı çocukları, dediğimiz çocukların yetiş
tirilmesi için kurulmuş bu yurtlarda, emekli 
subaylardan müdür olarak faydalanmak hem 
yerinde olur, hem de netice daJha verimli olur, 
kanaatindeyim. 

AKKOYUNLU FAZIL — Efendim,' benim 
de bir sualim olacaktır. Bir de teklifim var. 
Benim teklifim şöyle; hakikaten şu kadrolar 
lüzumludur. Verelim. Ama bunun malî portesi 
ne olacaktır? Bunu düşündük mü? Bunun Ma
liye Bakanlığı cephesinden tetkiki icabeder. 
Çünkü, bir masraf kanunudur. 

KAPLAN MUSTAFA — Bu hakikaten iki 
zümreyi birbirine düşman edebilir. Biz, bir ma
arif seferiberliği yaptığımızı kalbul ediyoruz. O 
halde (bunları birbirleriyle ahenkleştirmek 
mecburiyetindeyiz. Ancak, burada, subaylara 
maarif ordusunda hizmet verirken, bu orduda
ki diğer öğretmenleri de, kadroları da düşün
mek ve bunlara da yer verımek şarttır. Bilhassa 
üst kadroları ayırmak lâzımdır. Bunu yapamaz
sak subaylar her yerde antipati ile karşılanır
lar. 

ATAKLI MUCİP — Efendim, Sezai Beyin 
teklifi gayet güzel. Burada cetvellere ek yapı
lırsa maarif ordusu da tatmin şdilir. Ve bunla
rın da arzuları yerine gelmiş oljur. 

O'KAN SEZAİ — Efendim, bu husus var. 
Zaten, şu tarihten itibaren mtaarifteki öğretmen
lere ayrılacak bunlar. 

KÜÇÜK SAMİ — Efendim, iki kanun da 
aynı zamanda çıksın, diye yapılmıştır, teklif. 
Ve her iki tarafı da mdmnun etsin, diye yapıl
mıştır, bu. Sonra, gazetelerden bâzıları lehi
mizde olanları neşretmekte biraz ketum dav
ranıyorlar. Bu iki kanunun ayrı olarak çıkması 
daha iyi olacaktır. Hem, «öğretmenlerin sene
lerden beri sabırsızlıkla bekledikleri halde ala-
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madikları kadrolar, kendilerine verilmektedir» 
diye bildirmek çok daha iyi ve tesirli olur. 

BAŞKAN — Alparslan. 
TÜRKEŞ ALPARSLAN — Eski iktidar za

manında Harb Okulundan yetişmemiş ve fakat 
subaylık rütbesini almış arkadaşlar var. Bun
ların ordu içinde memnuniyetsizlik yarattığını 
da biliriz, onun için ben bu kanunda bu şekilde 
gelmiş emekli suibay arkadaşlarımıza, Maarif 
Vekâletinin eskiden beri mevcudolan kanununa 
uygun olarak, vazife verilmemesini teklif ede
ceğim. Kanunun bu şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederim. Yüksek mektep mezunu olmı-
yan ve bu defa emekliye ayrılan arkadaşlan-
tmıızı, eskiden orduda olduğu gibi, bu defa da 
Millî Eğitim Bakanlığı mevcut kanununu ihlâl 
ederek öğretmenliğe tâyin etmemiz uygun ol
maz, kanaatindeyim. 

Sonra, Millî Eğitim Bakanlığının ilerde do
ğacak kadro ihtiyaçlarını şu kanun elimize gel
mişken düşünerek 2 190 yerine hattâ 2 500 e 
çıkarılmak suretiyle artırılmasını da teklif ede
rim. 

ÖZDAĞ MUZAFFER — Efendim, ben sade
ce 42 sayılı Kanunla emekliye ayrılmış subay
ların değil, daha önce ve çeşitli sebeplerle emek
liye ayrılmış arkadaşların da bu kanun hüküm
lerine alın/masını teklif ediyorum. Eğer bunlar 
tasrih edilmezse çok kıymetli insanlar dışarda 
kalabilir, vâki talepleri de reddolunabilir. Bu 
sebeple kanunda biraz supleks olmasını istiyo
ruz. 

KARAVELÎOĞLU KÂMİL — Efendim, bu 
konuşmalarla yeni birtakım görüşler ortaya 
çıktı. Gerçi zamanın değerini takdir ediyorum. 
Fakat bu kanun bugün çıkmasın. Yeteri kadar 
kadro veriyoruz, ama bu işin parası nasıl, nere
den karşılanacak gibi, birtakım endişeler var. 
Bu bakımdan kanun tasarısı bir daha gözden 
geçirilsin. 

SOYUYÜCE ŞEFİK — Efendim, bir eğitim 
seferberliği yapıyoruz. Ve yalnız 42 sayılı Ka
nunla emekliye ayrılanlara iş veriyoruz, kadro 
veriyoruz. Fakat daha evvel ayrılmış olanları 
bundan mahrum ediyoruz. Daha evvel ayrılmış 
olsun veya bundan sonra ayrılacak olsun, ken
disine güvenenler kanun hükümlerine göre 
stajiyer olarak girerler ve muvaffak olurlarsa 
kalırlar. Ayrıca bu yurtlar meselesinin de ilâ-
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vesiyle bu kanunun bugün çıkması bir mesele 
değildir. Mademki, bir maarif seferberliği yapı
yoruz, bunun malî portesini, her ne şekilde 
olursa olsun, emisyonla dahi temin edebiliriz. 
Bu mevzu her halde bizim komisyonun İnceleme 
ve Araştırma Kurulu Millî Eğitim Bakanlığının 
ilgilileriyle görüşmüştür. G-örüşmediyse görüş
mesini rica ediyorum. 

KUYTAK FİKRET — Bu işin malî portesi 
bildirilirken kadrolarda terfi imkânı da düşü
nüldü. Burada 1 150 kişi gösteriliyor ama ha
kikatte bu daha fazladır. Çünkü, birbirlerine 
munzam olarak tevali etmektedir. Bir kısmı 
aşağıdan yukarıya çıkmakta, bunların yerine 
diğerleri gelmekte, böylece faydalananlar ço
ğalmaktadır. Binaenaleyh, muazzam bir kütle 
(bundan istifade edecek durumdadır. Meselâ 
1 150 yerine 5 000 kişi bundan istifade edebi
lir. Kadro verilirken çok dikkatli olmak lâzım-
gelir. Bundan evvelki hükümetlerin 1930 dan 
beri çok cimri davrandıkları görülmektedir. 
Sebebi şudur : Yüksek kadrolar tamamen veri
liyor. Buna mukabil yüksek kadrolar tıkandığı 
için küçük kadrolardan gelenler açıkta kalıyor 
Bu yalnız burada böyle değildir. 16 bakanlıkta 
ve diğer teşekküllerde de böyledir. Bunları 
böyle ayrı ayrı kanunlarla karşılamak imkân
sızdır. Yakında bir personel kanunu çıkacağına 
göre bunların statüsünün tâyinini ona bırak
mak yerinde olur. Fakat bugün malî imkânımız 
olmadığına göre biz de nekesçe davranmak zo
rundayız. 

ERSÜ VEHBİ — Muzaffer Beyin fikrine 
ben de iştirak edeceğim, ama bunun bir de mah
zuru var; onu belirtmek isterim. Bu arkadaşlar, 
senelerce evvel emekliye ayrılmış çok çeşitli sa
halarda gayret sarf etmiş, yıpranmış kimseler
dir. Eğer bunların öğretmenliğe kifayetleri olsa 
idi daha önce o sahaya giderdi. 

O'KAN SEZAİ — Efendim, ben kanun tek
lifi yapmış olarak da diğer arkadaşlarımızın 
görüşlerine katılıyorum. iade edelim komisyo
na. Fakat yarın öğleden sonra, akşam mümkün
se, uygun görülürse görüşelim, bunu. 

BAŞKAN — Fakat arkadaşların Salı günü
ne kadar çalışmalara ara vermek teklifi var. 
Şayet kabul edilirse bunu Salı günü görüşmek 
kabil imi efendim? 
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KÖSEOĞLU MÜNİR — Efendim; Kuytak 

Beye cevap vermek istiyorum. Kadroları kısalt
ma, diyorlar. 

KUYTAK FtKRET — Efendim, kısaltma 
değil. Mümkünse daha fazla verilsin. 

KÖSEOĞLU MÜNİR — Efendim, mümkün
se daha çok, daha fazla verilsin. Memleketin 
gelişmesi buna bağlıdır. En yüksek seviyeye çı
karmak gerektir, bunu. Aksi takdirde memle
kette huzursuzluk doğurabilir. Bir iki fakülte 
hariç, diğer fakültelerden mezun olanları öğ
retmen olmak istedikleri zaman imtihana tâbi 
tutulmaktadır. Açılan imtihanda muvaffak 
olurlarsa ondan sonra öğretmen olabilirler. Bu 
hususlara ait mevcut usul ve kanunlar mahfuz 
tutulmalıdır. 

'BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; teklif 
sahibi Sezai 0*Kan arkadaşımız yeniden düzen
lemek için tekliflerini geri almış bulunuyor. Bi
naenaleyh, bu husustaki müzakereleri müsaade
nizle geçeceğim. 

En geç Salı günü gelmek üzere Sosyal Ko
misyon bunu koordine etsin. 

Bu husustaki müzakereler bitmiştir. 

5. — Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Mü
dürlüğü işçilerine mesken yaptırılması için borç 
para verilmesine dair olan 5954 sayılı Kanunun 
6173 sayılı Kanunla muaddel 1 nci maddesinde 
değişiklik yapılması ve bu kanuna bir madde ek
lenmesi hakkında kanun tasarısı ve Güvenlik ve 
İktisat komisyonları raporları (i/110) (1) 

BAŞKAN — Şimdi 125 numaralı tasarının 
müzakeresine geçiyoruz. Söz Ulaştırma Vekili-
nindir. 

ULAŞTIRMA VEKÎLÎ SITKI ULAY — 
Muhterem arkadaşlar; bu kanun tasarısı çok ba
sit, sizi fazla yormıyacak bir kanun tasarısıdır. 
Ve Devlet Hazinesini de ilgilendirmemektedir. 
Malûmdur ki, iktisadi Devlet Teşekkülü olan 
Devlet Demiryolları işçilerinin kendisine mahsus 
bir Emekli Sandığı Kanunu vardır. Bu kanunun 
bir maddesinde Emekli S&ndığı Kanunu vardır. 
Bu kanunun bir maddesinde Emekli Sandığı 
mevcut sermayesinin % 25 i kadarını işçilere 
mesken kredisi yardımları olarak tahsis ediJir, di-

(1) 125 Sıra sayılı basma/yazı tutanağın so 
nundadır. 
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ğerleri de emekli muamelelerine verilir der. işçi
lere tahsis edilen miktar kanunla tasrih edilmiş 
olduğundan bunun kanunla değiştirilmesi icabet-
mektedir. Mesken yaptıran işçiler Demiryolun
da çalışmış, sekiz seneyi doldurmuşlarsa, parası 
da mevcutsa 7 500 lira bir kredi verilmekte idi. 
Bu kredi ile ne ev yaptırmak ve ne de bunun içi
ne girip oturmak mümkün değildir. Nitekim Es
kişehir'de, Sivas'ta işçilerin bu kanundan istifa
de ederek yaptırmakta oldukları evleri gördük. 
Kış mevsimi yaklaşıyordu, hâlâ üzerleri açıktı. 
7 500 lira kâfi gelmediğinden natamam evlerini 
ikmal etmek üzere sağa, sola baş vurmuşlar borç
lanmışlardır. Bana müracaat ettiler, dediler ki: 
«'Biraz daha para lâzım. Başka yere değil, kendi 
müessesemize borçlanalım.» Ben de kanun tasarı
sını hazırlattım, huzurunuza arz ettim. 

Bunları mutazarrır etmemek, yağmurun ya
ğışın altında bırakmamak istedik. 100 kadar ev 
Sivas'ta 207 ev de Eskişehir'de yapılmaktadır. 
Borç para verdik. Şimdi kanunumuz huzurunuz-
dadır, iki, üç maddedir. Tadil ile kabul buyu
rursanız vermiş olduğu paraları Devlet Demir
yolları ma'hsubetmiş olacak. Böylece, işçilere veril
miş olan 7 bin 500 liraya ilâve olarak bir 7 bin 
500 lira daha vermek suretiyle kredi 15 bin lira
ya çıkmış olacaktır. 

iBAŞKAN — Vekil Beyin izahatını dinledi
niz. Kanunun tümü üzerinde söz istiyen arkadaş
lar varsa; isimlerini lütfen yazdırsınlar. 

Vehbi Ersü. 
ıBESÜ VEHBÎ — Kanun işçilerin sosyal bir 

dâvasını hallediyor. Uzunboylu bir külfet tahmil 
eden tarafı da yok. Bakan da mesuliyetini ka
bul ettikten sonra mesele kalmıyor. Kanunun 
heyeti umumiyesinin kabulünü istirham ediyo
rum. 

'BAŞKAN — Kanunun tümü üzerinde söz is
tiyen?. Yok. Maddelere geçilmesini oyunuza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul edilmiştir. 

Devlet Demiryolları işletmesi Genel Müdürlüğü 
işçilerine mesken yaptırılması için borç para 
verilmesine dair olanjS5954 sayılı Kanunun 6173 
sayılı Kanunla muaddel 1 nci maddesinde deği
şiklik yapılması ve bu kanuna bir madde ek

lenmesi hakkında kanun tasarısı 
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«Madde 1. — Devlet Demiryolları ve Liman

ları İşletme Genel Müdürlüğü işçileri Emekli 
Sandığı sermayesinin % 50 ye kadarı, 5616 sayılı 
Kanuna bağlı (2) sayılı cetvelde (gösterilenlerden 
(çıraklar hariç) müseccel hizmeti (8) yılı dol
durmuş bulunanlara mesken yaptırmak şartiy-
le borç olarak verilebilir. Her yıl bu işe tahsis 
edilecek sermaye Sandık Yönetim Kurulunca 
teshil edilir. Bir kişiye verilecek borç para mik
tarı arsa bedeli de dâhil olmak üzere (15 000 -
on beş bin) liradan fazla olamaz.» 

BAŞKAN — Hükümet teklifiyle komisyon 
teklifi arasında bir fark var. 

Buyurun. 
ULAŞTIRMA VEKİLİ SITKI ULAY — 

Hükümet teklifiyle encümen teklifi arasında bir 
kelime farkı var. Ben de encümen teklifini kabul 
ediyorum. Çünkü Hükümet teklifi müseccel hiz
metli demiş. Halbuki yanlıştır. Müseccel hizmeti 
sekiz yıl olması gerekir. Encümen teklifi daha 
doğrudur. 

BAŞKAN — Bu madde -üzerinde başka söz 
istiyen arkadaş var mı? Kabul edenler... Eıtmiyen-
ler... Kaibul -edilmiştir. Yani Güvenlik Komisyo
nunun teklifi kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 5954 sayılı Kanuna agağıdaki 
madde eklenmiştir. 

EK MADDE — Bu kanuna istinaden borç. 
para alınmak suretiyle inşa olunan meskienler 20 
yıl süre ile âhara devir ve temılilk edilemez. 

Veraset ve intikale mütedair umumi hüküm
ler mahfuzdur. 

ULAY SITKI — Efendim, komisyon teklifi 
ile Hükümet teklifi arasında bir fark vardır. Bu
rada deniyor ki, âhara devredilemez. Bunu aynen 
kabul ediyorum. Bu teklifte kiraya da verilemez 
kaydı vardır. Bu hususu kamilsyon incelemiş ve 
tam benim istediğim şekle sokmuştur. Çünkü bir 
işçi bir yerden diğer bir yere naklettiği zaman el-
betifceki evi boş kalacaktır. Boş kalınca kiraya da 
veremiyecektir. Böyle olunca o zaman sahtekâr
lığa sapacak. İyisi mi enoümen gayet güzel hazır
lamıştır, encümenin teklifinin aynen kaibul edil-
•mesini rica ediyorum. ,. 

KOKSAL OSMAN — Bakanlar Kurulunda 
ne mahzur gösterdiler? 

ULAŞTIRMA BAKANI ULAY SITKI — 
Efendim, Bakanlar Kurulumda bâzı Bakan arka
daşlar, ev yaptıran işçiler evlerini kira kaydı ile 

MADDE 1. — 5954 sayılı Kanunun 6173 sa
yılı Kanunla muaddel 1 nci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 
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satarlar, hile yollarını bulurlar, birçok suiistimal-
ler olur, dedi. Bâz kendi vefeâletimizde bunu gö
rüşürken, hile ndkitalarmı müımlkün görmemiştik. 
Zaten Bakanların ekserisi değil, birkaç arkadaş 
söyledi, ben de onlara uydum. 'Sizlerin tet'kikmı&a 
arz ettim. Ben kiraya verilmesinde bir mahzur 
g'önmödim. Satış tapu ile olur. Kredi ile yapıldı
ğına göre malûmatlımız dışıntda olmaz, mahzar 
görmedim. 

KAPLAN KADRİ — Hükümet teklifi içeri
sinde emeklilik ve sair yer değiştirmeleri ile kira
ya vermeleri doğrudur. O halıdıe ikâmeifcglâhmı de
ğişi irmeldiği halde kiraya vermesini işçi bünyesi 
içindeki mahzurları mıültalâa edilmiştir zannedi
yorum: Encümen teklifi benoe doğrudur. 

ULAŞTIRMA BAKANI ULAY SITKI — 
Komisyon teklifi dalha doğruldur. 

ERSÜ VEHBÎ — Elk maddenin Hükümet 
teklifinde olduğu gibi kaibul edilmesini rica ediyo
rum. 

BAŞKAN — İki teklifi, yani Hükümet tekli
fini ve komisyon teklifini ayrı ayrı reylerinize 
koyacağım. Evvelâ Hülkümet teklifini oya koya
cağım. Kabul edenler... Kabul ©dilımiştir. Komis
yon teklifini bu vaziyet fcarşıisınlda oya koyimıya-
cağım, 'okuftuyorulm. 

MADDE 2. — 5954 sayılı Kanuna aşağıdaki 
madde eklenmiştir. 

EK MADDE — Bu kanuna istinaden borç pa
ra alınmak suretiyle inşa olunan meskenler mün
hasıran sahiplerinin ikametine mahsus olup 20 yıl 
süre ile âlhara devir ve temlik edilemez ve kiraya 
verilemez. 

Aııcaik iş, vazife ve emeklilik dolayısiyle veya 
hizmetten ayrılma setbdbiyle ikametgâhlarını baş
ka bir şehir, kaisalba veya köye nakletmeye mec
bur olanlar meskenlerim kiraya verebilirler. 

Veraset ve initikale mütedair umumi hüküm
ler mahfuzdur. 

BAŞKAN — Kalbul edenler... Kabul edilmiş
tir. 

GEÇİCİ MADDE — Bu kanomun yürürlüğe 
girdiği tarihte yapı kooperatiflerine iştirak etmek 
•suretiyle inşaata başlanmış olup meskenleri he
nüz tamamlanmamış olanların da kredileri lüzoı-
nmna göre bu kanamla teabit edilen mikitara yük
seltilebilir. 

BAŞKAN — Kaibul edenler... Kalbul edilmiş
tir. 
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MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN —• Kabul edenler... Kaibul edilmiş

tir. 
MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini Maliye 

ve Ulaştırana Bakanları yürütür. 
BAŞKAN — Kalbul delenler... Kalbul edilmiş

tir. 
Tümünü oyunuza sunuyorum. Kalbul edenler... 

Kaibul edilmiş'tdr. 

6\ — Gürsoytırak Suphi ve Küçük Sami'nin, 
T. C. Millî Birlik Komitesi İçtüzüğünün 14 ncü 
maddesine göre Araştırma ve İnceleme kurulla
rında üye olarak vazifelendirilenlerin özlük hak
larına dair kanun teklifi ve İktisat Komisyonu 
raporu (2/95) (1) 

BAŞKAN — Şimdi tümü hakkında, sözcü 
arkadaşımıza söz veriyorum. 

KÜÇÜK SAMİ — Malûm olduğu üzere 27 
Mayıstan sonra Komiteniz teşriî bir organ olun
ca birçok hususları incelemek üzere araştırma 
ve İnceleme Kurulu teşkil etti. Bütün komis
yonlarda bu kurullar mevcuttur. Bunlara aldı
ğımız uzmanların ekserisi devlet memuru olmak
la beraber ya devamlı olarak çalışmakta veya
hut da lüzumu halinde çalışmaktadırlar. De
vamlı olarak çalışanlar asli vazifelerinden uzak 
kalıyorlar, incelemece Araştırma kurulları fa
aliyeti hitama erdikten sonra yine yerlerine dö
neceklerdir. Şu halde, bunların başlama ve ay
rılma müddetleri arasında bir zaman farkı var
dır. İleride ihtilâflara sebebolabilir. Bugünkü 
maaş durumları ve subayların tayın bedelleri 
konularını ilgilendirir. Eğer bu kanun çıkarsa 
mesele yok, çıkmazsa bu kanıma uygun bir ka
rar alırsak mahzurları karşılamış oluruz. 

BAŞKAN — Bu kanunun tümü üzerinde baş
ka söz istiyen var mı? Buyurun Karavelioğlu. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Bugün de
vam etmekte olan fiilî bir durumu kanunlaştır
mak istiyorlar. Bence buna hiç i üzüm yoktur. 
Hangi komisyonda çalışıyorlarsa, her türlü hak
larını alıyorlar. Böyle bir şeye lüzum yoktur. 
Bir de Kurucu Meclis kararını verdik. Bir, iki 
ay içinde bir Anayasa değişikliği olacaktır. Bu 

(1) 119 sıra say ıh basmayan tutanağın so-
nundadır. 
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vaziyette bunlar için bir kanun çıkarmaya ne 
lüzum vardır. Bunlar hiçbir haklarından mah
rum değillerdir. Tayın bedellerini, maaşlarını, 
harcırahlarını, izinlerini alıyorlar. Hiçbir hak
larından mahrum değiller. Binaenaleyh bu ka«-
nun teklifinin ben reddini teklif ediyorum; çün
kü lüzum yok. 

KAPLAN MUSTAFA — Ben de kanun tek
lifinin reddini istiyorum. 

AKKOYUNLU FAZIL — Arkadaşlarımın 
fikrine iştirak ediyorum. 

KAPLAN KADRİ — Geçen gün ihracatı ge
liştirme merkezi diye bir Kanun kabul ettik. 
Bakanlığın kendi içinde bâzı şahısları bir araya 
getirmek üzere memur da olsa onlara bir hak 
tamdık. Aynı şeklin burada da olmasını teklif 
ediyorum. 

KOKSAL OSMAN — Kanunun reddini isti
yorum efendim. (Kifayet, kifayet sesleri) 

ATAKLI M U C İ P — Kanunun reddini değil 
kabulünü istiyorum. 

KARAVELİOÖLU KÂMİL — Her türlü ka
rarları, her türlü hukuki durumu... 

KAPLAN KADRİ — Burada çalışan arka
daşlara ayrıca bir ücret verilmesi lâzımdır. 
Yevmiye alıyorlar mı? (Alıyorlar sesleri) 

BALKAN — Sözcüye söz veriyorum. 
KÜÇÜK SAMİ —- Mucip Ataklı Albayımın 

endişelerini gidermek istiyorum. Bu kanuna gö
re, halen vazife almış bulunan arkadaşların, 
kendi asli vazifeleri ile irtibatlarının baki kal
masını göz önünde tutuyor. Hakları devam edi
yor. Bu tasarı ile bunu teyidetmek istiyoruz. 
O maksatla teklif yapıyoruz. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere teklifi var
dır, oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... Bt-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının reddini... 

KÜÇÜK SAMİ — Sözcü olarak son sözü al* 
mak hakkımdır. Kanunun reddine ben de işti
rak ediyorum. Ancak, bu hallerinin baki kal
dığının Komitece kabul edilmesinin, zabıtlara 
geçirilmek suretiyle teyidedilmeiini istiyorum. 

BAŞKAN — Esasen zabıtlara geçmiş vazi
yettedir. Kanunun reddini oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 
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7. — Sağlık ve Sosyal Tardım Bakanlığı 

kuruluş ve memurları Kanununa bâzı hüküm
ler eklenmesine ve 4258 sayılı Kanuna bağlı 
kadro cetvellerinin değiştirilmesine dair olan 
4862 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
ve Sosyal İşler ve İktisat komisyonları rapor
ları (1/74) (İ) 

BAŞKAN — 123 numaralı kanun tasarısına 
geçiyoruz. 

AKKOYUNLU FAZIL — Çok yorulduk. 
Bu 'bir masraf kanunudur. Bımu 'sonraya bı
rakırsak iyi olacaktır. 

KÜÇÜK SAMİ — Kanun Bakanlar Kuru
lundan gelmiştir. Maliye Vekilinin de imzası 
var. 

AKKOYUNLU FAZIL — İsterse Ameri
ka'dan gelsin. (Gülüşmeler) 

Teklifim reye konsun. 

KARAVELÎOĞLU KÂMİL — Bu kanun 
tasarısında arkadaşlar; bütün endişeleriniz 
giderilmiştir. Bu tasarıda elbe ve hemşirelere 
kadro veriyoruz. Bir de Sağlık Vekâletinde 
terfihleri sağlamak için kadroların yükselme
sini temin ediyoruz. Biz ikinci hususu yani kad
ro verme 'hususunu iptal etmiş bulunuyoruz. 
Yalnız 11 nci saihifeyi birlikte tetkik ede
lim. 75 hemşire, 700 ebe gönderilmiştir. Köy
lerde sağlık teşkilâtını kurmak üzere verdi
ğimiz direktife istinaden Sağlık ve Sosyal Ya
dım Bakanlığı 1 100 tane elbe kadrosu istemek
tedir. Bunlar şimdi tâyin olunacak değiller. 
İlerde mezun 'oldukları zaman bu ebelerin yer
leştirilmesi için istenilmektedir. Bu bir Terfi 
Kanunu değildir. Tatmin edildi iseniz bu ka
nunu çıkaralım. 

ÇELEBİ EMANULLAH — Teklifim var
dır, okunmasını rica ediyorum. 

KÜÇÜK SAMİ — Emanullah arkadaşımı
zın fikrine 'bendeniz de iştirak ediyorum. Yal
nız şunu söylemekle iktifa edeceğim; İktisat 
Komisyonu bu kanunu malî cepheden müta
lâa etmiştir. Kanun tasarısının 10 ncu 'saJhi-
fesindeki cetveli tetkik ederseniz görürsünüz 

(1) 123 S. sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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ki, kadrolar vilâyetlere verilmiştir. (Ben Bin
göl ̂ de 1957 senesinde çalıştığım zaonan ora
da (büyük bir hastane vardı. Fakat doktoru 
yoktu. Muş'ta iki tane mütehassıs doktor var
dı. Hastaneleri doktorsuz olarak yapacaksak, 
bu şekilde tasarruf etmek istiyorsak, halkı 
kendi haline bırakmakta tereddüdetmiyelim. 
Merkez Hıfzıssıhha Enstitüsü için ihtiyaç gös
terilmiş. Gerekçe okunduğu zaman bunun lü
zumu anlaşılır. Kanun kabul edilir veya edil
mez. O 'başka. Buna lüzum görülmez, ref'edilir. 
Yalnız hemen şunu belirteyim ki, köylere elbe 
göndermek kâfi değildir. Doktora da ihtiyaç 
vardır. Mütehassıslara kadro konmuştur. Vi
lâyetler kısmının tetkikmdan anlaşılacağı üze
re, vilâyetlerin mütehassıs kadrosu da düşü
nülmüştür. 

ATAKLI MUCİP — Bidayetteki itirazımı 
geri alıyorum. Fazıl Beyin fikrinden de vaz
geçtim. Karavelioğlu'na iştirak ediyorum. 
Etüd edilmişse sözcü teminat versin; şimdi 
müzakeresini yapalım. 

ÖZGÜR SELÂHATTİN — Ben de Albay 
Samiye iştirak ediyorum. 

Bu kanunun müstaceliyetle çıkması mev-
zuuibahistir. Mesaimize lütfen devam edelim. 

AKKOYUNLU FAZIL — Şimdi arkadaşlar 
bu teklifler hep kamufleli geliyor. Refik Say
dam Enstitüsüne, kimya tahlil şubesine, bi
yoloji şubesine, daha birçfok şubeler (burada 
devam ediyor, bunlar zaten Sağlık Vekâleti 
teşkilâtında olan şeyler arkadaşlar. Bizim köy

lerimize ebe lâzım; hepSİ lâzım, (bunları (bili
yorum. Fakat şu anda da yorulmuş vaziyet
teyiz, müsaade ederseniz 'bu kanunu başka bir 
gün çıkaralım. 

KÜÇÜK SAMİ — Başka bir güne talikına 
iştirak ederim. Refik Saydam Hıfzıssıhha mer
kezinde kullanılmak üzere birkaç kadro istenil
mektedir. 

AKKOYUNLU FAZIL — Evvelki kadro da 
gelsin. Bendeniz kifayeti müzakere teklif edi
yorum. 

KÜÇÜK SAMİ — Efendim, bu arada şunu 
da arz etmek isterim. Ülkü Birliği Kanunu diye 
beş - alti arkadaşın hazırlamış olduğu bir ka
nun tasarısı verilmiştir. Bunun yarın müzake
resini yapabiliriz. Teklifim bir şarta muallaktır. 
Bakanlar Kurulundan gelsin denmiştir. İçinde 
Basın - Yayın Umum Müdürlüğü, Beden Terbi
yesi ve Millî Eğitim Bakanlığı ile ilgili hüküm
ler mevcuttur. Şu anda bunları kanun tasarısını 
müzakere edecek durumda değiliz. Müsaade 
ederseniz bunu Başbakanlığa gönderelim, ilgili 
Bakanlıklara ve genel müdürlüklere tetkikat 
yaptırsın, onların mütalâaları, ile birlikte bura
ya gelsin ve tatbik edilebilir halde kanun çık
sın. 

BAŞKAN — Bakanlık kanaliyle gelsin hu
susunda arkadaşımız bir teklifte bulunmuştur. 
Bakanlar Kurulundan geçmek suretiyle geldik
ten sonra görüşülmesini kabul edenler... Kabul 
edilmiştir. 

4. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A — SÖZLÜ SORU 

1. — Koksal Osman'ın, Hariciye teşkilâtında 
değişiklik yapılması hakkında varılan prensip 
kararının neticelerine dair sözlü soru önergesi 

BAŞKAN — önergeyi okuyoruz. 

Ankara, 2 Kasım 1960 
4 

Riyaset Divanına 
İki ay evvel Hariciye teşkilâtında değişiklik 

yapılması için Millî Birlik Komitesi tarafından 
prensibe varıldığı halde bugüne kadar bu iş 
Millî Birlik Komitesine gelmemiştir. Bu husus
ta aşağıdaki soruların, Hariciye ile ilgili komis

yon tarafından şifahi olarak cevaplandırılmasını 
arz ederim. 

Millî Birlik Komitesi 
Üyesi 

Osman Koksal 

1. Millî Birlik Koomitesince alman pren
sip kararma göre Hariciye teşkilâtında yapı
lacak değişiklik hakkında Dışişleri Bakanlığı
na emir verilmiş midir? 

2. Emir verilmemiş ise sebebi, verilmiş ise 
Dşşişleri Bakanlığı çalışmaya başlamış mıdır? 

— S7 
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3. Çalışma yapılıyor ise ne safhadadır? . 
4. Dışişleri teşkilâtında değişikliği icabet-

tiren kanun tasarısı tahminen ne zaman Millî 
Birlik Komitesine sunulabilecektir? 

BAŞKAN — Takriri veren arkadaşımızdan 
soruyorum. 

ATAKLI MUCÎP — Güvenlik Komisyonuna 
havalesini teklif ediyorum. 

KAPLAN KADRİ — Teşkilât Kanunu eski 
bir kanundur. Bugün üzerinde çalışılmaktadır. 

Tatmin etmiyor. Bunun için Teşkilât Kanunu 
ele alındı. Bitme zamanını katî olarak ifade ede
mem ama, takriri veren arkadaşımız^ bunun on 
beş gün içinde neticeleneceğini arz edebilirim. 

Teşkilât Kanunu çıkınca, icabı neyse, idari 
yollara tevessül edilecektir. 

BAŞKAN — Şu halde arkadaşlar, takriri, 
Güvenlik Komisyonuna havale edilmesini oyu
nuza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul edil
miştir. 

B YAZILI SORU 

1. — Koksal Osman'ın, İstanbul Amerikan 
Kız Kolejindeki kopya olayına dair soru önergesi 

• BAŞKAN — İkinci teklif de Osman Koksal 
tarafından gelmektedir. Okuyoruz. 

Eiyaset Divanına 
İstanbul Amerikan Kız Kolejinde cereyan 

eden kopya hâdisesinin içyüzü nedir? Halen ne 
safhadadır? Bu meseleden dolayı Maarif bün
yesinden istifa eden personel var mıdır? İstifa 
eden şahıslar istifalarını hangi sebebe bağlamış
lardır? Bu soruların yazılı olarak Millî Eğitim 
Bakanından sorulmasını arz ederim. 

M. B. K. Üyesi 
Osman Koksal 

BAŞKAN — Bu takrire komisyon sözcüsü 
cevap verecek midir? (Yazılı olarak cevap is
tiyor sesleri) 

Şu halde bu takriri, gereği yerine getiril
mek üzere Sekreterliğe gönderiyorum. 

(Salı günü toplanalım sesleri) 
KARAVELÎOÖLU KÂMİL — Elimizdeki 

işleri bitirmek üzere yarın toplanalım. 
BAŞKAN — Yarın saat 14 te toplanmak 

üzere Oturumu kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,35 

>>€»<< 
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S. SAYISI :48 
il genel ve belediye meclisleriyle mahalle muhtar vıe ihtiyar heyetle
rinin feshine ve görevlerinin ifa şekline dair geçici kanun tasarısı ve 

Güvıenlik Komisyonu raporu ( 1 / 5 4 ) 

T. C. 
Başbakanlık 9.8. 1960 

Kanunlar ve Kararlar % 

Tetkik Dairesi 
Sayı : 71-1224/1803 

Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

Bakanlar Kurulunca Millî Birlik Komitesine arzı 3 . 8 . 1960 tarihinde kararlaştırılan «îl genel 
ve belediye meclisleri ile mahalle muhtar ve ihtiyar heyetlerinin feshine ve görevlerinin ifa şekline 
dair geçici kanun tasarısı» gerekçesiyle birlikte ilişik, olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Devlet Başkanı ve Başbakan 

Org. 
Cemal Gürsel 

GEREKÇE 

İl genel meclisleri, beledi.ye meclisleri ve mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri seçimleri kanuni 
müddetleri içinde yapılmamış, partizan zihniyetle bunların görev müddetleri uzatılmış bulunmakta
dır. Bu şekilde mezkûr organlar meşruiyetlerini kaybettikleri gibi sabık ve sakıt iktidarın partizanca 
zihniyetinin birer icra vasıtası haline getirilmiş idiler. 

Vatandaşlarla daimî temas halinde bulunan bu idarelerin en yüksek organlarının ve bilhassa ma
halle muhtar ve ihtiyar heyetlerinin iş başında kalması 27 Mayıs İnkılâbının ruhuna ve esasına ay
kırı düşmekte olduğu gibi mahallî işlerin daha süratli ve emniyetli bir şekilde yürütülebilmesi ve 
vatandaşların huzura kavuşturulması bakımlarından da bunların görevlerinden uzaklaştırılmaları bir 
zaruret halini almıştır. 

Bu sebeplerle il genel meclisleri, belediye meclisleri ve mahalle ihtiyar heyetlerinin feshedilme
leri için İçişleri Bakanlığına yetki verilmesi tasarının 1 nci maddesinde derpiş olunmuş bulunmakta
dır. Esasen 27 Mayıs İnkılâbını takibeden günlerde bunlar İçişleri Bakanlığınca feshedilmiştir. Bu 
feshin de geçici bir kanuna bağlanmasına zaruret görülmektedir. Feshedilen meclis ve encümenler 
yerine, meclis ve encümen görevlerini görmek üzere 3 er kişilik komisyonlar seçilmesi derpiş olun
muştur. 

Bu komisyonların tesbit ve tâyini İçişleri Bakanlığına aidolacak, İçişleri Bakanlığı bu yetkilerini 
icabında valilere devredebilecektir. Çünkü Bakanlığın memleketin bütün belediye ve özel idarelerin-
deki bu komisyonları tesbit ve tâyin etmesine imkân görülememektedir. 

Mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri için ise ayrıca vali ve kaymakamlarca seçim yapılması ve gö
rev ve yetkilerinin bu şahıslara verilmesi de maddede ayrıca kabul edilmiştir.. 

İl genel ve belediye meclislerince ve encümenlerince kendi üyeleri arasından seçilmesi kanun ve 
tüzük ve yönetmelik hükümleri icabından olan hallerde 1 nci maddeye göre teşkil edilen komisyonlar 
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bu gibileri kendi aralarından değil hariçten seçebileceklerdir. Fakat seçim niteliğini haiz olmaları lâ
zımdır. Bu hususu temin için 2 nci madde sevk edilmektedir. 

Memur ve hizmetli olarak vazife görenlerin 1 nci maddedeki görevleri dolayısiyle ayrıca bir 
ücret veya ödenek almamaları da o idarelerin malî durumları dolayısiyle yerinde bir tedbir olarak 
düşünülmektedir. 3 ncü madde bu durumu sağlamaya matuf bulunmaktadır. 

Tasarı kanuniyet kesbettiği takdirde mahallî seçimlerin yapılması ve meclislerin vazifeye baş
lamaları ile kanunun yürürlükten kalkacağı da 4 ncü madde olarak kabul edilmiştir. 

Diğer taraftan il özel idarelerine ve belediyelere bağlı işletme ve müesseselerin il genel meclisi 
ve belediye meclisi ve encümenlerince seçilmiş ve iş başına getirilmiş, idare meclisi encümeni, heyeti 
gibi organları ile murakıplerinin bu şartlar altında görevlerine devamları da mahzurlu görülmüş
tür. Ancak 23 sayılı Geçici Kanunun 9 ve 10 ncu maddeleri yeni hükmü ihtiva ettiğinden yalnız ge
çici maddeye daha evvel yapılmış muameleler için hüküm konmuştur. îşbu tasarı bu maksatları 
sağlamak üzere hazırlanmış bulunmaktadır. 

Güvenlik Komisyonu raporu 

T. C. 
Millî Birlik Komitesi 10 . 8 . 1960 
Güvenlik Komisyonu 

Esas No. : 1/54 
Karar No. : 23 

Yüksek Başkanlığa 

İl genel ve belediye meclisleri ile mahalle muhtar ve ihtiyar heyetlerinin feshine ve görevlerinin 
ifa şekline dair olan geçici kanun tasarısı, komisyonumuzda tetkik edilip görüşüldü -

Gerekçede tafsilen izah edilen hususlar ve metinde derpiş olunan esaslar, komisyonumuzca da 
iltifata şayan görülmüştür. 

Bir ihtiyacın ifadesi olan ve bir an evvel kanuniyet iktisabetmesinde f#yda mülâhaza edilen tasa
rının aynen kabulü uygun mütalâa edilmiştir. 

Millî Birlik Komitesine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Güvenlik Komisyonu 
Başkanı Başfcanvekili Sözcü Kâtip 

özdilek Fahri Yurdakuler Muzaffer Er Ahmet Akkoyunlu Fazû 

Üye Üye Üye Üye 
Ataklı Mucip Kabibay Orhan Kaplan Kadri Karaman Suphi 

Üye Üye Üye 
Köseoğlu Münir Madanoğlu Cemal Vlay Sıtkı 

(S . Sayısı: 48) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

î l genel ve belediye meclisleri ile mahalle muhtar 
ve ihtiyar heyetlerinin feshine ve görevlerinin 

ifa şekline dair geçici kanun tasarısı 

•MADDE 11. — îl genel ve belediye meçi hic
riyle il daimî ve belediye encümenlerini, mahalle 
muhtar ve ihtiyar heyetlerini feshetmeye ve bu 
meclislerle encümenlerinin görev ve yetkiLarini 
üç kişiden az olmamak, meclis ve eneümen^ıçin 
yalnız bir komisyon teşkil edilmek üzere tesfcit 
ve tâyin edeceği komisyonlara vermeye, 

Mahalle muhtar ve ihtiyar heyetlerinin görev 
ve yetkilerini de vali ve kaymakamla rca tâyin 
edilecek şahıslara vermeye içişleri Balkanı yetkili
dir. 

İçişleri Bakanı I nci fıkradaki yetkilerini kıs
men Veya tamamen valilere verebilir. 

MADDE 2. — Çeşitli kanun, tüzük ve yönet
meliklere göre kuruluşları, il genel ve belediye 
meclisi, il daimî ve belediye encümenlerinden se
çilecek üyelerin kaitılnıasiyie mümkün olan mec
lis, komisyon, kurul ve birliklere lüzumlu üyeler 
1 nci maddedeki komisyonlar tarafından ve secini 
niteliğini haiz kimseler arasından seçilir. 

MADDE 3. — Birinci maddede yazılı komis
yonların başkan ve üyelerine memur ve hizmetli 
bulundukları takdirde ilgili bütçelerden ayrıca 
bir ücret, veya ödenek verilmez. 

f MADDE 4. — Bu kanun hükümleri il genel ve 
belediye meclisleri ve mahalle muhtar ve ihtiyar 
heyetleri seçimleri yapılıp görevlerine başladık
ları tarihte yürürlükten kalkar. 

CrEÇÎCl MADDE — Bu kanunun yayımı ta
rihine kadar İçişleri Bakanlığınca bu konuda alın
mış olan karar ve tedbirler ve yapılmış muamele
ler muteberdir. 

•'Sermayesinin tamamı Devlet tarafından ve

rilmek suretiyle kurulan iktisadi teşekküllerin 
teşkilâtı ile idare ve 'murakaibeleri hakkındaki 
3460 sayılı Kanuna ek 23 sayılı geçici kanun hü
kümleri şümulüne giren özel idare ve belediyele
rin iktisadi istetmelerinin idare meclisi ve mura
kıpları hakkında İçişleri Bakanlığınca alman ka
rar, tedbir ve yapılmış muamelelerin sözü g&şerı 
23 sayılı Kanun hükümleri, uygulanmaya başla
dığı tarihe kadar olanları multdberdir. 

MADDE 5. 
rürlüâe 'girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde yü-

MADDE 6. — Bu kanam hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

3 . 8 . 196Ö 

Devlet Başkanı ve Başbakan 
C. Gürsel 

Devlet Bakanı 
Ş. İnan 

Millî Savunma Bakanı 
F. Özdilek 
Dışişleri Bakanı 

S. Sarper 
Millî Eğitim Bakanı 

F. Yavuz 
Ticaret Bakanı 

C. tren 
Güm. ve Tekel Bakanı 

F. Aşkın 
Ulaştırma Bakanı 

8. Ulay 
Sanayi Bakanı Ba. 

M. TJluer 

Devlet Bakam 
Â. Artus 

Adalet Bakanı 
A. P. Gözübüyiik 

İçişleri Bakanı 
M. 1. Kızıloğlu 

Maliye Bakanı 
E. Alican 

Bayındırlık Bakanı 
D. Koper 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
N. Karasu 

Tarım Bakanı 
F. Üstün 

Çalışma Bakanı 
C. Talaş 

- Ya. ve Tu. Bakanı 
Z. Tarhan 

İmar ve İskân Bakanı 
O. Kubat 

( S. Sayısı : 48 ) 
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S. S A Y I S I : I I 8 
6830 sayılı İstimlâk Kanununun 9, 10, 11 ve 15 ncî maddelerinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna üç geçici madde eklenmesi hakkında 
kanun tasarısı ve Bayındırlık ve İmar Komisyonu raporu (1/60) 

T. C. 
Başbakanlık 18 .8 .1960 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 71-1229/1909 

Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

Bakanlar Kurulunca Millî Birlik Komitesine arzı 15 . 8 . 1960 tarihinde kararlaştırılan «6830 
sayılı İstimlâk Kanununun 9, 10, 11 ve 15 nei maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna üç geçici 
madde eklenmesi hakkında kanun tasarısı» gerekçesiyle birlikte ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Devlet Başkanı ve Başbakan 

Org. 
Cemal Gürsel 

G E R E K Ç E 

8 . 10 . 1966 tarihinde yürürlüğe giren 6830 sayılı istimlâk Kanununun 4 seneye yakın tatbikatı 
neticesinde istimlâk bedelinin tâyin ve tesbiti ile alâkalı 9/10 ncu maddeleriyle 11 nci maddesinin 
2 nci fıkrası ve 15 nci maddesinin değiştirilmesine katî lüzum ve zaruret hâsıl olmuş bulunmaktadır. 

Memleket iktisadiyatının tanzimi ve yurt müdafaasının sağlanması ve âmme hizmetlerinin gö
rülmesi gibi gayelere matuf olarak vücuda getirilmesi lüzumlu ve zaruri olan tesisat ve inşaat için 
Devletin değer pahasını vermek suretiyle vatandaşın gayrimenkullerine el koymak zaruretinde 
•bulunduğu bir vakıadır. Bu muamelenin şekil ve şartlarını tanzim eden kanunlarda esas olarak alın
ması gereken unsur değer pahanın tesbitinde fert ve Devlet hakkının birlikte mütalâası ve birisi
nin hakkının diğerinin hakkına üstün tutulmaması olduğu tabiîdir. îşte bunu temin için 6830 sa
yılı Kanuna değer pahanın tesbiti ile ilgili olarak konulmuş olan hükümler maalesef bugüne kadar 
istenilen neticeyi vermemiş ve daima Devlet aleyhine işliyen bir müessesenin doğumuna sebebiyet 
vermiştir. 

Belediye meclisleri ve köy ihtiyar meclislerince seçilen takdiri kıymet komisyonları esasında bel
deyi iyi bilen hususiyetlerine vâkıf ve tarafsızlığı kabul edilen kimselerden seçilmiş olması gerek
tiği halde, ekseri ahvalde seçimde, yapılacak işin ehemmiyetine uygun şekilde titizlik gösterilmesi 
veya seçilen kimselerin psikolojik tesirlerle bağlı bulundukları komşu ve tanıdıklarının menfaatini 
Devlet menfaatinden üstün tutmaları sebebiyle istimlâki mevzuubahis gayrimenkullere hakiki kıy
metlerinin çok üstünde kıymetler takdir etmektedirler. 

Bu hususta çok tipik misaller vermek mümkündür. 
Tatvan'da inşaasına başlanılan demiryolu ve istasyon sahası için yapılan istimlâklerde serbest 

alım satım rayicine göre dekarı 700 - 1 000 liraya alınıp satılabilen sulu ziraat arazisine 4 500 -
6 000 lira; Ulukışla'nın Beyağılı köyünde yol güzergâhına raslaması dolayısiyle istimlâk edilmiş 
olan tarlaların ekserisinin dekarına 5 000 - 8 000 lira, bağların dekarına 10 000 lira; Ulukışla için-
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den geçen ve uzunluğu 2 400 metre olan 50 metre genişliğindeki yola mütaallik saha dâhilinde ka
lan gayrimenkullere 5,5 milyon lira; Trabzon civarından geçen yol güzergâhına raslıyan mısır tar
lalarının dekarına 30 000 lira; anayolların şehir içi geçişlerinde (büyükfşehirler meyanma girmi-
yec^k olan) şehir ve kasabalarda arsa ve arazi kıymeti olarak metrekareye 100 - 250 ve hattâ 500 lira 
kıymetler takdir edilmiştir. 

Ahşap, kerpiç ve harap binaların kat metrekaresine 150 - 200 lira kıymet konulmuştur. 
Daha da çoğaltılması mümkün olan bu misaller, takdiri kıymet komisyonlarının tamamen süb

jektif esaslarla ve hiçbir mesuliyet endişesi duymadan daima çeşitli saiklerle kendilerini yakın hisset
tikleri mal sahipleri lehine faaliyet gösterdiklerinin bariz delilidir. 

Bu sebeple, takdiri kıymet komisyonu azasını seçecek heyetler de ve komisyona girecek azaların 
vasıflarında değişiklik yapılması zaruri bulunmuştur. 

Yeni metnin 9 ve 10 ncu maddelerine nazaran, takdiri kıymet komisyonlarını istimlâk edilecek 
gayrimenkullerin bağlı bulunduğu vilâyet ve kaza idare heyeti seçecektir. 

Takdiri kıymet komisyonları ise vilâyet ve kaza dâhilinde bulunan ve millî emlâk satışlariyle ta
puda yapılan muameleler sebebiyle mahallî alım satım rayicini bilen defterdarlık veya malmüdür-
lüğünden tapu sicil muhafızlığı veya memurluğundan ve aynı yerdeki mülk sahipleri arasından bi
rer asil ve birer yedek azadan ve istimlâk edilecek gayrimenkulun cinsine göre fen adamları ara
sından seçilecek tarafsız bir şahıstan ibaret olarak 5 kişiden müteşekkil olacak ve böylece mahallî 
tesirlerden kısmen uzak ve daha âdil, teşekkül tarzı itibariyle fert ve Devlet hakkını birlikte koru
yan kıymet takdirleri elde etmek imkân dâhiline girmiş bulunacak ve bedele karşı dâva yoliyle iti
raz hakkının mahfuz bulunması hasebiyle de hakkın zıyaı bahis mevzuu olmayacaktır. 

Kanunun 11 nci maddesinde gayrimenkulun istimlâk bedelinin tâyininde göz önünde bulunduru
lacak hususları zikretmiş ancak, kıymet takdirine mütaallik olarak tanzim olunacak raporlarda bu 
hususların nazara alındığını ve kıymet tesbitine müessir olan unsurların neler olduğunu göstermek 
vecibesini komisyon ve bilir kişilere tahmil etmemiştir.' Bu ise komisyonların ve bilir kişilerin 
maddedeki kıymete tesir eden unsurları raporlarında (11 nci maddede mevzuübahis esaslar göz 
önünde tutularak kıymet takdir edilmiştir) gibi ifadelerle lâf zan nazara almalarını ve hakiki du
rumu ihmal ederek sübjektif mütalâalarla değer pahayı kararlaştırmalarına yol açmaktadır. 

Bu şekildeki tatbikatı bertaraf etmek ve raporlarda mevzuübahis esasların nazara alındığını ve 
kıymete tesir eden unsurların nelerden ibaret bulunduğunu göstermenin mecburiyetini belirtmek 
gayesiyle 11 nci madde değiştirilmiştir. 

Yukarda takdiri kıymet komisyonları hakkında serd edilen mülâhazalar bilir kişi heyetleri için 
de aynen varittir. Bu bakımdan 15 nci maddenin de aynı esaslar dâhilinde değiştirilmesi tabiî bu
lunmuş ve bugün kıymet takdirinin ilmî metotlara bağlanmış bulunması nazarı itibara alınarak, 
mahkemece bilir kişi marifetiyle yaptırılacak kıymet takdirlerinde bu ilmî esaslardan faydalanıl
ması imkânı temin edilmek istenilmiş ve 15 nci maddenin bu görüş dâhilinde tadili yoluna gidil
miştir. 

Tasarının kanunlaşması halinde bir an evvel tatbikini ve henüz karara bağlanmamış dâvalara 
da teşmilini ve tasarının istihdaf ettiği gayenin tahakkuku bakımından yapılacak kıymet takdir
lerinde evvelki hükümlere göre verilmiş olan kararların emsal ittihaz edilmesini teminen muvakkat 
maddeler sevk edilmiştir. 

6830 sayılı Kanunun tatbikatında müşahede olunan aksaklıkları ve Devlet aleyhine işleyiş şek
lini nazarı itibara alan kanun vâzıı, yeniden kurulacak üniversiteler için yapılacak istimlâklerde 
mezkûr kanunun mevcudiyetine rağmen ve işin hususiyetine binaen 6830 sayılı Kanunla kaldırıl
mamış bulunan Baraj înşaatı dolayısiyle sular altında kalacak kasaba, köy ve arazi hakkındaki 6541 
sayılı Kanunun istimlâke mütaallik 5 ve 8 nci maddelerinin tatbikini teminen 6976 sayılı Kanunu 
meriyete koymuş ve böylece 6830 sayılı Kanunun fert ve Devlet haklarını birlikte koruyamadığı ha
kikatini kanun vâzıı da kabul etmiş bulunmaktadır. 

Bu da 6830 sayılı Kanunun takdiri kıymet ve mahkemelerce bilir kişi seçimine mütaallik mad
delerinin tadili zaruretinin mutlak oluşunun bir gerekçesi olabilecek mahiyettedir. 
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Bayındırlık ve imar Komisyonu raporu 

Tİ C. 
Millî Birlik Komitesi 25 . 1Û . 1960 

Bayındırlık ve İmar Komisyonu 
Esas No. : 1/60 
Karar No. : 4 

Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

Komi'syonuımuza 23 Ağustos 1960 tarihinde havale buyurulan 6830 sayılı istimlâk Kanununun 
9, 10, 11 ve 15 nei maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna üç geçici madde eklenmesi hakkında 
kanun taasrısı tetkik ve müzakere olundu. 

Memleket iktisadiyatının tanzimi ve yurt müdafaasının sağlanması ve âmime hizmetlerinin gö
rülmesi gilbi gayelere matuf olarak vücuda getirilmesi lüzumlu ve zaruri olan tesisat ve inşaat için 
Devletin değer pahasını vermek suretiyle vatandaşın gayrimenkullerine el koymak zaruretinde 
bulunduğu bir vakıadır. Bu muamelenin şekil ve şartlarını tanzim eden kanunlarda esas olarak 
alınması gereken unsur değer pahanın tesıbitinde fert ve âmme menfaatinin birlikte mütalâası ve 
birisinin hakkının diğerinin hakkına üstün tutulmaması olduğu taibiîdir. işte bunu temin için 6830 
sayılı istimlâk Kanununa değer pahanın tesbiti ile ilgili olarak konulmuş olan hükümler maale
sef bugüne kadar istenilen neticeyi vermemiş ve daima âmme aleyhine işliyen bir müessesenin do
ğumuna sebebiyet vermiştir. 

Belediye meclisleri ve köy ihtiyar meclislerince seçilen takdiri kıymet komisyonları esasında bel
deyi iyi bilen, hususiyetlerine vâkıf ve tarafsızlığı kafoul edilen kimselerden seçilmiş olması gerektiği 
halde, ekseri ahvalde seçimde, yapılacak işin ehemmiyetine uygun şekilde titizlik gösterilmemesi veya 
seçilen kimselerin psikolojik tesirlerle bağlı bulundukları komşu ve tanıdıklarının menfaatini âmme 
menfaatinden üstün tutmaları ve umumiyetle ölçü bilgilerinin olmaması sebebiyle istimlâki mevzuu-
bahis gayrimenkullere hakiki kıymetlerinin çok üstünde kıymetler takdir etmektedirler. 

Bu durum nazara alınarak, kıymet takdirini a objektif esaslara bağlanması zarureti doğmuş, an
cak, memleketimizde Arazi ve Bina Vergisine matrah olacak kıymetlerin tesbiti için yapılan yazım
ların uzun fasılalarla vâki olması ve iktisadi konjoktürün devamlı değişiklik arz etmesi ve nihayet 
memleket kadastrosunun tamamlanmasının senelere bağlı bulunmuş olması muvacehesinde vergiye esas 
olan değerin istimlâk bedelinin tâyininde bugün için kıstas olamıyacağı neticesine varılmış ve bu iti
barla 6830 sayılı istimlâk Kanununun kıymet takdiri ile vazifeli heyetlerinin ehil kimselerden teş
kili ve kıymet takdirinde ilmî esaslardan faydalanılma yoluna gidilmesi suretiyle çbjektivitenin kıs
men teminine çalışılmıştır. 

Hükümet tasarısındaki maddelere, tatbikatta aksaklıkları görülen maddelerden 14, 17, 19 ve 30 
ncu maddelerin de tasarıya ilâvesi komisyonumuzca uygun görülmüştür. 

I - Hükümet tasarısındaki 9 ncu maddede derpiş edilen hususlar 10 ncu maddenin şümulü içinde 
mütalâa edilerek mezkûr 9 ncu madde metinden tayyedilmiştir. 

II - Kanunun esas ruhunu teşkil eden oto j ekti vitenin temin edilebilmesi için takdiri kıymet ko
misyonu azasını seçecek heyetlerde ve 'komisyona girecek azaların vasıflarında değişiklik yapılması 
zaruri görülmüştür. Bu mülâhaza ile 10 ncu madde bu esaslar dairesinde tadil edilmiştir. 

Takdiri kıymet komisyonlarını, istimlâk edilecek gayrimenkullerin bağlı bulunduğu vilâyet ve 
kaza idare heyeti ile belediye encümenlerini seçmesi uygun görülmüştür. Takdiri kıymet komis
yonları ise vilâyet ve kaza dâhilinde bulunan ve millî emlâk satışları tarımsal ve inşai muamele
leri sebebiyle alım satım rayicini bilen defterdarlık veya malmüdürlüğünden teknik tarım mü
dürlüğü veya memurluğundan ve o yerdeki fen adamları arasından seeilecelk üç asil, üç yedek 
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ve aynı yerdeki mülk sahipleri arasından seçilecek iki asil, iki yedek azadan ibaret olarak beş 
kişiden müteşekkil olacak ve böylece malî tesirlerden kısmen uzak ve daha âdil, teşekkül tarzı 
itibariyle fert ve Devlet hakkını birlikte koruyan Ikıymet takdirleri elde etmek imkân dâhiline 
girmiş bulunacak ve bu bedele karşı dâva yolu ile itiraz hakkının mahfuz bulunması hasebiyle 
de hakin zıyaı bahis mevzuu olmıyacaktır. 

III - Tasarı, 11 nci maddesinde gayrimenkulun istimlâk bedelinin tâyininde göz önünde bulun
durulacak hususları zikretmiş ancak, kıymet takdirine mütaallik olarak tanzim olunacak rapor
larda bu hususların nazara alındığını ve kıymet tesbitine müessir olan vasıf ve unsurların neler 
olduğunu göstermek vecibesini komisyon ve bilir Ikişilere tahmil etmemiştir. Bu ise komisyonların 
ve bilir kişilerin maddedeki kıymete tesir eden vasıf ve unsurları raporlarında (11 nci m'addede 
mevzuulbaıhis esaslar göz önünde tutularak kıymet takdir edilmiştir.) gibi ifadelerle lâf zan nazara 
almalarını ve hakiki dunumu ihmal ederek sübjektif mütalâalarla değer paihayı kararlaştırmala
rına yol açmaktadır. 

Bu şekildeki tatbikatı bertaraf etmek ve raporlarda mevzuulbaıhis esasların nazara alındığım ve 
kıymete tesir eden unsurların nelerden ibaret bulunduğunu göstermenin mecburiyetini belirtmek 
gayesiyle mezkûr maddenin 2 nci fıkrası değiştirilerek madde bu tadillerle birlikte kabul edil
miştir. 

IV - itiraz ve dâva hakkına taallûk eden 14 neü maddenin, 2 nci fıkrasından sonra yeni bir fıkra 
ilâve edilerek bunun ile iştirak halinde mülkiyette iştirakçinin hissesi nispetinde bedele itiraz dâ
vası açması imkânı sağlanmış ve böylece on beş günlük itiraz müddeti içerisinde dâva acımak için 
hissedarların ittifakını temin edemiyen iştirakçinin harkkınım korunması temin edilmiştir. Ve Tem
yiz Mahkemesi tatbikatı icabı, bilâhara diğer iştirakçilerin icazetini almak kaydiyle bir iştirakçi 
tarafından açılan dâvanın, dâva hakkını kullarımı yan diğer iştirakçilere sirayeti önlenmiştir. 

V - Takdiri Kıymet komisyonları hakkında serd edilen mülâhazalar bilir kişi heyetleri için de ay
nen varittir. Bu bakımdan 15 nci maddenin de aynı esaslar dâhilinde değiştirilmesi tabiî bulunmuş 
ve bugün kıymet takdirinin ilmî metotlara bağlanmış bulunması nazarı itibara alınarak, mahkemece 
ehlivukuflar marifetiyle yaptırılacak kıymet takdirlerinde bu ilmî esaslardan faydalanılması imkâ
nı temin edilmiş olacaktır. Mezkûr madde bu esaslar dâhilinde tadilen kabul edilmiştir. 

VI - Kesinleşen istimlâklerde idare adına tescile mütaallik bulunan 17 nci maddenin tadili sure
tiyle mahkemenin tescile karar vereibilmesi istimlâkin usulü dairesinde tdkammül ettiğinin talhakku-
ku şartına bağlanmış ve ayrıca ilâve edilen bir fıkra ile de istimlâk edilen yerin tahsis edildiği âmme 
hiz'meti itibariyle sicile kaydı lâzımgelmiyen bir gayrimenkule talıavvülü halinde Medeni Kanunun 
912 nci maddesine mütenazır olarak sicilden kaydının çıkarılmasına karar almak imkânı sağlanmış 
bulunmaktadır. 

VII -19 ncu maddenin 3 ncü fıkrasında «belirtmeye» kelimesinden sonra yer alan «davet eder ve» 
kelimeleri metinden çıkarılarak fıkraya vuzuh verilmiştir. (D) fıkrasındaki üç aylık müddet altı aya 
çıkarılmak suretiyle bunu temin eden fıkra ile ahengi temin edilmiştir. Maddenin 5 jıci fıkrasında 
mevzuubahis gazete ile ilân mükellefiyeti, küçük bedellere taallûk eden istimlâklerde istimlâk bedeli 
ile kabili telif olmıyan masrafı mucibolduğundan, bu mükellefiyet 1 000 liradan yukarı kıymetteki 
istimlâklere hasredilmiştir. 

Mezkûr maddeye ilâve edilen son fıkra ile de bu madde ile mahkemeye taihmil olunan vazifenin 
idari mahiyette oluşu nazara alınarak, mahkemece ilân masrafından gayrı hare veya sair namda her 
hangi bir masrafın taleibedilemiyeceği belirtilmek suretiyle, bâzı yanlış anlayış ve tatbikat hataları 
giderilmiş bulunmaktadır. 19 ncu madde bu tadillerle birlikte kabul edilmiştir. 

VIII - 30 ncu maddenin son fıkrasında yapılan tadille de, bir idareye ait gayrimenkulun diğer 
bir idareye verilmesi halinde bedele taallûk iilıtil afların 3533 sayılı Kanuna tâbi olmıyarak mahallî 
mahkemelerde görüleceği belirtilmek suretiyle tatbikatta görülen yanlış anlayışlar giderilmiş bulun
maktadır. Madde bu tadille kabul edilmiştir. 
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IX - Tasarının geçici birinci maddesi yeni metinlere mütenazır bir şekilde yeni baştan tedvin 

edilerek tadil edilmiştir. 
X - Tasarının geçici ikinci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
XI - Tasarının geçici üçüncü maddesi tatbikatta bir fayda temin etmiyeceği mütalâası ile tay-

yedilmiştir. =» 
XII - Tasarının 2 ve 3 ncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Millî Birlik Komitesinin tasviplerine arz olunmak üzere Başkanlığa sunulur. 

Tunçkanat Haydar Özgür Selâhattin Çelebi Emanullah 

HÜKÜMETIN TEKLÎFÎ 

6830 sayılı İstimlâk Kanununun 9, 10, 11 ve 
15 nci maddelerinin değiştirilmesi ve bu 

kanuna üç geçici madde eklenmesi 
hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 6830 sayılı İstimlâk Kanu
nunun 9, 10, 11 ve 15 nci maddeleri aşağıda 
yazılı olduğu şekilde değiştirilmiş ve bu kanu
na üç geçici madde eklenmiştir. 

Takdiri kıymet komisyonu azasının seçilmesi 

Madde 9. — Takdiri kıymet komisyonlarını 
istimlâk edilecek gayrimenkulledn bağlı bu
lunduğu vilâyet veya kaza idare heyeti seçer. 

Komisyon azaları en yakın sulh mahkeme
sinde yemin ederler. 

Komisyon azasının hizmet müddeti iki se
nedir. Müddeti biten âzanm tekrar seçilmesi 
caizdir. 

BAYINDIRLIK VE ÎMAR KOMİSYONUNUN 
DEOlŞTÎRlŞÎ 

6830 sayılı İstimlâk Kanununun 9 ncu madde
sinin kaldırılması ve 10, 11, 14, 15, 17, 19 ve 
30 ncu maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanu
na iki geçici madde eklenmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — 6830 sayılı istimlâk Kanunu
nun 10, 11, 14, 15, 17, 19 ve 30 ncu maddeleri 
aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiş ve 
bu kanuna iki geçici madde eklenmiştir : 

Takdiri kıymet komisyonları, seçilmesi ve tarzı 
teşekkülü 

Madde 10. — Takdiri kıymet komisyonları : 
Her yıl Ocak ayının ilk haftasında, vilâyet 

ve kaza dâhilinde vazife göreceklerine göre, vi
lâyet veya kaza idare heyetlerince defterdarlık 
veya malmüdürlüğünden, teknik tarım müdür
lüğü veya memurluğundan ve o yerdeki fen 
adamları arasından ve fen adamının bulunma
dığı yerlerde o işlerden anlıyanlar arasından 
seçilecek üç asıl, üç yedek, vilâyet ve kaza bele
diye encümenlerince mülk sahipieri arasından 
seçilecek iki asıl, iki yedek azadan ibaret ola
rak beş kişiden teşekkül eder. 

Son nüfus sayımına göre, belediye hudutları 
içindeki nüfusu yüz bini geçen şehirler için, 
aynı hudutlar içerisinde yapılacak istimlâkler
de, takdiri kıymet komisyonu, tek'iik tarım mü
dürlüğü veya memurluğundan seçilen âza yeri
ne vilâyet veya kaza idare heyetince Bayındır
lık Bakanlığı teşkilâtından seçilecek bir âzanm 
iştirakiyle teşekkül eder. 

Komisyon azaları en yakın sulh mahkeme
sinde yemin ederler. 

Komisyon azasının hizmet müddeti bir sene-
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Hü. I Bayındırlık Ko. 

I dir. Müddeti biten âzanm tekrar seçilmesi caiz-
I dir. 
I Takdiri kıymet komisyonları katî zaruret ha-
I linde ve ihtisasları dışında Kalan mevzularda is-
I timlâk edilen gayrimenkulun cinsine göre müte-
I hassıs kimselerden istişari malnyette mütalâa 
I alabilirler. 
I İstimlâk edilen gayrimenkulun sahipleri ve 
I bunların us al ve füruu, karı - koca veya üçüncü 

dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve sihri 
I hısımları komisyona iştirak edemez ve mütalâa 
I veremez. 

Komisyon istimlâki yapan idarenin daveti 
üzerine eksiksiz toplanır. Asil âzanm iştiraki
nin imkânsızlığı halinde yedek âza komisyona 

I davet edilir. Komisyon reisini kendi arasından 
I seçer. Karar ekseriyetle verilir. Muhalif kalan 

âza muhalefet sebebini yazıp imzalamaya mec
burdur. 

Seçmen usulü I 

Madde 10. Takdiri kıymet komisyonları : 

istimlâk edilecek gayrimenkulun bağlı bu
lunduğu vilâyet ve kaza dâhilinde bulunan 
defterdarlık veya malmüdürlüğünden, tapu si- I 
cil muhafızlığı veya memarluğundan, teknik I 
ziraat müdürlüğü veya memurluğundan ve ay
nı yerdeki mülk sahipleri arasından seçilecek bi- I 
rer asıl ve birer yedek azadan ve istimlâk edi
lecek gayrimenkulun cinsi gözetilerek istimlâ
kin yapılacağı vilâyet veya ka'sa merkezindeki 
fen adamları arasından -ve fen adamının bulun
madığı yerlerde o işlerden anlıyanlar arasın- I 
dan seçilerek tarafsız bir kimseden ibaret ola
rak beş kişiden teşekkül eder. "* I 

İstimlâk edilen gayrimenkulun sahipleri ve 
bunların usul ve füruu, karı - koca veya üçün- i 
cü dereceye kadar (Bu derece dâhil) kan ve 
sihri hısımları komisyona iştirak edemez. I 

Komisyon istimlâki yapan idare âmirinin I 
veya hükmi şahsın daveti üzerine eksiksiz top
lanır. Asıl âzanm iştirakinin imkânsızlığı ha
linde yedek âza komisyona davet edilir. Komis
yon, reisini kendi arasından seçer. Karar ekse
riyetle verilir. Muhalif kalan âza muhalefet se
bebini yazıp imzalamaya mecburdur. j 
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Madde 11. — İstimlâk yapan idare, değer 
pahanın tesbit edileceği günü tâyin ve alâkalı
lara şahsan veya ilânen tebliğden hangisinin 
kolaylık ve sürati temin edeceğini takdir eder. 
ilân yolunu tercih ettiği takdirde, mahallinde 
çıkan bir gazetede beş gün ara ile iki defa, ga
zete çıkmıyan yerlerde mutad vasıtalarla on gün 
müddetle ilân ve keyfiyeti zabıtla tevsik eder. 
Bu ilân dahi tebliğ hükmündedir. 

Takdiri Kıymet Komisyonu tâyin edilen 
günde mahalline gidecek hazır bulunan alâkalı
ları da dinledikten sonra gayrimenkulun : 

1. Cins ve nev'ini, 
2. Mesahasını, 
3. Kıymetine tesir edebilecek bütün va

sıf ve unsurlarını ve her unsurlunun ayrı ayrı 
değerini, 

4. Gayrimenkulun halihazır durumuna, mev
ki ve şartlarına göre ve olduğu gibi kullanılması 
halinde getireceği gelirini, 

5. Yapılarda istimlâkin yapıldığı yıl için
deki inşaat fiyatlarına göre maliyetini ve bu ma
liyetten düşülecek yıpranma payını, 

6. Gayrimenkulun emsalinin istimlâke ta
kaddüm eden tarihteki alım - satım rayicini, 

Esas tutarak ve bu hususların nazara alındı
ğını tanzim edeceği raporda göstererek istim
lâk bedelini takdir eder. 

Şu kadar ki, istimlâki ieabettiren imar veya 
âmme hizmeti teşebbüsünün sebebolacağı kıy
met artmaları ile mutasavver kullanma şekille
rine göre getireceği kâr kıymet takdirinde nazara 
alınmaz. 

İstimlâk yolu ile irtifak hakkı tesisinde is
timlâk sebebiyle gayrimenkulde hâsıl olacak kıy
met düşüklüğü mucip sebepleriyle, belirtilir. 
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Bayındırlık Ko. 

Kıymet takdiri 

Umumi esaslar 

Madde 11. — istimlâki yapan idare, değer 
pahanın tesbit edileceği günü tâyin ve alâkalı
ları şahsan veya ilânen tebliğden hangisinin 
kolaylık ve sürati temin edeceğini takdir eder. 
ilân yolunu tercih ettiği takdirde, mahallinde 
çıkan 'bir gazetede beş gün ara ile iki defa, ga
zete çıkmıyan yerlerde mutad vasıtalarla on güt, 
müddetle ilân ve keyfiyeti zabıtla tevsik eder. 
Bu ilân dahi tebliğ hükmündedir. 

Takdiri Kıymet Komisyonu tâyin edilen 
günde mahalline giderek hazır bulunan alâkalı
ları da dinledikten sonra gayrimenkulun : 

1. Cins ve nev'ini, 
2. Mesahasını, 
3. Kıymetine tesir edebilecek bütün va

sıf ve unsurlarını ve her unsurmnun ayrı ayrı 
değerini, 

4. Gayrimenkulun halihazır durumuna,, mev
ki ve şartlarına göre ve olduğu gibi kullanılması 
halinde getireceği gelirini, 

5. Yapılarda istimlâkin yapıldığı yıl için 
deki inşaat fiyatlarına göre maliyetini ve bu ma
liyetten düşülecek yıpranma payını, 

6. Gayrimenkulun emsalinin istimlâke ta
kaddüm ederi tarihteki alım - satım rayicini, 

Esas tutarak tanzim edeceği raporda bu altı 
hususun ayrı ayrı cevapiıarını kaydetmek sure
tiyle istimlâk bedelini takdir eder. 

Şu kadar ki, istimlâki ieabettiren imar ve 
âmme hizmeti teşebbüsünün sebebolacağı kıy
met artmaları ile mutasavver kullanma şekille
rine göre getireceği kâr kıymet takdirinde nazara 
alınmaz. 

istimlâk yolu ile irtifak hakkı tesisinde is
timlâk sebebiyle gayrimenkulde hâsıl olacak kıy
met düşüklüğü mucip sebepleriyle belirtilir. 

İtiraz ve dâva 

Müddetler ve merci 
Madde 14. — istimlâk olunacak gayrimenku

lun sahibi zilyed ve diğer alâkalılar veya istim
lâki yapan idare tarafından 13 neü madde ge
reğince ikametgâhlarında tebligat yapılmış olan
lar tebliğ tarihinden itibaren 15 gün, bunlar hari
cindekiler son ilân tarihinden itibaren 30 gün 
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Bilir kişilerin seçilmesi 

Madde 15. — 1 - Her yıl Ocak ayının ilk haf
tasında : 

a) İnşaat Mühendisleri Odası ve şubelerin
ce, bulunmıyan yarlerde Mimarlar Odası ve şu
belerince beş asıl, beş yedek, 

b) Tarım Mühendileri Odası ve şubelerin
ce beş asıl, beş yedek, 

c) Vilâyet merkezleri için vilâyet ve kaza
lar için kaza idare heyetlerince bu bölgelerin 
imülk sahipleri arasından on beş asıl, on beş ye
dek bilir kişi seçilerek listeleri valiliklerfe> veri
lir. Bu listeler valilikçe tasdik edildikten sonra 
vilâyet merkezi ile kazalardaki asliye hukuk mah
kemelerine gönderilir. 

Müddeti bitenlerin tekrıar seçilmesi caizdir. 

I I - Bilir kişi heyeti bu listelerde gösterilen 
şahıslar arasından birer kişi seçilmek suretiyle 
üç kişiden teşekkül eder. 

İstimlâke konu olan yerin sadece arazi veya 
bina olmasına göre bilir kişi heyetine alınacak 
fen adamlarının ikisi de tarım veya inşaat fen 
adamı olur. 

İstimlâki yapan idarede vazifeli şahıslar ve 
kıymet takdir komisyonunda kıymet takdiri işin
de bulunanlar ile istimlâk. edilen gayrimenkul-
lerin sahipleri ve bunların usul ve füruu, karı 
koca ve üçüncü dereceye kadar (bu derece dâ
hil) kan ve sihri hısımları ve mülk sahipleri ile 

8 — 
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içinde istimlâk muamelesine karşfı Şûrayı Dev
lette ve takdir edilen bedel ile maddi hatalara 
karşı da gayrimenkulun bulunduğu mahal asliye 
hukuk mahkemesinde dâva açabilirler. Şu kadar 
ki, Şûrayı Devlete müracaat edildiği takdirde 
mahkemeye müracaat müddeti Şûrayı Devlet ka
rarının katîleştiği tarihten, bu karar aleyhine ka
rar tashihi istenmiş ise bu talebin reddine dair 
ilâmın tebliği tarihinden cereyana başlar. 

Altıncı maddenin son fıkrasında gösterilen 
ve umumi menfaat kararı alınmasına ve tasdik]-
ne lüzum olmıyan hususlardan dolayı Şûrayı Dev
lete dâva açılamaz. 

İştirak halinde mülkiyette de iştirakçi kendi 
hissesi hakkında bedel dâvası açabilir. 

İstimlâk dâvaları diğer dâvalara tercihan ba
sit muhakeme usulü ile görülür. 

Ehlivukufların seçilmesi 

Madde 15. — 1 - Her yıl Ocak ayının ilk haf
tasında : 

a) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birli
ğine bağlı ihtisas odalarının her biri, üyelerinin 
ikamet mahallerini nazara alarak her vilâyet için 
beş ilâ on beş, 

b) Vilâyet merkezleri için vilâyet ve kaza-' 
lar için kaza idare heyetlerince bu bölgelerin 
mülk sahipleri arasından on beşi ehlivukuf seçile
rek isim ve adreslerini havi listeler valiliklere 
verilir. 

Bu listeler valilikçe tasdik edildikten sonra 
odalardan gelenler vilâyet merkezi ile kazalarda
ki asliye hukuk mahkemelerine; mülk sahipleri 
listelerinde her biri de seçildikleri yerin asliye 
hukuk muhakemelerine gönderilir. 

Müddeti bitenlerin tekrar seçilmesi caizdir. 
II . Ehlivukuf heyeti; istimlâke konu olan 

yerin cins ve hususiyetine göre ikisi odalar liste
sinden, birisi de mülk sahibi listesinden seçilmek 
suıjetiyle üç kişiden teşekkül eder. 

İstimlâk edilen gayrimenkulun faik vasıf ve 
unsuru nazara alınarak fen ehlivukufunun ikisi 
de aynı ihtisas kolundan olabilir. 

İstimlâki yapan idarede vazifeli şahıslar ve 
kıymet takdir komisyonunda kıymet takdiri işin
de bulunanlar ile istimlâk edilen gayrimenkulle-
rJm sahipleri ve bunların usul ve füruu, karı -
koca ve üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) 

( S. Sayısı : 118 ) 
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menfaatleri müşterek olanlar bilirkişi seçile
mezler. 

III - inşaat Mühendisleri Odası bulunmıyaıı 
y.?r] erde Bayındırlık müdürlüklerinden veya' di
ğer resmî daire ve teşeküllerden, Tarım Mü
hendisleri Odası bulunmıyan yerlerde de Tarım 
müdürlükleri veya diğer resmî daire ve teşek
küllerden alınacak inşaat ve tarım fen adamiyle 
heyet tamamlanır. Bunların da bulunmadığı ve
yahut fiilî veya hukuki sebeplerle bilir kişi seçil
melerine imkân olmadığı takdirde civar vilâ
yet ve kazaların aynı mercilerine mensup fen 
adamları ile heyet ikmal olunur. 

IV - Mahkemelere gönderilen listelerde yazılı 
veyahut III ncü bentte gösterilen kimseler ara
sında bilir kişi seçmekte taraflar ittifak edeme
dikleri takdirde hâkim tarafından re'sen seçi
lir. 

Listelerde gösterilen asıl bilir kişinin heyete 
iştiraki imkânsız bulunduğu takdirde heyet ye
deklerden tamamlanır. 

Bu madde dairesinde seçilen bilir kişiler hak
kında umumi hükümler tatbik olunur. 

V - Bilir kişi heyeti gayrimenkulun kıymeti
ni 11 ve 12 nci maddeler hükümlerine göre tâyin 
v< takdir ederek mucip sebeplerini gösteren ra
porla sekiz gün içinde mahkemeye bildirir. 

Takdiri kıymet komisyonunca tesbit edilen 
kıymette bir değişiklik yapılmış ise bilir kişi, bu 
nun sebeplerini raporuna derceder. 

VI - Hâkim, bilir kişi heyeti tarafından tak
dir olunan bedelde taraflarca ibraz edilen emsa
le veya kendisinin malûmat ve müşahadesi ile be
liren rayice göre açık bir isabetsizlik gördüğü 
veyahut takdiri bedel komisyonu tarafından tâ
yin edilen kıymet ile bilir kişi heyetinin tâyin et
tiği kıymet arasında mühim bir fark husule gel-
d ;ği takdirde listelerde gösterilen şahıslar ara
sından ve III ncü bentte yazılı hallerde mezkûr 
bentte gösterilen teşkilâta mensup fen adamla
rından ikmal etmek suretiyle re'sen teşkil edece
ği bilir kişi heyetine yeniden bedel takdir etti
rebilir. 

Yeniden bedel takdirini icabettiren sebepler
den doğan tereddüt ikinci bilir kişi heyeti tetki-
katı sonunda izale edilmemiş bulunursa hâkim 
umumi hükümler dairesinde yeniden bilir kişi 
heyeti teşkil eder. Ancak birisinin talebi halinde 
bilir kişi heyetinde bulunacak fen adamları üni-

Bayındırlık Ko. 
kan ve sihri hısımları ve mülk sahipleri ile men
faatleri müşterek olanlar bilir kişi seçilemezler. 

III - ihtisas odalarının liste veremediği veya 
verilen listelerden fiilî ve hukuki sebeplerle 
ehlivukuf seçimi imkânsız olduğu vilâyetlerde 
istimlâk edilen gayrimenkulun cins ve hususi
yetine göre, bayındırlık, tarım ve diğer resmî 
daire ve teşeküllerden alınacak fen adamları 
ile heyet tamamlanır. Bunların da bulunmadığı 
veyahut fiilî veya hukuki sebeplerle bilir kişi se
ni elerine imkân olmadığı takdirde civar vilâ
yetlerde, varsa oda listelerinden yoksa yukarda 
belirtilen resmî teşekküllerden alınacak fen 
adamları ile heyet ikmal olunur. 

IV - Mahkemelere gönderilen listelerde yazılı 
veyahut III ncü bentte gösterilen kimseler ara
sında ehlivukuf seçmekte taraflar ittifak edeme
dikleri takdirde hâkim tarafından re'sen seçi
lir. 

Bu madde dairesinde seçilen ehlivukuflar 
hakkında umumi hükümler tatbik olunur. 

V - Ehlivukuf heyeti gayrimenkulun kıymeti
ni 11 ve 12 nci maddeler hükümlerine göre tâyin 
ve takdir ederek mucip sebeplerini gösteren ra
porla sekiz gün içinde mahkemeye bildirir. 

Takdiri kıymet komisyonunca tesbit edilen 
kıymete bir değişiklik yapmış ise ehlivukuf he
yeti bunun sebeplerini raporuna derceder. 

VI - Hâkim, ehlivukuf heyeti tarafından tak
dir olunan bedelde acık bir isabetsizlik bulduğu 
veya takdiri kıymet komisyonu tarafından tâ
yin edilen kıymet ile ehlivukuf heyetinin tâyin 
ettiği kıymet arasında mühim bir nispetsizlik 
gördüğü takdirde aynı usuller dairesinde yeni 
ehlivukuf heyetleri teşkil suretiyle kıymet tak
diri yaptırabilir. 

Hâkim ehlivukuflara yemin ettirir. * 
VII - istimlâki yapan idare 13 ncü madde 

gereğince tebligatı istimlâk kararının tekemmü
lümden itibaren bir sene içinde kanun daire
sinde yaptırmamış ise, kıymet takdirinde istim
lâk kararının hak sahibine tebliğ olunduğu ta-
ri1' esas tutulur. 

VIII - Mâliklerinin, zilyedlerinin veya diğer 
alâkalıların tesbiti mümkün olmaması halinde, 
gayrimenkullerin ilerde zuhur edecek mâliki, zil
yedi veya diğer alâkalıları tarafından talebedile-
cek istimlâk bedellerinde veya bu istimlâklerin 
bedelerine vâki olacak itirazlarda gayrimenku-

( S. Sayım : 118 ) 
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versite öğretim üyeleri veya bu ehliyette müte-
' hassıs kimselerden seçilir. 

Hâkim bilir kişiye Hukuk Usulü Muhakeme
leri Kanunu gereğince yemin ettirir. 

VII - İstimlâki yapan idare tebligatı istimlâk 
kararının tekemmülünden itibaren bir sene için
de kanun dairesinde yaptırmamış ise, kıymet 
takdirinde istimlâk kararının hak sahibine teb-
lig olunduğu tarih esas tutulur. 

VIII - 6 ncı maddenin son fıkrasında derpiş 
edilen ve ayrıca umumi menfaat kararı alınma
sına lüzum olmıyan hallerde idarece istimlâkin 
kararlaştırıldığı tarih umumi menfaat kararı ta
rihi sayılır. 

Bayındırlık Ko. 

lün istimlâk kararının tasdiki tarihindeki kıy
meti esas tutulur. 

Katüeşen istimlâklerde idare adına tescil 

Tapulu gayrimenkul hakkında 
Madde 17. — istimlâk olunan gayrimenkulun 

takdir edilen kıymetine, kanuni müddet içinde 
mahkemeye müracaat ile itiraz edilmediği ve ta
pu dairesinde rıza ile ferağ muamelesi yaptırıl
madığı hallerde takdir edilen kıymetin tamamı 
millî bankalardan birisine ve bulunmıyan yerler
de mal sandığına yatırılarak makbuzu alâkadar 
evrak suretleriyle birlikte mahkemeye tevdi edi
lir. Mahkeme iki tarafı derhal davet ederek, gel-
meseler dahi gıyaplarında evrakı tetkik ederek 
istimlâk usulü dairesinde tekemmül etmiş ise o 
gayrimenkulun lehine istimlâk yapılan idare adı
na tescilini tapu dairesine tezkere ile bildirir. 

İstimlâk edilen gayrimenkul tahsis edildiği 
âmme hizmeti itibariyle sicile kaydı lâzımgelmi-
ysTi bir gayrimenkule tahavvül ettikde talep vu
kuunda sicil kaydının terkinine karar verilir. 

Tapuda kayıtlı olmıyan gayrimenkulun idare 
adına tescil ve zilyedin hakları 

Madde 19. — Tapuda kayıtlı olmıyan gayri
menkulun zilyedi mevcudolup da zilyedlikle ikti
sap iddiasında bulunursa lehine istimlâk yapılan 
idare mahallinde tahkikat yapar, delilleri toplar 
ve keyfiyeti bir zabıtla tevsik eder. Gayrimenku
le takdir edilen kıymetin tamamını millî banka
lardan birine ve banka yoksa malsandığma yatı
rarak makbuzunu tahkikat ve istimlâk evrakı ile 
birlikte gayrimenkulun bulunduğu mahal asliye 
hukuk mahkemesine tevdi eder. 

( S. Sayısı : 118 ) * 
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Mahkeme evrak üzerinde tetkikat yaparak S 
gün içinde o gayrimenkulun lehine istimlâk yapı
lan idare namına töseilini ve ayrıca zilyedinin 
şerh verilmesini tapu idaresine bildirir. 

ıMalhkcmıe idarî tahkikat neticesini zilyedin is-
'tınılâik tarihinde gayrimenkulun Medeni Kanun 
hükümleri dairesinde ve zilıyedlikle iiktisaıbötmiş 
olduğunu belirtmeye yeterlik görmediği takdirde 
'keyfiyeti zilyede mucip sebepleriyle tebliğ eder. 
Zilyedin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde 
Medeni Kanunun zilyedlikle iktisap hükümleri 
dairesinde aynı usul ve se'killıere tevfikan dâva 
açarak gayrimenkulu istimlâk tarihinde iktisab-
etmiş olduğunu ispat etim esi lâzımdır. Zilyed bu 
müddet içinde dâva açtığını tevsik edemezce istim
lâk bedeli Mimlâki yapan idare tarafından ema
nete alınır. 

Üçüncü şahısların nmu'mi hükümler dairesin
de istimlâk bedeline istihkak dâvası açmak hak
ları nıaMuzdur. 

Mahkeme : İdari taihkikatın iktisap iddiasını 
haklı gösterecek mahiyette oMıığunu görürce key
fiyeti o yerin maliye dairesine bildirmekle bera
ber gayrimenkulun bulunduğu mahalde münasip 
vasıtalarla üç defa ve bin liradan (bin lira dâhil) 
yukarı kıymete taallûk eden istimlâklerde gaızete 
ile de bir defa ilân eder. 

a) Gayrimenkulun bulunduğu anahal, mevki, 
hududu, miktarı, 

b) Zilyedin hüviyeti, 
c) İstimlâk bedelinin yatırıldığı banka veya 

ımalsandığı, 
d) Halk sahiplerinin son ilândan itibaren 

altı ay içinde zilyed aleyhine umumi hükümler 
dairesinde dâva açıldığını tevsik etmedikleri tak
dirde istimlâk bedelinin zilyede verileceği Kaydo
lunur. 

Son ilândan itibaren 6 ay içinde Haizine ve
ya üçüncü bir şahıs tarafından zilyed aleyhine 
dâva ikame edildiği tevsik olunmadığı takdirde 
zilyed istimlâk bedelinin kendisine verilmesini 
i'stiyebilir. 

Bu madde içinde zilyed aleyhine dâva ikame 
edilirse istimlâk bedelinin ödenmesi dâvanın kati 
neticesine bırakılır. 

İstimlâk bedelinin zilyede verilmiş olması o 
gayrimenlkulde hak iddia edenlerin umumi hü
kümler dairesinde zilyed aleyhine bedele istihkak 
dâvası açmak haklarını iskat etmez. 

( S, Sayısı : 118 )' 
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Tapuda müseccel olmıyan bu gibi gayrimen-
ikuller hakkında dahi 16 ncı mıadde hükmü uygu
lanabilin1. 

Sahipsiz ve zilyedi tarafından iktisabedilmo-
ımiş yerin istimlâkinde bina ve ağaçların 11 ve 12 
nel maddeleri uyarınca takdir olunan bedeli zilye
dine ödenir. 

Bu madde gereğince mahkemece yapılacak 
muameleler sebebiyle istimlâki yapan idareden 
ilân masrafı hariç, her hangi bir nam altınvda 
hare, masraf ve saire alınmaz. 

Mahkeme, idari tahkikatın iktisap iddiasını 
haildi gösterecek mahiyette okluğunu gönüme key
fiyeti o yerin maliye dairesine bildirmelide bera
ber gamete ile bir defa ve gayrimenkulun bulun
duğu mahalde münasip diğer vasıtalarla üç defa 
ilân öder. 

İlânda : 
a) Gayrimenkulun bulunduğu mahal, mev

ki, hududu, miktarı, 
b) Zilyedin hüviydti, 
c) İstimlâk bedelinin yaftırıklığı banka veya 

ma kandığını, 
d) Hak sahiplerinin sıon ilândan itibaren altı 

ay içinde zilyed alaylıine umumi hükümler daire
sinde dâva açıldığını tevsik ötmedikleri takdirde 
istimlâk bedelinin zilyede verileceği kaydolunur. 

Son ilândan itibaren 6 ay içimde Hazine veya 
üçüncü bir şahıs tarafından zilyed aleyhine dâva 
ikame edildiği tevsik olunmadığı takdirde zilyed 
istimlâk bedelinin kendıisine verilmesini istiyebi-
lir. 

Bu müddet içinde zilyed aleyhine dâva ikame 
edilirse istimlâk bedelinin ödenmesi dâvanın kati 
neticesine bırakılır. 

latimlâk bedelinin zilyede verilmiş olması o 
gayrimenkulde halk iddia edenlerin umumi hü
kümler dairesinde zilyed aleyhine bedele istihkak 
dâvası açmak haklarını ısikalt etmez. 

Tapuda müseocel olimıyan bu gibi gayrimen-
ıkuller hakkında dahi 16 ncı ınadde hükmü uygu
lanabilir. 

ıSaihipsiz ve zilyedi tarafından ikt'isalbedilme-
miş yerin kitimlâkiınde bina ve ağaçların 11 ve 12 
ne i maddeler uyarınca takdir olunan bedeli zilye
dine ödenir. 

( S. Sayısı : 118 ) 
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GEÇİCİ MADDE 1. —15 nci maddenin 1 
nci 'bendinde mevzuulbahis seçimler Ocak ayı
nın ilk haftasında yenilenmek, üzere bu kanu
nun yayınımı taki'beden 30 gün içerisinde ya
pılır. 

GEÇÎCÎ MADDE 2. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte henüz karara /bağlanmamış 
olan bedel dâvaları 15 nci maddede yazılı esas
lar dairesinde tetkik edilerek karara bağlanır. 

GEÇÎCÎ MADDE 3. — Bu kanunun koydu
ğu hükümler dairesinde cereyan etmiş olmadık
ça bedel ihtilâfları hakkında mahkemelerce ve
rilmiş olan kararlar emsal ittihaz olunamaz. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun 'hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

15 . 8 . 1960 

Devlet Başkanı ve Başbakan Devlet Bakanı 
G. Gürsel 

Devlet Bakanı 
Ş. İnan 

Millî Savunma Bakanı 
F. özdilek 

Dışişleri Bakanı 
S. Sarper 

Millî Eğitim Bakanı 
F. Yavuz 

Â. Artus 
Adalet Bakanı 

A. P. Gözübüyük 
İçişleri Bakanı 
M. t. Kızüöğlu 
Maliye Bakanı 

E. Alican 
Bayındırlık Bakanı 

D. Koper 

Bayındırlık Ko. 

Bir idareye ait gayrimenkulun diğer idareye 
verilmesi 

Madde 30. — Âmme hükmi şahsıları ve mü
esseselerine ait gayrimenkuller ile kaynak ve 
irtifak hakları bu idarelerden birine lüzumlu 
olduğu takdirde alâkadar âmme hükmi şahıs
lan ile müesseseleri anlaşma yolu ile işi halle
derler. Anlaşamadıkları takdirde ihtilâf Şûrayı 
Devlet idari dairelerince tetkik edilerek iki ay 
zarfında katî karara 'bağlanır. 

Taraflar bedelde anlaşamadıkları ve takdiri 
kıymet komisyonunca tâyin edilen bedele de 
itiraz ettikleri takdirde iht i lâl 3533 sayılı Ka
nun 'hükümlerine tâbi olmaksızın maJhallî mah
kemelerce karara 'bağlanır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — 10 ve 15 nci madde
de mevzuubahis seçimler 'bu kanunun yayımını 
takibeden 30 gün içerisinde yapılır. Bu seçim
lerin müddeti kanunun yürürlüğe girdiği sene
yi taki'beden 'bir yıl içinde muteberdir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Tasarının geçici 
ikinci maddesi aynen kalbul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi ay
nen kaibul edilmiştir. 

Ticaret Bakanı Sa. 
C. İren 

Güm. ve Tekel Bakanı 
F. Aşkın 

Ulaştırma Bakanı 
8. Vlay 

Sanayi Bakanı Ba. • 
M. Uluer 

İmar ve tskân Bakanı 
O. Kubat 

ve So. Y. Bakanı 
N. Karasu 

Tarım Bakanı 
F, Üstün 

Çahşma Bakanı 
C. Talaş 

Ya. ve Tu. Bakanı 
Z. Tarkan 

• * • • » 
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S. SAYISI : J 2 8 
O'Kan Sezai'nin, 42 sayılı Kanun gereğince emekliye ayrılan 
subaylardan isteklilerin öğretmenliğe alınması hakkında kanun 
teklifi ve Sosyal İşler ve İktisat komisyonları raporları ( 2 /76 ) 

Yüksek Başkanlığa * 

42 sayılı Kanun gereğince emekliye ayrılan suibaylardan isteklilerin öğretmenliğe alınması 
hakkındaki kanun teklifimi gerekçesiyle birlikte sunuyorujn. 

Gereken işlemin yapılmasını arz ederim. 
O'Kan Sezai 

GEREKÇE 

Vatandaşlarımızın Millî Eğitime karşı duydukları 'büyük ilgi ve iştiyakın yanında nüfusumu
zun süratle çoğalması dolayısiyle mevcut okullarımızda dershane adedinin artışı yanında her de
recedeki okullarımız adedinin de büyük bir nispette artırılmakta olduğu yüksek malûmlarıdır. 

Bu artışın gerektirdiği öğretmen ihtiyacını karşılamak üzere, (bir taraftan öğretmen yetiştiril
mesi hususunda bir plân dâhilinde esaslı tedbirlerin alınması cihetine gidilmekle beraber diğer ta
raftan öğretmen sıkıntısını gMermek amaciyle 42 sayılı Kanun hükümlerine göre emekliye ayrı
lan, Millî Eğitim 'hizmetinde çok faydalı olacaklarına inandığımız kıymetli ve tecrübeli subay
larımızın öğretmenliğe tâyinleri cihetine gitmek zaruretini duymaktayız. 

Orta dereceli okullara ilk tâyinleri yapılan öğretmenler, meslekî tecrübeler iktisabedebilmele-
ri için tecrübeli öğretmenlerin önderliğinde 1702 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi gereğince âza
mi 2 yıl staj devresi geçirirler. Emekli subaylarımız mesleki icabı esasen yetiştirici durumunda 
olduklarından ve uzun müd'det kendi meslek bünyesinde kâfi derecede tecrübe sahibi bulunduk
larından öğretmenlik için ayrıca bir staja tâbi tutmayı ihtiyaç duymamaktayız. 

IBu itibarla 1702 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi hükmü dışında bırakılmışlardır. 
439 sayılı Kanunun 5 nci maddesi hükmü orta dereceli okullara alınacak öğretmenlerin asga

ri ve âzami bir yaş (haddi tâyin etmiş olmakla beraber adı geçen emekli subaylarımız yukarda 
da bahsedildiği üzere meslekleri icabı yetiştirici durumda bulunmaları ve orta dereceli okulları
mızda had safhada bulunan öğretmen sıkıntısı da dikkate alınarak ve eğitim seferberliğinin ger
çekleştirilmesinde de büyük rol oynıyaeakları bir hakikat olduğundan keza bu kanun hükmü dı
şında tutulmuşlardır. 

Emekli subaylarımızın emekliye ayrıldıkları tarihteki müktesep hak ve maaşları ile öğretmen
liğe tâyin edilelbilmesi için bu maaşlarına tekabül eden kadroların alınması zaruri olduğundan 
mezkûr kanun tasarısına bağlı cetvelde gösterilen kadrolar 7340 saylılı Kanuna bağlı 1 sayılı 
cetvele ilâve edilmiştir. 

Sosyal îşler Komisyonu raporu 
T. C. 

Millî Birlik Komitesi 19 . 10 . 1960 
Sosyal İsler Komisyonu 

Esas No. 2/76 
Karar No. 31 

Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

Komisyonumuza havale olunan «O'Kan Sezai'nin 42 sayılı Kanun gereğinee emekliye ayrılan 
subaylardan isteklilerin öğretmenliğe alınması hakkında kanun teklifi»' Millî Eğitim Bakanlığı 
temsilcilerinin iştirakiyle tetkik ve müzakere o'undu. 
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Gerekçede belirtildiği gibi Millî Eğitim Bakanlığına bağlı ortaöğrenim müesseselerinde fazla 

sayıda Öğretmene ihtiyaç 'vardır. Şöyle ki : Ortaöğrenime bağlı 'okullarda boş olan öğretmenlik
lerin sayısı 4 000, Teknik öğretime bağlı orta dereceli 'okullarda ise kültür derslerinde 221, mes
lekî ve teknik derslerinde 592 kadardır. Bu durumun meydana gelmesinde nüfus artışı ile oran
tılı olarak okul ihtiyaçlarının ve halkımızın öğrenime karşı ilgilerinin artmasının önemli bir payı 
bulunmakla beraber plânsız, programsız şahsi ve politik sebeplerle rasgele okul açılmasının bü
yük rolü vardır. Bu durum karşısında her şeyden evvel normal yollardan gidilerek öğretmen ye
tiştirmede yeni tedbirlere gidilmelidir. Bugün Millî Eğitim Bakanlığında 'bu yolda alınmış bâzı 
tedbirler varsa da kifayetli sayılamaz. Her şeyden evvel son yıllarda maddi ve mânevi bakımlar
dan ihmale uğradığı için mesleke karşı çok azalan ilginin artırılması için çalışılması gerekir. 

Diğer taraftan bu yoldan öğretmen yetiştirilmesi ister istemez senelere muhtaç bir iştir. Bu 
bakımdan ayrıca öğretmen yetiştirmede muvakkat ve acele tedbirlere ihtiyaç vardır. Ancak bu 
yola gidilirken de öğretmen yetiştirilmede iki esaslı hareket noktasının imkânlar nispetinde göz 
Önünde tutulması lâzımdır. Bu iki esastan birisi öğretmeni okutacağı dersler bakımından hazırla
mak, ve yoklamak; ikincisi meslekî formasyon vermek yani öğretmenlik için lüzumlu olan meslek 
bilgileri ve tatbikatında hazırlamak ye yoklamak. 

Elimizde bulunan tasarı bu açılardan ele alındığında : Yüksek tahsil »görmüş, olan emekli su
bayların ortaokul, liseler ve muadili okullarda acık bulunan derslere öğretmen olarak tâyinleri 
uygun bir tedbirdir. 

Bnnlar, emeklilik durumları kaldırılmak suretiyle orduda kazandıkları ımaaş dereceleriyle 
asîl öğretmen 'olarak tâyin edilmelidirler. 

Yukarda arz edildiği üzere öğretmen yetiştirmede hâkim iki prensipten birincisi, yani öğretme
nin okutacağı ders için hazırlanması konusunun,sözü geçen emekli sulbaylr yüksek tahsil görmüş 
olduklarından, istekleri ve hazırlıkları göz önünde bulundurulmak ve Millî Eğitim Bakanlığınca 
hazırlanacak bir yönetmeliğe göre tâyinleri yapılmak suretiyle halli mümkün görülmektedir. 

Meslekî formasyona gelince; bu hususta bâzı hazırlıklara, denemelere ihtiyaç vrdır. Çok bilgi
li bâzı kimselerin bilgilerinden öğretmenlikte faydalanılmadığı çok görülmüş olaylardandır. Bil
gili olmakla bu bilgileri öğretmek arasındaki farkı izaha lüzum görmüyoruz. Kanun tasarısına gö
re sözü geçen emekliler orduda kazandıkları maaş dereceleriyle asîl öğretmen kadrolarına alına
caklar ve yeni mesleklerinin bütün haklarına ve vecibelerine sihibolacaklardır. Bugün okulları
mızda vazife alan öğretmenler staj devresinden, birtakım teftiş ve murakabe usullerinden geçerek 
öğretmenlik mesleki bakımından başarılarını tesbit ettirmek suretiyle bu derecelere ulaşmışlar
dır. Bu itibarla emekli subayların asîl öğretmen olarak bu derecelerde yer almadan evvel kısa "da 
olsa bir deneme devresi geçirmeleri hizmet bakımından da istekliler yönünden de zaruri ve lüzum
ludur. !Bu staj en az altı ay en çok bir yıl devam etmelidir. Esasen staj erlik öğretmenlik mesle
kine' giriş bakımından bir unvan maMyetini taşımaktadır. Bu müddet içinde mesleke 'girecek ar
kadaşlarımız müstakil olarak ders okutacaklardır. Yalnız 1702 numaralı Kanunun 4 ncü madde
sinde belirtildiği gibi okul müdürü ve müfettişler tarafından dersleri teftiş edilmek suretiyle öğretmen
lik (bakımından ehliyetli bir şekilde meslekî formasyona katılacakları sağlanacaktır. 

Kanun tasarısına bağlı cetvelde gösterilen 3, 4, 5, ve 6 ncı derecelerden 1 150 kadro Millî Eği
tim Bakanlığına bağlı orta dereceli okulların kadrolarına eklenmektedir. Emekli subayların asîl 
öğretmen olarak tâyinleri derpiş edildiğine 'göre, kendilerinin Devlet hizmetinde kazanmış olduk
ları derecelerle öğretmenliğe tâyinleri özlük »haklarının tabiî bir neticesidir. 

Bugün yukarda sözü geçen maaş derecelerinde yer alan ve ortaöğretim kadrolarında vazife 
görmekte olan kıdemleri 25 - 40 yıl arasında değişen öğretmenlerden bulundukları derecelerde 
usulü veçhile başarıları tesbit edilmiş bulunan t 040 öğretmen (ilişik cetvel 1) 1 - 2 yıldır kad
rosuzluk yüzünden terfi edememiş durumda beklemektedirler. 

Diğer maaş derecelerimde terfi bekliyenlerin sayısı da 751 dir. Bu durum düzeltilmeden emekli 
subaylarımızın yeniden ihdas edilecek yüksek maaş derecelerindeki kadrolara atanmaları suretiyle 
mesleke yeniden girmeleri halinde, bu durum bugün sayıları 13 000 i bulan ve bir kısmı kadro-

( S. Sayısı : 128 ) 



— 3 — 
suzluk yüzünden terfi edememenin teessürü içinde bulunan ortaöğrenim öğretmenlerini hoşnutsuz 
ve işlerine karşı isteksiz bir hale sokacaktır. Bu suretle mesleke öğretmen kazandırmak için düşü
nülen bir tedbir, meslekten birçok öğretmenin ayrılmasına da sebebolabilecektir. Bu halde hizme
tin esaslı bir surette zarar görmesi kuvvetle muhtemeldir. Bu sebeple bu kanunla birlikte sözü ge
çen öğretmenlerin terfilerini sağlıyacak lüzumlu kadrolar da emekli subayların tâyinleri için ge
rekli kadrolarla birlikte, kanun tekniği yönünden yeniden kaleme alınarak ayrıca bir metinde gös
terilmiştir. 

Diğer taraftan kanun metninde yer almıyan ve alması da gerekmiyen bir cihet olmakla beraber 
tasarı ile yakından ilgisi dolayısiyle şu ciheti de belirtmeyi faydalı buluyoruz. Millî Eğitim Ba
kanlığı ile yapılan temaslara göre bugüne kadar öğretmenlik isteği ile başvuran emekli subayların 
1 022 si istanbul, İzmir ve Ankara gibi merkezlerde ve 200 kadarı da bu merkezler dışında vazife 
almak üzere müracaatte bulunmuşlardır. Bugün Türkiye içinde bu merkezlere ve benzerlerine tâ
yin yapılması Bakanlıkça bir usule bağlanmış durumdadır. Meslekte 20 - 30 yıl hizmet ettikten 
sonra çocuklarının öğrenimi, karı - koca durumu, kendilerinin veya eşlerinin hastalıkları gibi ciddî 
mazeretlerle bu merkezlere nakil ve tâyinlerini istiyen öğretmenler sıraya alınmışlardır. Yıllardan 
beri sıralannm gelmesini ve bu yerlere tâyinlerini beklemektedirler. Bakanlık haklı olarak bu 
merkezler dışındaki okulları boşaltmamak için sıra bekliyen öğretmenleri peyderpey bu merkez
lere nakletmekte, bu arada bu merkezlerde boşalan dersleri bir müddet ücretli öğretmenlerle 
idare etmektedir. Mesleke yeniden girecek emekli subayların, bu merkezlere tâyinleri müntesip hak 
sahiplerinin haklarını ihlâl etmiyeeek şekilde Millî Eğitim Bakanlığının prensipleri dâhilinde tâ
yinleri yapılmalıdır. 

Yukarda belirtilen prensipler muvacehesinde kanun metni yeniden kaleme alınmıştır. 

İktisat Komisyonuna gönderilmek üzere Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Sosyal İşler Komisyonu 
Başkanı 

Küçük Sami Esin Numan Gürsoytrak Suphi Kaplan Mustafa 

Karan Muzaffer özdağ Muzaffer Özgüneş Mehmet Solmazer îrfan 

Türkeş Alparslan Yüdtz Ahmet 

(Eopara ekli cetvel) 

CETVEL [1] 

Maaş 

100 
90 
80 
70 

Sıra bekliyen 
öğretmen adedi 

154 
165 
354 
367 

1 040 
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Sosyal tşler Komisyonu raporu 

T. C. 
Millî Birlik Komitesi 19.10.1960 

Soysal tşler Komisyonu 
Esas No : 2/76 
Karar No : 32 

Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

Komisyonumuza havale olunan «O'Kan Sezai'nin 42 sayılı Kanun gereğince emekliye ayrılan 
subaylardan isteklilerin öğretmenliğe alınması hakkında kanun teklifi» tetkik ve müzakere olundu. 

Yapılan incelemede; sözü geçen subayların öğretmenliğe kabulünü temin eden kanunla bunlara 
tahsis olunacak kadroların kanun tekniği bakımından ayrı metinlerde tasrihine lüzum görülmüştür. 

42 sayılı Kanunla emekliye sevk edilen subaylardan isteklilerin orduda kazandıkları maaş de
receleriyle, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı orta dereceli okullara stajyer öğretmen olarak tâyin
lerini mümkün kılacak kadrolar bu kanunla sağlanmaktadır. 

Şöyle ki : Bu suretle öğretmenlik isteğinde bulunan emekli subayların sayısı 1 150 dir. Bunların 
maaş derecelerine tekabül eden lüzumlu kadrolar ve bu kadroların bir yıllık tutarı olan ödenek 
miktarı gerekçeye ilişik (A) cetvelinde gösterilmiştir. Buna göre 3, 4, 5 ve 6 ncı dereceden 1 150 
aded kadronun bir yıllık tutarı 17 130 000 liradır. Diğer taraftan sözü geçen emekli subayların 
ortaöğretim okullarına tâyinlerini kolaylaştırmak maksadiyle hazırlanmış olan kanunun gerekçe
sinde de arz edildiği üzere, bu kadrolar içinde yer alan ve 1 - 2 yıldır kadrosuzluk yüzünden ter
fileri yapılamamış öğretmenlerin mağduriyetlerini gidermek için bunların terfilerinin de emekli 
subayların tâyinleri ile birlikte derpiş edilmesi prensip itibariyle uygun görülmüştür. Bunların 
terfileri için muhtelif maaş derecelerinden 460 kadro ile mecburi hizmete tâbi öğretmen yetiştiren 
müesseselerden mezun olup da yine kadrosuzluk yüzünden asli maaşlı öğretmenliklere tâyin ve bu 
suretle stajyerlikten de kurtulamıyan 500 ortaöğretim öğretmeni için 11 nci dereceden lüzumlu 500 
kadro ile birlikte 960 kadro bu maksat için ilâve edilmiştir. Bu suretle eklenen 960 kadronun bir 
yıllık tutarı da 7 460 400 liradır. Ancak malî yılın bitmesine 4 ay kalmış olduğuna göre 42 sayılı 
Kanun gereğince emekliye ayrılan subaylar için eklenmesi teklif edilen kadroların 1960 malî yı
lına isabet eden 4 aylık miktarı 5 710 000 ve öğretmenlerin terfii için 4 aylık miktar da 2 466 000 
lira tutmaktadır ki ceman 1960 bütçesine eklenmesi gereken ödenek miktarı 8 176 000 lirdaır. 

Kanun tasarısının ilişik (1) No.lı cetvelde Ortaöğretim Umum Müdürlüğüne bağlı okul ve ku
rumlar başlığı altındaki (1) numaralı cetvele ilâve edilmesi gereken kadroların tamamı gösteril
mektedir. 

Gerekçeye bağlı (B) cetvelinde ise halen bu kuram emrinde bulunan kadroların sayıları ile 
(3) numaralı (L) cetvelinde mevkuf tutulan kadroların sayıları gösterilmiştir. 

Halen ortaöğretim okullarındaki bütün münhallerle sıra beklenen merkezler dışındaki münhal 
öğretmenliklerin sayısını gösterir cetvel ilişiktedir. 

îktisat Komisyonuna gönderilmek üzere Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Sosyal işler Komisyonu 
Başkam 

Küçük Sami Esin Numan Gürsoytrak .Suphi Kaplan Mustafa 

Karan Muzaffer özdağ Muzaffer özgüneş Mehmet Solmazer İrfan 

Türkeş Alparslan Yıldız Ahmet 
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(Rapora ekli cetvel) 

CETVEL (A) 

(Ortaöğretimde terfi müddetlerini doldurup da kadro 
bekliyenler için kullanılacaklar) 

D. 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

Memuriyetin nev'i 

Öğretmen 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Aded 

22 
72 
50 
70 
40 
06 
40 
100 
500 

Maa§ 

1 500 
1 250 
1 100 
950 
800 
700 
600 
500 
450 

portesi 

396 000 
1 080 000 
660 000 
798 000 
384 000 
554 400 
288 000 
600 000 

2 700 000 

960 7 460 400 

42 sayılı Kanun hükümlerine göre emekliye ayrılan subaylar 
için lüzumlu kadrolar 

350 1 500 6 300 000 
350 1 250 5 250 000 
250 1 100 3 300 000 
200 950 2 280 000 

1 150 17 130 000 

(Rapora ekli cetvel) 

CETVEL (B) 

7340 sayılı Kanunla alman kadrolar 

D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

öğretmen 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

96 
225 
454 
579 
943 
557 
1238 
1193 
2868 

1 500 
1 250 
1 100 
950 
800 
700 
600 
500 
450 

8153 

3 öğretmen 
4 » 
5 » 
6 » 
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Bunlardan 3 sayüı cetvelde mevkuf olan kadrolar 

D. 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

Memuriyetin nev'i 

öğretmen 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Aded 

8 
14 
60 
— 
44 
47 

182 
34 

Maaş 

1 500 
1 250 
1 100 

— 
800 
700 
600 
500 

389 

(Raporlara bağlı cetvel) 

ORTAÖĞRETİM 

Bütün mûnhaller 

Edebiyat 
Felsefe 
Tarih 
Coğrafya 
Edebiyat grupu 
Matematik 
Tabiiye 
Fizik 
Bamya 
Fen grpu 
Fransızca 
Almanca 
İngilizce 
Beden eğitimi 
Kesim - îş 
Müzik 

63 
40 
21 
19 

437 
127 
44 
88 
72 

662 
210 
19 

164 
420 
488 
469 

Sıra beklenilen merkezler 
dışında kalan mûnhaller 

Edebiyat 
Felsefe 
Tarih 
Coğrafya 
Edebiyat grupu 
Matematik 
Tabiiye 
Fizik , 
Kimya 
Fen grupu 
Fransızccâ 
Almanca 
İngilizce 
Beden eğitimi 
Resim - tş 
Müzik 

34 
35 
15 
8 

230 
86 
28 
77 
61 

351 
164 

3 
72 

347 
379 
385 

Toplam 3337 2275 
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Meslekî ve teknik öğretim 

Bütün 
münhaller 

74 
33 
20 

19 
49 
11 
36 

Edebiyat grupu 
Fen grupu 
Fransızca 
Almanca 
İngilizce 
Beden eğitimi 
Besim 
Müzik 

Sıra dışı 
münhaller 

33 
7 

21 

16 
43 
11 
24 

242 Yekûn 155 

Meslekî dersler 

Tesviyeci 
Demirci 
Marangoz 

270 
177 
145 

Yekûn 592 
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İktisat Komisyonu raporu 

T. C. 
Millî Birlik Komitesi 2. IX. 1960 

İktisat Komisyonu 
No. 2/76 
K. No. 

Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

O'Kan Sezai'nin, 42 sayılı Kanun gereğince emekliye ayrılan subaylardan isteklilerin öğret
menliğe alınması hakkındaki kanun teklifi ile Sosyal İşler Komisyonunun raporları komisyonu 
muza havale edilmiş olmakla tetkik ve müzakere edildi. * 

Kanun teklifi, gerekçesinde yazılı mucip sebeplere istinaden 42 sayılı Kanuna göre emekliye 
ayrılmış olan subaylardan istekli olanların öğretmenliğe tâyinini ve orta öğretim müdürlüğüne 
bağlı kadroların artırılmasını istihdaf etmektedir. \ 

Teklifi bidayeten tetkik eden Sosyal İşler Komisyonu, gerek emekliye ayrılmış olan subayla
rın öğretmenliğe alınması ve gerek öğretmen kadrolarının artırılmasına mütaallik hususların bir 
metin halinde tedvini kanun tekniğine uymadığından bu iki hususu tefrik etmek suretiyle bun
ların ayrı ayrı hükümleri ihtiva eden metinler haline getirilmesini uygun görmüş ve kanun tekli
fini bu şekle ifrağ etmek suretiyle kabul etmiştir. 

Her iki kanun teklifinin ihzarını mucip sebepler Sosyal İşler Komisyonunun ayrı ayrı hazırla
mış olduğu raporlarda arz ve izah edilmiş bulur inaktadır. ' 

Mezkûr komisyonun hazırlamış oldukları metinler komisyonumuzca müzakereye esas tutulmuş 
ve cetveli ile birlikte aynen kabul edilmiştir. 

Millî Birlik Komitesinin tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

İktisat Komisyonu Balkanı Üye üye 
Kuytak Fikret Aksoyoğlu Refet Bay kal Rifat 

Üye Üye Üyo Üye 
Erm Vehbi Karavelioğlu Kâmü Koksal Osman özkaya M. Şükran 

Üye Üye 
Soyuyüce Şefik Taşar Dündar 
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O'KAN SEZAİ'NİN TEKLİFİ 

42 sayılı Kanun gereğince emekliye ayrılan su
baylardan isteklilerin öğretmenliğe alınması 

hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — 42 sayılı Kanun hükümlerine 
göre emekliye ayrılan subaylardan istekliler Millî 
Eğitim Bakanlığına bağlı orta dereceli okullara 
439 sayılı Kanunun 5 ve 1072 sayılı Kanunun 
4 ncü maddesinde gösterilen şartlar aranmaksı
zın emekliye ayrıldıkları maaş derecelerine teka
bül eden kadroya öğretmen olarak tâyin edilir
ler, 

'MADDE 2. — Birinci maddede zikredilen 
emekli subayların öğretmenliğe tâyin edilebilme
leri için bu kanunun yayımı tarihinden itibaren 
. . . . . . . . tarihine kadar Millî Eğitim Bakanlığı
na müracaat etmeleri şarttır. Bu tarihten son
ra yapılacak müracaatler dikkate alınmaz. 

MADDE 3. — 4926 sayılı Kanuna bağlı 1 sa

yılı cetvelin 6949 ve 7340 sayılı kanunlarla deği
şik Orta öğretim Genel Müdürlüğüne bağlı okul 
ve kurumlar kısmına ekli cetvelde gösterilen kad
rolar ilâve edilmiştir. 

Bu kadrolar emekli subayların öğretmenliğe 
tâyinleri için lüzumuna göre Millî Eğitim Ba
kanlığına bağlı orta dereceli bütün okullar için 
kullanılır. 

lEkli cetvelde gösterilen kadrolar 
tarihinden sonra diğer öğretmenlere tahsis edile
bilir. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinden 
itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
vürütür. 

D. 

O'Kan Sezai'nin teklifine bağlı 

CETVEL 

Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

3 öğretmen 
4 > 
5 » 
6 » 

350 1 500 
350 1 250 
250 1 100 
200 950 
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SOSYAL tŞİİER KOMİSYONUNUN 

DE(MŞTÎRÎŞİ 

Millî Eğitim Bakanlığı Kuruluş kadrolariyle 
merkez kurulu ve görevleri hakkındaki 2287 
sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair olan 
4926 sayılı Kanunla ek ve zeyilleri bulunan ka
nunlarda değişiklik yapılması hakkındaki 6949 
sayılı Kanuna bağlı cetvellerde tadilât yapılma
sına dair olan 7340 sayılı Kanunla alınan kadro

lara ilâve yapılması hakkında Kanun 

MADDE 1. — 7340 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetveldeki (Lise ve ortaokullar öğretmen 
ve memurları) başlığı altındaki kadrolara bu ka
nuna'bağlı cetvelde yazılı kadrolar ilâve edilmiş
tir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinden 
itibaren yürürlüğe girer. ..» 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Sosyal îşler Komisyonunun deği§tirişi 

CETVEL 
D. 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

Memuriyetin nev'i 

öğretmen 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Aded 

372 
422 
300 
270 
40 
66 
40 

100 
500 

Maaş 

1 500 
1 250 
1 100 

960 
800 
700 
600 
500 
450 
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SOSYAL İŞLER KOMİSYONUNUN 

/ DEĞ-IŞTİRÎŞit 

42 sayılı Kanun gereğince emekliye ayrılan 
subaylardan isteklilerin öğretmenliğe alınması 

hakkında Kanun 

MADDE 1. — 42 sayılı Kanun bükümlerine 
göre eimdkliye ayrılan subaylardan istekliler omcik-
liye ayrıldıikları maaş dereceleriyle orta dereceli 
okullara ytajyer öğretmen olaralk atanırlar. 

Bunlar hakkında 439 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesi uygrulanımaız. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihindir 
yürürlüğe «'irer. 

MADDİ] 8. — Bu kanun hükümlerini Millî 
Eğitim Bakanı yürütür. 
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S. S A Y I S I : I 2 5 
Devlet Demiryolları işletmesi Genel Müdürlüğü işçilerine mesken 
yaptırılması için borç para verilmesine dair olan 5954 sayılı Ka
nunun 6173 sayılı Kanunla muaddel 1 ruci maddesinde değişiklik 
yapılması- ve bu kanuna bir madde eklenmesi hakkında kanun 
tararısı ve Güvenlik ve İktisat komisyonları raporları (1 /110) 

T. C. 
Başbakanlık 12 . W . 1960 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

S ay t : 71-1266/2463 
Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

Bakanlar Kurulunca Millî Birlik Komitesine arzı 5 . 10 . 1960 tarihinde kararlaştırılan «Devlet 
Demiryolları İşletlmcsi Genel Müdürlüğü işçilerin" mesken yaptırılması için borç para verilmesine 
dair olan 5954 sayılı Kanunun 6173 sayılı Kanunla muaddel 1 ne i maddesinde değişiklik yapılması 
ve bu kanuna bir madde eklenmesi hakkında kanun tasarısı» gerekçesiyle birlikte ilişik olarak sunul
muştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederini. Devlet Başkanı ve Başbakan 
Org. 

Cemal Gürsel 

GEREKÇE 

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü müseeee] ve daimî işçilerini mesken sahilin yapmak gayesiyle. 
23 . 6 . 1.952 tarihimde yürürlüğe konulan 5954 sayılı Kanun gereğince, adı geçen işletme işçilerine, 
TCDD İşçileri Emekli Sandığı tarafından (5 000) liraya kadar mesken kredisi verilmiş ve sonradan 
bu paranın kifayetsizliği dikkate alınarak kredi miktarı 24 . 7 . 1053 tarihinde yürürlüğe giren 6173 
sayılı Kanunla (7 500) liraya çı'kaırılmıştvr. 

T OD D İşlenmesinin fabrika ve atelye gibi tesislerinin bulundukları büyük şehirlerde bilhassa son 
yıllarda görülen nüfus artışı buralarda mesken ihtiyacını artırmış ve bunun neticesi olarak inşaat 
malzemesi ile elemeği de normalin üstüne yükselmiştir. Bu durum karşısında Demiryol işçilerinin aile 
vaziyetine elverişli ve sağlık şartlarını haiz bir meskenin yapılması için en az (K5 000) liraya ihtiyae-
olduğıı anlaşılmıştır. 

Nitekim geçen yıl Eskişehirlde 207 kişilik Demiryol işçi grupunun iştirak ettiği Yapı Kooperatifi 
tarafından yapılmaya başlanmış bulunan meskenler (7 500) liranın yetişmemesi yüzünden yarım kai
ni iştir. Hiç şüpihe yok ki, bu halin devamı işçilerin zararına olduğu gibi millî servetimizin de ziyan ve 
heder olmasını inıtacöder. 

Şu nototayı da belirtmek yerinde olur ki, 5954 sayılı Kanun hükümleri adı gecen sandık sermaye
sinin' ü/c 50 sinin menken fonuna tahsisini kaibul ettiğinden bu limit muhafaza edilmek şart iyi e kredi 
miktarı (15 000) liraya çikarildığı takdirde yarı in kalan meskenlerin ikmali temin edileceği gibi yeni
den üç. yüzden fazla işçinin de kredi artışından (takriben altı milyon lira tahsis edilebilecektir.) Fay
dalanılarak mesken sahibi olmaları mümMinkMr. 

Bu maksatla, 5954 sayılı Kanunun 6173 sayılı Kanunla muaddel 1 nci maddesinin son fıkrasında 
miktarı belirtilen mesken kredisinin (15 000) lirıya' çıkarılması lüzumlu görülerek tasarının 1 ulu 
maddesi (teklif edilmiştir. 

*\ 



işçilere mesken yaptırılması için borç para veri i meşinden maksat, hakiki ihtiyaç içinde bulunan ba 
zümreyi sıhhi birer mesken sahibi yapmaktan ibaretttir. Hal böyle olunca, meskenlerin başkalarına 
intikalinin önlenmesi ve mevzuun bir kazanç vasıtası yapılmasına mâni olunması zaruridir. Bu dü
şünce ile hazırlanan ek maddede, meskenlerin 20 yıl müddetle bankalarına devir ve temlikini ve kira
ya verilmesini önliyen hükümlere yer verilmiş olup maddenin ikinci paragrafında meskenlerin hangi 
ahvalde kiraya verilebileceği tasrih edilmiş ve son paragrafta da veralset ve intikale mütedair umumi 
hükümlerin mahfiliz bulunduğu belirtilmiştir. 

Tasarının geçici maddesi, kredi kifayetsizliği yüzünden yarım kalan 207 meskenin inşasının tamam
lanmasını mümkün kılmak mafcsadiyle sevk edilmiştir. 

3 ncü madde kanunam yürürlük tarihini ve 4 neti madde de kanun hükümlerini yürütmeye memur 
Bakanlıkları tesbit etmektedir. 

Güvenlik Komisyonu raporu 

T. C. 
Millî Birlik Komitesi 26 . 10 . 1960 
Güvenlik Komisyonu 

Esas No: 1/110 
Karar No: 62 

Yüksek Başkanlığa 

«Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü işçilerine mesken yaptırılması için borç para 
verilmesine, dair olan 5954 sayılı Kanunun 617;3 sayılı Kanunla muaddel birinci maddesinde değişik
lik yapıliması ve bu kanuna bir maldde eklen'mesl» hakkında hazırlanmış ve Bakanlar Kurulunca 
Millî Birlik Komitesine arzı kararlaştırılarak Başbakanlığın 12 . 10 . 1960 tarih ve 71-1266/2463 sa
yılı yazısı ile gönderilmiş ve kami'syomımuza havale buyurulmuş olan kanun tasarısı, [Jlaştırma Ba
kanlığı .temsilcisinin huturu ile tetkik ve müzakere edildi. 

Tasarının birinci maddesi ile yapılmak istenen değişiklik, 5954 sayılı Kanunun birinci maddesinir. 
tadili hakkındaki 6173 sayılı Kanunun birinci maddesinde borç olarak verilebileceği beyan olunan 
7 500 liranın 15 000 liraya iblâğından ibarettir. 

(Gerekçede beyan olunan sebepler dolayısiyle, borç olarak verilebilecek olan miktarın 15 000 liraya. 
çıkarılması komisyonumuzca da uygun görülmüş ve ancak, daktilo hatası olduğu tahmin edilen bi
rinci fıkradaki (... müseeeel hizmetli...) kelimesi (... müseeeel hizmeti...) şeklinde düzeltil erek birinci 
madde yeniden yazılmıştır. 

Tasarı ile ilâvesi teklif olunan ek madde, 5954 sayılı Kanunda olmıyan yeni hükümleri ihtiva et
mektedir. 

(rerekçeye göre; maksat ve gayeden uzafclaşılmamak için mesken salhilbi olmaları düşünülen işçilerin, 
borç para alarak yaptıracakları meskenleri başkalarına satmamaları ve bu işin bir kazanç vaısıtaisı haline 
getirilmemesi prensibi göz önünde bulundurularak, ek maddenin ilâve edildiği anlaşılmaktadır. 

Tetkik olunan ok maddede, bu hususu sağlıyaeak hükümler konduktan başka, yaptırılan meskenle
ri]!, münhasıran sahiplerinin ikametlerine mahsus alacağı ve ancak ikameltgâlhlarını başka bir şehir, 
kasaba veya köye nakletmeleri halinde kiraya verebileceklerine işaret edilmiş bulunmaktadır. 

Borç olarak verilen ve âzami miktarı, bu teklifin kanunlaşması halinde 15 000 lirayı bulabile
cek olan para ile, işçilerin iş yerleri yakınında mesken inşa etmeleri kaaıbil olmıyaibilir. Bu tak
dirde, iş yerleri yakınında müsait şartlarla kiralı veya kirası/ oturmaları mümkün olabilecek olan 
işçilerin, borç para al arak- uzak mahallerde yaptırabildikleri meskenlerde oturmaları mecburiye
tinin kendilerine tahmil edilmesi; hem tatbikat bakımından, hem de işten ayrıldıkları zaman bir 
yuvaya saihibolm al arını engeli iyecek ağır bir şart olarak mütalâa edilmiş ve bu sebeple, teklif 
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olunan ek maddenin birinci fıkrasında (...münhasıran sahiplerinin ikametine mahsus olup...) diye 
yazılı bulunan cümle ile (ve kiraya verilemez) kayıtları ve ikinci fıkrasının tamamı çıkarılarak 
madde yeniden yazılmıştır. 

Geçici madde ile 3 ncü ve 4 ncü maddeler aynen ipka edilmiştir. 
Havalesi gereğince İktisat Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Güvenlik Komisyonu 
Başkanı Başkanvekili Sözcü Kâtip 

özdüek Fahri Yurdakuler Muzaffer Er Ahmet Akkoyunlu Fazıl 

Üye Üye Üye Üye 
Ataklı Mucip Kabibay Orhan Kaplan Kadri Karaman Suphi 

Üye Üye Üye 
Köseoğlu Münir Madanoğlu Cemal Ulay Sıtkı 

iktisat Komisyonu raporu 
T. C. 

Millî Birlik Komitesi 
îktisat Komisyonu 2 . 11 . 1960 

Esas No : 1/110 
Karar No : 97 

Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü işçilerine mesken yaptırılması için borç para ve
rilmesine dair olan 5954 sayılı Kanunun 6173 sayılı Kanunla muaddel birinci maddesinde değişiklik 
yapılması ve bu kanuna bir madde eklenmesi hakkında hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca Millî 
Birlik Komitesine arzı kararlaştırılıp Başbakanlığın 12 . 10 . 1960 tarihli ve 71-1266/2463 sayılı tez
keresiyle gönderilen kanun tasarısı Güvenlik Komisyonu raporiyle birlikte komisyonumuza havale edil
miş olmakla tetkik ve müzakere edildi. 

Kanun tasarısı, gerekçesinde yazılı mucip sebeplere istinaden Devlet Demiryolları ve Limanları İş
letmesi Genel Müdürlüğü hizmetlilerine mesken yapmak şartiyle 5954 sayılı Kanunun 6173 sayılı Ka
nunla değiştirilen birinci maddesi hükmüne göre 7 500 lira olarak verilecek borç para miktarının 
15 000 liraya çıkarılmasını teminen mezkûr kanunun birinci maddesinin tadilini ve 5954 sayılı Kanu
na bir madde eklenmesi suretiyle inşa edilen; meskenlerin tasarruf ve istimalinin tesbitini ve bir ge
çici madde ile de haliinşada bulunan meskenler için de sahiplerinin bu kanun hükümlerinden fayda
lanmasını istihdaf etmektedir. . 0 

Tasarıyı, bidayeten tetkik eden Güvenlik Komisyonu, maddeler üzerinde gerekli değişikliği yap
mak ve bu değişikliğin sebeplerini raporunda belirtmek suretiyle kabul etmiştir. 

Bugünkü inşaat maliyetleri nazarı itibara alınmak suretiyle ihzar edilmiş bulunan kanun tasarı
sının şevkini mucip sebepler komisyonumuzca da yerinde görülerek Güvenlik Komisyonunun ihzar 
ettiği metin üzerinden maddelerin müzakeresine geçilmiş ve mezkûr komisyonun tesbit etmiş olduğu 
metin komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 

Millî Birlik Komitesinin tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

İktisat Komisyonu Başkanı Üye Üye Üye 
Kuytak Fikret Aksoyoğlu Refet Hay kal Rifat Ersü Vehbi 

Üye Üye Üye Üye 
Karavelioğlu Kâmil Koksal Osman özkaya M. Şükran Soyuyüce Şefik 

Üye 
Taşar Dündar 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlü
ğü işçilerine meskeni yaptırılması için borç para 
verilmesine dair olan 5954 sayılı Kanunun 6173 
sayılı Kanunla muaddel 1 nci maddesinde deği
şiklik yapılması ve bu kanuna bir madde eklen

mesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 5954 sayılı Kanunun 6173 sa
yılı Kanunla muaddel 1 nci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 1. — Devlet Demiryolları ve Liman
ları İşletme Genel Müdürlüğü İşçileri Emekli 
Sandığı sermayesinin % 50 ye kadarı, 5616 sa
yılı Kanuna bağlı (2) sayılı cetvelde gösterilen--
lerden (çıraklar hariç) müseccel hizmetli (8) 
yılı doldurmuş bulunanlara mesken yaptırmak 
şartiyle boreolarak verilebilir. Her yıl bu işe 
tahsis edilecek sermaye Sandık Yönetim Kuru
lunca tesbit edilir. Bir kişiye verilecek borç 
para miktarı arsa bedeli de dâhil olmak üzere 
(15 000 on beş bin) liradan fazla olamaz.» 

MADDE 2. — 5954 sayılı Kanuna aşağıdaki 
madde eklenmiştir. 

EK MADDE — Bu kanuna istinaden borç 
I>ara alınmak suretiyle inşa olunan meskenler 
münhasıran sahiplerinin ikametine mahsus olup 
20 yıl süre ile âhara devir ve temlik edilemez 
ve kiraya verilemez. 

Ancak iş, vazife ve emeklilik dolayısiyle ve
ya hizmetten ayrılma sebebiyle ikametgâhlarını 
başka bir şehir, kasaba veya köye nakletmeye 
mecbur olanlar meskenlerini kiraya verebilirler. 

Veraset ve intikale mütedair umumi hüküm
ler mahfuzdur. 

(GEÇİCİ MADDE —- Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte yapı kooperatiflerine iştirak et
mek suretiyle inşaata başlanmış olup meskenleri 
henüz tamamlanmamış olanların da kredileri 
lüzumuna göre bu kanunla tesbit edilen mikta
ra yükseltilebilir. 

MADDE 3.* 
yürürlüğe girer. 

GÜVENLİK KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİCİ 

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlü
ğü isçilerine mesken yaptırılması için borç para 
verilmesine dair olan 5954 sayılı Kanunun 6173 
sayılı Kanunla muaddel 1 nci maddesinde deği-

»siklik yapılması ve bu kanuna bir madd« eklen
mesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 5954 sayılı Kanunun 6173 sa
yılı Kanunla muaddel 1 nci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 1. — Devlet Demiryolları ve Liman
la ıı İşletme Genel Müdürlüğü İşçileri Emekli 
Sandığı sermayesinin % 50 ye kadarı, 5616 sa
yılı Kanuna bağlı (2) sayılı cetvelde gösterilen
lerden (çıraklar hariç.) müseccel hizmetli (8) 
yılı doldurmuş bulunanlara mesken yaptırmak 
şartiyle boreolarak verilebilir. Her yıl bu işe 
tahsis edilecek sermaye Sandık Yönetim Kuru
lunca tesbit edilir. Bir kişiye verilecek borç 
para miktarı arsa bedeli de dâhil olmak üzere 
(15 000 on beş bin) liradan fazla olamaz.» 

MADDE 2. — 5954 sayılı Kanuna aşağıdaki 
madde eklenmiştir. 

EK MADDE — Bu kanuna istinaden borç 
para alınmak suretiyle inşa olunan meskenler 
20 yıl «üre ile âhara devir ve temlik edilemez. 

Veraset ve intikale mütedair umumi hüküm
ler mahfuzdur. 

'GEÇİCİ MADDE — Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte yapı kooperatiflerine iştirak et
mek suretiyle inşaata başlanmış olup meskenleri 
henüs tamamlanmamış olanların da kredileri 
lüzumuna göre bu kanunla tesbit edilen mikta
ra yükseltilebilir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 
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MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini Maliye 
ve Ulaştırma Bakanları yürütür. 

5 . 10 . 1960 

Derlet Başkanı ve Başbakan Devlet Bakanı 
C. Gürsel 

Devlet Bakanı 
N. Zeytinoğlu 

Millî Savunma Bakanı 
F. özdüek 

Dışişleri Bakanı ve 
Bas. - Yay. ve Turz. B. V. 

S. Sarper 
Millî Eğitim Bakanı 

B. Tuncel 
Ticaret Bakanı 

M. Boydur 
Güm. ve Tekel Bakanı ve 

Maliye B. V. 
F. Aşkın 

Ulaştırma Bakanı ve 
Bayındırlık B. V. 

S. Ulay 
Sanayi Bakanı 
Ş. Kocatopçv 

H. Mumcuoğlu 
Adalet Bakam 

Â. Artus 
içişleri Bakanı 
M. î. Ktzıloğlu 

Maliye Bakanı 

Bayındırlık Bakanı 

Sa. ve So. Y. Bakam 
R. Öner 

Tarım Bakanı 
O. Tosun 

, Çalışma Bakanı 
R. Beşerler 

Ba. - Ya. ve Tu. Bakanı 

Güvenlik >Ko. 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini Maliye 
ve Ulaştırma Bakanları yürütür. 

imar ve iskân Bakanı 
F. Yavuz 

( S. Sayısı : 135 ) 
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S. S A Y I S I 119 
Gürsoytrak Suphi ve Küçük Sami'nin, T. C. Millî Birlik Komitesi 

içtüzüğünün 14 ncü maddesine göre Araştırma ve İnceleme 
kurullarında üye olarak vazifelendirilenlerin özlük haklarına 

dair kanun teklifi ve İktisat Komisyonu raporu (2 /95 ) 

Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

Millî Birlik Komitesi İçtüzüğünün 14 ncü maddesine göre kurulacak Araştırana ve inceleme 
kurulları üyelerinin özlük haklarına dair kanun teklifimizle gerekçesini takdim ediyoruz. 

Gereken işlemin yapılmasını rica ederiz. 
19.10.1960 

Gürsoytrak Suphi Küçük Sami 

GEREKÇE 

M?llî Birlik Komitesi İçtüzüğünün .13 ncü m^ İdesi gereğince kurulan ve 14 ncü ma İdesi gere
ğince seçilen Araştırma ve İnceleme kurulları üyeleri çeşitli Devlet dairelerinden ve görevlerin
den getirilmektedirler. Bunların bir kısmı genel bütçeden maaş alanlardan diğe^ bâzıları da. İk
tisadi Devlet Teşekkülleri mensuplarından ayrılmaktadır. Bu kimselerin meslek ve vazifeleri teş
kilât ve personel kanunlarına veya Memurin Kanununun umumi hükümlerine bağlı bulunmakta
dır. Bu gibilere daimLveya muvakkat olarak yukarda sözü geçen üyeliklerde çalıştık'arı esnada 
53 sayılı Kanun gereğince gündelik ve yıllık verilmekte ise de bu vazifeler için maaş veya ücret 
verilmemektedir. Bu itibarla maaş veya ücretlerimi'asli vazifelerinden alabilmeleri ve özlük hak
larının da mahfuz tutulabilmesi için ilişik kanun tasarısının hazırlanmasına zaruret görülmüştür. 

İktisat Komisyonu raporu 
T. C. 

Millî Birlik Komitesi 26 .10 .1960 
îktisat Komisyonu 

Esas No. : 2/95 
Karar No. : 85 

Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

Gürsoytrak Suphi ve Küçük Sami tarafından yapılan «T. C, Millî Birlik Komitesi İçtüzüğü
nün 14 ncü maddesine göre Araştırma ve İnceleme kurullarında üye olarak vazifelendirilenlerin 
özlük haklarına dair kanun teklifi» kurulumuzda incelenmiş, aşağıda açıklanan bâzı ek değişik
liklerle kabul edilmiştir. 

K"i.nuri teklifinin 1 nci maddesinin ilk paragrafı «Asli vazifelerden izinli sayılma» durumu
nu çok mutlak ve katı bir çerçeve içinde takdimetmiştir. Maddenin teklifteki şekli kurulumuzda 
görevli bâzı üniversite mensupları ile idari görevlerini tam olarak terk edememek durumunda 
bulunanlardan istifadeye imkân bırakmamaktadır. Bu sebeple maddeye «asli vazifelerinin mahiyeti 
işinden tamamen ayrılmaya müsait bulunmıyanlarm görevleri her iki tarafta da devam eder.» iba
resi eklenmek suretiyle elastikiyet sağlanmış, durumları anlatılan şekildeki kimselerden istifade hu
susu, teminat altına alınmıştır. Bir diğer küçük ilâve de, Araştırma ve İnceleme Kurulu üyeleri
nin özlük haklarına mütedair konulmuş hükmün maksadı, üyelerin asli vazifelerinden aldıkları is,-
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tihkaklara halel getirmeme endişesidir. Bu konuda eksik bir hüküm, üyelerin kendi aralarında da
ha önceden teessüs etmiş muvazeneyi bozmakta ve adalet duygusunu zedelemektedir. 

Maddedeki «maaş, ücret, her türlü tahsisatlariyle .tayın bedellerini alırlar» ibaresi üniversite 
öğretim üyelerinin tazminatları ile 6245 sayılı Kanunla alman zaruri gider karşılıkların kapsama
dığından bu eksikliği tttâfi gayesiyle ibare «maaş, yevmiye (6245 sayılı Kanunla verilenler dâslıil), 
ücret, tazminat ve her türlü tahsisatlariyle tâym bedellerini tam olarak alırlar.» şekline ifrağ 
edilmiştir. Bu suretle kurullarda görevli üyeler arasında gerekli muvazene ve teadül sağlanmış bu
lunmaktadır. 

Millî Birlik Komitesinin tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
İktisat Komisyonu Başkanı Üye Üye 

Kuytak Fikret / Aksoyoğlu Refet Baykal Rifat 
Üye N Üye Üye 

Karavelioğlu Kâmil Koksal Osman Özkaya M. Şükran 
Üye 

Taşar Dündar 

* Üye 
Ersü Vehbi 

Üye 
Soyuyüce Şefik 

GÜRSOYTRAK SUPHİ VE KÜÇÜK SAMİ'NİN 
TEKLİFİ 

T. C. Millî Birlik Komitesi İçtüzüğünün 14 ncü 
maddesine göre Araştırma ve inceleme kurul
larında üye olarak vazifelendirilenlerin özlük 

haklarına dair kanun teklifi 

MADDE 1. — Genel ve katma bütçelerle 
İktisadi Devlet Teşekküllerine mensubolup, 
T. C. Millî Birlik Komitesi İçtüzüğünün 14 
ncü maddesine göre Araştırma ve İnceleme ku
rullarında üye olarak vazifelendirilenler asli 
vazifelerinden izinli sayılırlar. Bu süre içinde 
de maaş, ücret ve her türlü tahsisatlariyle ta
yın bedellerini tam olarak alırlar. 

Bunların memuriyetleri ile ilgili her türlü 
hakları mahfuz kalır. İzinli bulundukları müd
det terfi ve tekaütlüklerinde fiilî hizmet olarak 
hesaba katıldığı gibi bunlardan izinli oldukları 
sırada terfi hakkını kazananlar başkaca hiçbir 
işleme lüzum kalmaksızın terfi ettirilirler. 

MADDE 2. — Bu kanun 27 Mayıs 1960 ta
rihinden itibaren yürürlüğe girer, 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini T. C. 
Millî Birlik Komitesi ve Bakanlar Kurulu yü
rütür, 

İKTİSAT KOMİSYONUNUN DEĞÎgTtRlŞÎ 

T. O. Millî Birlik Komitesi İçtüzüğünün 14 ncü 
maddesine göre Araştırma ve İnceleme kurul
larında üye olarak vazifelendirilenlerin özlük 

haklarına dair kanun teklifi 

MADDE 1. — Genel ve katma bütçelerle, 
kamu kuruluşlarına mensubolup, T. C. Millî 
Birlik Komitesi İçtüzüğünün 1.4 ncü maddesine 
göre Araştırma ve İnceleme kurlularında üye 
olarak görevlendirilenler asli vazifelerinden 
izinli sayılırlar. Asli vazifelerinin mahiyeti işin
den tamamen ayrılmaya müsait bulunnııyan-
larm görevleri her iki tarafta da devanı eder. 
üyeler bu süre içinde maaş, yevmiye (6245 sa
yılı Kanunla verilen yevmiyeler dâhil), ücret, 
tazminat ve her türlü tahsisatlariyle tayın be
dellerini tam olarak alırlar. Bunların memuri
yetleri ile ilgili her türlü hakları mahfuz kalır. 
İzinli bulundukları müddet terfi ve tekaütlük
lerinde fiilî hizmet olarak hesaba katıldığı gibi 
bunlardan izinli oldukları sırada terfi hakkını 
kazananlar başkaca hiçbir işleme lüzum kal
maksızın terfi ettirilirler. 

MADDE 2. — Teklifin 2 nci maddesi aynen. 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Teklifin 3 ncü maddesi aynen 
kabul, edilmiştir. 

( S. Sayısı : 119 )• 



S. SAYISI: 123 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı kuruluş ve memurları Kanununa 
bâzı hükümler eklenmesine ve 4258 sayılı Kanuna bağlı kadro 
cetvellerinin değiştirilmesine dair olan 4862 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelde' değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 

ve Sosyal İşler ve İktisat komisyonları raporları ( 1 /74 ) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar m 29.8.1960 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 71 -1238/2016 

Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

Bakanlar Kurulunca Millî Birlik Komitesine arzı 24 . 8 . 1960 tarihinde kararlaştırılan «Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığı Kuruluş ve memurları Kanununa bâzı hükümler eklenmesine ve 4258 
sayılı Kanuna bağlı kadro cetvellerinin değiştirilmesine dair olan 4862 sayılı Kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvelde değişiklik yapılması hakkında Kanun tasarısı» gerekçesi ve ekleriyle birlikte ilişik 
olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Devlet Başkanı ve Başbakan 

" Org. * 
Cemal Gürsel 

G E R E K Ç E 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının merkez ve vilâyetler teşkilâtının mübrem ve müstacel ih
tiyaçlarını karşılamak üzere ve yeniden ihdas olunan bâzı tesisler için bir kısım kadroların ilâve
sine ve bir kısım kadroların da kaldırılmasına lüzum ve zaruret hâsıl olmuş ve bu hususta hazırla
nan tasarının mucip sebepleri kısaca aşağıda gösterilmiştir : 

I - Hukuk Müşavirliği : 
Bakanlığımız teşkilâtının 10 sene evvel 12 653 ten ibaret bulunan personel kadrolarında % 300 

ün üstünde bir artış husule gelmiş bilhassa zata taallûk eden hukuk işleri de aynı nispette 
çoğalmış bu hizmetin 2 hukuk müşaviri 1 kâtiple tedviri imkânsızlığı karşısında 7 nci dereceden 
2 raportör kadrosunun ilâvesi ve 2 nci Hukuk Müşavirinin 1 100 lira olan kadrosunun da kaldırı
larak Vakıflar Umum Müdürlüğü ve Ulaştırma Bakanlığında olduğu gibi 4 ncü dereceden 1 250 li
ralık bir kadronun ihdasına zaruret ve mecburiyet hâsıl olmuştur. 

I I - Malzeme Deposu Müdürlüğü : 
Memleketimizdeki hastanelerle diğer sıhhi müesseselerin gerek adedlerinde ve gerekse hasta ya

taklarında eski senelere nazaran % 300 nispetinde artış kaydedilmiştir. Bu müesseselerde ilâç, ve 
cerrahi alât, tıbbi cihaz, madenî eşya mensucat ve saire gibi bilûmum malzeme ihtiyacının toptan 
mubayaasında ve icabı hale göre stok yapılmasında Hazinenin menfaati olacağı mülâhaza edilmek
tedir. 
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istanbul Mubayaa Komisyonu ile Bakanlığımız Merkez Teşkilâtı tarafından yapılan mubayaalar 

sıhhi müesseselerin günlük ihtiyacını karşılıyabilmekte, her hangi bir fevkalâde hâdisenin vukuu 
halinde sarf edilmek üzere ihtiyaten ilâç ve malzeme stok edilmesi lüzumlu ve zaruri görülmekte
dir. 

istanbul ve Ankara'daki depolarla ve bunlarda çalışan memurlar, ihtiyaca kâfi gelmemektedir. 
Aynı zamanda memleket dâlhilinde teminine imkân bulunamadığı için acenta mümessilleri vasıtasiyle 
hariçten temin olunan ve 6067 sayılı Kanunla yapılan anlaşmaya istinaden Unesco'dan yardım ola
rak gelen ve ihtiyaç hâsıl oldukça istimalinde hem fayda ve hem de menfaat bulunan her çeşit mal
zemenin, Millî Savunma Bakanlığı gibi, stokunun temini halinde sıhhi müesseselerin idame imkân
larına kavuşacağı kanaatine varılmıştır. 

Bu itibarla Kinin Komprime ve Ampulleri imalâthanesi Müdürlüğünün 5 kadrosu kaldırılmak 
suretiyle biri Ankara'da merkeze bağlı, diğeri de istanbul'da olmak üzere tesisinde zaruret görülen 
iki malzeme deposu için lüzumlu kadrolar teklif olunmuştur. 

I I I - Eefik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Enstitüsü : 
1. Bakteriyoloji Tahlil ve Kontrol Şubesi, 
2. Serum ve Aşı Şubesi, ' 
3. Kimya Tahlil Şubesi, 
4. Biyoloji imalât ve Tetkikat Şubesi, 
5. Veteriner Imminoloji Şubesi, 
6. B. C. G. Aşı Şubesi, 
7. Virüs Aşıları Şubesi, 
8. Serum Konsantrasyonu Şubesi, 
Olmak üzere 8 şubeden müteşekkildir. 
Tıbbi malzemelerin ruhsatname istihsaline esas teşkil eden ilk kontrollerinin yapılabilmesi ve 

memleketimizde piyasaya arz edilmiş yerli ve yabancı müstahzarların kontrollerinin de ifası için (2) 
sayılı cetvelde yazılı 4 kadronun kaldırılarak yerine (1) sayılı cetvelde, gösterilen 4 kadronun ilâ
vesi lüzumlu görülmüştür. 

IV - Hastaneler, sağlık ve sosyal yardım kurumları : 
6274 sayılı Kanundan istifade eden ve kadro imkânsızlığı yüzünden terfileri mümkün olamıyan 

mütehassıs tabiplerin birer derece terf ilerini sağlamak maksadiyle 9 ncu dereceden 35'.aded 5 nci 
sınıf mütehassis kadrosunun kaldırılarak 3 ncü dereceden 35 ve 4 ncü dereceden 10 olmak üzere 45 
aded birinci sınıf mütehassıs kadrosunun mevcuda ilâvesi teklifinde bulunulmuştur. 

V - Diş tabipleri : 
Hastanelerde uzun zaman hizmetleri sebk etmiş ve feragatle çalışarak 3 ncü derece maaşını mük

tesep hak olarak almış, kadro imkânsızlığına binaen terfilerine imkân bulunamamış ve bugüne ka
dar da hususi ve resmî müesseselerin teklif ettikleri yüksek ücretlere itibar göstermemiş olan halen 
bakanlığımız sıhhi teşkilâtında vazifeli 6 diş tabibinin de terfileri sağlanmak maksadiyle 2 aded 1 250, 
2 aded 1 100, 2 aded 950 liralık 6 kadronun teklifi cihetine gidilmiştir. 

VI - Hemşire yardımcıları : 
Memleketimizdeki ortaokul mezunu olanlar Ebe - Laborant - Hemşire okullarına matlup derecede 

rağbet göstermemesi neticesi sağlık müesseselerinin ihtiyacına kâfi ebe, hemşire ve laborant yetiştiri-
lemediğinden 6283 sayılı Hemşirelik Kanununun 7 nci maddesi gereğince ilkokul mezunlarının muh
telif hastanelerimizde nazari ve amelî tatbikat yaptırılmak suretiyle yetiştirilmesi cihetine gidilmiş 
olması sebebiyle 2150 kadroya ihtiyaç hâsıl olmuştur. 

VII - Ana ve Çocuk Sağlığı merkezleri : 
6367 sayılı Kanunla tasdik olunan Birleşmiş Milletler çocuklara yardım fonu ile akdedilen teknik 

yardım anlaşması bu kanunun 2 nci maddesinin verdiği salâhiyete istinaden aynı fonla akdedilen 
ana ve çocuk sağlığının tatbikat anlaşması gereğince Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ile birlikte 
Dünya Sağlık Teşkilâtı ve Unicef müşavirleriyle hazırlanan 15 senelik programların tatbikatından ol-

( S. Sayısı : 123 ) 
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mak üzere halen açılanlarla birlikte sayısı 26 ya varacak olan Ana ve Çocuk Sağlığı merkezleri için 
lüzumlu kadrolar teklif olunmuştur. 

VIII - Köy Sağlık Teşkilâtı (Köy ebeleri) 
3017 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince köylerde köy gruplarında istihdam edilmek üzere 

köy ebe okullarında yetiştirilmekte olup 5 yıllık mecburi hizmete tâbi tutulan, ilk tahsil üzerine 9 ay 
meslekî tahsil gören 1960 ve 1961 yıllarında mezun olacak 700 köy ebesi için teklif edilen 700 kad
rodan 400 ünün (L) cetveline alınması ve 300 kadronun da 1960 yılında istimali mecburiyeti hâsıl ol
muştur. j 

IX - Sıhhi müzeler : 
1958 yılında Gazianteb ve Erzurum şehirlerinde iki sağlık müzesi tesis edilerek halkın hizmetine 

açılmış bulunmaktadır. Bu müzelerin teşhir malzemeleri ile demirbaş ve sair eşyaları temin olunmuş 
ve müzenin ziyaretçilere teşhiri için 450 liralık iki aded müze memuru ve 400 liralık iki aded kâtip 
ve ayniyat mutemedi kadrosu talebedilmiştir. 

Yukarda mucip sebepleri arz ve izah olunan ve 1 sayılı cetvelde teşkilât itibariyle aded ve memu
riyet unvanları yazılan muhtelif dereceli kadroların tahsisat tutarı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığı 1960 yılı bütçesinin 201 nci faslının 11 ve 12 nci maddelerine mevzu tahsisattan yapılacak tasar
ruftan karşılanacaktır. 

Bahis konusu kadroların temini maksadiyle ilişik kanun lâyihası ihzar olunmuştur. 

Sosyal İşler Komisyonu raporu 

T. C. ; 
Millî Birlik Komitesi 15 . 10 . 1960 

Sosyal İşler Komisyonu 
Esas No : 1/74 
Karar No : 30 

Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

Komisyonumuza havale olunan (Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı kuruluş ve memurları Ka
nununa bâzı hükümler eklenmesine ve 4258 sayılı Kanuna bağlı kadro cetvellerinin değiştirilmesi
ne dair olan 4862 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tas&rısı) tetkik ve müzakere olundu. 

Esas itibariyle kanun tasarısının âcil bir zaruretin mahsulü olduğu kanaatine varılmış ancak, 
bâzı tashih ve ilâvelerin yapılmasına da lüzum görülmüştür. 

Bakanlıkta halen iki Hukuk Müşaviri vardır ve bunlar son senelerde çok artan işleri tedvire 
kifayet ötomeHstedirfer. Ancak :her yerde olduğu giıbi Hukuk müşavirlerine yardımcı olarak Ra
portör kadrolarının ihdası zaruridir. Şimdiye kadar bu vazife başka kadrolarda idareten istih
dam edilen ve tatminkâr ücret almadıkları için sık sık istifa edip değişen hukukçu memurlarla 
ifaya çalışıyordu. Raportörlerin hukuk mezunu ve avukat olması teamüldendir. Bu itibarla ye
dinci dereceden 800 lira aylıklı 2 raportör kadrosunun verilmesi, Hukuk Müşavirliğinin işlerini 
tedvir bakımından zaruri ve isabetli görülmüştür. 

İkinci Hukuk Müşavirinin halen 1 100 lira olan kadrosunun da kaldırılarak, Vakıflar Umum 
Müdürlüğü ve Ulaştırma Bakanlığında olduğu gibi, dördüncü dereceden 1 250 liralık bir kadronun 
ihdası hem muadeleti temin, hem de mağduriyeti önlemek ve müktesep hak olan terfii sağlamak 
bakımından isabetli görülmüştür. 
/ 

( S. Sayısı : 123 ) 
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Malzeme deposu Müdürlüğü mevzuundaki tetkiklere göre; Bakanlığın, sıhhi müesseselerin çe

şitli ihtiyaçlarım karşılamak, icabı hale göre stok yapmak ve toptan mubayaa ile tasarruf sağla
mak maksadiyle malzeme depoları kurması bir zarurettir. Esasen halen istanbul ve Ankara'da bu 
depolar mevcuttur, fakat ihtiyaca kâfi gelmediği gibi ekserisi yüksek kira karşılığı temin edilmiş 
dağınık yerlerdedir. Bunların bir an önce Hazine binalarında bir araya toplanması tasarruf nokta
sından olduğu gibi teknik bakımdan da uygun olacağı kanaatine varılmıştır. 

Tasarıda, Kinin Kompirme ve Ampulleri İmalâthanesi Müdürlüğünün 5 kadrosunun kaldırıla
rak bunların yerine Ankara ve İstanbul'da malzeme deposu için lüzumlu kadrolar teklif olunmak
tadır. Bakanlıkça kinin imalinden vazgeçilmesi bir taraftan Türkiye'de sıtma mücadelesinin başarı
lı sonucu, diğer taraftan da kininin sıtma tedavisinde artık demode bir ilâç sayılması sebebiyledir. 
Bu itibarla Kinin Kompirme ve Ampulleri İmalâthanesi Müdürlüğü kadrolarının lağvı yerindedir. 
Malzeme depoları için tasarıda teklif edilen 8 kadrodan bu lâğvedilen 5 kadroyu ^düşersek hakikatte 
Bakanlığın ilâve 3 kadro talebettiği meydana çıkar. 

Diğer taraftan gerekçenin 3 ncü maddesinde izah olunan Kefik Saydam Merkez Fıfzıssıhha Ens
titüsü Biyoloji İmalât ve Tatbikat Şubesinin adının ilâç Kontrol Şubesi şeklinde değiştirilmesi, bu 
şubenin fonksiyonu bakımından pek isabetlidir. Fakat bu mühim fonksiyonun ifası sadece bir isim 
değişikliğiyle temin edilemez. 2 sayılı cetvelde halen mevcudolan 4 aded kadro, 1 sayılı cetvelde de 
yine 4 aded olarak muhafaza edilmektedir. Üstelik mevcut 1 aded 1 250 liralık bir kadro 1 100 liraya 
indirilmektedir. Bunun mânası halen işgal edilmekte olan 1 250 liralık kadronun lağvı demektir. Edi
nilen malûmata göre bu değişikliğin bir zühul eseri olduğu anlaşılmıştır. 

Hıfzıssıhha Enstitüsü mütehassıs sıkmtıtsı çeken ve tatminkâr ücret veremediği için ehliyetli per
soneli güçlükle bulan bir müessesedir. Memleketimizde ilâç sanayiinin, son yıllarda yabancı serma
yenin de iştirak ve tehacümü ile kaydettiği gelişme muvacehesinde esasen Devlet sektöründeki 
kıymetli elemanlar yüksek ücretlerle hususi sektöre geçmektedirler. Kanunun gerekçesinde belirtil
diği veçhile, badema bu enstitü ilâç kontrolü gibi mesuliyetti ve ehemmiyetli bir mevzu ile iştigal 
edeceğine göre orada görevlendirilen elemanların sayısını artırmak ve onlara imkân nispetinde 
tatminkâr ücret vermek lüzumu aşikârdır. Binaenaleyh 1 sayılı cetvelde teklif edilen kadrolara 1 
aded 1 250, 1 aded 1 100 liralık iki kadronun ilâvesi uygun görülmüştür. 

6724 sayılı Kanundan istifade eden ve kadro imkânsızlığı yüzünden terfileri mümkün olamı-
yan tabiplerin mağduriyetlerini Önliyerek terfilerini sağlamak ve bu sayede açılacak kadrolara 
arkadan geleceklerin terfian geçmelerini mümkün kılmak maksadiyle talebedilen kadrolar esas 
itibariyle uygun görülmüş; ancak tasarının malî portesinin muhafaza kaygusu ile 10 aded 1 250 
liralık kadro yerine 8 aded 1 250 liralık kadronun verilmesi daha münasip mütalâa edilmiştir. 

Diş tabipleri ve hemşire yardımcıları için talebedilen kadrolar ihtiyaca kâfi miktardadır. 
Ana ve Çocuk Sağlığı Merkezleri, Dünya Sağlık Teşkilâtı ve UNICEF'in yardımiyle yeni teşek

kül etmekte olan ve mevcut program mucibince kademeli olarak gelişen müesseselerdir. Bu mer
kezlerin adedi arttıkça yeni mütehassıs tabip kadrolarına ihtiyaç hâsıl olacağı ve bu sebeple sık sık 
yeni kadro istemek zorunda ' kalınacağı bedihidir. Buna mahal kalmamak üzere hiç değilse 
(L) cetvelinde muhafaza edilmek kaydiyle kadroların artırılmasının daha uygun olacağı mü
talâa edilmiştir. Bu hale göre (1) sayılı cetvelin ana ve çocuk sağlığı faslındaki mütehassıs 
tabip kadrolarının (6 adedi (L) cetveline alınmak üzere) 9 aded 1 100 liralık, (10 adedi L cet
veline alınmak üzere) 15 aded 950 liralık kadrolar haline ifrağı münasip olacaktır. 

Köy sağlığı teşkilâtı için de; 400 ü (L) cetveline alınmak üzere ve 300 ü 1960 yılında isti
mal edilmek üzere 700 köy ebesi kadrosu teklif edilmektedir. Halbuki köy ebeleri bakanlığın 
köylere kadar uzanması gereken sağlık hizmetlerinin yegane elemanlarıdır. Artık köy sağlık me
murları yetişmediği için, doğum dâhil olmak üzere, lüzumlu bütün sıhhat hizmetlerini köy
lerde yürüten sadece köy ebeleridir. Yaptığımız tetkiklere nazaran 1960 Eylül sonunda köy ebe 
okulları 500 e yakın mezun vermiştir. Üstelik bu mezunlar mecburi hizmetlidir ve kadro olma-
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dığı için halen tâyin edilememektedirler. 1961 Martında da .bunlara yeni mezunların katılacağı 
düşünülecek olursa teklif olunan kadronun yetersizliği ortaya çıkar. Kaldı ki, hele sağlık hizmet
lerinin soysalleştirilmesi tahakkuk ederse, bu elemanlara ve dolayısiyle kadrolara ihtiyaç çok 
daha artacaktır. Bu itibarla tasarıda talebedilen TOOkadronun 500 ünün hemen asli kadro olarak 
verilmesi ve 200 ünün (L) cetveline alınması daha isabetli olacaktır-

Sıhhî müzeler için kadrolara ihtiyaç varsa da, bu hususun Bakanlık Teşkilât Kanununun göz-
den geçirilmesi sırasında ele alınması, bilhassa tasarının malî portesini muhafaza kaygusu 
ile talebedilen kadrolardan sarfınazar edilmesi daha uygun, .mütalâa edilmiştir. 

Tasarının diğer kısımları Hükümetin teklifi veçhile aynen kabul edilmiştir. 
Bu kanun tasarısında talebedilen kadroların ücret tutarı karşılığı, bütçenin 201 nci faslından 

sağlanan tasarrufla karşılanacaktır. Ayni zamaıula, köy ebe okulları geçen ay sonunda mezun 
verdiklerine ve tâyin beklediklerine nazaran, zaten bütçeye bir yük tahmil ctmiyen tasarının 
acele kanuniyet kesbetmesi gerekmektedir. 

Havalesi gereğince iktisat Komisyonuna gönderilmek üzere Başkanlığa arz olunur. 

Sosyal işler Komisyonu 
Başkanı 

Küçük Sami 

üye 
Karan Muzaffer 

Üye 
Esin Numan 

Üye 
özdağ Muzaffer 

Üye 
Türkeş Alparslan 

Üye 
Gür soy i rak Suphi 

Üye 
Özgüneş Mehmet 

Üye 
Yıldız Ahmet 

Üye 
Kaplan Mustafa 

Üye' 
Solmazer îrfan 

îktisat Komisyonu raporu 

T. C. 
Millî Birlik Komitesi 
İktisat Komisyonu 

No. : 1/74 
K. No. : 95 

2 . 11 . 1960 

Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı kuruluş ve 'memurları Kanununa bâzı hükümler eklenme
sine ve 4258 sayılı Kanuna bağlı kadro cetvellerinin değiştirilmesine dair olan 4862 sayılı Kanu
na -bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik yapılması hakkında hazırlanan ve Bakanlar kurulunca 
Millî Birlik Komitesine arzı kararlaştırılıp Başbakanlığın 29 . 8 . 1960 tarihli ve 71-1238/2016 
sayılı tezkeresiyle gönderilen kanun tasarısı Sosyal işler Komisyonu raporiyle birlikte koalisyo
numuza havale edilmiş olmakla tetkik ve müzakere edildi. 

Kanun tasarısı, gerekçesinde yazılı mucip sebeplere istinaden Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı merkez ve vilâyetler teşkilâtı kadrolarının merkez kısmında bâzı hizmetlerin unvanları
nın değiştirilmesi suretiyle daha yüksek kadrolar istihsalini ve vilâyetler kısmında ise yeniden 
kadrolar ihdasını temin maksadiyle ihzar edilmiş bulunmaktadır. 

Tasarı üzerinde komisyonumuzda cereyan eden müzakerelerde yakında teşkili mukarrer bulu
nan Devlet Personel Dairesi tarafından Devlet hizmet kadrolarının esaslı surette tetkika tâbi tu-
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tulacağı ve ehemmiyet derecelerine göre yeniden kıymetlendirileceği için gerek; yeniden kadro 
ilâvesine ve gerek mevcut kadroların maaş derecelerinin yükseltilmesine dair elde mevcut tasa
rıların Personel Dairesinıin teşkiline kadar talik edilmesi Ikomisyonumuzca prensip kararı lolaralk 
kabul edilmesine rağmen (gerekçede de 'belirtildiği üzere sağlık müesseselerinin ihtiyacını karşıla
mak ve mesleke rağbeti temin 'maksadiyle 6283 sayılı Hemşirelik Kanununun 7 nci maddesi ge
reğince ilkokul mezunlarının muhtelif hastanelerde nazari ve amelî tatbikat yaptırılmak su
retiyle yetiştirilmesi cihetine gidilmiş olması sebebiyle âzami 400 ve asgari 300 lira ücretli hem
şire yardımcısı kadrosu ile köy ebe okullarından mezun olacak ve mecburi hizmetleri bulunan ve 
köylerde köy gruplarında istihdam edilecek olan 1960 ve 1961 yıllarında mezun olacak köy ebe
leri için 300 lira ücretli 700 kadronun kabulü uygun görülmüş ve buna ait cetvel yeniden tan
zim edilen 'birinci maddeye eklenmiştir. 

Birinci madde ile kaJbul olunan cetvelde yazılı 700aded köy ebesi, kadrosundan 200 adedinin 
Sosyal İşler Komisyonu raporunda ibelirtilen mucip «ebeblere istinaden (L) cetveline alınması 
uygun görülmüş ve geçici madde ile merbutu cetvel bu esasa göre tâdilen kabul edilmiştir. 

Mütaakıp yürürlük maddeleri aynen kabüi olunan kanun tasarısı Millî Birlik Komitesinin 
tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

İktisat Komisyonu Başkanı Üye Üye üye 
Kuytak Fikret Aksoyoğlu Refet Baykal Rıfat Ersü Vehbi 

Üye Üye Üye Üye 
Karavelioğlu Kâmil Koksal Osman Özkaya M. Şükran Soyuyüce Şefik 

Üye X 

Taşar Dündar 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı kuruluş ve 
memurları Kanununa bâzı hükümler eklenme
sine ve 4258 sayılı Kanuna bağlı kadro cetvel
lerinin değiştirilmesine dair olan 4862 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik 

yapılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 4862 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvele, bu kanuna ilişik (1) sayılı cet
velde derece, aded ve memuriyet unvanları ya
zılı kadrolar ilâve edilmiş ve aynı cetvelden 
ilişik (2) sayılı cetvelde yazılı kadrolar çıkarıl
mıştır. 

GEÇİCİ MADDE — 1960 malî yılı Muvaze-
nei Umumiye Kanununa bağlı (L) işaretli cet
velin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı kıs
mına bu kanuna ekli (3) sayılı cetvelde yazılı 
kadrolar eklenmiştir. 

MADDE 2. 
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini yü
rütmeye Maliye ve Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanları memurdur. 

24 . 8 .1960 

Devitil. Başkanı ve Barbakan 
(\ dür sel 

' Devlet ıBa'kanı 
8. Inav 

Millî Savununa (Bakan 
F. Özdikk 

Dışişleri Bakanı 
ASY. Sa.rper 

Millî Eğitim Bakanı 
V. Yavuz 

Ticaret Bakanı 
C. İren 

f-rüm. ve Tekel Bakanı 
V. Aşkın 

Ulaştırma Bakanı 
S. Ulay 

Sanayi Bakanı Ba 
M. TTluer 

Devlet Bakanı 
A. Art us 

Adale* Bakanı 
.1 . I*. Gözübüjiük 

İçimleri Balkanı. 
M. 1. Kızıloğlu 
Maliye Bakanı 

E. Alican 
Bayındırlık Bakanı 

D. Koyar 
Sa. ve So. Y. Bakanı 

İV. Karasu 
Tarım Bakanı 

F. Üstün 
Çalışma Bakanı 

C. Talaş 
Ya. ve Tu. Bakanı 

Z. Tarkan 
imar ve İskân Bakam 

O. Kubat 

İKTİSAT KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRiŞl 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı kuruluş ve 
memurları Kanununa bâzı hükümler eklenme
sine ve 4258 sayılı Kanuna bağlı kadro cetvel
lerinin değiştirilmesine dair olan 4862 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik 

yapılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 4862 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvele, bu kanuna ilişik (1) sayılı cetvel
de derece, aded ve memuriyet unvanları yazılı 
kadrolar ilâve edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — 1960 malî yılı Muvaze-
uei Umumiye Kanununa bağlı (L) işaretli cet
velin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı kıs
mına bu kanuna ilişik (2) sayılı cetvelde yazılı 
kadrolar eklenmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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D. Memuriyetin nev'i 

Hükümetin teklifine bağlı cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 

Aded Tutarı i). Memuriyetin nev'i 

Merkez kuruluşu 

Hukuk Müşavirliği 

4 İkinci Hukuk Müşaviri 
7 Raportör 

1 1 250 
2 800 

Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha 
Enstitüsü 

ilâç Kontrol Şubeni 

3 Müdür (Müt. tabip veya 
kimyager) 1 1 500 

5 Mütehassıs (Kimyager, tabip 
Â  ey a farmakolog) 1 1 100 

6 Mütehassıs (Kimyager, tabip 
veya farmakolog) 2 950 

Malzeme Deposu Müdürlüğü 

5 Müdür 1 1 100 
8 Ayniyat Mutemedi 1 700 
9 Depo Memuru 1 600 

10 Sevk Memuru 1 500 

Vilâyetler kuruluşu 

* Hastaneler, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Kurumları 

Aded Tutarı 

3 Birinci Sınıf Mütehassıs 

Diştabipleri 

Birinci Sınıf Diştabibi 

35 
10 

1 500 
1 250 

1 25Q 
1 100 

6 İkinci Sınıf Diştabibi 

Hemşire Yardımcıları 

5 
8 
9 

10 

10 
11 
10 
11 

14 

ı.ı 
12 

İstanbul Malzeme Deposu 

Müdür 
Ayniyat Mutemedi 
Depo Memuru 
Sevk Memuru 

Ana ve Çocuk Sağlığı Merkezi 

Mutemet ve Satınalma Memuru 4 
Memur 8 

Köy Sağlık Teşkilâtı 

Köy Ebesi 700 

Sıhhi Müzeler 

Müze Memuru 
» » 

950 

12 
13 
14 

Hemşire Yi 
» 
» 

ırdımcısı 
» 
» 

75 
75 

100 

400 
350 
300 

1 
1 
1 
1 

1 100 
700 
600 
500 

Mütehassıs Tabip 
» » 

İdare Memuru ve Mumelât 
Şefi 
İdare Memuru ve Muamelât 
Şefi 
Ayniyat Mutemedi 

3 
5 

6 

6 
6 

1 100 
950 

600 

500 
500 
450 
500 
450 

300 

450 
400 
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[2] SAYILI CETVEL 

D. Memuriyetin nev'i 

Merkez kuruluşu 

Hukuk Müşavirliği 

5 İkinci Hukuk Müşaviri 

Aded Tutarı 

1 1 100 

Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha 
Müessesesi 

Biyoloji İmalât ve Tetkikat Şubesi 

3 Müdür (Mütehassıs) 
4 Mütelhassıs 
8 Mütehassıs Muavini 
9 » » 

1 1 500 
1 1. 250 
1 700 
1 600 

I). Memuriyetin nev'i Aded Tutarı 

Kinin Komprime ve Ampulleri 
İmalâthanesi Müdürlüğü 

7 Müdür 1 
8 Teknisiyen 1 

10 Depo Memuru ve Ayniyat 
Mutemedi 1 

11 Kâtip ve Mutemet 1 
13 Sevk Memuru 1 

Vilâyetler kuruluşu 

Hastaneler Sağlık ve Sosyal 
Yardım Kurumları 

9 Beşinci Sınıf Mütehassıs 35 

800 
700 

500 
450 
350 

600 

[3] SAYILI CETVEL 

D. Memuriyetin nev'i Aded Tutarı 

Vilâyetler kuruluşu 

Köy Sağlık Teşkilâtı 

14 Köy Ebesi 400 300 
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Sosyal îşler Komisyonunun cetvelleri 

[1] SAYILI CETVEL 

Memuriyetin nev'i Aded Tutat'i '. i). Memuriyetin nev'i Aded Tutarı 

Merkez kuruluşu 

Hukuk Müşavirliği 

4 İkinci Hukuk Mücaviri 
7 Raportör 

'Diş Tabipleri 

250 
800 

Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Enstitüsü 

tlâc Kontrol Şubesi 

3 Müdür (Müt.. Tabip veya 
Kimyager) 

4 Mütehassıs (Kimyager, Ta
bip veya Farmalkoloğ) 

1 :l 500 

Malzeme Deposu Müdürlüğü 

5 Müdür 
8 Ayniyat Mutemedi 
9 Depo Memuru 

10 Sevk Memuru 

1 250 
1 100 
950 

100 
700 
600 
500 

Vilâyetler kuruluşu 

Hastaneler Sağlık ve Sosyal Yardmı Kurumları 

3 Birinci Sınıf Mütehassıs 35 1 500 
4 » » » 8 1 250 

4 Birinci Sınıf Diş Tabibi 
» » » 

'» » » 
o » 
(J ikinci 

Hemşire yardımcıları 

13 
14 

8 
9 

10 

10 
11 
10 

11 

14 

Hemşire Yardımcısı 
» » 
» » 

İstanbul Malzeme Deposu 

Müdür 1 
Ayniyat Mutemedi 1 
Depo Memuru . 1 
Sevk. Memuru 1 

Ana ve Çocuk Sağlığı Merkezi 

Mütehassıs Tabip 
» » 

• İdare Memuru ve Muamelât 
Şefi 
İdare Memuru ve Muamelât 
Şefi 
Ayniyat Mutemedi 

» » 
Mutemet ve Satmalma Me
muru 
Memur 

Köy Sağlık Teşkilâtı 

Köy "Klbesi 

9 
15 

700 

1 250 
1 100 

950 

75 
75 

100 

400 
350 
•500 

1 100 
700 
600 
500 

100 
950 

600 

500 
500 
450 

500 
450 

300 

[3] SAYILI CETVEL 

Ana ve Çocuk Sağlığı Merkezi 

5 Mütehassıs Tabip 6 1 100 

6 » » 10 950 

Vilâyetler kuruluşu 

Köy Sağlık Teşkilâtı 

14 Köy Ebesi 200 300 
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iktisat komisyonunun el eğ ist irisine bağlı cetvelin 

[1] SAYILI CETVEL . 

J>. M em ıı rinttin ney'i Ad od Tutarı 

Vilâyetler kuruluşu 

//enışire yardımcıUtrı 

12 Homışire Yardımcım 75 400 
13 » » 75 350 
14 » » 100 300 

Köy Sağlık Teşkilâtı 

14 Köy Ebesi 700 300 

[2] SAYILI CETVEL 

Köy Sağlık Teşkilâtı 

14 Köv Elbesi 200 »00 

t>0<i 
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