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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Yurdakuler Muzaffer ve iki arkadaşının, 
subay, askerî memur ve astsubayların ikametleri 
için lüzumlu lojman inşasını süratlendirmek 
maksadiyle Millî Savunma Bakanına 600 mil
yon liraya kadar sâri taahhüt yetkisinin veril
mesi hakkındaki kanun teklifi görüşüldü ve 
kanun kabul edildi. 

1960 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanu
nuna bağlı (A/2) işaretli cetvelin Bayındırlık 
Balkanlığı kısmında değişiklik yapılması hak
kındaki kanun tasarısı (görüşüldü ve kanun ka-
*bul olundu. 

Millî Savunma Bakanlığı iskân- ihtiyaçları 
için sarfiyat icrası ve bu Bakanlıkça kullanılan 
gayrimerikullerden lüzumu 'kalmıyanlarm sa
tılmasına salâhiyet verilmesine dair kanun tek
lifi görüşüldü ve kanun kabul edildi. 

Taşıt kanunu tasarısının maddeleri üzerin
deki görüşmelere devam olundu. 

1 ve 3 sayılı kanunlar gereğince mal beya
nına davet olunanlardan meşru surette edin
diklerini ispat edemedikleri malların müsadere
si hakkındaki kanun tasarısı görüşüldü ve ka
nun .kabul edildi. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1960 yılı Büt
çe Kanununa 'bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılmasına dair kanun tasarısı görüşüldü ve ka
nun kalbul olundu. 

Birleşimle son verildi. 

Başkan Divan Kâtibi 
Kıiytak Fikret Karavelioğlu Kâmil 

Divan Kâtibi 
Çelebi Emanullan 
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B Î R Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 11,20 

BAŞKAN — Küçük Sami 

KÂTİPLER : özkaya Mehmet Şükran, Karavelioğlu Kâmil 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 

2. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Taşıt kanunu tasarısı ve İktisat Komis
yonu raporu (1/92) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Taşıt Ka
nunun tümünü konuşmuş, on altıncı maddeye 
kadar gelmiştik. Yalnız beşinci maddenin tek
rar görüşülmesi için beş imzalı bir takrir gelmiş
ti. Beşinci maddenin tekrar görüşülmesinden 
evvel on altıncı madde bir defa daha okunmuş, 
bâzı redaksiyon hataları dolayısiyle ve zamanın 
da gecikmiş olması hasebiyle maddenin bugün 
görüşülmesi hususuna karar verilmişti. 
on altıncı maddeyi tekrar okur musunuz f 

Şimdi 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Dün akşam 
cezalar maddesi olan bu on altıncı madde okun
muştu. Bir yanlışlığa meydan vermiyelim diye 
bugüne bırakmıştık. 16 ncı maddeyi tekrar oku
yorum : (16 ncı madde tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Bu madde hakkında konuşmak 
istiyen viar mı 1 Buyurun Vehbi Bey. 

ERSÜ VEHBÎ — Efendim 16 ncı maddenin 
son paragrafında tadadedilen ve müeyyide altı
na alman suçlar aynı zamanda Trafik Kanunu
na göre müeyyidelendirilmiş suçlardır. Şimdi bu 
durum karşısında bu suçu işliyen hem bu kanu
na göre hem de Trafik Kanununa göre cezalan
dırılacaktır. Yani bir suçtan ötürü ayrı iki ceza. 
Onun için bunun sonuna, «Buradaki cezalardan 
daha ağın ile Trafik Kanunu ile cezalandırılı-
yorsa, o takdirde, oradaki hüküm tatbik edilir» 
şeklinde bir fıkra 'ilâve edelim. 

MÜŞAVİR ERHAN IŞIL — Efendim, Sayın 
Yarbayımın fikri haklıdır. Bir suçtan ötürü bir 
ceza verme prensibi birçok memleketlerin ana
yasalarına geçmiş bir prensiptir. Amerikan Ana
yasası bunlardandır. Fakat Türk Hukuku bir 

suçtan dolayı birkaç ceza tertibedebiliyor. Meselâ 
bir memur irtikâp ve zimmet gibi suçlardan bi
rini işlese hem Ceza Kanununa göre cezalandırı
lır hem de idari yoldan disiplin cezacı ile tecziye 
edilir. Bir suçtan dolayı iki ceza verilmemesi 
prensibi esaslı hukuk prensiplerindendir. 

BAŞKAN — Yani Vehbi Beyin teklifine bir 
itirazınız yok. 

ERHAN IŞIL — Bir itirazımız yok. 
BAŞKAN — Yani bu fıkranın eklenmesinde 

isabet görüyorsunuz. 
MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ HÜ

SEYİN ILGIT — Efendim, buradaki ceza âmme 
hizmeti vasıtalarının suiistimali cezası konusu
dur. Trafik Kanunu trafik kaidelerine riayet 
edilmiyen hususlarda tatbik edilir. Buradaki ce
za ile Trafik Kanunundaki cezalar arasında fark 
vardır. Âmme hizmeti gören vasıtalara tatbik 
edilen cezalar hususiyet arz etmektedir. Bu ka
nunun Trafik Kanunu ile bir alâka ve münase
beti yoktur. Bu bir hususi kanun ve hususi bir 
hükümdür. Yeni bir fıkra ilâvesine lüzum gör
müyorum. 

KARAMAN SUPHİ — Bir Türk Ceza Kanu
nu bir de Askerî Ceza Kanunu vardır. Türk Ce
za Kanununda disiplin cezası diye bir şey yok
tur'. Yalnız Askerî Ceza Kanununda vardır. Bu
radaki disiplin tâbiri askerî bir tâbir oluyor. Bu 
Türk Ceza Kanununa tâbi bir suçtur. Âmme suç
ları meyanında ceza görür. Bizim kanunlarda 
fer'i cezalarla asli cezalar birlikte olabilir. » 

ÖZGÜR SELÂHATTÎN — Burada tadil etti
ğimiz 16 ncı madde ile 8 nci maddeyi telif et
mek hususu vardır. Çünkü 16 ncı maddede bir 
fıkra kaldırdık. Bu nasıl telif edilir. Tören ve" 
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hususi ziyafetlerde dedik. Burada 2 sayılı cetve
le dair cezalar var. 

BAŞKAN — Hangi kısma itiraz ediyorsu
nuz? * 

ÖZGÜR SELÂHATTÎN — Sekinzi madde
nin şu kısmına : 

Kullanılabilirden sonra «işin gerektiği haller
de ilgili bakanların izni alınmadıkça tahsis 
olundukları illerin ve garnizonların sınırların
dan ve iş sahalarından dışarı çıkarılamaz.» Bura
ya kadar olan cümleye. Husususi ve resmî da
vetlerde de makamı işgal eden zatlar, refakatle
rine... demektedir, 

FERHAN IŞIL — Ceza maddesi buraya ko
nulmuş, bunların aralarında bir telif yapmak 
icabediyor. Burada «hizmetlerde» diyor. Be
şinci ve yedinci maddedeki hizmetlerde ve iş
lerde dersek mahzuru izale etmiş oluruz. Husu
si davete icabet; hizmetten mâdudolamaz. Bu 
suretle hususi hizmet de ihhal edilmiş olur. Hiz
metlerde ve işlerde demek suretiyle genişlet
miş ve mahzur da bertaraf edilmiş olur. 

Bu kanuna bağlı iki sayılı cetvelde yazılı ta
şıtlar yalnız hizalarında gösterileri hizmetlerde 
kullanılabilir, denilmektedir. Bu işlerin beşinci 
ve yedinci maddede de aynı hizmetlerin ve iş
lerin aynı şekilde orada da böyle devam etmesi 
lâzımdır. Hizmetlerde ve işlerde denmesi lâzım. 

BARKAN— Salâhiyet arzu ediyor musunuz? 
ÖZGÜR SELÂHATTÎN — Evet efendim. 
BAŞKAN —- 16 ncı madde hakkında başka 

konuşmak istiyen var mı? 
FERHAN IŞIL — Efendim, Suphi Bey, di

siplin cezalarının yalnız askerî disiplin cezala
rı olduğunu ifade ettiler. Halbuki Memurin Ka
nununda inzibati cezalardan bahsedilir. İnzi
bati tâbiri sonradan «disiplin» şeklinde kulla
nılmaya başlanmıştır. 

A. TEVFîfe ALPASLAN — Efendim Veh
bi Beyin endişelerine cevap vermek istiyorum: 
Kanaatimce bu maddeyle cezalandırılan bir 
kimse, aynı-zamanda Trafik Kanununa göre de 
ikinci defa aynı suçtan Ötürü cezalandırılamaz. 
Çünkü hususi kanunlarla umumi kanunlar te
zat teşkil ettiği zaman hususi kanunlara itibar 
olunur. Meselâ hırsızlık sugtur. Askerî eşyayı 
çalmak da suçtur. Ve faunun müeyyidesi daha 
ağırdır. Fakat, askerî eşya çalan, sadece bu
nun müeyyidesine tâbi olur. Ayrıca hırsızlık
tan dolayı cezalandırılmaz. 
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Burada da durum aynı olacak. Bu madde

nin verdiği ceza Trafik Kanunundaki cezaî mü
eyyideden hafif olsa bile bu kanun tatbik edi 
lecektir. Ayrıca Trafik Kanunu hükümlerince 
ceza verilemez. 

BAŞKAN — Vehbi Bey, teklifinizde ısrar 
ediyor musunuz? 

ERSÜ VEHBÎ — Evet efendim. 
BAŞKAN — Fıkranın ne şekilde ve nereye 

ilâvesini istiyorsunuz? 

ERSÜ VEHBÎ — Bu maddenin en sonuna 
eklenebilir. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, 16 ncı 
maddenin olduğu gibi, yalnız 8 nci madde ile 
tezat teşkil etmemesi için Selâhattin Beyin tek
lif ettiği ve uzman arkadaşların da kabul ettiği 
şekilde yani, bu kanuna bağlı (2) sayılı cetvel
de yazılı taşıtları tahsis olundukları işlerde 5, 
7 nci maddelerde yazılı taşıtları aynı maddede 
yazılı hizmetler ve işlerde, dedikten sonra aşa
ğı doğru devam ediyor. 5, 7 nci maddelerde 
yazılı işlerde kullanılmış gibi gösterenlere, diyor. 

Bu maddeyi «ve işlerde», «ve işlere» ilâve
siyle oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiv^enler... Kabul edilmiştir. 

Vehbi Beyin buraya bir fıkra eklenmesi 
hakkında bir teklifi vardır. Teklifin lehinde ve 
aleyhinde konuşulmuştu. Uzman arkadaşlarımız 
da bunun zaten kapsadığım biraz evvel izah et
tiler. 

ERSÜ VEHBÎ — Efendim, müsaade buyu
run. Bu hususu bir hukukçu arkadaşa tetkik et
tirelim. 

BAŞKAN — Bu takdirde bu husus tetkik 
ettirip' bildirmek üzere Heyeti Umumiye adına 
Vehbi Beyi vazifelendiriyorum. Madde bu hali 
ile kabul edilmiştir. Eğer hukukçular böyle bir 
fıkranın eklenmesini uygun buluyorlarsa bu 
maddeye yeniden bu fıkrayı ekleriz. 

ERHAN — IŞIL — Bir yanlışlık vardır, 
«gösterenler» olacaktır. 

BAŞKAN — Redaksiyon işidir, tashih yapı
lır. 

Qn yedinci maddeyi lütfen. 

Çeşitli hükümler 
MADDE 17. — Çeşitli yardım yolları ile ge

len ve bir hizmete tahsis olunan taşıtlar bu hiz
metlerde ve bu kanun hükümlerine göre kulla
nılır. 
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BAŞKAN — Madde hakkında konuşmak 

istiyen?... Maddeyi kabul edenler... Kabul edil
miştir. 

Geçici madde oldukça uzundur. Onun için 
fıkra fıkra okuyacağım, arkadaşların fikirle
rini dinledikten sonra reyinize arz olunacaktır. 

GEÇÎCÎ MADDE 1. — Bu kanun yürürlüğe 
girdiği tarihte kurumların ellerinde bulunup 
bu kanuna göre : 

a) Kullanılması menedilen taşıtların (5) 
nci maddede yazılı Bakanlar Kurulu kararı 
alındıktan sonra 3 ay içinde, 

BAŞKAN — Geçici maddenin (a) ve (b) 
* fıkraları hakkında sözcü arkadaşımıza söz ve

riyorum. 
HÜSEYİN ILGIT (Maliye Temsilcisi) — 

iktisat Komisyonunca kabul edilen şekilde ka
bulünü rica ediyorum. Çünkü, ellerinde bulu
nan vasıtaların yerine (b) fıkrası gereğince 
otomo'bil verilmesini tazammun ediyor. Kanun 
çıkar çıkmaz tahsis maksadı kaldırılmak iste
nir, her hangi bir suretle kullanılması men edi
lir, o zaman da, üç ay içinde, yahut altı ay için
de Devlet Malzeme Ofisine teslim edilmek şart
tır. Bu bakımdan İktisat Komisyonunun kabul 
ettiği metnin kalbul edilmesini rica eedceğim. 
Onun için İktisat Komisyonunun kabul ettiği 
maddenin kalbul edilmesini rica edeceğiz. 

BAŞKAN — Şimdi her iki komisyonun mad
delerini ayrı ayrı okuyacağız : 

Evvelâ Bayındırlık Komisyonunun geçici 1 
nci maddesini okuyoruz : 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte kurumların ellerinde bulu
nup feu kanuna göre; 

a) Kullanılması men edilen taşıtların 5 nci 
maddede yazılı Bakanlar Kurulu kararı alın
dıktan sonra 3 ay içinde; 

ıb) 7 nci maddeye göre hizmetin devam et
mesi halinde vasıf ve şartları bu kanuna, uymı-
yan taşıtlar, uygun olanları ile değiştirilinceye 
kadar kullanılır. Ve bu şart tahakkuk ettikten 
sonra 3 ay içinde; Devlet Malzeme Ofisine tes
lim olunurlar. 

Bu kanuna göre Devlet Malzeme Ofisine 
teslim olunan taşıtlar, satılmadan önce usulü 
dairesinde kurumların ihtiyaçlarına tahsis olu
nur. > 

Taşıtların 2490 sayılı Kanunun 66 nci mad
desi gereğince tesfbit edilen bedelleri Devlet 
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Malzeme Ofisi tarafından alâkalı bütçelere öde
nir. 

;2490 sayılı Kanunun 66 nci maddesi hükmü
ne gjrmiyen kurumların taşıtları Devlet Malze
me Ofisince satılarak satış masrafları çıkarıl
dıktan sonra kurumlarına ödenir. 

Taşıtları müddeti içinde Devlet Malzeme 
Ofisine teslim etmiyenler, mevcut taşıtların pek
lini veya istimal tarzını değiştirmek suretiyle 
kanun hükümlerine uydurmaya çalışanlar hak
kında da 16 nci maddedeki cezalar tatfbik olu
nur. 

ÖZKAYA MEÖMET ŞÜKRAN — Biz bunu 
Trafik Kanunu bakımından incelenmesi için 
vermiştik. Maddeleri değiştirmişler. 

KARAYOLLARI UMUM MÜDÜR MUA
VİNİ TAHSİN ÖNALP — Bu madde 5 nci 
maddeyle yakından ilgilidir. Biz bunu «ihtiyaca 
göre tesbiti» derpiş eden 5 nci maddeye göre 
tedvin etmiştik. 5 nci madde kabul buyurdu
ğunuz şekilde kalacaksa bunun da ona göre de
ğişmesi icabeder. 

Sonra biz buradaki bir ay müddeti çok kısa 
bulduk. Komisyon çalışmalarında Maliye Ba
kanlığı Sözcüsü arkadaşımız da 6 aylık müd
deti kalbul etmişti. AraJbalar derhal bu kanun 
hükmü ile işten çekilirse hailen yürümekte olan 
işlerin aksatılmaması için 2 nci fıkrayı uygun 
gördük. Steyşin vagon, her hangi bir araba 
veya buna mümasil bir araba veremiyorsa bu 
araba verilmediği için işler aksıyacaktır. Onun 
için bu maddenin kalması daha doğru olur. 

YILDIZ AHMET — Bu madde 5 nci mad
de ile tamamiyle ilgilidir. 5 nci maddenin tek
rar görüşülmesi için bir teklif verdik. Kesin 
bir hükme bağlıyabilmek için evvelâ 5 nci mad
deyi müzakere etmemiz lâzımdır. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Bu bir usul 
maddesidir. 3 ay sonra mı, 6 ay. sonra mı alın
sın. En çok kolaylık sağlıyanı kabul edelim. 
Bayındırlık Komisyonunun teklifini kabul ede
lim. Devlet Malzeme Ofisi hemen satacak değil 
ya-

BAŞKAN •— Uzman arkadaş. 
MALİYE BAKANLIĞI MÜMESSİLİ HÜ-

SELİN ILGIT — Efendim, biz 6 aylık müddeti 
kaibul ediyoruz. Yalnız bu kullanılması menedi
len arabaların kullanılmasının devamına itiraz 
ediyoruz. Çünkü, biz, Devlet olarak bugün 500 
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J için İktisat Komisyonu teklifinin kabul ('dil

mesine taraftarım. Ancak 6 aylık müddeti ka
bul ediyorum. 

KARAVELİOĞLü KÂMİL — Bir teklifini 
var efendim. Şimdi bu geçici i nci maddeyi 
bırakalım. İki komisyon birleşsin, müşterek 
bir hal çaresi bulsunlar, getirsinler. 

BAŞKAN — Bu teklifi oyunuza arz, ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabu! 
edilmiştir. İktisat ve Bayındırlık komisyon
ları müştereken bir hal tarzı bujacakk,rdır. 

GEÇİCİ MADDE 2, — 3827 sayılı Kanun 
hükümlerine veya Bütçe kanunlarına bağlı (E) 
cetvellerindeki formüllerine uygun olmayarak 
alman ve Sayıştayea vizesi yapılmıyan taşıtlar
dan alınmasına ve kullanılmasına kanunen cevaz 
veriimiyenler Devlet Malzeme Ofisine iade olu
nur. 

Bu kanuna uygun olanlarının bir defaya 
mahsus olmak üzere vizesi yapılır. 
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küsur kaymakamın otomobilini birden vermek 
imkânına sahip değiliz. Bunu her sene bütçe
mize koyacağımız tahsisatlarla karşılıyacağız. 
'Bu maddenin İktisat Komisyonunun kaîbul et
tiği şekilde ka'bul edilmesini rica ediyoruz. 
Müddetin 2 ay, 3 ay, 6 aya kadar talıdidedil-
mesine taraftarız. Hemen alınıp satılması müm
kün değildir. 

YILDIZ AHMET — Bilâkis zaruret oldu
ğuna inanıyorum. Araiba verdik, süresi içinde 
kullanmak imkânı varsa, araiba yoktur, yenisi 
de yoktur, eskisinin kalması mümkün gibi geli
yor, bana. Kullanılmasın denilen arabalar tek
nik evsafı itibarı ile kullanılabilir. Böyle haya
tının son safhasında istifade için bir yere verdi
ğimiz takdirde bundan istifade edecek kimsenin 
istifadesine mâni olacak bir hükmün konulma
sına bendeniz taraftar değilim. 

EEHAN IŞIL — Bu kısmı, beşinci maddeye 
avdet etmek ve beşinci madde Muhterem He
yetinizce halledildikten sonra geçici birinci 
maddeyi tezekkür etmenin faydalı olacağına 
kaaniim. 

BİNBAŞI İHSAN GÜVEN — Bakanlar Ku
rulu kararı ile mi, yoksa yayımı tarihi mi, bu 
(husus açık kalsın, beşinci madde önce konuşul
sun, tatbiki; Bakanlar Kurulu kararı ile mi, 
yoksa yayımı tarihinden itibaren mi olsuh işi, 
'beşinci madde tezekkür edildikten sonra açık
lansın. 

BAŞKAN — Anlamadım. 
BİNBAŞI İHSAN GÜVEN — Üç aya. itiraz 

yoktur. 
BAŞKAN —• Arkadaşlar, maddeyi tekrar 

okuyoruz : 
(Madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Tahsisin devamına rağmen 

prensip ve şartları kanuna uymıyan taşıtlar 
uygun olanlarla değiştirilmesi kabil olduğu za
man bu taşıtlar Devlet Malzeme Ofisine teslim 
edilir. 

Burada bir hizmet, bir vasıta var. 

YILDIZ AHMET — Buna itiraz yoktur. 
MALİYE BAKANLIĞI MÜMESSİLİ HÜ

SEYİN ILGIT — Hizmeti suretikatiyede ak-
samaz. Dört bin vasıtadan kullanılmıyacak va
sıta adadi 171 dir. Bunların 6 ay zarfında çe
kilmesinde bir mahzur görmedik. Bunların 
ilânihaye kullanılmak istenmelerine mâni olmak 

BAŞKAN — Geçici 2 nci maddeyi okuduk. 
Bu madde hakkında 'konuşmak istiyen var mı? 
Yok... Geçici 2 nci maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

18 nci maddeye geçiyoruz. 
ÖZKAYA MEHMET ŞÜKRAN — Bu mad

deye gelmeden evvel bir geçici madde ilâve et
memiz gerekecektir. Bu da Komite üyelerine 
verilen vasıtaların kanuni bir şekle sokulması 
hakkındadır. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Bu arabaları 
1 sayılı cetvele koyduğumuz zaman bu mesele 
biter. 

ÖZKAYA MEHMET ŞÜKRAN — Cetvele 
koyarsak devamlı olur. 

KARAVELİOĞLÜ KÂMİL — Cetvele koya
rız. Seçim olup da Meclis teşekkül edince bu 
da kendiliğinden ortadan kalkar. 

BAŞKAN — Zaten yeminimiz var. Meclis 
teşekkül edince bizim görevimiz kendiliğinden 
bitecektir. 

MADDE 18. — 15 . 5 . 1940 tarihli ve 3827 
sayılı Nakil vasıtaları 'hakkındaki Kanun ek 
ve tadilleri ile birlikte kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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MADDE 19. — Bu kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo

rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 20. — Bu kanunu Bakanlar Kum
lu yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz edivc-
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Şimdi cetvellere geçiyoruz. 
KARAVELİOĞLU KÂMİL — Bayındırlık 

Komisyonu cetvellerde değişiklik yaptı mi; 
KARAYOLLARI UMUM MD. MV. TAH

SİN ÖNALP — Yaptık efendim. 
BAŞKAN — 'Cetvelden yanınızda var mı? 
Bir numaralı cetveli Nafıa Komisyonun cet

veli olarak okuyoruz. 
KARAVELİOÖLU KÂMİL — Karayolları 

Umum Müdürü cetveller üzerinde bir fark olup 
olmadığı hususunda izahat versin. 

KARAYOLLAR UMUM MD. MV. TAH
SİN ÖNALP — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı için iki binek vasıtası kabul ettik. Es
kiden bir vasıta vardı. 

Başkanvekiileri icabında 'bu arabalara bine
cek. Onun için bir arabayı kâfi bulmadi'k. 
Aynı zamanda ecnebi misafir ve heyetlerin, 
ataşelerin geleceği de nazara alarak iki araba 
verdik. Takdir yüksek heyetinizindir. 

Diğerlerini sıra ile okuyorum : 
Cumhur <Baş'kanlığı için on vasıta, Başba

kan için iki, aynen kabul edilmiştir. Bakan
lar için birer, aynen kabul edilmiştir. Ge
nel Kurmay Başkanı için bir vasıta, Genel 
Kurmay İkinci Başkanı için bir vasıta, Yar
gıtay Başkanı için bir vasıta, Askerî Yargıtay 
için bir vası'ta, Danıştay için bir vasıta, Sa
yıştay Başkam için bir vasıta, Üniversite rek
törlerine birer vasıta, Cumhuriyet Başsavcısı 
için bir vasıta, Kuvvetler Kumandanları için 
birer vasıta, Ordu Kumandanları için birer 
vasıta, Donanma Kumandanı 'bir vasıta, Ha
va Kuvvetleri Kumandanları bir vasıta, Diya
net İşleri ikinci listede idi buraya aklık. Di
yanet İşleri Başkanı için bir vasıta, elciler... 

BAŞKAN — 2 nolıı cetveli de lütfen okuyun. 
(Karayolları Um. Md. Muavini Bayındırlık 

Komisyonunun 2 No. lu cetvelini okudu.) 
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I BAŞKAN — Buyurun Şükran Bey. 
I ÖZKAYA MEHMET ŞÜKRAN — Kısa bir 
I yolla şöyle bir usul takibedebiliriz. il nci listeye 
I itirazımız yoksa evvelâ madde madde onu oya ko-
I yalını. Ondan sonra 2 nci cetvele geçelim. 
I BAŞKAN — 1 Numaralı cetveli okuyoruz. T. 
I B. M. Meclisine iki araba konmuştur. 

MALİYE BAKANLIĞI MÜMESSİLİ HÜ
SEYİN ILGIT — Efendim, bu izah buyurulur-

I ken 2 araba konmasının sebebi olarak Meclis Re-
I is vekil lerinede araba verilmesi ileri sürüldü. Reis-
I vekillerine araba verilmesi 'hakkında; 1946 dan 
I 1960 senesine kadar burada birçok teklif ve mü-
I nakaşalar olmuş her seferinde reddedilmiştir. 
I Bir de iki Meclis kurulacağı için iki araba tek-
I lif ettik deniyor. İstikbale matuf, çıkacak bir ka-
I nun için buraya bir hüküm koymak doğru değil-
I dir. Biz buraya bir araba verilmesini teklif ^di-
I yoruz. Tasvip Yüksek Heyetinizindir. 

YILDIZ AHMET — Bu bir defa efkârı 
I umum iyece benimsenmiştir. Türkiye Büyük Mll-
I let Meclisi iki başkanlık olarak, iki teşriî organ 

olarak teşekkül edecektir. Bir Ayanı Meclisi bir 
I de Temsilciler Meclisi olacaktır. İki Meclis ku-
I rulması ne Anayasa ile ne de Kurucu Meclis ta-
I rafından durdurulabilecektir. İki araba bulun-
I ması gayet tabiîdir. İstikbalde çıkacak ama yüz-
I de yüz çıkacak bir tasarıdır. 

I BAŞKAN — Ahmet Beyin teklifinin aleyhin-
I de, Ersü Vehbi. 

ERSÜ VEHBİ — Ben de Maliye Vekâleti 
Temsilcisinin fikrine iştirak ediyorum. Bu Mec
lis kurulduğu zaman yalnız bir araba şu, bu me-

I selesi değil dana birçok şeylerin olması icabede-
cektir. Daha az veya daha çok araba tahsis edile
bilir. özel bir kanunla. 

Miktar; yeni bir kanun çıkacaktır, onun iki 
olarak gösterilmesine lüzum yoktur. Yeni bir ka-

j nun çıktığı takdirde o zaman eski anlamdan gel
diği, Meclisin iki arabası olduğunu istihdaf eder 
ki, yeni çıkan kanunda bunu nazara alırlar. İki 
olarak gösterilmesine lüzum yoktur. İhtiyaca gö
re tesbit edilir. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Bir numaralı 
cetvelde yukarıdan aşağıya doğru gidersek kim
lere ne miktar araba verildiğini sarih şekilde gö
receğiz. Eğer Reisvekillerini, taıdededilen makam-

I lardan daha aşağı makamlar . olarak kabul edi-
I yortarsa, buna itiraz etmiyorum. Büyük Millet 
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Meclisi Reisvekillerine daima araba verilmesini 
bendeniz şahsan hoş bulurum. 

KARAVELÎOĞLU KÂMÎL — JM Meclisin 
dört Başkanvekilleri olacaktır. Başkanvekilleriııe 
tahsis edilen araba için, bence iki demeye lü
zum yoktur, ikinci arabaya binecek kimse yok
tur: Burada haklı olarak Başkanın arajbaısı olma
sı lâzımdır. 

ÖZKAYA MEHMET ŞÜKRAN — 1946 -
1960 a kadar bunun mücadelesi yapıldı. Demokralt 
Parti iktidarı bile Başkanvekillerine araba tanı
madı. Prensip olarak iki Meclis kaibul ediyoruz 
ama, halen yoktur. Kanun zamanımızda çıkıyor. 
Onun için iki arabaya lüzum yoktur. 

KAPLAN KADRİ — Bir teklifim var efen
dim. ikinci cetveldeki, Tümen kumandanı ve mu
adili kumandanlıklar dâhil üst tarafı 1 nci liste
ye ilâve edelim. Ondan sonra bunların hepsine 
ikişer araba verelim. Biri resmî plâkalı olsun. 
Bu resmî işlerden gayrisinde sureti katiyede 
kullanılmasın. Diğeri hususi plâkalı olsun. Bu
nun bakımı, müesseseye masrafı şahsa, ait olsun. 
Buna şoför verilmesin. 

KARAVELÎOĞLU KÂMÎL — Oazip bir tek
lif ama, tasarının ruhuna aykırı. 

ERSÜ VEHBÎ — Efendim, Meclis Başkanlı
ğı için iki araba, 2 nci Meclis için düşünülmefeıiş-
tir. Meclis Başkanı her protokolda yeri olan bir 
kimsedir. Arabası bozulduğu zaman, tek araba 
olursa ne olacaktır? Onun için iki .araba verilme
si lâzımdır bence. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takriri veril
miştir. Oyunuza arz ©diyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tadil teklifi var. Bir binek arabası olmasını 
oylarınıza arz edeceğim. 

YURDAKÜLER MUZAFFER — T. B. M. 
Meclisi Reisi demek lâzımdır. 

BAŞKAN — Büyük Millet Meclisi Reisliği 
kaydı vardır. T. B. M. Meclisi mi diyeceğiz. 
Hükümet tasarısında B. M. Meclisi denmiştir. 
Millî Savunma tasarısında T. B. M. Meclisi den
miştir. Bayındırlık ve îktisat Komisyonu tasarı
sında aynı şey denmiştir. 

YURD AKÜLER MUZAFFER — Meclis de
yince herkes binecek demektir. Valiye, kaymaka
ma diye tasrih ediyoruz. Burada da B. M. Mecli
si Başkanı demek lâzımdır. 

MALÎYE BAKANLIĞI TEMSÎLOÎSÎ HÜ
SEYİN ILGIT — Eski kanundan okuyorum: B. 
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M. Meclisi Reisine denmiştir. B. M. Meclisi 
Başkanı olarak tashihi uygundur. 

BAŞKAN — B. M. Meclisi Başkanı tabiriyle 
ve bir araba olarak teklif edilmektedir. Bir sayılı 
cetvele T. B. M. Meclisi Başkanı ve bir araba ola
rak oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

îki araba olmasını oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

ÇELEBÎ EMANULLAH — Usıü hakkında 
konuşacağım. Birisi ka!bul edilmezse ikinci teklif 
otomatikman kabul edilmiş olur. 

KARAVELÎOĞLU KÂMÎL — Tekrar oylı-
yalım. 

BAŞKAN — Tekrar oyluyoruz. Bir araba ol
masını oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

îki araba olması hususunu oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. T. B. M. Meclisi Başkanına 2 araba ola
caktır. 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı için on ara
ba (Çok sesleri) 

ERHAN IŞIL — Cumhurbaşkanlığı için tah
dit yoktur. Hükümet tasarısında. Son zaman
larda on arabası vardı. On araba aynen kabul 
edildi. 

BAŞKAN — Bundan evvelki kanunda zan
nederim on bir idi. 

ADNAN BAŞER — Bu miktar 36 arabaya 
kadar çıktı. Koksal Albayım işe el koyduktan 
sonra satışa çıkarıldı ve bu suretle on altıya in 
di. Sonra altı tanesi daha satıldı bu suretle de 
on arabaya inmiş oldu. Beş tanesi yabancı mi
safirler içindir ki, bunlar dâhildir. 

ERHAN IŞIL — Evvelâ Cumhurbaşkanlığı 
hangi işleri için araba kullanacaktır, bu hiz
metlerin tesbit edilmesi lâzımdır. Bu hizmetlere 
göre beş, on araba veyahut daha fazlası veri
lebilir. Evvelâ bu şekilde bir karar* vermek lâ
zımdır. 

BAŞKAN — Nafıa Bakanlığı bunları tesbit 
etmemiş midir? 

TAHSÎN ÖNALP (Karayolları Umum Mü
dür Muavini) — Bendeniz ademimalûmat beyan 
edeceğim, zira Cumhur Başkanlığındaki işler 
için n e kadar araba kullanılacağını, hizmetleri 
bilmediğim için arz edemiyeceğim. On araba 
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konmuş, aynen kabul edilmiştir. Bu mevzuun 
şu veya bu şekilde etüdünü sapmış değilim. 

BAŞKAN — Efendim, Karavelioğlu arkada
şımız 6 teklif ediyor. Bayındırlık ve İktisat ko
misyonları 10 kabul etmiş. Bu hususta konuş
mak istiyen var mı? 

YURDAKULER MUZAFFER — Müsaade 
ederseniz, Karavelioğlu 6 olarak tesbit ettiği 
teklifinin gerekçesini izah etsin. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Teklifimin ge
rekçesi aklıselime dayanıyor. Üç, Reisicumhur 
için, üç de diğer hizmetler için, 6. 

ADNAN BAŞER — Bizim tesbit ettiğimiz 
10 araba Cumhurbaşkanlığı içindir. Umumi Kâ
tibin, Yaverin, Kalemi Mahsusan arabaları da 
buna dâhildir. Bu aded fazla idi. Osman Bey 
bunu 10 a indirmiştir. 

ERSÜ VEHBİ — Mümkün olsaydı zaten Os
man Bey bunu 6 ya indirirdi. Şimdi Osman Beye 
telefon edelim, 10 a nasıl indirmiştir bunu öğ
renelim. Onun fikrini de alalım ondan sonra ka
rar verelim. 

YILDIZ AHMET — Saat yarım, öğleden 
sonra konuşalım bu mevzuu. 

YURDAKULER MUZAFFER — Sandviçle 
falan idare edelim. Bu işi bitirelim, öğleden 
sonra başka yere gideceğiz. 

ÇELEBİ EMANULLAH — Hiçbir zaman 
yorgun insan doğru bir şey çıkaramaz. Buraya 
devam edenler aynı şahıslardır. Dün 9,5 saat 
burada oturduk. 

BAŞKAN — Ben Başkan olarak değil de bir 
üye sıfatiyle bir teklif yapacağım. Şu cetveli İk
tisat ve Bayındırlık komisyonlarına verelim. Ri-

syaseti Cumhur gibi yerleri bir daha tetkik et
sinler ve bize getirsinler. 

KARAYOLLARI U. MD. MU. TAHSİN 
ÖNALP — İlâveler Millî Savunmadan geldi. 

BAŞKAN — Teklifimi geri aldım. 
Saat 13,30 da toplanmak üzere oturumu ka

patıyorum. 
Kapanma saati: 12,25 

Î K Î N O Î OTURTTM 
Açılma saati: 13,50 

BAŞKAN — Küçük Sami 
KATİPLER : Tunckanat Haydar, özkaya Mehmet Şükran 

BAŞKAN — Müzakereye devam ediyoruz. 
Burada ihtilaflı olan maddeler 5 nci madde, 16 
nci madde, geçici birinci madde ve 4 aded lis
tedir. Beşinci madde hakkında 5 imzalı bir tak
rir vardır. 

Şimdi, beşinci madde ile cetvellerin yeniden 
tetkiki ile tekrar görüşülmesi hususunu reyleri
nize arz ediyorum, kabul edenler... Kabul edil
miştir. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Efendim, bir 
teklifim olacak; teklif vermiyenin konuşma hak
kı olmasın diyelim. 

ATAKLI MUCİP — Efendim, bu antidemok
ratiktir. 
..«BAŞKAN — Evet efendim, şimdi burada, 5 

nci madde, geçici 1 nci madde de tezekkür edi
lecek. Bu kısımda, Vehbi Beyin rezervasyonu 
vardı, bu husus tamamlanmış oluyor. 

Şimdi, kanunlara geçiyoruz. Arkadaşlarımı
zın başka çıkmasını istedikleri kanunlar varsa 
getirsinler efendim. 

Sıra ile, kanunların müzakeresine başlıyo
ruz. 

2. — Tunckanat Haydarhn, Millî Savunma 
Bakanlığına muhassas konut ve lojmanların ba
kım, onarım, idame ve muhafazalarına dair kanun 
teklifi ve İktisat Komisyonu raporu (1) 

(1) Teklifin gerekçesi ile İktisat Komisyo
nu raporu tutanağın sonundadır, 

— 9 — 
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TUNÇKANAT HAYDAR — Muhterem ar

kadaşlar; evvelki gün burada, Millî Savunma 
Bakanlığı mensuplarının; subay, assubay ve as
kerî memurların lojman ihtiyaçlarını karşılamak 
için 600 milyon liralık ve 10 yıllık bir fon teş
kilini kabul etmiştik. Bu arada, mevcut lojman
ların da bakım, tamir, korunması için de yeni 
bir kanun hazırlanmış bulunuyor. Huzurunuza 
gelen bu kanun, meveudolan ve bundan sonra 
yapılacak olan lojmanların bakım, korunma ve 
onarımlarını kanuni emniyet altına alacaktır. 
Bu itibarla, bu kanunu müzakereye arz ediyo
rum efendim. 

Arkadaşımız kanunun gerekçesi hakkında 
sizleri aydınlatacaktır. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Efendim, bu ka
nunda, Millî Savunma Bakanlığı bütçesinde bir 
faslın açılacağı ve Maliye Bakanlığı tarafından 
Millî Savunma Bakanlığına tahsis edilmiş olan 
kiraların bu fasla yatırılacağı gösterilmektedir. * 
Bu fasıldan lojma*nlarm her türlü tamir ve ona
rımları yapılacaktır. Yani Maliye Bakanlığın
dan bu konuda ayrılmış oluyoruz. Kira bedel
leri 2,5 - 5 - 1 0 - 2 0 lira olmak üzere yerine gö
re değişmektedir. Bu mevzular bölge bölge tet
kik edilecek, lojmanlarda oturanlarla dışarda 
kalanlar arasında mâkul bir fark olması nazarı 
dikkate alınacaktır. Bunlardan alınacak para
lar sırf bir gelir olacak değildir. Bu paralarla 
buralarda oturacak olan subay arkadaşların is
kânını elverişli bir halde temin olunacaktır. 

Son olarak, bu kanun üzerinde Maliye Ba
kanlığının her kademesiyle mutabakata varılmış 
olduğunu da arz etmek isterim. 

ATAKLI MUCÎP — Efendim, bir soru sor
mak istiyorum, müsaadenizle. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ATAKLI MUCİP — Efendim, bu kanun yal

nız Millî Savunmayı istihdaf ediyor, diğer bakan
lıklar da dâhil edilmez mi? 

TUNÇKANAT HAYDAR — Efendim, diğer
leri için de lojmanlar vardır, fakat ileride Devle
te ait bütün lojmanların bakımı, onarımı, korun
ması için Bayındırlık Bakanlığına bağlı bir daire 
kurulmasına çalışılmaktadır; o zaman bunların 
hepsinin biç müdürlük halinde idaresi mümkün 
olacaktır. Bui işin şimdiden yapılması ayrıca kad
ro eklenmesini gerektirmektedir. Halbuki Millî 
Savunma için buna ihtiyaç yoktur. Zaten gerek- J 
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li kadro, teşkilât mevcuttur; munzam bir kadroya 
teşkilâta lüzum ve ihtiyaç yoktur. 

ÖZKAYA MEHMET ŞÜKRAN — Efendim, 
şimdiye kadar olan usul ve teamüle göre diğer ba
kanlıkları da ele almak gerekir. Aksi takdirde, di
ğerleri için suimisal teşkil eder. Bu bakıımdan, 
kanun böyle çıkarsa ben reyimi vermiyeceğim; 
yalnız Millî Savunma Bakanlığım ilgilendirmek
te, diğer bakanlıkları içine almamaktadır. 

BAŞKAN — Haydar Bey. 
TUNÇKANAT HAYDAR — Arkadaşlar; bi

raz evvel de arz etmiştim. Bu usulden ayrılmış 
olan bakanlıklar da mevcuttur. Diğer bütün ba
kanlıklara da bu teşmil edilecek olursa bu iş daha 
senelerce sürüncemede kalır ve Bayındırlık Ba
kanlığı tarafından bunun tedvirine başlandığı za
man yeniden kadro ve para bulmak icabedecektir. 
Halbuki Millî Savunma Bakanlığı olunca böyle 
bir şeye lüzum kalmıyacaktır. Şimdiye kadar ka
bul etmiş olduğunuz kariunlarla lojman ve bun
ların tamir işleri biraz daha büyüyecektir. Bil
hassa Şarkta inşa edilmiş olan lojmanlar, tahsi
satlarının başka fasıllarda bulunması veya yetmi-
yecek kadar az olması sebebiyle tamir edilememiş 
ve kira bedelleri oldukça artmıştır. 

ÖZGÜR SELÂHATTİN — Arkadaşlar, ha
kikaten bu lojman meselesi büyük bir dâva... Her 
bakanlığın kendisine ait bir lojmanı vardır. Bun
lar bakımsız kalıyor. Bunlardan alman kiralarla 
buraların tamirleri yapılamıyor. Bu kiralar ma
liyenin gelirleri babında yer alıyor. Bütçede mas
raflar için şu kadar, bu kadar veriliyor. Tabiî 
maliyenin gelir kaynağı olması gerek. îş tek el
den yönetildiğine göre, bütün bakanlıkları ilgi
lendiren bir konutlar müdürlüğü kurulması ge
rekir. Bu bakımdan, Maliyenin yetkisini alıyo
ruz gibi geliyor bendenize. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Efendim, Emlak 
Müdürlüğü ile temas ettik; halihazırda, Saract 
oğlu Mahallesinde büyük kiralar verilmektedir. 
Buna mukabil, Doğuda kiralar küçüktür. 

BAŞKAN — Özgüneş. 
ÖZGÜNEŞ MEHMET — Efendim, paranın 

bu işte Maliye Bakanlığında toplanması nasıl 
mümkün olur? Kaldı ki, bu işte en güzel örnek 
bugün Polatlı'dadır. 

Bütün bunlar, son derece iyi niyetlerle gayet 
güzel lojmanlar yapılmış ve fakat bunlar genel 
bütçeye, katıldıktan sonra 10 senedir bir çivi da-
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hi • çakılmamıştır. Bu tasarının iyi bir tatbikata 
yol açmasını temenni ederim. 

GÜRSOYTRAK SUPHÎ — Kifayeti müza
kere teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Kifayeti- müzakereyi oyunuzu 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul edilmiştir. 
Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümünü okuyoruz. (Kanunun tü
mü okundu.) 

Arkadaşlar, kanunun tümünü dinlemiş bulu-
nuyorsılnuz. Kanun tasarısının tümünün kabu
lünü reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul edilmiştir. Maddelere geçmeden evvel 
Suphi Beye söz veriyorum. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Bu lojmanlar tâ
birinden ne kastedildiğinin bir kere daha açık
lanmasını rica edeceğim. 

TUNÇKANAT HAYDAR - - Bu lojmanlar 
bildiğiniz gibi şehir içinde veya belediye hudut
ları dışında yahutta kışlaların bulunduğu yer
lerde, şehirler dışında stratejik bakımdan veya 
hazar kuruluşuna göre inşa edilecek kışlalar 
müştemilâtından olan yerlerdir. îşte bunların ta
mir ve onarımları yapılacaktır. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Teşekkür öde
rim. 

BAŞKAN — Maddelere geçilmesini oyunuza 
arz ediyorum. K.baul edenler... Kabul edilmiştir. 

Millî Savunma Bakanlığına muhassas lojmanla
rın bakım, onarım, idame ve muhafazalarına dair 

Kanun 

Madde 1. — Millî Savunma Bakanlığı kuru
luş ve kadrolarına dâlhil subay, astsubay vi1 me
murlarına 4626 sayılı Kanun hükümlerine göre 
tahsis edilmek üzere, Millî Savunma Bakanlığı 
emrine terk ve tahsis edilmiş bulunan ve tama
men müstakil olarak istimal edilmekte olan ko
nut ve lojmanlarla bundan sonra Millî Savunma 
Bakanlığı tarafından kanuni yetkilerine göre sa-
tmalmacak veya inşa ettirilecek lojman ve ko
nutların bir evvelki yıl kira bedelleri karşılık? 
lan, bir taraftan Muvazenei Umumiye Kanunu
na bağlı (B) işaretli cetvelin alâkalı faslına irat 
diğer taraftan bu konut ve lojmanların bakım, 
onarım, idame ve muhafazaları maksadiyle Mil
lî Savunma Bakanlığı bütçesinde (Subay konut 
ve lojmanlarının onarım masrafları) adı ile açı-
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lacak fasla tahsisat kaydetmeye Maliye Bakan
lığı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyeni.. 
KARAVELİOĞLU KÂMİL — Efendim, bir 

soru sormak istiyorum. 
Bu fasla girecek olan para Hazineye gelir mi 

kaydedilecek yoksa Millî Savunma için mi har
canacak'I 

ÖZKAYA MEHMET ŞÜKRAN — Efendim. 
bu kanuna göre, Maliye Bakanlığı bu parayı 
kullanacaktır. Millî Savunma kullanacaktır. 
Haddi zatında bu paranın Maliye Bakanlığında 
toplanması ve oradan ödenek olarak verilmesi 
gerekir. 

BAŞKAN — O'Kan. 
O'KAN SEZAİ — Efendim, Şükran arkada

şımız, istisnai bir durum olduğundan söz açtılar. 
İlgili bir kanun o şekilde çıkmış olursa ki Millî 
Savunma Bakanlığının kendisine aidolan bütün 
gayri menkullerin in satışından elde edilen pa
ra Maliye Bakanlığında toplanır ve duyulan 
ihtiyaçla satılan gayrimenkullerin parası Mali
yenin emrine verilir. Buradaki esbabı mucibe, 
o kanunda da vardır. Bu bakımdan endişe etme
sinler efendim. 

ATAKfcl MUCİP — Bunu şu şekilde yap
mak mümkün değil mi acaba? Bu kiralardan 
bir kısmı Maliye Bakanlığına irat kaydedilsin, 
diğer kısmı Millî Savunma Bakanlığına devre
dilsin. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Efendim, bu 
kiralar toplanacak. Sekiz milyon liraya yüksel
diği zaman döner sermaye ile bu tamir işleri 
yürütülecektir. Maliye Bakanlığı ile yapılan 
müzakerelerden anlaşılan neticeye göre bu se
kiz milyon lira toplandıktan sonra tamirler ya
pıldıkça bu para azalacak ve öyle bir zaman 
gelecek ki, sıfıra müncer olacak. O zaman yeni 
baştan işe, girişilecektir. Bu usul, en iyi hal ça
resi olarak görülmüştür. 

ÖZKAYA MEHMET ŞÜKRAN — Kiralar 
toplanacak, siz kendi işinizi yapacaksınız, fa
kat diğer bakanlıkları göz önüne alırsak; aynı 
şekilde bir lojman da o bakanlıklar mensupları 
20 liraya oturacak, Millî Savunma Bakanlığın
da olanlar 100 liraya oturacak, tşte bu işin esas 
özelliği burada toplanıyor. Hepsi bir arada ele 
alınırsa her memur 100 liralık evde oturur du
ruma gelir. 

11 -
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TUNÇKANAT HAYDAR — Efendim, zaten 

Maliye Bakanlığı da bu işten müştekidir; bü
tün binaların her yerde aynı fiyatla kiraya ve
rilmesini istiyor. Fakat Maliye Bakanlığını bek
lersek mevcut lojmanlar da haralbeye dönebilir 
ve daha kaç yıl beklenir bu da belli değil. Bu 
itibarla şimdi burada bu işi ele almak yerinde 
olacaktır, 

ATAKLI MUCİP -^Efendini, bütün bakan
lıklar aynı şekilde bir kira takdiri yaparlar 
dense olmaz mı? 

TUNÇKANAT HAYDAR — Efendim, yeni 
yönetmeliğe tâbi olmak hususunda Yenimahal-
lede yapılan evler ayrı tutuldu. Çünkü, bunla
rın maliyet bedelleri yüksektir. 

KARAVELÎOĞLU KÂMİL' — Biz, kanun
ları göndermeye alıştık. Bu usulün daha şü
mullü olarak tatbiki için iade edelim, 

TUNÇKANAT HAYDAR — Efendim, bu 
mevzu âcil bir meseledir. Birçok lojmanlar ha
rap vaziyette bekliyor. 

O'KAN SEZAİ — Biraz evvel Mehmet Şük
ran Beyin söylediği husus hakikaten düşündü
rücüdür, bütün bakanlıklara bunu teşmil etmek 
bizim işimizi aksatır. Bu kanuna olan ihtiyaç 
aşikârdır. Eğer tatbikatta bir reaksiyon olma
masını istiyorsanız kiraların artırılması mesele
sini buradan çıkarmanız gerekir. Namıkkemal 
Mahallesindeki evler lojman değil, konuttur. 
Benim yanımdaki blokta İçişleri Bakanlığının 
bir memuru 190 liraya oturmakta, buna muka
bil, Millî Savunma Bakanlığında vazife gören 
bir subay, aynı emsaldeki bir dairede .250 lira
ya oturmaktadır. Bu subay 250 liraya oturduğu 
müddetçe onun yanındaki komşuları 190 liraya 
oturacaklardır. Bu durumun izahı güçtür. Ama 
tatbikatın hemen yapılmasına bu kanun çıkarsa 
inanıyoruz. Onun için artırma hususune^ki 
madde üzerinde bence durulmasın. Doğu'da 20 
lira kira ile oturulur, bilirsiniz Sarıkamış loj
manları 20 liradır. Bunların camı bile takıl
maz ; içinde oturup çıkanlar da cam takmazlar, 
teneke takarlar, bunları gördük, hep. Söz ko
nusu parayı Millî Savunma Bakanlığı kenaisi 
tahsil etsin, efendim. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Efendim, kira
ların artırılması konusunda Saraçoğlu Mahal
lesi evleri ayrı durumdadır. Burada esas olan 
orduya tahsis edilen lojmanlardır. Bunların 
kiraları bölge bölge olmak üzere iki buçuk lira, 
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10 lira, 20 liradır. Faraza, Malazgirt'te arka
daşlarımız iki buçuk lira kira veriyor. Şimdi, 
bugünkü sembolik olan 2,5 lira bedelden inhi
raf edileceğini âmirdir. Bu husus Millî Savun
ma ve Maliye Bakankklarmca müştereken tak
dir edilecektir. Hiçbir zaman subaylarımızın 
aleyhine, çok büyük bir fark göstermez. 

ÇELEBİ EMANULLAH — Ben de Sezai 
O'Kan arkadaşımla aynı fikirdeyim. Bizden ev
vel gelenler bu mevzuları düşünmemişler, ihmal 

. etmişler. Bunun tamirini Millî Emlâk yapacak
mış... Hiçbir zaman bir memur gelipl de tamir 
işiyle uğraşmaz, arkadaşlar. Onun için bu ka
nunun çıkması ve bu mevzuda bir misal teşkil 
etmesi çok yerinde olacaktır. 

KAPLAN KADRİ — Haydar Beyin Saraç
oğlu Mahallesine dair vermiş olduğu misal me
seleyi biraz daha aydınlatmış bulunuyor. Bu 
kanunun bir an evvel ve süratle çıkmasına ta- » 
raftarım. 

ÖZKAYA MEHMET ŞÜKRAN — Albayı
mızın Saraçoğlu Mahallesi böyle dedikleri gibi, 
konuttur, olabilir; burada istisna değildir. Bu 
hükümlere göre, kira artırılır veya artırılmak; 
bu, takdir komisyonuna kalan bir iştir, efen
dim. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Efendim, Ma
liye Bakanlığı da anladı ki, bütün mesele Sa
raçoğlu Mahallesi evleri konut şümulüne gir
miyor, efendim. 

KAPLAN KADRİ — Efendim, bunların ida
resi bizde değil. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Evet efendim, 
bu mahalle evlerinin idaresi bizde olmadığı için 
bunlar konut şümulüne girmiyor. Bu kanun 
bunlar için de öncülük yapacaktır. 

BAŞKAN — Gürsoytrak. 
GÜRSOYTRAK SUPHİ — Efendim, arka

daşların bahsettikleri husus vakıadır. Fakat 
mesele bu kadar da değil, bütün bakanlıkları, 
İktisadi .Devlet Teşekküllerini, bankaları ilgi
lendiriyor. Bunların hepsini içine alacak bir 
kanunun tedvinine büyük ihtiyaç vardır. Ama 
şimdi biz, bu kanun üzerinde duralım ve bu ka
nunu bir an evvel çıkaralım, efendim. 

KÜÇÜK SAMİ — Arkadaşlar, bir dakika 
başkanlık yerinden ayrılarak kısa bir mâru
zâtta bulunacağım. Burada bir şey dikkatimi 
çekiyor. Para olarak bu binalardan alınacak 
olan miktar bütçenin bir faslına irat, diğer 
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faslına da masraf olarak kaydedilecektir. Biz 
bu binaları ve bundan sonra yapılacak olanları 
umumi bütçeden yani dolayısiyle vergiyle mi 
yaptıracağız. Evet yeni bir ev yapıldığı zaman 
bunun 10 sene müddetle vergiden muaf oldu
ğunu kabul ediyoruz. Ama 20 senelik bir müd
det nazara alınarak düşünülürse mesele daha 
başka bir veçhe alır. Tamir ve amortisman 
masrafları Maliyenin giderler kısmında Millî 
Müdafaa Vekâletine gider olarak, kendi ken
disi itfası için lâzım olan kısmı da maliyeye 
gelir olarak konulursa Maliye Bakanlığı bun
dan sonra yaptıracağı binaları bu gelirden is
ti1'Cade ederek yapabilir. Yatırılan parayı Ha
zineye intikal ettirmeli ki, vergi memurları evi 
yaptırmak durumunda kalsın. 

BAŞKAN — Tunçkanat Haydar. 
TUNÇKANAT HAYDAR — Efendim, loj

manlardan alman kiraların durumu böyle ol
duğuna göre, bu seneki kiraların mühim bir 
kısmı onarım için harcanacak, gelecek sene
lerde bu harcama azalacaktır. Sene sonunda, 
harcanmıyan miktar Maliye Bakanlığı bütçe
sine aktarılacaktır. Bu bakımdan, elde edi-^ 
lecek paraların tamamı bu işte kullanılacak 
değildir; arkadaşlar müsterih olsunlar. 

KARAVELİOÖLU KÂMİL — Efendim, 
siz de konuştuktan sonra mesele, durum daha 
da aydınlanmış oluyor. Bendeniz bir teklifte 
bulunacağim; elde edilecek paraların üçte 
bir i onarıma gitsin, üçte ikisi de Hazineye 
kalsın efendim. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Efendim, he
men 'büyük ihtiyaç var. 

aÜRSOYTRAK SUPHİ — Efendim, ilk 
, anda birikmesi zarureti var. tik üç sene için 

bütün binaların tamir parasının birikmesi, 1/3 
ünün tamir, 2/3 ünün Hazineye irat olarak kul
lanılmasını teklif ederim. 

O'KAN SEZAİ — Arkadaşlar, bu para za
ten lojmanlara sarf edilecektir. Onarım yapıl
mamış diğer binalar da onarıma ihtiyaç göste
recektir. Bu memleket payidar oldukça ordu
suna ve lojmanlara ihtiyacı olacaktır. Böyle 
üç sene diye dondurmak mümkün değildir. 
Onarım için ayrılan bu gelir mütamadiyen art
sın eksilsin. Fazla gelecek olursa o da Hazi
neye gelir olarak kaydedilmesin,, yani Maliye 
Bakanlığı buna el koymasın, doğrudan doğru-
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ya Millî Savunma Bakanlığının kendi bünye
sinde kalsın. 

ÖZGÜR SELÂHATTİN — Elde para yok; 
büyük ölçüde, konutların, lojmanların onarı
mına ihtiyaç, zaruret var ve «bunu karşılamak 
için gereken paranın birikmesine de zaruret var. 
Biz bu maksatla 3 yıl dedik; daha az veya 
fazla olabilir belki. Üç yıllık müddet, bütün 
lojmanların, konutların zaruri masraflarını 
karşılamak için bir döner sermaye, sağlanma
sına yeter diye bendeniz bunu böyle söylemiş 
bulunuyorum. Daha sonraki ihtiyaçlar da bu 
biriken paradan karşılanabilir. 

Albayıma şu bakımdan itiraz ediyorum; 
ileride ben de bu işte bugünkü kadar ihtiyaç 
duyulmıyacağı kanaatideyim. 

KAPLAN KADRİ — Bunların bir kısmı ka
lıyor arkadaşlar. Sonra bir döner sermaye me
selesi var. Bir lojman dâvası var. Bunlar ele 
alınmış"vaziyette. Tamire sarf edilecek kısım 
sarf edilsin, diğer kısım lojman ve meskenlere 
aidolmak üzere Malîye Bakanlığı emrinde bu
lunsun. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Muhterem ar
kadaşlar, zaten bir bina inşa edildikten sonra 
bu binaya sarf edilen miktarın % 2 sinin her 
sene onarım masrafı olarak ayrılması şarttır. 
Yani, demek istediğim şudur ki, bu işlerin de 
bir hesabı bir kitabı vardır. Her sene için bu 
miktarı ve bu hesabı nazara almak gerekir. 
Şimdiye kadar kim kuvvetli idiyse, kim sözü 
nü geçirebildiyse bütçede yeri olmadığı halde 
bu fasıldan istifade edebilmiş, bu sebeplerle 
bu binalar bugünkü perişan vaziyete gelmiş bu
lunmaktadır. İlk zamanlarda ele aldığımız bi
nalar için daha fazla masraf yapacağımız aşi
kârdır. Çünkü uzun seneler ele alınmamış bü
tün binalar. Arkadaşlarımız endişe etmesinler, 
bütün paralar hemen onarıma harcanacak de- v 

ğildir. Artanlar yine bu iş için kullanılmak 
üzere birikecektir efendim. 

BAŞKAN — Efendim, Maliye Bakanlığı 
temsilcisi arkadaşımız da açıklama yaparlarsa 
her halde arkadaşlarımızın endişeleri gider sa
nıyorum. 

MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ MUS
TAFA VARDAR — Efendim, aşağıda bir kon
sey toplanmıştı; mütedavil sermaye konusunda 
mutabakatımız vardır. 



B : 65 29 
TUNÇKANAT HAYDAR — Efendim, arka

daşların endişesi şu noktada toplanıyor : Bu fa
sılda birikecek paralar onarım için kullanıla
cak, bunun dışında Maliye Bakanlığına, Hazi
neye bir intikal olmıyacak. 

MUSTAFA VARDAR — Efendim, bizim 
koyduğumuz maddeye göre, bu paraların tama
mı Hazineye intikal edecektir. Yılı içinde ya
pılan harcamalardan kalan paralar otomatik-
man Hazineye kalacaktır esasen. Bir deyim var
dır; tahsisat yandı denir. İşte tahsisat yanması, 
bu harcanmayıp kalan paranın Hazineye kal
ması, devredilmesidir. Tahsisatın tamamı ihti
yacın üstünde olduğu takdirde kalan tutar 
Maliyeye kalacaktır. 

BAŞKAN — Efendim, yeterlik teklifi var, 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

1. nci maddeyi oya sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi ikinci maddeyi okutuyorum. 

MADDE 2. — Bu kanuiı şümulüne giren 
lojman ve konutların aylık kira bedelleri Me
mur Konutları Yönetmeliğine tâbi olmaksızın 
Maliye ve Millî Savunma Bakanlıklarınca müş
tereken tâyin ve tesbit olunur. 

BAŞKAN — Efendim, bu kirayı Maliye ve 
Millî Savunma Bakanlıkları müştereken tesbit 
ederlerse iyi olmaz. • Çünkü bugüne kadar tes
bit ettikleri kiralar iki buçuk, beş ve yirmi 
beş lira arasında idi. Oturacaklara bir kolaylık 
sağlamak üzere yine eski vaziyete gidileceğin
den hatalı bir iş yapılacaktır sanıyorum. Bu 
ise vergi mükelleflerine lojman yaptırmak gibi 
bir yola sapılmış ve bunların üzerine bir kül
fet yüklenmiş olur. Kira takdirini yaparken 
asgari yirmi senede ödenmesi nazarı itibara 
alınarak yapılırsa çok daha iyi olur. Bu suretle 
de vergi mükelleflerine bir külfet tahmil edilme
miş olur. 

O'KAN SEZAİ — Banım bir mahzuru var
dır. 20 sene otomatik şekilde alınacak. Bu defa 
bedava oturması icabeder. O zamana kadar ken
disini amorti etmiş olur. 

ATAKLI MUCİP — Maliyetin yüzde birin
den aşağı.olmak üzere muayyen bir nispet almak 
lâzımdır. 

" O'KAN SEZAİ — Halihazırdaki maliyet de
riz, olur tbiter. 

.1960 O : 2 
ATAKLI MUCİP —Aşağı - yukarı 200 lira 

takdir etmek lâzım. 
TUNÇKANAT HAYDAR — Kiraların tes

pitinde halihazırdaki maliyet hesabedilir. Biliyor
sunuz, maliyeti düşük göstermek suretiyle vergi
den faydalanmak isterlerdi. Bugünkü maliyet 
esas olacaktır. Bugünkü maliyet biraz yüksek 
olacak, kiralar da yüksek olacaktır. Bunu göz 
önüne alarak indirme yapılacaktır. 

Şimdi mümessil arkadaşımız izah edecekler
d i r / 

MALÎYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ MUS
TAFA VARDAR — Efendimi, bu mevzu benim 
mevzuum olmamakla beraber müzakerelerde bu
lunduğum için muttali oldum, arz edeyim. Sa
raçoğlu Mahallesindeki evler için: bir takdir usu
lü asla mevzuübahis değildir. Esasen 4626 sayılı 
Kanundan ayrı olarak bir rejim kabulü ve mak
sadını istihdaf etmektedir. Burada nazarı itiba
ra alınacak şey maliyettir. Yüksek malûmları 
olduğu üzere dağ başındaki bir yerde yapılan 
binalar daha fazlaya mal olmaktadır. Bunun için 
Millî Savunma Vekâleti durumu tesbit edecek, 
Maliye Bakanlığına gelecek, diyecek ki, duruma 
göre biz şunları, şunları tesbit ettik: Bu rayiç hiç
bir zaman maliyet rayici ile mukayyet olmıya-
caktır. Rayiçle mukayyet olduğu takdirde bu ka
nunun hedefi kendiliğinden kalkmış olacaktır. 
Doğrudan doğruya Millî Savunma inisiyatifi; elin
de tutarak günün icaplarına göre teklifte bulu
nacak, Maliye Bakanlığı da muvafık gördüğü tak
dirde bunu tesbit edecektir. Bu mevzuda- başka 
türlü düşünmek bizi hatalı yola götürür kanaa
tindeyim. 

ÖZKAYA MEHMET ŞÜKRAN — Maliye 
Temsilcisi izah etmiş bulunuyor. Şunu ilâve et
mek istiyorum. Bu bir kanun mevzuu yapılmama- • 
lıdır. Bir talimat mevzuu olabilir; 

•KÜÇÜK SAMI — Tank taburuna verilen ev
lerden biliyorum. Bunların Emlâk Müdürlü
ğünde, Millî Savunma ile yapılan resmî takdir
lerinden ara edeceğim. Kira bedelleri buna göre 
almıyor. Bu bahsettiğim binaların aylık kira be
delleri şöylece tesbit edilmiştir : 

«D grupu binalar 3 oda bir hol ayda 75 lira 
kira, 

D grupu binaların bodrum daireleri 50 lira, 
C tipi 3 oda, bir hol ayda 80 lira, 
C tipi bodrum, 3 oda 60 lira, 
Bir oda, bir hol, 50 lira.» 
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Bunları bir fikir vermek için arz ettim. 
TUNÇKANAT HAYDAR — Maliyet fiyat

ları üzerinden takdir yapılacak olursa, kiralar 
yüksek olur. Karnın çıkmasını âmirdir. Bunlar 
aşağıda tesbit edilmiştir. Bu kanun olmadığı tak
dirde bu kiraların takdirî de daha yüksek ola
caktır. 

BAŞKAN — Efendim, kifayet teklifi vardır, 
kifayeti reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kifayet kabul edilmiştir. 

MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ MUS
TAFA VARDAR — Binanın tamir masrafını 
karşılıyaeağından, dolayısiyle Hazineye bir gelir 
sağlamış olacaktır. 

KAPLAN KADRİ — Bendeniz Hazineye da
ha fazla gelir gelmesi bakımından bu durumu 
memnuniyetle karşılarım. Acaba bu husus Mil
lî Savunmanın ihtiyaçlarını karşılar mı? 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Kadri Beyin 
teklif ini memnuniyetle taibiî olarak karşılarım. 

If ADRİ KAPLAN — Sami Beyin endişeleri
ni gidermek maksadiyle arz etmiştim. 

BAŞKAN — Tadil teklifini reylerinde arz 
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ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Maddeyi olduğu gibi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde olduğu gibi 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu lojman ve konutların tah
sis ve tevzileri Bakanlar Kurulunca tesbit edile
cek esaslara göre yapılır. 

ıBAŞKAN — Oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun l Mart 1961 tari
hinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Oyunuza ara ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Tasarı kanunlaşmıştır. Hayırlı olsun. 
Plânlama Dairesindeki konferansta bulunduk

tan sonra, Yeni Meclis binasındaki Komite Salo
nunda toplanmak üzere Oturumu kapatıyorum. 

Kapanma saati: 14,40 

» ® - « 





Milli Birlik Komitesi Yüksek Başkanlığına 

Millî Savunma Bakanlığına muhassas konut ve lojmanların bakım, onarım, idame ve muhafaza
larına dair kanun teklifi gerekçesiyle birlikte sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasına müsaadelerinizi arz ederim. 
Tunçkmat Haydar 

GEREKÇE 

Konut (lojman) mevzuu 4626 sayılı Kanunla ilk defa olarak mevzuatımızda yer almıştır. Bu kanu
nun neşrinden evvel yalnızr il ve ilçelerle mülga genel müfettişlikler için makam evleri yaptırılmıştır. 

4626 sayılı Kanun ise, yalnız Ankara'da muayyen miktarda konut inşası için Hükümete salâhiyet 
vermiştir. Bu konutlar Namık Kemal Mahallesi evlerini teşkil etmektedir. Zamanla gelişen sosyal ihti
yaçlar, şehirlerdeki nüfus.kesafetinin tevlideylediğt mesken sıkıntıları, Devlet sektörüne dâhil daire ve 
müesseseleri lojman temini için tazyik etmiştir. 

Bu meyanda, Millî Savunma kuruluş ve kadrolarında bulunan ve ifa ettikleri hizmetin arz ettiği hu
susi yet ve tahmil eylediği mecburiyetler dolayısiyle ve bilhassa sınır boylarında ve mahrumiyet böl
gelerinde lojman ihtiyacının süratle karşılanması, kaçınılmaz bir zaruret haline gelmiştir. 

Bu sebeple, sınır boyları ve mahrumiyet bölgelerindeki birlikler, kanuni bir mesnedi bulunma
masına rağmen kıta gücü ile gayrisıhhi ve gayrifemıî meskenler inşa ettirerek ihtiyaçlarını kısmen 
olsun karşılamanın çarelerini aramışlardır. Bu hal, zamanla diğer garnizonlara da sirayet ederek 
tazyik derecesini son hadde vardırdığı müşahade olunmuştur. 

Bir vakıa olarak vücut bulan lojman dâvasına kanuni bir veçhe verilmek ve ihtiyacı bir prog
rama bağlamak gayesi ile ve Millî Savunma Bakanlığının ısrarlı talepleri üzerine 1955 malî yılı 
Bütçe Kanununda bir fasıl ihdas olunabilmiştir. 

Bu tarihten itibaren her yıl alınan tahsisatla ve hazırlanan programa göre ihtiyacın kesif bulundu
ğu bölgelerde lojman inşaatına devam edilmiştir. 

Bu tatbikat/vazifenin huzur içinde ifasını temin eylediği Ve personelin randıman -ye moralini 
yükselttiği, mesleke bağlılığını artırdığı memnuniyetle müşahade olunmuştur. 

Her sene bütçeden milyonlar sarfı ile inşa olunan bu binaların bakım, onarım ve idameleri için 
kıymetlerinin % 2 si nispetinde her sene bir masraf yapılması ieabetmektedir. Lojmanların onarım, 
bakım ve idameleri için Millî Savunma bütçesinde bir fasıl ve madde mevcudolmadığından ve alı
nan lojman tahsisatı da münhasıran yeni lojman inşasına muhassas bulunduğundan bu lojmanların 
bakım, onarım ve idameleri için Millî Savunma'Bakanlığınca bir nıasraf yapılamamaktadır. Diğer 
taraftan, kira bedelleri de Hazinece tahsil ve irad kaydolunduğundan bu lojmanlarda Hazineye ait 
diğer konutlar gibi Maliye Bakanlığınca onarılması gerekmektedir. Ayrıca, kaloriferli lojmanların 
işletme masrafları Maliye Bakanlığına aidolmakla beraber bu masraflar da temin olunamamaktadır. 

Fiilî hale gelince : Millî Savunma Bakanlığı bütçesinde bu masrafı karşılıyacak tahsisat olma
dığı için Maliye Bakanlığı bütçesinde fasıl ve jhadde bulunmasına rağmen tahsisat kifayetsizliği ve 
sair mücbir sebeplerle mezkûr lojmanların senelik zaruri bakım ve onarımlarının yapılması müm
kün olamamaktadır. Bu sebeple, ekli kanun tasarısı hazırlanmıştır. Bu tasarı, kanuniyet kespettiği 
takdirde millî servetin bir cüzü olan ve halihazırdaki mevcutlannm kıymeti tahminen 100 milyon 
lira civarında olan lojmanların senelik bakım, onarım ve idame masrafları bütçeye bir yük tahmil et
meden karşılanacak ve ömürlerinin âzami derecede uzatılması mümkün olacaktır. 

Bu itibarla, tasarının müstaceliyetle tetkik ve müzakere olunarak kanuniyet kesbetmesinin te
min buyurulmasıjlı arz ederim. 



Millî Savunma Bakanlığına muhassas lojman
ların bakım, onarım, idame ve muhafazalarına 

dair kanun tasarısı 

MADDE 1 — Millî Savunma "'Bakanlığı ku
ruluş ve kadrolarına dahil subay, astsubay ve 
memurlarına 4626 sayılı Kanun hükümlerine 
göre tahsis, edilmek üzere, Millî Savunma Ba
kanlığı emrine terk ve tahsis edilmiş bulunan 
ve tamamen müstakil olarak istimal edilmekte 
olan konut ve lojmanlarla bundan sonra Millî 
Savunma Bakanlığı tarafından kanuni yetkile
rine göre satın alınacak veya inşa ettirilecek: 
lojman ve konutların bir evvelki yıl kira be
delleri karşılıkları, bir taraftan Muvazene! 
Umumiye Kanununa bağlı (B) işaretli cetve
lin alâkalı faslına irat diğer taraftan bu konut 
ve lojmanların jbakım, onarım, idame ve muha
fazaları maksadiyle Millî Savunma Bakanlığı 
Bütçesinde (iSubay konut ve lojmanlarının ona

rını masrafları) adı ile açılacak fasla tahsisat 
kaydetmeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

MADDE 2 —~ 'Bu karilin şümulüne giren ıloj-. 
man ve konutların aylık kira bedelleri memur 
konutları yönetmenliğine tâbi olmaksızın Mali
ye ve Millî Savunma Bakanlarınca müştere
ken tâyin ve tesbit olunur. 

MADDE 3 — Bu lojman ve konutların tah
sis ve tevzileri (Bakanlar Kurulunca tesbit edi
lecek esaslara göre yapılır. 

MADDE 4.• — Bu kanun 1- Mart İL961 tari-
hinde yürürlüğe girer. 

MADDE 5 — Bu kanun 
kanlar Kurulu yürütür. 

hükümlerini Ba-

tktisat Komisyonu raporu 

Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

Tunçkanat Haydar'm, Millî Savunma Bakanlığına muhassas konut ve lojmanların bakım, ona
rım, idame ve muhafazalarına dair kanun teklifi komisyonumuza havale edilmiş olmakla tetkik ye 
müzakere edildi. 

Kanun teklifi, Millî Savunma Bakanlığı hizmetinde bulunan subay, astsubay ve memurlarına 
konut ve lojman olarak tahsis edilmiş bilûmum binaların bakım ve onarımını sağlamak suretiyle 
uzun ömürlü olmalarını istihdaf etmektedir. 

Teklifin şevkini mucip sebepler gerekçesinde etrafiyle arz ve izah edilmiş bulunmakta olup 
komisyonumuzca da yerinde mütalâa edilmiş ve maddeler teklif veçhile aynen kabul edilmiştir. 

Millî Birlik Komitesinin tasvioine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur, 

tktisat Komisyonu Başkanı 
KuytaM Fikret 

Üye 
Aksoyoğlu Bef et 

Üye 
Karaman Suphi 

Üye 
Özkaya M. Şükran 

Üye 
Karavelioğlu Kâmil 


