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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Milletvekili Seçimi Kanunu tasarısının komis
yona gönderilen 9 w 17 nci maddelerinin görü- ^ 
şülmesi tamamlanarak kanun kabul edildi. 

60 404 000 liralık Hazine ibojç ve alacağının 
mahsubuna dair kanun tasarısı görüşüldü ve ka
bul olundu. 

Birleşime son verildi. 

Başkan Divan Kâtibi 
Fahri özdilek Mehmet Şükran özkaya 

Divan Kâtibi 
Refet Aksoyoğlu 

•1 I I İp i l ' ı I 

B İ R Î N C Î OTURUM 
Açılma saati : 17,25 

BAŞKAN — özdilek Fahri 
KÂTİPLER : Ersü Vehbi, Çelebi Emanullah 

BAŞKAN — Ekseriyet vardır, Birleşimi açıyorum. 

2. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Karayolları yapımı için girişilecek sâri 
taahhüt işlerinde kullanılmak üzere bono ihracı
na yetki verilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Bayındırlık Komisyonu ve Maliye Komisyonu ile 
Kurucu Meclis Bütçe Komisyonuna seçilen Tem
silci üyelerden mürekkep Karma Komisyon ra
porları (1/100) (S. Sayısı : 48) 

ERSÜ VEHBİ — Efendim, mevzuumuz Ka
rayolları Umum Müdürlüğünce bono çıkarılması 
mevzuudur. Evvelce Devlet ıSu İşleri Umum Mü
dürlüğünün de bu mevzuda bir talebi olmuş, bu 
talep Yüksek Heyetinizce kabul edilmişti. Şimdi 
buna istinaden bu yılki tahsisatı az olduğundan 
baihsüe Karayolları Umum Müdürlüğünce de bo
no çıkarılması talebedilmektedir. Bu kanun tasa-

(1) 48 S. Sayılı basmayazı Temsilciler Mecli
sinin 72 nci Birleşim tutanağının sonundadır. 

rısı Hükümetten gelmiştir. Hükümetten gelen ka
nun tasarısı Temsilciler Meclisine gönderilmiş ve 
Temsilciler Meclisince kabul edilmiştir. Bizim ko 
misyonumuzda da bu husus tezekkür edilmiş ve 
gelen teklifin yerinde olduğu sonucuna varılmış
tır. Binaenaleyh kanun tasarısının aynen kabul 
edilmesini rdca edeceğim. 

BAŞKAN — Efendim, kanunun tümü üze
rinde konuşmak istiyen arkadaş var mı? Şimdi 
kanun tasarısının maddelerini bilgi edinilmek 
üzere, okutacağım. 

(Maddeler okundu.) 
BAŞKAN — Ersü Vehbi. 
ERSÜ VEHBİ — Efendim, maddelerdeki 

mevzuu arz ettim. Daha evvel de Karayollarına 
böyle bir salâhiyet verilmişti. Yeni bir şey de
ğildir. 

BAŞKAN — Başjka söz istiyen yok. Tümü
nü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
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etmiyenler... Kabul edilmiştir.. Maddelere geçi
yoruz. 

Karayolları yapımı için girişilecek sâri taahhüt 
işlerinde kullanılmak üzere bono ihracma yetki 

verilmesi hakkında kanun tasarısı 

Madde 1. — Karayolları Genel Müdürlü
ğü kuruluş ve görevleri hakkındaki 5539 sayılı 
Kanunun 33 ncü maddesi gereğince girişilecek 
taahhüt işlerinde kullanılmak ve yıllık miktarı 
faizleriyle birlikte 110 milyon lirayı geçmemek 
üzere yeniden 440 milyon liraya kadar bono ih
racına Bayındırlık Bakanının muvafakati ile Ka
rayolları Genel Müdürlüğü ve bu bonolara kefa
let etmeye Maliye Bakanı mezundur. 

Çıkarılacak bonolar her sene Karayolları Ge-
ıiel Müdürlüğü bütçesine konacak ödenekten it
fa olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 2. — Karayolları Genel Müdürlüğün
ce girişilecek sâri taahhüt işlerinde kullanılmak 
üzere 7090 ve 7362 sayılı kanunlarla verilmiş 
olan bono ihracı yetkisinin kullanılmıyan kısmı 
iptal edilmiştir. 

BAŞKAN — Söz istiyen yok. Maddeyi oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. -»-•Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Söz istiyen yok. Maddeyi oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Bu kanunun hükümlerini Ma
liye ve Bayındırlık bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Söz istiyen yok. Maddeyi oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümünü oyunuza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Hayırlı olsun efendim. 

2.— İlköğretim ve Eğitim Kanununun geçi
ci 5 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında ka
nun tasarısı ve Millî Eğitim ve Bayındırlık ko
misyonları ve Maliye Komisyonu ile Kurucu Mec
lis Bütçe Komisyonuna seçilen Temsilci üyeler-
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den mürekkep Karma Komisyon raporları 
(1/122) (S. Sayısı: 49) (1) 

BAŞKAN — Ersü Vehbi. 
ERSÜ VEHBÎ — Muhterem arkadaşlar, 222 

numaralı Kanunun beşinci maddesinin tadiline 
ait olan bu teklif de Hükümetten gelmiş ve Tem
silciler Meclisinden kabul edilerek geçmiş bulun
maktadır. Bildiğiniz gibi emanet usulü ile inşa
ata mâni olunacak, ihale ile merkezî inşaat sis
temi takibedileeefcti. Bu maksatla ilgili olarak 
yapılan çalışmalar kâfi gelmediğinden, buna bir 
çare bulmak üzere, ilgili Bakanlar toplanmış ve 
bu toplantıya çeşitli firma temsilcileri de katıl
mışlardır. Yapılan müzakere sonunda, kuvvet
li bir murakabe ve kontrol sisteminin kurulma
sı merkezden her şeyin idare edilmesi gerektiği 
sonucuna varılmıştır. 

Üçüncü nokta, bu 27 Mayıs ruhu içinde bir
çok idare adamları, kaymakamlar, valiler, geniş 
ölçüde mahallî yardımlarla işe başlamış bulunu
yorlar. Çok yerlerde Okullar yapılmaya başlan
mıştır. Kanun değigtirilmiyecek olursa, mah
zurlar doğacak, başlanmış olan işlerin bitirilme
si imkân dâhiline girmiyecefctir. Bir an önce 
kabul edilmesiııde,tatbika geçilmesinde fayda 
vardır. Aksi halde zaman kalmıyacaktır. Bir
takım formalitelerin ikmali gerekecek, işler uza
yacaktır. 

Bu değişiklik teklifi komisyonda görüşü
lürken, teknik çalışmalara dair geniş izahat al
dık. Etütler yapılmış. Bayındırlık Bakanı, Millî 
Eğitim Bakanı, İmar ve İskân Bakanını Komis
yona davet ettik. Yapılan tetkikleri onlar da 
bildirdiler. En uygun sistemin bu olduğunu, ge
rek mütehassıslar, gerek firma temsilcileri, ge
rekse üç bakanımız söylediler. Bakanlık erkânı 
da aynı fikirdedirler. 

Bu yıl, İlköğretim ve Eğitim Kanununun ge
çici 5 nci maddesinin tatbikinin mümkün olma
dığını, yürütülemiyeceğini söylediler. Yalnız üç 
bölge hariçtir. Bunlar da, istanbul, Ankara, 
Bursa, bunun dışındadır. Adana bölgesindeki 
beş vilâyetin işlerini gördürmek ve merkeziyet 
sistemiyle iş yaptırmak üzere büyük firmalara 
iş verilmesi hususunda tetkikat yapılmaktadır. 
Bu izahattan sonra şunu ilâve edeyim ki, hazır-

(1) 49 8. Sayılı basmayazı Temsilciler Mecli
sinin 72 nci Birleşim tutanağının sonundadtr, 
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lanan bu yeni beşinci madde mahallî idarelere 
iş yapmaları hususunda imkân sağlar vaziyette
dir. 

BAŞKAN — Karavelioğlu Kâmil. 
KARAVELİOĞLU KÂMİL — Efendim, Er-

m arkadaşımızın izahatını dinlemiş bulunuyo
ruz. Kanun Temsilciler Meclisinde görüşüldük
ten bir ay sonra Reşat Tardu arkadaşımız ka
nunda bir değişiklik yapılması lâzımdır, aksi 
takdirde inşaat mevsiminin bir kısmı ölü geçe
cektir diye bana müracaat etti. Ben de kendisini 
haklı buldum, Bakan Tahtakılıç'a bu hususu tek
lif ettim. Piyasanın ferahlaması ve işin bir an 
evvel ikmal edilmesi için 240 milyonun harcan
ması lâzımdır dedim. Kendisi de hay hay dedi. 
Tarihini iyice hatırlıyamıyorum, yedi Nisandı, 
galiba; dedi ki, her vilâyette, her kasabada işe 
girişilmiş olacak. Fakat maalesef Reşat Tardu'-
nun 2,5 ay önce söylediğine uygun olarak, hu
zurunuza bu kanun tasarısı ile gelmiş oldu. 

Bu da gösteriyor ki, Millî Eğitim Bakanlığı 
iyi işlememektedir. Bakanlıkla meşgul olan ar
kadaşımızın olduğu kadar, hepinizin de dikka
tinizi çekmek istiyorum. 

' ERSÜ VEHBİ — Biraz önce arz ettiğim top
lantıyı şahsi gayretimizle temin ettik. Üç Ba
kanla beraber, Mehmet özgüne^, Sami Küçük 
de bulundu. Üç bölge haricolmak üzere, emanet 
usulü ile yaptırılmasının daha doğru olacağı ne
ticesine varıldı. Esasen işlerin (bir kısmı bu şe
kilde başlamış bulunuyor. İhaleler yapılmış, işe 
başlanmıştır. Adana bölgesinde 4-5 vilâyeti mer
kezî sisteme yokmak için gayret sarf edildi. 
Hattâ Konya Valisi bu hususla ilgili olarak 
izahat verdi ve mekteplerden büyük bir kısmı
nın temelleri atıldığını söyledi. Ağrı Valisi de 
Konya Valisi izahat verirken orada idi, o da 
işe 'başlamış olduklarını, halkın büyük ölçüde 
yardım ettiğini, kum, çakıl ve saire gibi malze
melerin halk tarafından taşındığını söyledi. 

BAŞKAN — Bilgi edinmek üzere kanunun 
maddelerini okutuyorum. 

(Kanunun maddeleri okundu.) 
BAŞKAN — Kanunun tümü hakkında söz 

istiyen arkadaş var mı? 
ERSÜ VEHBİ — Efendim, İhsan ögat ar

kadaşımızın (bu hususta bir muhalefet şerhi var
dır. Burada gösterilen % 20 nin az olduğundan 
bahsile % 50 ye çıkarılması hakkında itiraz ve 
bu hususta muhalefet şerhi yazıyor. Bu muha-
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I lefet şerhinde Muhasöbei Umumiye Kanunundan 

bahsederek, ona istinat etmek istiyor. 
Yalnız, işin mahiyeti bakımından, süratle yü

rütülmesi ieabetmektedir. Bu muhadefet şerhini 
veren üyenin dışında kalanlar, tamamiyle ta
salının maksadını benimsemişler, ittifakla ka
rar vermişlerdir. 

BAŞKAN — Şimdi madde madde okuyup, 
oylarmza sunacağım. Maddelere geçilmesini oy-

j larmıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
İer... Kabul edilmiştir. 

5 . 1 . 1981 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve 
Eğitim Kanununun geçici 5 net maddesinin 

değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı 

Madde İ . — 5 .1 .1961 tarihli ve 222 sayılı 
İlköğretim ve Eğitim Kanununun geçici 5 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

j Geçici madde 5. — 1961 malî yılı içinde ya-
j pılacak -bina ve tesislerle evlerin sayılarını, yer

lerini ve programlarını tesbit hususunda 69 ncu 
maddede gösterilen müddetler aranmaz. Bu ko-

I mı ile ilgili çalışmalar Millî Eğitim ve Bayın-
1 dirlik Bakanlıklarınca inşaatı aksatmıyacak şe

kilde derhal düzenlenir. Gerekli inşaat, imalât, 
| alım ve nakil işleri için 1961 malî yılında giri

şilecek taahhütler muvakkat ve katî teminat 
hükümleri mahfuz kalmak şartiyle 2490 sayılı 
Kanunun diğer hükümleri ve 1050 sayılı 
Mıılıasebei Umumiye Kanununun 61 ve 64 ncü 
maddeleri uygulanmamak ve aynı kanunun 135 
nci maddesindeki % 20 nisbeti % 50 olarak uy
gulanmak şartiyle emaneten, mahdut eksiltme 
suretiyle veya birden fazla firmalar arasında 
pazarlıkla* gerçekleştirilir. 

BAŞKAN •— Birinci madde hakkında söz 
istiyen yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul eden-
lor... Etmiyeııler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanım hükümlerini Bakan-
I I ar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
I edenler... Etmiyeııler... Kabul edilmiştir. 
I Kanım memleket için hayırlı olsun. 

Gündemde başka tasarı yoktur. Oturumu 
I kapatıyorum. 
I Kapanma saati : 17,40 


