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139. Birleşim 

2 . 7 . 1965 Cuma 

içindekiler 

1. — Geçen tutanak özeti. 

2. — Gelen kâğıtlar. 

3. — Yoklama. 

4. — Başkanlık Divanının Genelku-
rula sunuşları. 

1. — Adalet Kmisyonu Sözcüsü Na
ci Güray'm, Özel af taleplerine ait 1/819, 
1/672, 2/782, 1/512 ve 1/790 esas numa
ralarında kayıtlı tasarı ve tekliflerin ön
celik, ivedilik ve diğer işlere takdimen gö
rüşülmesine dair önergesi (1/512, 672, 
782, 790, 819) 

5. — Görüşülen işler. 

Sayfa 
2:4 

4 

5 

5:6 

5,6 

1. — 6802 sayılı Gider vergileri Kanu
nunda bâzı değişiklikler yapılmasına ve 
akar yakıtlardan alman Hazine hisse
sinin kaldırılmasına dair kanun tasarı
sı ve Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (1/791) (S.Sayısı : 954) 5,63:66 

2. — 3 . 4 . 1926 gün ve 789 sayılı 
Maarif Teşkilâtına dair Kanunun 19 ncu 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun 

teklifi ve Millî Eğitim ve Plân komisyon
ları raporları (2/310) (S. Sayısı : 376) 

3. — Polis Vazife ve Salâhiyet Ka
nununun 2 nci maddesinin değiştirilmesi
ne dair kanun tasarısı ve İçişleri Komis
yonu raporu (1/458) (S. Sayısı : 265) 

4. — Nöbetçi memurluğu kurulması 
ve olağanüstü hal tatbikatlarında mesa
inin 24 saat devamını sağlıyan kanun 
tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu 
(1/648) (S. Sayısı : 615) 

5. — Sivil Savunma Kanununa iki ek 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı 
ve Millî Savunma ve İçişleri komisyon
ları raporları (1/517) (S. Sayısı : 614) 

6. — 5539 sayılı Karayolları Genel 
Müdürlüğü kuruluş ve görevleri hakkın
daki Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde 
değişiklik yapılmasına dair kanun tasarı
sı ve Bayındırlık ve Plân komisyonları 
raporlorı (1/640) (S. Sayısı : 711) 

7. — Türk Eğitim Derneğinin Türki
ye Emlâk Kredi Bankasına olan borçları
nın tasfiyesi hakkında kanun tasarısı ve 

Sayfa 

5,67: 
70 

6:11 

11 

12 



Sayfa 
Millî Eğitim ve Plân komisyonları rapor
ları (1/817) (S. Sayısı : 951) 12:33 

8. — Ulaştırma Bakanlığının barışta 
düzenlediği veya denetlediği ulaştırma 
ve haberleşme işlerinin olağanüstü hal
lerde ve seferde ne suretle yürütüleceği
ne dair kanun tasarısı ve Millî Savun
ma, Ulaştırma ve Plân komisyonları ra
porları (1/702) (S. Sayısı : 944) 33:38 

Millî Savunma Bakanı Hasan Dinçer'in, 
1965 yılı Bütçe Kaununa bağlı cetvellerin 
Millî Savunma Bakanlığı kısmında değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısının gelen kâ
ğıtlardan gündeme alınarak bütün işlere tadi-
mcn görüşülmesine dair önergesi uygun gö
rüldü. Adı geçen tasarının maddeleri kabul edil
di ve tümü açık oya sunularak kanunlaştığı bil
dirildi. 

Millî Savunma Bakanı Hasan Dinçer'in, 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile 
Gülhanede Askerî bir Tıp fakültesi kurulması 
hakkında kanun tasarılarının öncelik, ivedilik 
ve takdimen görüşülmelerine dair önergeleri ka
bul olundu. 

Belediyelerin ve belediyelere bağlı müessese 
ve işletmelerin bir kısım borçlarının Hazinece 
terkin ve tahkimi hakkında kanun tasarısı ile, 

Yeniden kurulacak Vakıflara ait kanun tek
lifi ikinci defa açık oya sunularak kabul olun
dular. 

6802 sayılı Gider Vergileri Kanununda bâ
zı değişiklikler yapılmasına ve akar yakıtlardan 
alman Hazine hissesinin kaldırılmasına dair ka
nun tasarısının maddeleri kabul olunarak tü
mü açık oya sunuldu ise de, oyların ayrımı ye
ter çoğunluk sağlanamadığı, gelecek birleşim
de tekrar oylanacağı bildirildi, 

Orman Kanununa geçici bir madde eklenme
sine dair kanun tasarısı üzerinde bir süre görü
şüldü. Talep üzerine tasarı komisyona iade 
olundu. 

Sayfa 
9. — Umumi hayata müessir âfetler 

dolayısıyle alınacak tedbirlerle yapılacak 
yardımlara dair Kanunun bâzı maddele
rinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesi halanda kanun ta
sarısı ve İmar ve İskân, İçişleri ve Plân 
komisyonlarından 5 er üyeden kurulu 
geçici komisyon raporu (1/706) (S. Sa
yısı : 865) 38:62 

İlköğretim ve Eğitim Kanununun geçici 
2 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve Denizli Milletvekili Rem
zi Şcnel'in, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Ka
nununun geçici 2 nci maddesinin de değiştiril
mesi hakkında kanun teklifi kabul olundu. 

Çanakkale Milletvekili Şefik İnan ile Çorum 
Milletvekili Hilmi İncesulu'nun, 5434 sayılı Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihten önce 11 Ağustos 1325 
(1909) tarihli Askerî Tekaüt ve İstifa Kanunu 
ile Memurini Mülkiye Tekaüt Kanunu ve tadi
lâtı ile, 11 Haziran 1930 tarihli ve 1683 sayılı 
Askerî ve Mülkiye Tekaüt Kanunu ve tadilâtı 
gereğince kendilerine emekli, âdi malûl, vazife 
malûlü, dul ve yetim maaşı bağlanmış olanların 
aldıkları aylıklarının ayarlanması hakkında ka
nun teklifi üzerinde bir süre görüşüldü ve talep 
üzerine komisyona iade olundu. 

Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Mebru-
re Aksoley'in, 5434 sayılı T. Cumhuriyeti Emek
li Sandiği Kanununun 93 ncü maddesinin (B) 
bendinin sonuna bir fıkra eklenmesi hakkında 
kanun teklifi, 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Teşki
lâtı ve Memurlar Kanununun bâzı maddeleri
ni değiştiren 4258 sayılı Kanunun 2 nci madde
si ile 4862 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel
de değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı ve 
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İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununun 7396 
saylı Kanunla muaddel 116 ncı ve 7021 sayılı 
kanunla değiştirilen 140 ncı maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun teklifi kabul edil
di. 

Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet 
Ali Demir ile Kırklareli Üyesi Ahmet Naci 
Ari'nin, 3 . 4 . 1962 gün ve 798 sayılı Maarif Teş-
kiltına dair olan Kanunun 19 ncu maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun teklifinin maddele
ri kabul olunarak tümü açık oya sunuldu ise de, 
oyların ayrımı sonunda yeter çoğunluk sağlana
madığı, gelecek birleşimde tekrar oylanacağı bil
dirildi. 

3611 sayılı Bayındırlık Bakanlığı teşkilât ve 
vazifelerine dair Kanunun 26 ncı maddesinin 
kaldırılması ve bu kanuna üç madde eklenmesi 
hakkında kanun tasarısı kabul olundu. 

Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sırrı Uzun-
hasanoğlu ve Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir'-
in, 5965 sayılı Kanuna bir madde eklenmesine 
dair kanun teklifi ilgili komisyon Genel Kurul
da hazır bulunmadığından gelecek birleşime bı
rakıldı. 

Cemaloğlu Faik Fikri Sipahioğlu'na, 
Selimbeyzade Ömer Kaptandın eşi Servet Be

şiktaş'a, 
Ömeroğlu İbrahim Kalça'ya, 
Mahmutoğlu Veli Bozkaya'ya, 
Mustafaoğlu 1304 doğumlu Ziya Ünüvar'a, 
Mehmet İhsan Pere'ye vatani hizmet terti

binden aylık bağlanmasına dair kanun tasarı 
ve teklifleri ile 

Yazılı sorular 
1. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzun-

er'in, sağlık müesseselerinde çalışan işçi niteli
ğini haiz olanlara sendikalara girmelerini önleyi
ci bir müdahale yapılıp yapılmadığına dair ya
zılı soru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. 
(7/775) 

2. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay'm, Bile
cik ilinde bir Toprak Su Ekip Başmühendisliği 
ve bir zirai mücadele müdürlüğü kurulması hak
kındaki taahhütlerin devam edip etmadiğine da
ir yazılı soru önergesi, Köy İşleri Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/770) 

»Cumhuriyet Senatosu Urfa Üyesi Vasfi Ger
ger ve iki arkadaşının, 14 Ekim 1338 tarih ve 
271 sayılı Kanuna ek kanun teklifi, 

Cumhuriyet Senatosu Edirne Üyesi Tahsin 
Banguoğlu ve 64 arkadaşının, Âşık Veysel'e, 

Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca'nm, 
Erzurumlu Mehmet Kalıpçıoğlu, Mekam Ka-
lıpçıoğlu'na, 

Yozgat Milletvekili Mustafa Kepir ve Niğ
de Milletvekili Mehmet Altmsoy'un, Tahsinoğ-
lu Nuri Yeniay'm kızı Munisa Yeniay'a, 

Yurt dışında vatan için üstün hizmetleri 
geçmiş bulunan Hasanoğlu Salim Kundak'a, 

Maraş Milletvekili Enver Kaplan'm, Meh-
metoğlu 1308 doğumlu Murat eşi Arife Kozak'a, 
1315 doğumlu Mustafa oğlu Besim yorul
maz'a, 

Trabzon Millevekili Ali Rıza Uzuner ve 31 
arkadaşının, Trabzon Çaykara ilçesi Maraşlı 
(Paçar) köyünden Kaltabanoğlu Ahmet Yılmaz'-
a, ve 

1316 doğumlu Sezai Şanver'e vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun ta
sarı ve teklifleri kabul olundu. 

2 . 7 . 1965 Cuma günü saat 15,00 te top
lanılmak üzere (Saat 20,05 te) Birleşime son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Yozgat 

Ferruh Bozbeyli İsmet Kapısız 
Kâtip 

Yozgat 
Veli Uyar 

3. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay'm, Bi
lecik il merkezi ve Bozüyük ilçesinin elektrik ih
tiyacının Kuzey Batı enterkonnekte sistemden 
beslenmesi işinin gecikme sebebine dair yazılı 
soru önergesi, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan
lığına gönderilmiştir. (7/777). 

4. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay'm, dün
yadaki ipek sarfiyatının artması muvacehesin
de, koza ve ipek istihsalimizin de artırılması 
için ne düşünüldüğüne dair yazılı soru önergesi, 
Ticaret Bakanlığına gönderilmiştir. (7/778). 

5. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay'm, Bi
lecik ilinde, tohumundan yağ istihsal edilmek 
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üzere, haşhaş ekimine müsaade edilmesinin dü
şünülüp düşünülmediğine dair yazılı soru öner
gesi, Tarım, Ticaret ve İçişleri bakanlıklarına 
gönderilmiştir. (7/779). 

6. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay'm, 
1964 yıl icra programında yer alan Bilecik 
Şerbetçi Otu Kurutma tesisinin yapımının ge-

Tasarılar 

1. — Orman Genel Müdürlüğü 1963 bütçe 
yılı kesinhesap kanunu tasarısı (1/876) (Sayış
tay Komisyonuna) 

2. — Ankara Üniversitesi 1963 yılı kesinhe
sap kanunu tasarısı (1/877) (Sayıştay Komis
yonuna) 

3. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1963 bütçe 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısı (1/878) (Sa
yıştay Komisyonuna) 

Raporlar 

4. — Millî İstihbarat teşkilâtı kanunu tasarı
sının Cumhuriyet Senatosunca değiştirilen ve 
Millet Meclisince benimsenmiyen maddeleri hak
kında Karma Komisyon raporu ile Millet Mecli
si, Cumhuriyet Senatosu ve Karma Komisyon 
metinleri (M. Meclisi : 1/451, Cumhuriyet Se
natosu : 1/525) (Gündeme) (S. Sayısı : 456 ya 
2 nci ek) 

5. — Çanakkale. Milletvekili Şefik İnan ile 
Çorum Milletvekili Hilmi İncesulu'nun 5434 sa
yılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun yürürlü
ğe girdiği tarihten önce 11 Ağustos 1325 (1909) 
tarihli Askerî Tekaüt ve istifa Kanunu ile Me
murini Mülkiye Tekaüt Kanunu ve tadilâtı ile, 
11 Haziran 1930 tarihli ve 1683 sayılı Askerî ve 

ciktirilmesi sebebine dair yazılı soru önergesi, 
Gümrük ve Tekel Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/780) 

7. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nm, 
Türk Ticaret Bankası Anonim Ortaklığının du
rumuna dair yazılı soru önergesi, Maliye Bakan
lığına gönderilmiştir. (7/781) 

Mülki Tekaüt Kanunu ve tadilât gereğince ken
dilerine emekli, âdi malûl, vazife malûlü, dul ve 
yetim maaşı. bağlanmış olanların aldıkları aylık
larının ayarlanması hakkında kanun teklifi ve 
T. C. Emekli Sandiği Kanununa ek ve geçici 
maddeler eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Plân Komisyonu raporu. (2/599, 1/870) (Gün
deme) (S. Sayısı : 938 e 1 nci ek) 

6. — Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T. A. 
Ortaklığında vukuu iddia edilen yolsuzluklar 
hakkında Anayasanın 88 ve İçtüzüğün 177 nci 
maddesi gereğince kurulan Araştırma Komisyo
nu raporu. (5/112) (Gündeme) (S. Sayısı : 
1033) 

7. — Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 2 no-
lu Askerî Mahkemesince mahkûm edilen 67 eski 
Kara Harbokulu öğrencisinin affı hakkında ka
nun tasarısı. (1/859) (Gündeme) (S. Sayısı : 
1035) 

Cumhuriyet Senatosundan gelen işler 
8. — Siyasi Partiler Kanunu tasarısı ile 

Adana Milletvekili Kasım Gülek ile Kemal Sarı-
ibrahimoğlu'nun, Siyasi Partiler Kanunu teklifi. 
(Millet Meclisi 1/560, 2/378, 2/591; Cumhuri
yet Senatosu : 1/551) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
527; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 649) (M. 
Meclisi Geçici Komisyonuna) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 
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B I R I N C I O T U R U M 
Açılma saati : 15.00 

BAŞKAN — Başkanvekili Mekki Keskin 

KÂTİPLER : Veli Uyar (Yozgat), îsmet Kapısız (Yozgat) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacak, otomatik 
cihaza lütfen işaret buyurunuz. 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. Ço
ğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

it AFET EKER (Antalya) — Gündem dışı 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Ne hakkında Sayın Eker? 

1. — Adalet Komisyonu Sözcüsü Naci Gür-
ay'ın, özel af taleplerine ait 1/819, 1/672, 2/782, 
1/512 ve 1/790 esas numaralarında kayıtlı tasa
rı ve tekliflerin öncelik, ivedilik ve diğer işlere 
takdimen görüşülmesine dair önergesi (1/512, 
672, 782, 790, 819) 

BAŞKAN — Efendim, bâzı öncelik teklifle
ri var, okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

özel af talebine ait ve komisyonumuzun 1/819, 
1/672, 2/782, 1/512 ve 1/790 esas numaraların
da kayıtlı dosyaların ivedilikle, öncelikle ve di-

RAFET EKER (Antalya) — Varna Festiva
line katılan (Karanlıkta uyuyanlar) filmi hak
kında. 

BAŞKAN — Sayın Eker, mevzuunuz oriji
nal olmakla beraber, Divan olarak bir kararı
mız var, sıkışık çalıştığımız için gündem dışı 
konuşmayı fevkalâde hallere inhisar ettirdik. 
Çok rica edeceğim, bu kararımızı bozmıyalım. 

İki açık oyumuz var. 

ğer işlere takdimen görüşülmesini arz ve teklif 
ederim. 

Adalet Komisyonu Sözcüsü 
Elâzığ 

Naci Güray 

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

Buyurun Saym Sezgfrı. 

ÎSMET SEZGİN (Aydın) — Saym Başka
nım, dünkü müzakerelerde Şefik İnan ve Hilmi 
încesulu'nun Hükümetle ilgili bâzı kanun tasa
rısının müzakeresi sırasında Hükümet tasarısı
nın görüşülmesi kabul edilmiş ve bugünkü gün
demin ikinci sırasında olduğu ifade edilmişti. 

5. — GÖRÜŞ! 

1. — 6802 sayılı Gider vergileri Kanununda 
bâzı değişiklikler yapılmasına ve Akar yakıtlar
dan alınan Hazine hissesinin kaldırılmasına dair 
kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları 
raporları (1/791) (S. Sayısı : 954) 

2. — 3 . 4 . 1926 gün ve 789 sayılı Maarif 
Teşkilâtına dair Kanunun 19 ncu maddesinin 
değiştirilmesine. dair kanun teklifi ve Millî Eği-

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ 

[IEN ÎŞLER 

tim ve Plân komisyonları raporları (2/310) (S. 
Sayısı : 376) 

BAŞKAN — Her iki kanun da dün açık 
oylarınıza sunulmuş, nisap temin edilememişti. 
Bugün aynı tasarı ve teklifi tekrar açık oyunu
za sunuyorum. Yuvarlaklar, sıralar arasında do
laştırılacaktır. 

ffiNEL KURULA SUNUŞLARI 



M. Meclisi B : 139 
Bx\ŞKAN — Yanlış ifade etmiş efendini. I 

Görüştüm, Ferruh Bey rahatsız oldukları için 
benimle görüştüler ifadelerinde bir yanlışlık 
olmuştur. Riyaset Divanı gündemi, Hükümet 
temsilcisinin de katıldığı toplantıda tanzim et
mekte olduğu için maalesef değiştiremiyoruz. 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Mümkün mü
dür Sayın Başkanım, Yüce Heyete sunsanız. 

BAŞKAN — Hayır, Yüce Heyetin müsaa
desi ile bunu bu şekilde aldığımız için mümkün 
değildir. Yüce Heyet bir kararı ile Riyaset Di- j 

5. — GÖRÜŞÜLEN 

3. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun I 
2 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu raporu (1/458) (S. 
Sayısı : 265) 

BAŞKAN — Hükümet ve İçişleri Komisyo
nu. 

Komisyon birinci maddeyi 'geri almıştı, ha
zır mı efendim? Birinci maddeyi önerge ile bir
likte vermiştik.... 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ REŞlT 
ÜLKER (istanbul) — Verilmedi efendim. 

BAŞKAN — Hazırlayınız lütfen, Saym Ül
ker. 

Vaktiyle bir önerge ile komisyona verilen 
tasarının birinci maddesi gelmediği için tasa
rının görüşülmesi başka birleşime bırakılmıştır. 

4. — Nöbetçi memurluğu kurulması ve ola- I 
ğanüstü hal tatbikatlarında mesainin 24 saat 
devamını sağlıyan kanun tasarısı ve İçişleri Ko
misyonu raporu (1/648) (S. Sayısı : 615) (1) 

BAŞKAN —. Komisyon yerinde, Hükümet 
temsilcisi de vardır. Tasarının tümü üzerinde I 
söz istiyen arkadaşımız var mı? Buyurun Sayın 
Ertem. 

İLHAMI ERTEM (Edirne) — Muhterem 
arkadaşlarım, ben nöbetçi memurluğu kurul
ması ve olağanüstü hal ve tatbikatında mesai
nin 24 saat devamını sağlıyan kanun tasarısı 
görüşülürken, komisyonda buna muhalefette 
bulunmuş ve böyle bir kanunun lüzumu olma-

(1) 615 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 

2 7 . 1965 O : 1 
vamna Hükümet mümessillerinin huzurunda 
önemlilik derecelerine göre sıralamak yetkisini 
vermiştir. O bakımdan mümkün olmuyor, Sa
yın Sezgin. Özür dilerim. 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Efendim, ıs
rarla üzerinde durmuştuk. 

BAŞKAN — Nasıl olsa sıra gelecek, onu da 
bitireceğiz. Süreyya Koç arkadaşımızın önerge
leri üzerinde de bu bakımdan muamele yapmı
yorum, Divana gönderiyorum. 

ÎŞLER (Devam) 

dığına kanaat getirmiştim. Şimdi Yüksek Hu
zurlarınıza bu maksatla çıkmış bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, kanun birinci mad
desiyle «yetkili merciler tarafından bildirilecek 
alarm haberlerinin süratle ve emniyetle ilgili
lere ulaştırılmasını sağlamak amaeiyle bakan
lıklarda ve bakanlıklarca uygun görülecek teş
kilât ve kurumlarda birer nöbetçi memurluğu 
kurulur1» diyor. Yani kanun, bizim karşımıza 
yeni bir teşkilât getiriyor. Ama buna mukabil, 
kanun tasarısını sevk eden Hükümet diyor ki, 
«Ben bugünkü durumda bunları yeni bir kad
ro ile ifa etmiyeceğim. Ancak, muayyen me
murlar ile bu işi göreceğim. O memurlar ertesi 
gün izinli çıkacaklar.» Binaenaleyh, ilk sevk 
edilişinde sanki bütçeye bir külfet tahmil edil
miyor, görülüyor. Amaı, aslında bu böyle olmı-
yacaktır. Bir hizmet koruyorsunuz, mutlak su
rette bir müddet geçince bunun icabettirdiği 
kadro da istenecektir. Halbuki kadrolarımız çok 
şişkin hale gelmiştir. Devlet memurları masrafı 
hakikaten bütçenin' tahammül edemiyeceği bir 
nisbete yükselmiştir. Binaenaleyh, böyle bir 
durumda yeniden bir teşkilât kurmak ve yeni 
yeni masraflara gitmek, kaûyeten çekinilmesi 
lâzımgelen bir meseledir. 

ikincisi, böyle bir teşkilâtın kurulması hiç
bir fayda sağlamıyacaktır. Şöyle ki, alarm ha
berlerini nöbetçi memurlar alacak. Peki aldık
tan sonra ne yapacaktır? Bu memur oranın bu 
hizmetlerini görmekle yetkili, alarm haberi 
alındığı zamanda bu hizmetleri ifa için yapıl
ması lâzımgelen hususları bilen bir kimse de de
ğildir. Komisyonda da izah edildiği gibi, bu 
tarzdaki bir alarm haberini alan nöbetçiler, il-
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gili sivil savunma teşkilâtını haberdar etmek 
suretiyle vazifeye sevk edeceklerdir. Eh, iş 
böyle olduktan sonra, mademki bizatihi yapıl-
mıyacak bir hizmettir, bunun pekâlâ emniyet 
kanalı ile yaptırılması da kabildir. Zaten, bi
rinci derecede alarmın ilgilendirdiği Devlet teş
kilâtında gece nöbetleri beklenmektedir. Millî 
Savunma tabiî bunun içindedir, Emniyet Teş
kilâtı ve İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel 
Komutanlığı da zaten bu nöbeti tutmaktadır. 
Binaenaleyh, geri1 kalan dairelerde ise buluna
cak nöbetçiler bizatihi bu alarmı ifa etmeyip, 
sadece ilgili alarmı yapacak memuru haberdar 
etmek durumunda olacağına göre, bu her ve
kâletin, her gerekli umum müdürlüğün alarmı
nı yapacak kimselerin adresleri tesbit edilebilir. 
Bütün bu adresler içişleri Bakanlığında ve vilâ
yetlerde, Emniyet müdürlüklerinde- bulunduru
lur. Ve böyle bir halde ilgili memurları oraya 
sevk etmek suretiyle o Bakanlık veya umum mü
dürlüğün alarmını yapacak kimseler harekete 
getirilmek suretiyle bu sağlanabilir. Onun için 
konuşmamı fazla uzatmak istemiyorum, iki se
bepten bu kanun teklifinin veya tasarısının red
dine taraftarım. 

Birincisi bir teşkilât kurulmaktadır. Bu teşki
lât bugün için yeni bir kadro istememektedir. 
Ama buraya bir memur tefrik ettiğimizde o memur 
ertesi gün vazifesine gidemiyeceğine göre mutlak 
mevcut kadroda bir eksilme olacaktır ve yarın 
bu bakanlıklar, bu teşkilâtlar mutlak surette ye
ni kadro istemek, yeni memurlar istemek suretiy
le karşınıza çıkacaktır. Halbuki bugün Devlet 
kadroları kâfi derecede şişkindir. Daha fazla bu 
şişkin kadrolara tahammül edemez bizim malî 
kudretimiz. Birincisi bu. 

İkincisi de bu tarzda getirilen teklif de esa
sen alarmın ifasında fazlaca bir şey yapmayacak
tır. Bu hizmet emniyet müdürlükleri vasıtasiyle 
yaptırılabilir. Bu bakımlardan kanunun tasarı
sının reddini teklif ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Esengin. 

KENAN ESENGİN (Zonguldak) — Sayın 
arkadaşlarım, ben Sayın llhami Ertem'in, arka
daşımın fikrinde değilim. Çünkü nöbetçi memur
ları hiçbir zaman yeni bir kadroya, yeni bir in
sana ihtiyaç göstermez. Her daire kendi memur
ları arasında yapacağı cetvel ile bir nöbetçi me
mur odası kuracak, bu nöbetçi memur evde ya

tacağına o odada yatacak ve ertesi günü de vazi
fesine başlıyacaktır. Bu bütün dünyanın her ta
rafında, bilhassa Devlet müesseselerinde de ve di
ğer müesseselerde bu gibi tedbirler vardır, alın
maktadır ve bu yeni bir kadroya ihtiyaç göster
mez. Bu bakımdan, Devlete yeni bir külfet getir-
miyeceği gibi, yeni insanları kadroya almaya da 
lüzum yoktur. Ve gerek alarm bakımından, gerek 
yangınlar bakımından, gerekse diğer bakanlıklar
la temas ve irtibatta bulunmak bakımından ken
di dairesi memurlarının gece her hangi bir vazi
feye celbedilmesi veyahut da onlara her hangi 
bir bilgi vermek için her vekâlette ve dairede bir 
nöbetçi memurunun bulunması şarttır. 

Bu, tekrar ediyorum, yeni bir külfete de lü
zum göstermez. Her bakanlık, her daire kendi 
memurları arasında nöbetleşe olarak yapılır. Bu
nun da ancak bir seviyesi vardır, bakanlıklar bu
nu kendi talimatla riyle tanzim ederler, hangi de
recedeki memurlar arasında nöbet tutulacaktır, bu 
nöbetçi memurlar için bir yatak odası ve çalışma 
odası ayrılır. Bunlar akşam mesai bittikten sonra, 
herkes gidince o dairenin nöbetçisi olurlar, o bü
roda oturur, gece orada yatarlar ve ertesi gün de 
öteki memurlar gibi vazifeye başlarlar. Bunun ay
rıca bir yorgunluğu ve külfeti de yoktur. Muhte
lif memleketlerde ve ordularda bu gelenek mev
cuttur. Onun için mazur görsünler Sayın llhami 
Bey arkadaşımız, yeni bir külfete ve yeni bir kad
roya lüzum yoktur. Kanunun kabul edilmesini 
arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Özoğul. 

NAZMİ ÖZOĞUL (Edirne) — Muhterem ar
kadaşlar; kanunun lehindeyim. 

Emniyet Genel Müdürlüğünün nöbetçileri 
vardır, fakat kendi vazifeleri ile görevlidirler or
dunun nöbetçileri vardır, fakat kendi vazifeleri 
ile görevlidirler. Jandarma Komutanlığı teşkilâ
tının nöbetçileri vardır, kendi hizmetleriyle gö
revlidir. Bakanlıkların diğer teşkilâtında alarm 
bakımından nöbet vazifesi yapan yoktur. Kanu
nu tetkik edersek, yeni bir külfet getirmemekte
dir. Alarmın mânası zamanla ilgilidir. Binaena
leyh, zamanında işlerin dönmesi bakımından o 
bakanlıkta, o teşkilâtta, memurlarının hazır bu
lunması icabeder. Evvelki hâdisat bu kanunu bu
raya getirmeyi ve eski kanunu tadil ettirmeyi 
icabettirmiştir. Hâdiseleri incelersek, her vekâ
letin bünyesinde, dairesinde alarm bakımından 
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hazır olması icaboder. Binaenaleyh, kanunun le
himleyim. Ayrıca külfet getirmemektedir. Kabu
lünü arz ederini. Hüıilletlerimle. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde başka söz isti-
yen?.. Buyurun Sayın Ertem. 

JLHAMİ ERTEM (.Edirne) ~ Muhterem 
arkadaşlarım, ben de konuşmamın başında be
lirttiğim gibi, bu kanun 'bugünkü (haliyle külfet 
getirmiyor (görünüyor. Fakat yeni (bir teşkilât 
kuruyor ve Saym Kenan Esengin'in dediği gibi, 
gece nölbet tutan kimse -ertesi günü vazifeye gel
miyor, kanunun ikinci maddesine göre izinli sa
yılıyor. [Bu durum, yarın yeni bir kadro celbine 
sobebolacaktır, yeni bir külfete sebebolacaktır. 
Benim arz etmek istediğim budur, 'bir. 

İkincisi, zaten 'memleketin emniyet ve asayi-
şiylo ilgili olan dairelerde bugün de .nicifbet 'tutul
maktadır. 

Üçüncüsü, hu kanun, sadece alarm haberle
rinin ulaştırılmasını sağlamaktadır. Ulaştırılma
sını sağlamak için 'bir hizmete, bir külfete gi
rilmektedir. Ve Ibunıın için yarın mutlak suret
te kadro celbi istenecektir. Bu kadro celbi ya 
açık .olarak hu teşkilât için olacaktır veyahut 
gece nölbet tutulduğundan balhisle 'elemanların 
işe yaramadığı dikkate alınmak suretiyle bu 
tarzda (bir hale gidilecektir. Bugün (bir sivil sa
vunma teşkilâtı var, (Gürültüler) bunlar ne iş 
yaparlar? Binaenaleyh (hiçbir iş yapmazlar. Bu 
kanun tasarısının reddi ile, .Sivil iSavunma Teş
kilâtına !bu ıhususta vazife verilmesi suretiyle bu 
meselenin (halli lâzımdır. Zaten 'her hanıgi (bir şu
be imüdürünün seviyesi ne 'olacaktır? Çünkü şu
be müdürlerine gece nöbeti tutturursak, şu
be müdürlerinin bu hususla, (bu hizmetle alâ
kası yoktur Katcn. öğreneceği mesele bu değil
dir. Bizim her Iteşkilâttan istediğimiz vazife ay
rıdır. Ama, .bunları .görecek zaten bakanlıklarda 
ilgili yangın 'talimatı ile alâkalı tedbirler alm-
maktadır. Bu sebeple, bu kanun bu gelişi ile 
hiçbir fayda sağlamıyacaktır. Ama, Ibugün olma
sa dâhi yarın direkt ve endirekt olarak mutla
ka kadro ve külfet getirecektir. Bu bakımdan 
reddini arz ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN —• Komisyon Sözcüsü Sayın Ül
ker. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ REŞIİT 
ÜLKER (İstanbul) — Muhterem arkadaşlar, bu 
çok önemli bir ihtiyacın neticesi olarak Hükümet 
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tarafından sevk edilmiş bir tasarıdır. Nöbetçi 
memurluğu kurulmasını ive olağan üstü hal tat 
bikatlarmda mesainin 24 saat devamını sağlıyan 
ıkanuıı tasarısı. 1 nci maddede - ki (5 - '6 Imadde-
den ibarettir - «Yetkili merciler tarafından bil
dirilecek alarm (haberlerinim sürat Ve emniyetle 
ilgililere ulaştırılmasını sağlamak amacı ile/ ba
kanlıklarda ve bakanlıklarca uygun görülecek 
teşkilât ve kurumlarda birer nöbetçi memurluğu 
kurulur. >x 

Şimdi, .muhterem arkadaşlarım, bugün, bu 
teşkilât fiilen yok. Bâzı dairelerde geceleyin me
murun fiilî olarak bulunmasiyle, nöbetçi memur
luğu olarak bir vazifenin yapılması arasında bü
yük bir fark 'var. Bugün bu boşluk var. Bu baş--
kik, Millî Savunma Bakanlığında var, Millî Sa
vunma Bakanlığına bağlı teşkilâtta, kurumlarda, 
Ordu'da var. 

Onun İçindir ki, 7 nci madde istisna getir
miş bulunuyor; bu kanun bükümleri Millî (Sa
vunma (Bakanlığı (teşkilâtı hakkında uygulanmaz. 
Yani, bu maddeden anlaşıldığına 'göre, Millî Sa
vunma Bakanlığı Teşkilâtında olan bu husus 
bugünkü beynelmilel durum-ve askerî icaplar, 
iç emniyet, millî güvenlik icapları için getiril
miştir. 

Çok İdeğerli arkadaşım Saym llhami Ertem 
zaten İçişleri Komisyonunda buna muhalif kal
mışlardı. Kadrodan bahsediyorlar. Kadro ile en 
ufak bir ilişiği yok. Zaten kendileri de şunu ifa
de etmektedirler; «Bugün bu kanun çıkarsa, ya
rın bundan dolayı bir kadro istenilecektir.» de
niliyor. Ama, ümidederim ki, bunu söylemeleri 
bir başka kanunun konusudur. Bendeniz daha 
fazla teferruata girmiyeceğim. /Bizim de ifade 
edeceğimiz şeyleri (Sayın General Kenan Esen-
ıgin ile Sayım Naram i özoğlu arkadaşımız ifade 
ettiler. Kanuna iltifat buyurmanızı rica ederim. 

KENAN ESENGIN ^Zonguldak) — (Bir su
alim var, Sözcüden. 

BAŞKAN — Buyurun. 
KENAN EISENGİN (Zonguldak) — Nöbet 

tutan memurlar niçin ertesi günü izinli oluyor
lar?... 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU (SÖZCÜSÜ REŞİT 
ÜLKER (Devamla) — Yani gece uyumadıkları, 
müteyakkız kaldıkları için ertesi günü izinli sa
yılıyorlar. Yani, bir nevi onlara bir 'kolaylık da 
olmuş oluyor. 
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KENAN ESENGİN (Zonguldak) — Efen- I 

dim, gece Ibdr (hâdise yoksa haliyle uyuyacaklar
dır ve ertesi günü de vazifelerine devam edebi
leceklerdir. Binaenaleyh, hiçbir yerde nöbetçiye 
ertesi günü istirahat yoktur. Onun için müsaade 
ederseniz Ibunu çıkaralım. Zaten bir hâdise çı
kar da alarm hali olursa o memur «sabaha ka
dar uykusuz kalsa bile dairesi ona ertesi gün 
izin verir. 

BAŞKAN — Sorunuz müzakere halinde ol
masın, maddesi gelince soru önergesi verirsiniz 
Buyurun cevap verece'kseniz. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ REŞİÎT 
ÜLKER (İstanbul) — Sayın Kenan Esengin'in 
temas ettikleri nokta bir tercih meselesi oluyor. 
Burada memurlara fazla bir külfet yüklenme
mesi bakımından ve ertesi ıgünü de bir istirahat 
günü olarak kabul edilmesi bu vazifenin daha 
içten yapılmasını temin edecek bir tedbir olarak 
düşünülmüş. Bendeniz sözcü olarak bunu savu
nuyorum. Ama Sayın 'Gıeneralin dedikleri gibi 
de düşünülebilir. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Kısayol, buyurun. 
HÂLDAN KISAYOL (Kocaeli) — Muhte

rem arkadaşlar; bahis mevzuu kanun teklifinde 
Sayın llhami Ertem arkadaşımızın ifade ettikle
ri gibi gece nöbeti vesilesiyle yeniden kadrolar 
ihdas edilmesi lüzumu katiyen varit değildir. Bu
gün, memleketimizde bâzı bakanlıklarda bilhassa 
Millî Savunma Bakanlığı başta olmak üzere, Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığı da dâhil olmak 
üzere gece nöbetleri tutulmaktadır. Kaldı ki, bu
nun dışında Devlet dairelerinde de 24 saat de
vamlı hizmet görülmesinin memleketimize kanaa
timce büyük faydalar sağlıyacağı aşikârdır. Sivil 
kadrolarda çalışan arkadaşlarımız münhasıran 
kendi branşlarına taallûk eden hizmetler dışında 
her hangi bir maksatla veya kendi bünyelerini il
gilendiren büyük çaptaki hizmetler katiyen alâ
kalı değillerdir. Bu suretle bu nöbetler zarfında 
kendi teşekkül, müessese mensuplarını ve müesse
selerini ilgilendiren işleriyle <de dolayısiyle meş
gul olacaklarından, onların nam ve hesabına bir 
kazanç temin edilmiş olur ve bütün meselelere de 
vukufları bu suretle artmış olur. Nöbet hizmet
lerinden dolayı, ben de ertesi günü kendilerine is
tirahat verilmesine taraftar değilim. Nöbet hiz
metleri dairesinde cereyan edecektir. Binaena
leyh, ertesi günü dinlenmelerinde de zaten ihtiyaç 
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yoktur. Ordudaki nöbetlerde de, nöbet tutan ar
kadaşlar icabında bütün gece ayakta kaldıkları 
halde, ertesi,günü normal vazife ve mesailerine 
devam ederler. Binaenaleyh, ne bir yeni kadro 
getirecektir, ne mesaiyi aksatacaktır. Bilâkis me
saiyi daha verimli hale sokacak ve bütün mües
seselerde devamlı 24 saat zarfında, hem ayakta 
insanları, hem de muhatabolabilecek mesul kişi
leri göz önünde, elde bulundurulmuş olacaktır. 
Binaenaleyh, kanun teklifi yerindedir. Kanunun 
kabulünü ben de Yüksek Heyetinizden bilhassa 
istirham ederim. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde başka söz istiyen 
var mı? Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

İvedilik teklifini oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Bi
rinci maddeyi okutuyorum. 

Nöbetçi memurluğu kurulmasını ve olağanüstü 
hal tatbikatlarında mesainin 24 saat devamını 

sağlıyan Kanun 

MADDE 1. — Yetkili merciler tarafından 
bildirilecek alarm haberlerinin sürat ve emniyet
le ilgililere ulaştırılmasını sağlamak amacı ile 
bakanlıklarda ve bakanlıklarca uygun görüle
cek teşkilât ve kurumlarında birer nöbetçi me
murluğu kurulur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oya sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... 1 nci madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Nöbetçi memurluğu görevini 
yapacak subay, memur, hizmetlilerle diğer per
sonele bu görevden ötürü her hangi bir ücret 
verilmez. Nöbet tutanlar, nöbetin bitiminde bir 
iş günü izinli sayılırlar. 

Nöbet konusu ile ilgili özel kanunlardaki 
haklar saklıdır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
2 nci madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. —- Nöbetçi memurların görevle
rini gereği gibi yapabilmeleri için lüzumlu oda, 
yatak ve telefon gibi ihtiyaçlar mensuboldukla-

' rı teşkilâtça sağlanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
3 ncü madde kabul edilmiştir. 
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MADDE 4. — Nöbet tutacakların nitelikleri, I 

görevleri ve nöbetle ilgili diğer hususlar bir yö
netmelikle düzenlenir. Ayrıca bakanlıklar, ken
di özelliklerine uygun olarak bu yönetmeliğin 
uygulanmasını sağhyacak tedbirleri ve nöbet tu
tacaklara verilecek ek sorumlulukları ve nöbet
çi memurunu tesbit edecek ve onu denctliyecek 
sorumlu makam ve görevliyi özel bir talimatla 
tesbit eder. 

BAŞKAN — Komisyonun düzelttiği şekilde 
okuduk zaten. Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 4 ncü 
madde kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Olağanüstü hal tatbikatların
da 24 saat süreli çalışma sekizer saatlik üç pos
ta halinde yürütülür. Bu takdirde veya mesai 
saatleri dışında daha az süre ile yapılacak bu 
nevi tatbikatlar için her hangi bir ücret öden
mez. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Kabul edenleı... Kabul etmiyenler... 5 nci 
madde kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Nöbetini hiç tutmıyan veya 
kusurlu tutan nöbetçi personel ile, görev aldığı 
halde tatbikata katılmıyan personel hakkında, 
fiilin derecesine göre, Türk Ceza Kanununun 
ilgili hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 6 ncı 
madde kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Bu kanun hükümleri Millî 
Savunma Bakanlığı teşkilâtı hakkında uygulan
maz. 

BAŞKAN —• Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 7 nci 
madde kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Bu kanun yayımı tarihinde I 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... 8 nci madde kabul edil
miştir.. 

MADDE 9. — Bu kanunu Bakanlar Kuru
lu yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... 9 ncu madde kabul edil
miştir. 

— 10 
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Tasarının tümü üzerinde leh ve aleyhinde 

konuşmak istiyen?.. Buyurun Sayın Esengin. Kı
saca ve rey ihsası babında konuşunuz Paşam. 

KENAN ESENGİN (Zonguldak) — Sayın 
arkadaşlar, kanunun faydası üzerinde durmuş
tuk. Yalnız bir boşluğun bulunması ve bunu tes
cil ettirmek için söz almış bulunuyorum, o da, 
nöbetçi memurlukların yönetmelikler ile tanzi
midir. Bu arrada eğer her bakanlık, her kurum 
ayrı ayrı kendi yönetmeliğini yaparsa, birçok 
ihtilâflara yol açar. Bâzı yerlerde memurların 
derecesi bir noktaya kadar getirilir, bâzı yerler
de daha aşağıda tutulur. «Ben nöbet tutuyorum 
da son tutmuyorsun», «Falan bakanlık böyle tu
tuyor, biz niçin böyle tutuyoruz?» gibi bir du
rum hâsıl olur. Bu bakımdan, Başbakanlıkça bir 
yönetmelik esası çıkarılmalı ve bütün kurumlar 
ve bakanlıklar bu esaslar dâhilinde yönetmelik
lerini tanzim etmelidirler. Bunun tescil edilme
si ve zabıtlara geçmesi için arz ettim. Hayırlı 
ve uğurlu olsun. 

YAHYA DERMANCI (İçel) — Aleyhinde 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
YAHYA DERMANCI (İçel) — Muhterem 

arkadaşlarım; nöbet tutulması hususunda getiri
len bu kanun teklifi, yerli bir teklif değildir. 
Zaten, önemine binaen bütün bakanlıklarda bu 
iş önemle ele alınmış, nöbetçiler de yapılmıştır. 
Millî Savunma Bakanlığı bunu yerine getirmek
tedir. Bankalarda bu yerine gelmektedir, Emni
yet Teşkilâtında bu yerine gelmektedir, hasta
nelerde yerine gelmektedir. Binaenaleyh, bu iş 
esasen yürümektedir. Yürütülen bu kanunun ih
tiyaca göre tatbiki madem ki mümkündü, yeni
den buraya hiçbir külfet, maddi hiçbir sıkıntı 
getirmiyen, böyle bir fazladan bir kanunun şu 
Meclisten geçirilmesi bence doğru bir şey değil
dir. Çok mühim işler varken, çıkarılması lâzım-
gelen birçok kanunlar varken onları bırakıyo
ruz, netice itibariyle tatbik edilen bir usule biz 
bir şekil vermek istiyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, geçen gün Hazira
nın dördü veya beşinde tahmin ediyorum bir 
Cumartesi günü, Sayın Başbakan Mersin'e gel
di. Saat 18,00 ' sıralarında bir vatandaş beni 
gördü, kapıları çalmış, hiçbir yerden çare yok. 
Cenaze evde, kokmak üzere bu sıcakta. Adamca
ğız perişan halde, belediyeye gidiyor kimse yok, 
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mulıatabolacak kimse yok. Vatandaşa karşı nasıl 
cevap vereceğiz, bilmiyorum. Derhal Vali Mua
vini Ahmet Şefik Beye telefon açtım, «Emreder
siniz beyefendi» dedi. «Rica ederim vazifenizdir, 
yalnız vatandaş perişandır, dışardadır, birazdan 
Başbakan da gelecek onun da karşısına çıkarlar, 
buna bir çare arayın» dedim. Güneş batmadan 
evvel bir baktık ki Hükümetin alâkası ile bu iş 
halledildi. Vatandaşın ıstırabı da durdu. 

İşte nöbetçi memurluğu buraya konacak. Ka
nunda belediyelere ait hiçbir madde burada yok
tur. Dahiliye Vekâleti bunu ele alıyor mu? Al
mıyor, kontrol edilmiyor. Şimdi gelmişiz, bakan
lıklarda birtakım nöbetçi memurluğu ihdas edi
lecekmiş de, ondan sonra büyük faydalar sağla-
nacakmış. Yok arkadaşlar, bu kanun yerli bir 
kanun değildir ve bir ihtiyaca cevap vcrmiye-
cektir. Zaten ihtiyaç görülen yerlerde fevkalâ
de kemaliyle tatbik edilmektedir. Ve nöbetçi 
memurlukları konulmuştur, bu iş yapılıyor. Ne
den bu fazla şey geliyor? Burada ben oyumu, 
açık açık söylüyorum, aleyhinde oy kullanaca
ğım. Çünkü sadra şifa verecek hiçbir mesnedi 
yoktur. Lüzumsuz bir kanundur. Onun için aley
hinde bulunuyorum. Saygılarımla... 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında leh
te ve aleyhte iki arkadaşımız konuştu. Tasarıyı 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Tasarı Meclisimizce kabul edilmiştir. 

5. — Sivil Savunma Kanununa iki ek mad
de eklenmesine dair kanun tasarısı ve Milli Sa
vunma ve İçişleri komisyonları raporları. (1/517) 
(S. Sayısı: 614) (1) 

BAŞKAN — Hükümet?.. Burada. İçişleri 
Komisyonu?.. Burada. Tümü hakkında söz isti-
yen var mı?.. Yok. Maddelere geçilmesini oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. İvedilik teklifi vardır, ivedili
ği oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. Birinci maddeyi 
okutuyorum. 

(1) 614 sıra sayılı basmayazı tutanağın so
nun dadır. 
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7126 sayılı Sivil Savunma Kanununa iki madde 

eklenmesine dair Kanun 

MADDE 1. — 9 . 6 . 1958 tarihli ve 7126 sa
yılı Sivil Savunma Kanununa aşağıda yazılı 2 
madde eklenmiştir : 

«Ek madde 1. — Memleket itfaiyelerinin 
(Hazar ve savaş hali itfaiyesi) modern tekniğe 
ve yurt ihtiyaçlarına uygun bir şekilde organi
zasyonu ve standardizasyonu işleri; İçişleri Ba
kanlığı Sivil Savunma İdaresi Başkanlığınca 
(Bir şube tarafından) yürütülür.» 

BAŞKAN — Ek birinci madde hakkında söz 
istiyen var mı?.. Yok. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Ek birinci madde kabul edilmiştir. 

«Ek madde 2. — Hazar itfaiyesinin teşkil, 
teçhiz ve eğitim işleriyle personelin görev, yet
ki ve sorumlulukları, iş bölümüne göre unvan
ları ve bunlara ilişkin diğer hususlar bir tüzük
le tesbit olunur.» 

BAŞKAN — Ek birinci madde hakkında 
söz istiyen arkadaşımız var mı?.. Yok. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... İkinci ek madde 
kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi, iki ek maddesiyle birlikte 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Birinci madde kabul edilmiştir. 

Geçici madde — Ek ikinci maddeye göre ha
zırlanacak tüzük yürürlüğe girinceye kadar 
yangın ve itfaiye işleri eskisi gibi yürütülür. 

BAŞKAN — Geçici madde hakkında söz is
tiyen arkadaşımız var mı?.. Yok. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Geçici madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... 2 nci madde kabul edil
miştir. 

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

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... 3 ncü madde kabul edil
miştir. 

Tasarının tümü hakkında leh ve aleyhte ko
nuşmak istiyen?.. Yok. Tasarının tümünü oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Tasarı Meclisimizce kabul edilmiştir. 
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(i. — 5539 sayılı Karayolları Genel Müdür

lüğü kuruluş ve görevleri hakkındaki Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik yapılmasına 
dair kanun tasarısı ve Bayındırlık ve Plân ko
misyonları raporları. (1/640) (S. Sayısı : 711) 
(I) 

BAŞKAN — Bayındırlık Bakanı Mümessili 
Müsteşar var. Piân Komisyonu'?.. Burada. 

Tümü hakkında söz istiyen?.. Yok. Maddele
re geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyeıılcr... Kabul edilmiştir. 

İvedilik teklifi var. İvedilik teklifini oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
İvedilik teklifi kabul edilmiştir. 

Maddeyi okutuyorum. 

5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü kuru
luş ve görevleri hakkında Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelde değişiklik yapılmasına ,dair 

Kanun 

MADDİ] 1. — Karayolları Genel Müdürlü
ğü kuruluş ve görevleri hakkında 5539 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin merkez ve il
ler kuruluşlarına dâhil kadrolarından bu kanu
na bağlı (i) sayılı cetvelde yazılı kadrolar çı
karılmış ve yerine ilişik (2) sayılı cetvelde ya
zılı kadrolar eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi cetvellcriylc birlikte oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kuru
lu yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü hakkında lehte, aleyhte konuşmak isti
yen 1. Yok. Tasarının tümünü oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ta
sarı Meclisimizce kabul edilmiştir. 

(1) 711 sıra sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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7. — Türk Eğitim Derneğinin Türkiye Em

lâk Kredi Bankasına olan borçlarının tasfiyesi 
hakkında kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân 
komisyonları raporları, (1/817) (S. Sayısı: 951) 
(1) 

BAŞKAN — Millî Eğitim Bakanı veya mü
messili?.. Maliye Bakanı burada. Görüşebiliriz 
değil mi Sayın İhsan Gürsan? 

MALİYE BAKANİ İHSAN GÜRSAN (İz
mir) — Evet. 

BAŞKAN — Peki. Komisyon?.. Burada. 
Tümü hakkında söz istiyen arkadaşımız var 

mı? Buyurun Sayın İhsan Ataöv. 
İhsan Bey biraz çabuk olunuz, rica edeyim. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Baş

kan, bu kürsüye yavaş yavaş geliriz. 

BAŞKAN — Hayır, yavaş yavaş gelirsek 
gündemimizi bitiremeyiz de, endişemiz orada. 
İhsan Bey, gelmiyecekseniz geçiyorum efendim. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Baş
kan, biraz müsaade ediniz. 

BAŞKAN — Ben sizi kürsüye konuşmak 
için davet ettim. Başbakan ile konuşasmız diye 
davet etmedim. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Baş
kan, lütfen müsaade ediniz. 

BAŞKAN — Münakaşamızı bırakalım lütfen 
efendim. Tümü hakkında konuşmanıza başlayı
nız. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) 
usul dışına çıkarsınız. 

Cok zaman 

BAŞKAN — Bu usul meselesi değil efen
dim. Lütfen tasarı hakkında konuşun. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Efendim bu 
konuda konuşabilınem için önce, ilgili Bakan
lığın bu borçların nereden gelip nereye gittiği
ni, niçin buna lüzum görülmüş, bunu izah et
mesinde fayda mülâhaza ediyorum. Meclis de 
bilsin, ondan sonra söz hakkım mahfuz, konu
şacağım. 

BAŞKAN — İhsan Ataöv arkadaşımızın is
teklerine cevap verecek Hükümetten kimse var 
mı? Komisyondan?.. 

(1) 951 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 
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PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NURİ BA

TAR (Sakarya) — Efendim, bu bir konsolidas-
yon kanunudur. Bu derneğin borçlarının tasfi
yesine taallûk eden bir kanun, ondan ibarettir. 

BAŞKAN — Sayın Ataöv.. «Bu derneğin 
borçlarının tasfiyesine ait bir kanundur» der 
Komisyon. Buyurun efendim. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Muhterem ar
kadaşlarım, Komisyon bizi nedense bu konuda 
etraflı aydınlatmak hususunda istekli gözükmü
yor. Şimdi Türk Eğitim Derneğinin, Emlâk 
Kredi Bankasına bir hayli borcu var. Bu borcu 
Maliye Bakanlığı üzerine alıyor kanuna göre ve 
uzun vâde ile Türk Eğitim Derneğinin borcunu 
ödüyor. Türk Eğitim Derneğinin borcunu Mali
ye Bakanlığının ödemesinin bir lüzum ve ge
rekçesi vardır. Buradan Emlâk Kredi Bankası
nın içerisinde bulunduğu bir malî sıkıntı orta
ya çıkıyor. Emlâk Kredi Bankasının bir banka 
olarak bâzı malî krizler içerisinde bulunduğu 
ifade edilmek isteniyor, şahsî anlayışıma göre. 
Bu borç nereden yapılmıştır? Niçin bu dernek, 
talebeden gayet geniş çapta para aldığı halde, 
büyük bir gelire malik olduğu halde, neden bu 
zamana kadar 9 -10 milyon lira borcu ödiye-
memiştir? Şahsiyeti hükmiyeyi haiz bir dernek
tir. Vatandaşlardan rahatça alacağını almak için 
evini satabiliyor, ne bileyim, çeşitli kanuni yol
lara gidebiliyor, alacağını tahsil edebiliyor da 
neden bu dernekten tahsil edememiştir? Ve Em
lâk Kredi Bankası Maliyenin omuzlarına bine
cek kadar bu hale niçin düşmüştür? Bu gerek
çeleri bunun nedenleri, sebepleri üzerinde ilgili 
komisyonun, ilgili Hükümet sorumlusunun bu
rada çıkıp açıklaması lâzım. Bilmeliyiz ve rey
lerimizi ona göre vermeliyiz. Bir koıısolidasyon 
kanunu deyip de, bunu «Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler...» diyerek parmak kaldırtıp geçirt
mek doğru değildir. İşte beytülmal önümüzde. 
İşte Hazine, 9 milyon lirasını veriyoruz. Bu der
nek, her ne kadar şimdi çıkılacaktır, büyük Ata
türk'ün kurduğu bir dernektir, Türk Eğitim 
Derneğidir, koleji vardır. Evet, kabul ediyorum. 
Eakat, Büyük Atatürk'ün kurduğu dernek, Bü
yük Atatürk'ün kurduğu vasıfta mıdır? Gaye
sinden çıkmış mıdır? Ticari bir müessese olmuş 
mudur? Ticari bir müessese olmuşsa borcunu 
niçin yatırmamıştır? Borcunu yatırnıaınışsa, Em
lâk Kredi Bankası niçin kanuni yollardan al-
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mamıştır? Bunu alamıyorsa, Hazine niçin bunu 
bu şekilde om ıızlam ıştır? Emlâk Kredi Bankası
nı her hangi bir kötü durumdan kurtarmak için 
midir? Bunları sayın üyelerin bilmesi lâzımdır 
ki, vicdanlarından doğacak bir kanaatle oylarını 
versinler. Yoksa, burada önümüze gelen bir malî 
kanun, kapasitesi 9-10 milyon ne ise, geliyor. 
«Kabul edenler... Etmiyenler...» Hattâ, Sayın 
Başkan, biz yerimizden buraya gelinceye kadar, 
«Biraz çabuk gelin» diyor. Ama, ekspres halin
de kanunların geçmesine hizmet ediliyor. Yok 
böyle bir şey. Milletin malını sıkı tutmak lâ
zımdır. Hazinenin malıdır. Bir derneğe verili
yor, Hazineye yük oluyor. Bunun nedenlerini 
ilgili Hükümetin sorumlusunun, Komisyonun 
burada gayet açık olarak beyan etmesi lâzımdır. 
Bilerek rey vermek istiyoruz. Onun için huzuru
nuza çıktım. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Sayın 
Ataöv'ün bir beyanı hakkında bir tavzihte bu
lunmak isterim. Yavaş yürüyüp buraya teşrif 
ettikleri için kendilerinden hızlı gelmelerini is
tirham etmiştim. Bundan kasdım, görüşülecek 
işlerimizin çok olması ve bitirilmesi için gayret 
sarf etmemiz içindir. Gayet tabiî burada Hükü
metten ve komisyondan dilediklerini, istedikle
rini sorarlar ve cevaplarını da alırlar. Alacak
ları cevap kendilerini tatmin eder, etmez, o ken
di bilecekleri iş. Başkanın müdahalesinin bu 
mevzuda hiçbir ilgisi yoktur. Buyurun Sayın 
Özal. (Gürültüler.) Hayır, onur meselesi değil 
de, nedense arkadaşımız biraz alındı ondan da. 

RÜŞTÜ ÖZAL (Konya) — Muhterem arka
daşlarım, Sayın Ataöv arkadaşımızı haklı gör
mekteyim. İmkân bulduğum vakit dâhilinde oku
duğum gerekçe ile filhakika Büyük Atatürk ta
rafından kurulmuş olmasına rağmen bu mües
sesenin esas amaçları arasında, fakir ve kimse
siz çocukların okutulması gibi ulvi maksatlar da 
vardır. Bendeniz, bunlara ne dereceye kadar yer 
verildiğine şahsan muttali değilim, bilgim yok
tur. Ancak bildiğimiz, hakikaten son senelerde, 
ancak büyük imkânlara sahibolabilen, müstesna 
bir imkânın sahibi olan kimselerin çocuklarını 
okutabildikleri bu okulun evvelâ Emlâk Kredi 
Bankasından nasıl borç sağiıyabildiği dahi 
câyi münakaşa olmak iktiza eder. Emlâk Kredi 
Bankasının konuları arasında, benim bildiğime 
göre ucuz ve sıhhi ev yaptırmak gayesi vardır 
ve Emlâk Kredi Bankasının esas gavesi ucuz ve 
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sıhhi ev yaptırtmaktır. Ev inşaatında malzeme 
konusunda yardımcı olabilecek müesseselere kre
di vermektir. Ama görüyoruz ki, ödenmesi im
kânları olmıyan, 5 milyon lira gibi bir borcu bu 
müesseseye verebilmiştir. 5 milyon liralık bir 
borcun, dokuz milyon lirayı aşan bir seviyeye 
yaklaşmasına mukabil, bugüne kadar ödeneme-
mesi hususunda âdeta dikkatli bir maksat ara
mak da lâzım gelmektedir. Beş milyon liralık 
borcun bugün dokuz milyon liraya çıkıncaya ka
dar ödenememesi, zannediyorum ki, bu müesse
senin sadece malî kudretsizliğine işaret olmamak 
lâzımgelir. Hakikaten çok yüksek paralar muka
bilinde yatılı ve yatısız okuyabilme imkânını 
sağlıyan bu müessesenin, bu meblâğın ödenme
sinde her hangi bir gayret göstermediği hususu
nun da dikkate alınması gerekir kanısındayım. 
Bu husus hakkında yapılacak açıklamadan son
ra oylarımızın kullanılması kolaylaşacaktır. Te
şekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Özmen. 
HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Muhterem 

Başkan, muhterem arkadaşlar; 
Türk Eğitim Derneği, memleketimiz için, ço

cuklarımız için en mühim olan bir dernek ve 
bir okuldur. Hakikaten memleketimize yapmış 
olduğu hizmet övünülmeye ve sevinilmeye değer 
mahiyettedir. Yalnız benim de İhsan Ataöv ve 
Özalp gibi üzerinde durduğum iki nokta vardır. 
Bu müessese, evvelâ 5 milyon, sonra da 9 mil
yon borçlanmayı hangi sebeplerden dolayı yap
mıştır? Yani Türk Eğitim Derneği, kurulduğu 
günden itibaren bugüne kadar gün geçtikçe iler
lemiş ve tesislerini genişletmiş ve bundan dolayı 
mı borçlanmıştır? Emlâk Kredi Bankası bu 5 
milyon liralık borcu hangi şartlar altında ver
miştir? Bunları Hükümetten ve temsilcilerin
den birer birer öğrenmek istiyoruz. Öğrendikten 
sonra reylerimizi vereceğiz. Öğrenmeden rey ver
mek bizim için en mühim bir mesele oluyor. 
Bunların cevabını rica ediyoruz arkadaşlar. 

BAŞKAN — Komisyon, iki arkadaşımız da
ha var onlara takaddüm etmek ister mi?.. Bu
yurun Sayın Gürer. 

MUSLİHİTTİN GÜRER (Sakarya) — Muh
terem Başkan, muhterem arkadaşlarım, bu ka
nun vesilesiyle her zaman Hazinenin hukukunu 
koruyan maliyecileri, çok defa Hazinenin huku
kunu korumasından dolayı haklı olarak üzüntü 
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içinde kalmak zamanlarımız olmuştur, ama her 
şeyden evvel Hazineyi de bizlerin korumak su
retiyle, bu kanun vasıtasiyle kendilerine ağır 
mükellefiyetler yükliyen ve dolayısiyle her tas
fiye kanununda hazinenin gelir ve gideri belli 
olduğu nazarı itibara alınacak olursa, yeni ku
rulan hükümetlere de bu şekilde külfetler yük
liyen bir kanun karşısında bulunmaktayız. Muh
terem arkadaşlarım, Türk Eğitim Derneğinin 
faaliyetleri veyahut da yapı tesisleri ne kadar 
parlak olursa olsun, işbu parlaklık ve memle
kete yetiştirdiği insanlar cihetinden değil, her 
şeyden evvel mevzuu hazine hukuku cihetinden 
ele almak lâzımdır. 

Kanunun bir tasfiye kanunu olması hase
biyle, işbu kanun teklif edildiği zaman beş mil
yon lira civarında olan meblağ bugün 9 834 000 
küsur lira olarak karşımızda bulunmaktadır. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, madem ki or
tada bir tasfiye mevzuubahisti, madem ki orta
da buna mümasil yapılmış birtakım hizmetler 
vardı, şu hale göre bunları Emlâk Kredi Ban
kasına karşı, Hazine tekeffül eder kanaatine sa-
hibolup bunların başındaki idarecilerin bu yap
mış oldukları borçları daha evvel birtakım pren
siplere bağlamak suretiyle gereğini ona göre 
yapmaları iktiza ederdi. İşte bu ve buna müma
sil kanunların prensip yönünden, Hazineye kül
fet yüklemesi yönünden ve keza bir nevi keyfî 
mesuliyet yüklemesi yönünden, şahsan, bunun 
karşısında olduğumu huzurunuzda arz eder, iş
bu teklifin reddedilmesini Yüksek Heyetinizden 
talebederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Savacı. 

SABAHATTİN SAVACI (Gümüşane) — 
Muhterem arkadaşlar, bendenizi müteessir eden 
bir şeyle karşı karşıya bulunmaktayım. Bu da, 
arkadaşlarımın ayrı ayrı fikirlerine hürmet ede
rim, yalnız her şeyi en iyi özel teşebbüsün yapa
cağına inanan bir kimse olarak, burada bunun 
aksine bir hâdiseyle karşı karşıya bulunmakta
yım. 

Bir özel dernek tarafından, velev Büyük 
Atatürk'ün ismini kullanarak bu derneğin bu 
hizmetlerde herhalde zarara uğraması başarısız
lığını ortaya kor. Bu başarısızlığından dolayı 
muhtelif tarihlerde Vakıflara beş yüz bin, Em
lâk Kredi Bankasına da on milyona yakın bir 
borç bırakmış bulunmaktadır. Bunun için de 
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Yüksek Meclisin huzuruna gelmiş bir tasarıyla 
bu borcun tahkimi, yani Hazineye devri talebe-
dilmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, velev Hazineden 
sonradan bu alınmış olsa bile, ortada Hazinenin 
ilk etapta bir külfetle karşı karşıya kalacağı 
izahtan varestedir. Bu noktada insanın hatırına 
ister istemez şu geliyor; özel okulların teşviki 
yine bu kürsüden ifade edilirken, bu kabîl der
nekleri veyahut şahısların bu okulları açması 
suretiyle Devlete, Hazineye bir yardımda bulu
nulduğu hararetle ifade edilmişti. Şimdi, Devle
tin yükünün hafiflediğini değil, burada, yine 
Devletin bir emrivaki ile karşı karşıya gelmiş 
bulunduğunu görüyoruz. Bunun arkasından di
ğer özel teşebbüsün işlettiği okulların aynı yo
lu takiben Yüksek Heyetinizin huzuruna gel
diklerinde, velev ki büyük adamın, büyük in
sanın ismini taşımasa dahi, Yüksek Heyetiniz 
onların da 10 milyon, 20 milyon, 50 milyon li
ra gibi zararlarını, taleplerini karşıhyacaklar 
mı? Hazinenin yükü, vergi mükelleflerinin yü
kü hafif olsun diye özel teşebbüsü teşvik edi
yoruz ve özel teşebbüsün özel okullar yapması 
suretiyle Maarifimizi takviye etmesini ısrarla 
istiyoruz. Ama bu istemenin altında ahiren Dev
lete, Hazineye yük olmasını da talebediyor de
ğiliz. Bunun kötü bir emsal olması bendenizi 
endişeye sevk etmektedir. Gün geçtikçe yeni ilk, 
orta, yüksek okullar Türk Maarif ailesine karış
maktadır. Bunların hayırlı hizmetlerine inanan 
bir arkadaşınızım, fakat bunların da yarın yine 
kendilerince haklı olacak esbabı mucibelerle 
Yüksek Heyetinizin huzuruna geldiklerinde, bu
na yaptığınız muameleyi onlara da yapmıyacak 
mısınız? Bu yardımı yapmadığımız takdirde, bu 
tahkimi reddettiğimiz takdirde, bu memlekete 
kıymetli hizmetlerde bulunan bu müessesenin 
müzayakaya düşeceğini ve bu maarif hizmetini 
sekteye uğratacağını da bendeniz düşünmekte
yim. Fakat, basiretli bir özel teşebbüs, basiret
li bir dernek olma idraki içinde bulunmuş olun-
saydı bu talep ile Yüksek Heyetinizin huzuru
na gelinmezdi. Bu bakımdan, Hazineye on mil
yonun üstünde bir külfet yükliyecek bir talep 
ile Yüce Heyetiniz karşı karşıya bulunmaktadır. 

Bendenizin noktai nazarı odur ki, diğer özel 
teşebbüsler bu kabîl güç durumlarını hangi 
usullerle, hangi formüllerle takviye ediyorlar ise, 
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malî imkânlarını, borçlarını özel usullerle Dev
lete yük olarak değil, özel formülerle, piyasa 
formülleri ile her nasıl hal ediyorlarsa o yol ter
cih edilsin, o yol aransın. Aksi halde, vergi mü
kelleflerine yeni bir külfet ve Hazineye 10 mil
yondan daha fazla bir külfeti kabul etmeyi ben
deniz doğru bulamıyorum. Bu noktai nazar ile 
teklifin lehinde değilim. Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Komisyon. 
PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NURİ BA-

YAR (Sakarya).— Muhterem arkadaşlarım, ev
velâ Sayın Savacı'nm konuşmasını bitirdiği cüm
le ile başlıyorum. Evvelâ bu teklif değildir. Bu 
teklifin aleyhinde bulunuyorum dediler. Bu bir 
Hükümet tasarısıdır efendim. Ve bu tasarı... 

SABAHATTİN SAVACI (Giresun) — Sür-
çü lisan oldu, teklif değil tasarı olduğunu bili
yorum. 

NURİ BAYAR (Devamla) — Affedersiniz, 
belki yanlış biliyorsunuz kaydı ile söyledim, af-
fmızı rica ederim. 

Efendim, bu tasarı 18 . 2 . 1965 tarihinde 
Meclise Hükümet tarafından sevk edilmiş ve ay
nen gerekçesinde, dokuz milyon - küsuratı var, 
okumaya hacet yok - milyon liralık borcun Ha
zine tarafından ödenerek ve bir muayyen vâde 
ile tekrar Türk Eğitim Derneği tarafından Ha
zineye itfası tasavvur olunan bir tertiple geti
rilmiştir. O itibarla Sayın Gürer'in ifade ettiği 
beş milyondan başlayıp, dokuz milyona bu ta
sarı geldikten sonra nasıl çıkmış bunu hakikaten 
ben de merak ediyorum. Nasıl üremiş. Keza, ta
sarı zaten dört ay evvel gelmiş Meclisimize, do
kuz milyon ile gelmiş. Aslında borç dokuz mil
yon, faizleri ile beraber dokuz milyon. Belki, 
anapara bu kadar değil ama, faizleri de bu meb
lâğa baliğ olmuş ve bu meblâğ üzerinden tasfi
yesi istenmektedir. O itibarla o beş milyon lira 
bu hesaba nasıl çıktı, onu merak ediyorum. Bu
nu ben de bir türlü bulamadım. İlgililere de 
sordum bulamadım. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, işin esası şu : 
Bu dernek, 1928 tarihinde kurulmuş ve bir 

muayyen hayırla yâdedilmek iktiza eden faydalı 
maksatlar için kurulmuş. Yurt yapmak, fakir 
öğrencileri okutmak, mektep binaları yaptırmak 
ve bunları Maarife hediye etmek gibi maksatla
rı vardır. Bu dernek kurulduktan sonra en bü
yük tesisi 1931 yılında, Ankara Maarif Kolejini, 
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ki bugün Türkiye'de Amerikan kolejinden son
ra en büyük yabancı dil üzerinden tedrisat ya
pan en büyük okullarımızdan biri, onu tesis et
miş. Bu da kâfi gelmemiş, 1956 senesinde bugün 
Ziya Gökalp Caddesinin sağ tarafında bulunan 
büyük bir blok inşa ettirmiş ve bu blok müna
sebetiyle, bu inşaat masrafları münasebetiyle 
Emlâk Kredi Bankasına borçlanmış. Dernek di
yor ki, «Bu borçlar münasebetiyle benim yüklen
diğim külfeti, ayrıca görmekte olduğum rutin 
işler dolayısiyle karşılamam bugün için müm
kün değil. Hazine faizsiz yardım yapsın. Ben de 
Hazineye bu borcumu yirmi senede ödiyeyim. 
Hibe etmesin, bize bu imkân verilsin. Yirmi se
ne içinde ve münasip taksitlerle fakat faizsiz, 
ben bu borcu itfa edeyim,» der Türk Eğitim 
Derneği. Bir hibe kanunu değil. Hazineden do
kuz milyon karşılıksız istenmemektedir. Türk 
Maarifine büyük bir hizmet görmüş, bunun kar
şılığında borçlanmıştır. Bu borcumu tasfiye edin, 
faizleri bana fevkalâde ağır gelmektedir, der. 
Ben de sana bu borcu yirmi senede ödiyeyim, 
der. İşin esası bu muhterem arkadaşlarım. Ve 
yirmi sene içinde eşit taksitlerle param ödene
cek. 

Şimdi bunun dışında beş milyondu, dokuz 
milyona üredi falan. Bu hesaplara doğrusu ko
misyon olarak benini de aklım ermedi, nereden 
çıkarıldığını yine de anlamamaktayım. Bir özel 
teşebbüs, - resmî teşebbüs münasebeti de kurmak 
mümkün değil, bu kanun vesilesiyle- Türk Eği
tim Derneği, menafii umum iyeye hadim cemi
yetler meyanmda faaliyet gösteren âdeta bir 
millî müessesemiz, Hükümet münasip görmüş, 
bir Hükümet tasarısı olduğu cihetle ben bu borç
ları tekeffül edeyim, sen bana yirmi sonede öde, 
demiş,. Meseleye bu ölçüden bakılırsa basittir. 
Takdir Yüce Heyetinizindir. 

BAŞKAN — Tümü hakkında başka söz isti-
yont. Buyurun Sayın Giritlioğlu. 

FAHİR GİRİTLİOĞLU (Edirne) — Muhte
rem arkadaşlarım, Sayın Komisyon Sözcüsünün 
nazik bir ifade ile meseleyi anlatışı, duruma ol
dukça ışık tutmuştur. Ben Komisyon Sayın Söz
cüsünün takibettiği tarzdan biraz farklı olarak, 
biraz daha kaba çizgilerle konu üzerine eğilmek 
isterim. 

Filhakika, Devlet okulları ile özel sektör ta
rafından işletilen okullar arasında bir yeri olan 
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Ankara Maarif Kolejinin durumu cidden özel
lik taşır. Ankara'nın yeni kuruluş yıllarında 
okul ihtiyacını karşılamıştır. Kâr gayesiyle açıl
mamıştır. Bir derneğin eseridir ve bu dernekte 
vazife görenler hakikaten memleket irfanına, 
maarifine hizmet etmek amaciyle birleşmiş kim
selerdir. Dernek bu amaç altında kurmuş oldu
ğu okulunu geliştirmiştir. O derece geliştirmiş
tir ki, emsali okullardan pek çoklarına nazaran 
faikıyet göstermiştir, - binaları bakımından fai-
kiyet göstermiştir - talebe adedi bakımından fai-
kiyet göstermiştir, talebenin eğitimi bakımın
dan. Bilfarz talebelerin sayısı sınıflarda umu
miyetle otuz, kırk arasında kalmıştır. Bu mik
tarı aşırmamanm ve çoğaltmamanın gayreti için
de okul kalmıştır. Noksansız öğretmen bulun
durmak gibi anaprensibinc riayet etmiştir. Va
sıflı lisan öğretmenlerini bulundurmuştur. Bu 
öğretmenleri temin maksadiyle lisan dersini 
kuvvetlendirme amaciyle gerek lisan öğretmen
lerini ve gerekse fen dersi öğretmenlerini dışa
rıdan getirmiştir. Bütün bu müspet çalışmala
rını takdirle karşılamamıya imkân yoktur. 

Bu böyle olmakla beraber tasarının aleyhin
de olduğumu ifadeye mecburum. Tasarının aley
hinde, fikrimi şu sebeple söylemek mecburiye
tindeyim. Bugün, Ankara Maarif Koleji dernek 
kanalı ile işletilmiş ve o dernek âmme hizmetle
ri yararına olan bir dernek hüviyetinde olsa 
dahi, hukukî statüsü bakımından bu okulun ta
bi olduğu rejim, Özel Okullar Kanununda yer 
almaktadır. Özel okullar, kanununa istinaden 
özel teşebbüsümüz tarafından açılacak birçok 
okullarımız vardır. Bu okullara nazaran bunun 
imtiyazlı bir mevkie getirilmesini hukukan uy
gun görmemekteyim. Bu bir. 

İkinci bir noktayı bilhassa burada tebarüz 
ettirmek mecburiyetindeyim : 

Özel okulların açılması temennisinde ekseri
yetimiz bulundu. Özel okulları tanzim edici ka
nunu keza çıkarttık. Fakat şimdi tatbikat ile 
karşı karşıyayız. Bir özel okul misalini vermek 
zorundayım. İstanbul'da Amerikan Koleji öğ
rencilerinden yüksek taksit alır. Oldukça rağbet 
gören bir müessesedir. Herkes bu okula giremez. 
Kadrosu dolmuştur ve tahdidcdılmistir. Bu ka
dar talep karşısında bulunmasına rağmen ve 
yüksek bir ücret almasına rağmen, şimdi sizle
re ifade edeyim; İstanbul Robert Kolejinin mas-
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raflarının yalnız % 10 u, taksit olarak verilen 
bedellerle karşılanır, % 90 ı Amerika'daki vakıf
larla karşılamış Bu misali kasden söylüyorum. 
Eğer, bihakkın öğretim faaliyetinde bulunacak-
sak, hakikaten sınıfların adedi şu miktardan faz
laya artırmıyacakşak, şu lâboratuvarları sağlı-
yacaksak, iyi kaliteli öğretmenler bulunduracak-
sak, galiba Robert Kolejin akıbetine bütün özel 
teşebbüsler uğrıyacaktır. O akıbet de şudur ki, 
masrafının ancak % 10 unu, % 15 ini, diyelim 
ki % 50 sini talebelerinden sağlıyacak, bunun 
dışmdakini sağlıyamıyacaktır. Realite konuşu
yor şimdi. Karşımıza Ankara Maarif Koleji gel
di, realiteyi getirdi. Kâr gayesiyle hareket et-
miyen bir müessesedir. Kâr gayesiyle hareket 
etmiyen bu müessese, 10 milyonunu ödiyememek-
tedir. Şu halde, kâra geçen müesseseler yatırım
larını artırıp da mütemadiyen verimini artıran 
müesseseler üzerinde durulması lâzımgelen bir 
konu kendiliğinden meydana çıkıyor. Biz reali
teleri dile getirmemiz için Maarif Kolejinden 
meseleyi ele alacağız. Maarif Kolejine bu şekil
de diğer emsallerinden farklı yardım yapmamı-
ya mecburuz. Yapmıyacağız ve Maarif Kolejinin 

bu tutumu kötü emsal olmasın ve Maarif Ko
leji eğer bu işi idame ettiremiyorsa, bileceğiz ki, 
diğer özel okullar da bu işi idame ettiremiyor. 
Öyleyse, ya hususi fon kuracağız, ya hususi yar
dım kanunu çıkartacağız. Aksi takdirde, Hü
kümet olarak kontrolü elimizden çıkarmış ola
cağız. Kâra geçen bir müessesenin hangi sırra 
dayanarak kâra geçtiğini öğrenemiyeceğiz. Kâra 
geçen bir müessesenin yanında, Robert Kolej gi
bi ancak masrafının % 10 unu talebe taksitle-
riyle elde edebilen bir müessese bulunduğuna 
göre ve Maarif Koleji gibi 25 senelik mazisi 
olan bir müessese, 10 milyonluk borcunu ödiye-
mediğine göre, bu sırrı çözmek hem Hükümetin, 
hem Meclisin vazifesi olacaktır. 

Biz, bu yardımcı kanunu çıkartmamakla 
mümkün olduğu kadar faydalı bir işe teşebbüs 
etmiş olacağız. Maarif Koleji, tahmin ediyorum 
sıkıntıya uğrıyacaktır. Bu sıkıntı Hükümeti taz
yik edecek ve Hükümet bizim karşımıza yardım 
fonu kanunu ile çıkacaktır. O zaman, özel teşeb
büsün teşvikiyle beraber, âmme hizmetlerine 
yardımcı olmaları bakımından, âmme kudretinin 
ne kadar yardımcı olacağının hesabının muha
sebesini ve şartlarını burada görüşeceğiz, objek-
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tif kıstasları bulacağız ve ondan sonra âdilâne 
bütün müesseselere bu yardımı yapmış olaca
ğız. Aksi takdirde ferdî, münferit bir yardım 
hareketimiz, istesek de, istemesek de yarın özel 
teşebbüs sahibi, diğer okulların da bizlerden yar
dım talebetme haklarını doğurur ve bu talep
leri reddettiğimiz takdirde de bir tefrik yap
mış oluruz. 

Ben bu mülâhaza ile bu kanuna müspet oy 
veremiyeceğimi üzülerek arz ederim. 

Saygılarımla. 
İLHAMI ERTEM (Edirne) — Sayın Baş

kan, sual soracağım. 
BAŞKAN — Komisyon buraya çıkarsa so

rarsınız efendim. 
İLHAMI ERTEM (Edirne) — Çıkmazsa da 

soracağım, tenevvür etmek istiyorum. 
BAŞKAN — Efendim, daha sırada arkadaş

larımız var, onların da konuşmasına müsaade 
ederseniz. 

Sayın Çelikbaş, buyurunuz. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muhterem 

arkadaşlar, sayın sözcü izahatının bir yerinde, 
Muhterem Heyetinizce bilinmesi lâzımgelen bir 
hususta malûmat sahibi olmadığını ifade etme
seydi huzurunuzu işgal edecek değildim. Çünkü, 
tasarı üzerinde bâzı arkadaşlarımız haklı bir en
dişe izhar ederek, hiç olmazsa şimdilik, menfi 
bir vaziyet aldılar. Şahsan memlekette mühim 
bir hizmet ifa ettiğini, öteden beri müşahede 
imkânını bulduğum bu müessesenin borçları
nın tahkim edilmesinden sarfı nazar edilmesi su
retiyle idahesini son derece güç bir durumda bı
rakmayı arzu etmediğim için, bu açıklamanın 
yapılmasında ve belki şu anda menfi vaziyet 
alan arkadaşlarımızın reylerini müspete çevir
mek imkânlarının ortaya çıkması için, sözcüden 
bu hususta mütemmim malûmat vermesini rica 
edeceğim. 

Şimdi, gerek esbabı mucibe lâyihasında, ge
rekse encümenlerin mazbatalarında Emlâk Ban
kasına, binaların fazla tehacüm sebebiyle kifa
yet etmemesi yüzünden genişletilmesi zaruretiy
le borçlanıldığı ve alman bu borç paralarla bi
nalar inşa edildiği ve bugünkü bina kıymetinin 
de 30 milyon lirayı tecavüz ettiği, yazılıdır. 

Muhterem arkadaşlar; bir kâr kasdı gözet-
miyen, umumi menfaatlere hadim bir derneğin, 
memleketin mühim bir ihtiyacına cevap verme-
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si hususundaki gayretleri, eğer 30 milyon lira I 
değerindeki binaların inşaatının bir kısmında 
kullanılan 9 milyon liranın tahkim edilmesi yo
lunda bir teklif Muhterem. Heyetinizin önüne 
gelirse, bu yapılan hizmetler karşısında bunun I 
is'af edilmesi lâzımgelir düşüncesine, sahip bu
lunuyorum. 

Sayın sözcü arkadaşımız, «5 milyon liranın 
nasıl olup da 9 milyon liraya baliğ olduğu hak
kında bilgi sahibi olmadığını» ifade ettiler. Ko
nu bu haliyle Muhterem Heyetinizin müspet de, 
menfi de reyine iktiran edecek bir açıklıkta de- I 
ğildir. Ben rica edeceğim. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
NURİ BAYAR (Sakarya) — Öyle demek iste
medim. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Hayır, Em
lâk Bankasına bidayette yapılan borç adedi, 
miktarı burada 5 milyon lira olarak gösterili
yor, 5 milyon 210 bin liralık. Bugün tahkimi is
tenen miktar 9 milyon küsur bin lira. Bunun 
tcmcrrüdedilen faizi, susu, busu, faizi vardır. 
Bunların dökümünü heyetin bilmesinde zaruret 
vardır. Ana para nedir? resulmali nedir? Nor
mal faizleri nedir ? Temerrüt faizleri nedir ? Ara- I 
da bir açıklık kalıyor mu? Bunların bilinmesine 
hakikaten ihtiyaç vardır. Bâzı arkadaşlarımız 
Hazineden, yardım olmasa dahi, bir borcun ko
laylığa kavuşturulmasında umumi menfaatlere 
hadim bir dernekten de olsa borcun Hazinece 
kabullenip, bunun tescili maksadına matuf bir 
tasarı konuşulurken, bu borcun münderecatmı, 
müfredatını olduğu gibil bilmekte ben şahsan 
zaruret hissetim. Eğer, şu anda, Sayın Komisyon 
bu müfredatı çıkaracak durumda değilse, konu
şan arkadaşlarımızdan bir kısmı aleyhte olduk
larını ifade ettiler, gönlüm tasarının ret edilme
si taraflısı değildir, arkadaşlarımıza daha geniş 
izahat vermek suretiyle bu işin maksada matuf 
bir karekter taşıdığının izah edilmesinde fayda 
görüyorum. Bu imkâna sahibolması için komis
yonun mütemmim tetkikatı yapmak maksadiyle 
tasarıyı geri almasının uygun olacağı kanaatin
deyim. Mâruzâtım budur. (Geri alsın sesleri.) 

BAŞKAN — Böyle bir isteğiniz var mı Sa
yın Sözcü? Teklifi var. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ NURİ BAYAR (Sa
karya) — Efendim, böyle bir niyetimiz yok. 

BAŞKAN — Sayın Erdemir | 
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MBMDUH ERDEMİR (Kırşehir) — Pek 

muhterem arkadaşlarım; Türk Eğitim Derneği, 
hepinizin malûmu olduğu üzere, ATATÜRK ta
rafından kurulmuş olan ve özel şahısların 
mektep açmak suretiyle, kolej açmak suretiyle 
yabancı dilden tedrisat yapabileceğini ispade-
debilınek için bir müessese haline getirdiği 
bir dernektir. Bu dernek âmme hizmetini gör
mektedir. Ve konuşan hatip arkadaşlarımızm-
da belirttikleri gibi, kâr' gayesi gütm emektedir. 
Yani, kâr gayesi gütmediğine göre tam mâna-
siyle bir özel teşebbüs niteliğini haiz değildir. 
Özel teşebbüste esas, ferdin sermayesiyle ve 
emeği ile bir yaratma gücüne sahibolup muay
yen bir maddi kârı sağlamasıdır. Binaenaleyh, 
özel teşebbüs niteliğinde olmadığına göre, Ba
kanlar Kurulunca kabul edilmiş ve Menafii 
Umumiyeye Hadim Cemiyetler mahiyetinde 
bulunan ve bir kamu hizmeti gören bir eğitim 
müessesemiztUr. Bu müessese, şu anda büyük 
sıkıntılar içinde bulunmaktadır. Bulunduğu 
içindir ki, 10 milyon liralık borcunun eşit tak
sitlere bağlanmasını ve bunun için de 20 sene 
süre verilmesini Hükümet kabul etmiş, bir ka
nun tasarısı halinde huzurunuza getirmiş bu
lunmaktadır. Hükümet bu rizikoyu göze aldı
ğına göre, Emlâk Kredi Bankası da bu duru
mu bildiğine ve kabul etmiş bulunduğuna göre 
parayı alan razı, parayı veren razı, mesul mev
kide bulunan Hükümet razı. Bizim Meclis ola
rak bunun karşısına çıkmamızın pek büyük 
bir mânası olmasa gerektir. 

Bir hususu arkadaşlarıma hatırlatmak is
terim, bizim burada, bâzı Amerikan şirketleri
nin teminat mektuplarını Ziraat Bankasının 
70 milyon liralık açıktan verilmiş paraya mu
kabil kanunla ödediğimizi de hatırlarsınız. Bi
naenaleyh, biz ecnebi şirketlerin teminat mek
tupları ile para ödenmesini kanunla öderken, 
kendi millî müessesemizi bir çıkmaza sokacak 
davranış içinde bulunmamız tamamen yanlış 
olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, ne olacak şimdi 
biz bu kanunu reddedersek, bu tasarıyı redde
dersek, ne olacak? 

İLHAMİ ERTEM (Edirne) — Hazine öde
yecek. 

MEMDUII ERDEMİR (Devamla) — Ola
cağı şu, faizler durmadan yürüyecek, nıües-
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sese sıkıntı çekecek, 5 bin küsur talebe okutan 
bir müessese maddi sıkıntılar içinde doğru 
dürüst yüksek nitelikte öğretmen bulamamak 
gibi bir duruma düşecek, ya bu müessese kör
lenecek veya kapanacak veyahut da önüne ge-
çilemiyecek daha büyük masraflara yol açıla
cak ve böyle bir neticeye varılacaktır. Binaena
leyh benim muhterem arkadaşlardan aleyh
te bulunan muhterem arkadaşlardan istirah-
ııııın, nihayet devletin parası yine devlete kala
caktır. Fakat bir âmme müessesesine küçük bir 
yardımdan ibarettir. Kanun tasarısının kabul 
edilmesini istirham ederim. Ve şahsan da beyaz 
oy vereceğimi arz ederim. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Ahmet Bilgin arkadaşımızın 

bir önergesi vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa, 
Konu hakkında kâfi vuzuh temin edileme

diğinden, tasarının komisyona iadesini arz ede
rim . 

Kırşehir 
Ahmet Bilgin 

BAŞKAN — Sayın Bilgin, önergeniz hak
kında konuşmak istiyor musunuz. 

AHMET BİLGİN (Kırşehir) — Evet, izah 
edeyim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
AHMET BİLGİN (Kırşehir) — Muhterem 

arkadaşlar, millî bir müessesemiz sayılan böyle 
bir derneğin yardıma muhtacolduğunda hepi
miz ittifak ediyoruz. Ama bu borcun ne suretle 
tekevvün ettiğini, 5 milyonluk borcun ne suret
le 10 milyona, 9 milyona çıktığını, nasıl ödendi
ğini, esbabı mucibesini, bilmediğimiz için ve ta-
mamiyle de vuzuha kavuşmuş bulunmadığımız
dan ötürü biz şüphe içinde kalıyoruz. Komisyon 
Sözcüsü de kâfi derecede malûmattar olmadığı 
için bizi tenvir edemiyor. Bunun için, tasarı ko
misyona iade edilsin, kâfi malûmatla huzurunu
za gelsinler, enine, boyuna meseleyi münakaşa 
edelim. Böyle bir şeyi ret ile karşılamıyalım. 
Ondan sonra karar vereceksek bu vuzuhla ka
rar vermiş olalım. Onun için önergeme müspet 
oy vermenizi rica ediyorum, hürmetlerimle. -

BAŞKAN — Buyurun Komisyon. 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ NURİ BAY AR (Sa

karya) — Efendim, bu kanunu geri almaya ni
yetimiz olmadığını bir kere daha ifade etmeye 
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mecburum. Bu kanun son derece mühim bir ka
nundur arkadaşlarım. Hazinenin 9 milyon lirası
nı bağışlamıyoruz beyefendiler. Bunu taksitlere 
bağlıyoruz. (Gürültüler) Ve 6183 sayılı Tahsili 
Emval Kanununun hükümlerine göre bağlıyoruz. 
Son derece sağlam şartlara göre bağlıyoruz. Bir 
millî müessesenin borcunu ödemenin zaruri ol
duğu kanaatine Millî Eğitim Bakanlığı da kaani 
olmuş, müspet mütalâa vermiş. Bu borcu tahkim 
edin, ödeyin, bu müessese kurtulsun, demiş. 
«Efendim eksik malûmat verildi» denildi. Doğru 
malûmat verdik... Esas borç 5 600 000 liradır, 
doğru. Ama, bana öyle geldi ki, arkadaşımın ko
nuşmasında, sanki bu kanun çıktıktan sonra bir 
miktar daha bu borç dört milyon falan artmış, 
böyle bir şey yok. Esası, yani Emlâk Kredi Ban
kasından bu Derneğin aldığı para 5 600 000 li
ra. Bunun bakiyesi faiz kısmıdır ki, çığ gibi bü
yümüş. Muhterem arkadaşlarım, dört milyon lira 
faiz ödiyecek bu dernek. Niçin ödiyecek? Bir âm
me hizmeti gördüğü için ödeyecek. Dernek der 
ki, «Ben bu hizmeti görüyorum. Millî Eğitim Ba
kanlığının musaddak, dosyada mevcut kayıtları
na göre bu derneğin Ankara Kolejine yaptığı 
yardımlar sayesinde Millî Eğitim Bakanlığı her 
sene 5 milyon 500 bin lira tasarruf etmektedir. 
Yani bu kolejin hizmetlerini Millî Eğitim Bakan
lığı deruhde etseydi, her sene beş milyon lira Dev
let bütçesinden fazla sarfiyat yapmak mevkiinde 
olacak idi. 

Şimdi, mesele bütün hatlariyle son derece va
zıh muhterem arkadaşlarım... Komisyonumuz da 
bu mevzu ile mümkün olduğu kadar malûmat sa
hibi... Paranın esası beş milyon altıyüzbin lira, 
bakiyesi faiz... Millî Eğitim Bakanlığı borçları 
konsolide edin, taksite bağlayıp ödeyin, diye müs
pet mütalâa vermiş. Bu dernek marifetiyle bu 
kolejin hizmette bulunması ile ben her sene takri
bi olarak 5 200 000 liralık bir tasarruf temin et
mekteyim. Bana fayda getirmektedir, bu dernek 
marifetiyle bu kolejin çalışması, demektir. Takri
bi olarak muhterem arkadaşlarım, 20 senede tek
rar Hazineye iade olunacak bir borcu tahkim et
mektesiniz. Senede iki defa ödemek kaydı vardır 
yapılan özel mukavelede. Her sene iki taksitle 
ödeyecekler bunlar. 20 sene sonra tekrar bu pa
rayı Hazineye iade edecekler. Bir hibe kanunu 
değildir, muhterem arkadaşlarım. Millî Eğitim 
Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı mutabık. Ve hat-
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tâ son derece lüzumlu, acele çıkmasında fayda 
mülâhaza ettikleri bir kanun tasarısı. 

Bunun dışında bir kere daha avdet ederek ifa
de edeyim. Özel teşebbüs bilmem ne teşebbüs mü
nasebeti yok burada. Bu niye borçlanmış? Bina 
yapmış, koskocaman, büyük, 30 milyon lira civa
rında değer taşıdığı iddia edilen bir bina yapmış 
ve onun için borçlanmış. Rutin işleri için bu 
masrafa girmemiş. Esasen Ankara Koleji bugün 
bir vakıf haline gelmiştir ve bugünkü rutin mas
raflarını karşılıyacak imkâna sahiptir. Bu borç 
vesilesiyle,- günlük işlerimi yapamıyorum bunu 
eda edebilmesi için bana ödeme imkânı verin, bu 
imkânı kazandırın, demektedir. Bunun muğlâk 
tarafını samimî olarak söyliyeyim, hâlâ anlıyama-
dım, af finizi rica eder, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Efendim, Ahmet Bilgin arkada
şımızın tasarının Komisyona geriverilmesine dair 
önergelerini oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Önerge kabul edilmemiş
tir. Yeterlik önergesi vardır, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Konu aydınlanmıştır, kifayetini arz ederim. 

Yozgat 
Turgut Nizamoğlu 

BAŞKAN — Buyurun, Sarıibrahimoğlu. 
KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 

Muhterem arkadaşlarım; cidden ibretli bir sah
ne cereyan etti. Çeşitli zam ve ödenek kanun
larında sesi çıkmıyan arkadaşlar kahraman 
kesildiler. Ounkü, seçmen vatandaş koridorda 
yok, dinleyici salonunda da yok. Yarın yakası
na da yapışacak değil. 

BAŞKAN — Kifayet aleyhinde Sayın Sa
rıibrahimoğlu. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 
— Beytülmale hepsi sahiboldu. İnşaallah bun
dan sonra da olurlar... 

Muhterem arkadaşlarını; mevzu cidden çok 
ehemmiyetli. 

BAŞKAN — Esasına girmiyelim. 
KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 

— Girmiyeceğim Sayın Reis. 
Biraz da enine boyuna tartışılması iktiza 

eder. Cidden Büyük Atatürk'ün, «yabancı dille 
okul açabiliriz, biz de buna muktediriz» tezinin 
ispatını veren büyük bir eserin müzayakaya 
düşmesi veya düşmemesi bahis mevzuu oldu
ğu bir yerde (Beytülmal) endişeleriyle burada 
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aleyhte konuşmalarının cevabı verilmelidir. 
Türk Maarifine senede 25 milyon lira tasarruf 
temin eden böyle bir müessesenin tehlikeye gir
mesine hiçbir arkadaşımın bile bile gönlünün 
razı olmıyacağı kanısındayım. Onun için burada 
bu mesele biraz daha konuşulmalıdır. İyi niyet
lerinden emin olduğum arkadaşlarımın da ikna 
olacaklarını ve bu kanunun da ittifakla çıka
cağım ümidetmekteyim. Bunun için yeterliğin 
aleyhinde oy vermenizi rica ederim, hürmet
lerimle. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Yeterlik önergesi kabul edilmiştir. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İvedilik teklifi vardır. İvediliği oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 
Türk Eğitim Derneğinin Türkiye Emlâk Kre
di Bankasına ve Vakıflar Umum Müdürlü
ğüne olan borçlarının tasfiyesi hakında Kanun 

MADDE 1. — Türk Eğitim Derneği Anka
ra Koleji tesisinin Vakıflar Umum Müdürlü
ğüne borçlu bulunduğu 500 000 lira, Vakıflar 
Umum Müdürlüğüne ve aynı tesisin Emlâk 
Kredi Bankasama 3.1. . 12 . 1964 tarihi itiba
riyle borçlu bulunduğu 9 834 780 lira 21 kuru
şun bu tarihten itibaren işliyecek faizleri ve 
sair masrfaları ile birlikte Türkiye Emlâk Kre
di Bankasına Hazinece ödenmek suretiyle tas
fiye olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Buyurun Sayın Kabadayı. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Sayın 
Reis, muhterem arkadaşlar; ben, Ankara Eği
tim Derneğinde gerek Aile Birliğinde ve ge
rekse Eğitim Derneğinde üye olarak altı sene
ye yakın vazife görınüşümdür. Bu müesseseye 
yakın - uzak hâdiselere vâkıf olmıyanlar, za
man zaman gölge düşürmüştür. Samimiyetle 
söylüyorum ki, okul, bulunduğum ve çalıştı
ğım müddet içinde hiç de şüpheli, zanlı yollara 
girmemiş, Maarif Bakanlığının kendi emrinde 
işletegeldiği liselerin üstünde her türlü eğiti
mine kıymet vermiş bir müessesedir. Diğer lise
lerle mukayese ediniz, bu mektepten mezun 
olanların Üniversiteye giriş nispeti, kıyaslaııa-
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mıyacak kadar oran bakımından üstündür. 

Burada 5 000 yavru barınır. Yani 5 000 
çocuğun yükü Maarif Bakanlığından alınmış 
Eğitim Derneği tarafından yürütülmektedir. 
Burası yeni yeni pavyonlara, yeni yeni mües
seselere kavuşmuştur. Bu borç israftan, gelişi 
güzel adam kayırmaktan doğmamıştır. Bu 
yolda şüpheleri olanlar varsa, Eğitim Derneği 
ve müesseseleri uzak değildir. Pek çoğunuzun 
yolu üzerindedir. Gider, gezer görürseniz, lâbo-
ratuvarlariyle, çalışmalariyle hepinizin göğsü
nü kabartacak bir müessese durumundadır. 
Eğer bu 9 milyon lirayı vermezseniz bir Ata
türk bergüzârı olan bu müessese kapanmak 
tehlikesinde kalacaktır. Rahmetli Atatürk Lo
zan'da çıkaramadığı, yabancı ecnebi dil üzerin
den eğitim yapan ecnebi okullara bir rekabet 
olsun, Türk yavruları için kendi millî bünye
mizde yetişen ve yabancı dil öğrenen okul bu
lunsun, diye açmıştır. Ve bu okul da kuruldu
ğu günden bugüne kadar gayesine şerefle hiz
met etmiştir. Bu 9 milyonu seve seve verelim, 
bu bir israf değildir. Gayeye matuf bir mas
raf olacaktır. Aksi halde okul kapanacak ve 
Maarif Bakanlığına zaten taşıyamıyacağı yük
lerin ağırlığı üzerine yeni yeni ağırlık eklemiş 
olacağız. Hürmetlerimle efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bilgen 
SÜLEYMAN BİLGEN (Edirne) — Muhte

rem arkadaşlarım, şimdi kürsüye gelirken, is
mini ve şahsını görmedim, bir arkadaşımız, 
«inşallah kapanır» dedi. Üzülüneeek bir mev
zu. 

Arkadaşlarım, 5 200 talebeyi, Ankara'nın en 
büyük ilim yurdu olarak sinesinde barındıran 
bu müessese hakkında, hakikaten Yüksek Mec
lisimizde bu şekilde düşünen arkadaşların 
olmasını teessürle karşılıyorum. 

Arkadaşlarım; (Gürültüler) Lütfen Sa
yın Başkanım, konuşacaklarsa gelsinler kür
süden konuşsunlar. 

BAŞKAN — Hatibin sözünü kesmeyiniz 
lütfen arkadaşlar. 

SÜLEYMAN BİLGEN (Devamla) — Arka
daşlarım; memleketimizde ecnebi müesseseler 
dışında, yabancı dil üzerine kurulmuş ve uzun 
senelerdenberi muvaffakiyetli bir imtihan ge
çirmiş olan bu büyük müessesenin, bu zaruret 
karşısında düşmüş olduğu mevkiden onu kur
tarmamız şarttır. 
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Arkadaşlarım: 5 200 talebeyi sokağa atmak 

ister misiniz? Bu müessese, bu konsolidasyon 
yapılmadığı takdirde 3 - 4 ay sonra kapanacak 
duruma girecektir. Ortada bir hazineden, Bey-
tülmâl'den haksız iktisap bahis konusu değil. 
Ortada bir şartta yok. Müessese diyor ki, «Ben 
bunu bugün ödiyemiyorum. Bunu uzun vade
lerle taksitlere bağlayın, hem ilim, irfan vazife
sini yerine getireyim. Hem de bu borcu ödiye-
yim.» 

Arkadaşlarım, karşılıklı bu meseleyi uzun 
uzun tartışalım. Kestirip atmıyalım. Bir mües
sesenin bekası bahis mevzuudur ve bunun be
kâsını temin etmek için Meclis olarak elimiz
den geleni yapmalıyız, arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Saym Bilgin. 
AHMET BİLGİN (Kırşehir) — Muhterem 

arkadaşlar, millî menfaatlere hizmet eden bir 
müesseseye böyle bir yardımın yapılması husu
sunda arkadaşlarımızın yavaş yavaş ittifaka 
varmış olduklarını görmekteyim. Bu paranın 
verileceği anlaşılıyor. Yalnız, benim üzerinde 
durmak istediğim nokta şu, esasen huzurunuzu 
bunun için işgal etmiş bulunuyorum. 

Âmme menfaatine hizmet eden bir müessese, 
Millî Eğitime hizmet ediyor. Beri taraftan bir 
banka, millî menfaatlere hadim ve mesken in
şaatını teşvik edecek, kolaylaştıracak bir ban
ka. Her ikisi de millî menfaatlere hadim birer 
müessese olarak karşımıza çıkıyor. Birisi beş 
milyon lira borçlanmış. Bu beş milyon lira borç 
artık, ne şekilde olmuş bilmem, dokuz milyon 
olmuş, faizi mürekkebini, tefecilik dahi olsa ni
hayet bir misli artar. Millî menfaatlere hadim 
iki müessesenin böyle birbirini âdeta boğarca-
sma faize boğmasının mânasını anlıyamıyorum. 
Bunu da maliyenin üzerine yükliyerek vatan
daştan alma hususunda gayret gösteriyoruz da 
bunun nedenleri üzerinde durmuyoruz. Ben 
buna acmı'yorum, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Saym özal. 
RÜŞTÜ ÖZAL (Konya) — Muhterem arka

daşlarım, öyle zannediyorum ki, Meclis tümü 
üzerindeki müzakerelerin kifayetine oy ver
mekle beraber, birinci madde hakkında konu
şan arkadaşlarımız tümü hakkındaki mütalâa
larını beyana devam etmektedirler. Bendeniz 
müzakerenin kâfi olmadığı hususunda reyimi 
kullanmış olmakla beraber, Yüksek Heyetinizin 
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aldığı karara hürmetkar olabilmek için sadece 
madde üzerindeki mâruzâtımla yetineceğim. 

Komisyonun açıklamasını istirham ettiğim 
bir husus var : Burada, Vakıflar Umum 
Müdürlüğüne müessesenin borçlu bulunduğu 
miktar 500 000 lira olarak gösterilmektedir. 
İhına mukabil, Emlâk Bankasına olan borcu, mu
ayyen bir tarihe kadar olan faizleriyle beraber 
miktarı zikredilmektedir ve bu miktar üzerin
den de tahkimi, konsolidasyonu istenilmekte
dir. Bu raetıım ifade ettiği mânaya göre, Vakıf
lar Bankasına olan borcun faizi olmaması veya 
faizinin koıısolidasyona tahi kılınmam ası gibi 
bir hal bahis mevzuudur. Eğer, hakikaten faiz 
bahis konusu değilse, veya faizsiz olarak alın
mış bulunuyor ise, bu metin doğrudur. Emlâk 
Bankasmmki gibi bir faize tabi olduğu takdir
de metin hatalıdır, düzeltilmesi lâzimgelir. Yan
lışlık yapılmaması için komisyonun bir izahat 
vermesini ve Yüksek Heyetinizin de ona göre 
oy kullanmasını istirham ediyorum. Teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın Gürer. 
MUSLÎHtTTlN GÜRER (Sakarya) — Muh

terem Başkan, muhterem arkadaşlarım, benden 
evvel görüşmüş olan arkadaşlarım, mevzuun ta-
mamiyle Atatürk devrinden gelmiş olduğunu ve 
bu müessesenin ehemmiyetini söylemek sure
tiyle mutlak bu paranın konsolide edilmesi ta
raftarı olduklarını beyan ettiler. 

Muhterem arkadaşlar, iş hissi cepheden ve 
şekil cephesinden alındığı takdirde burada par
lak sözler söylemek her daim mümkündür. Yal
nız, işi prensip yönünden aldığımız takdirde, 
işin hiç de böyle olmadığı kendisini göstere
cektir. 

Muhterem arkadaşlar, Türk Millî Eğitim 
Derneği bir özel teşebbüstür. Binaenaleyh, yi
ne Yüksek Heyetinizin kabul etmiş olduğu özel' 
Okullar Kanunu mucibince, özel teşebbüs taraf
tarı bir insan sıfatiyle, her şeyden evvel özel 
teşebbüsün kendi kendisine yetmesi gerekmek
tedir. Kendi kendine yetmiyen özel teşebbüsle
rin muhakkak bir gün birbirlerini tasfiye ede
cekleri bir gerçektir. 

Şimdi bu nazariyeden hareket etmek sure
tiyle bir özel okulun hukukunu vikaye edelim, 
derken, diğer taraftan Hazinenin hukukunu 
selbettiğinizin farkında olmanız icabeder. Bu 
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hususta bu yönden de hareket etmek suretiyle, 
bu mevzuun nedenleri üzerinde duran Ahmet 
Bilgin Beyefendinin de buyurmuş olduğu gibi, 
diğer mekteplere de bir numune, bir emsal teş
kil edebileceği de ortada bulunmaktadır. Onun 
ilcin umumi havadan da bu kanunun kabul edi
leceği kanaati herkesin malûmu olmakla bir
likte, bundan sonra da bu şekildeki tekliflerin 
diğer müesseseleri de nazara alınmak suretiyle, 
Hazineyi de düşünmek suretiyle bunu hiçbir za
man, bir arkadaşımızın söylemiş olduğu gibi, 
burada «Efendim Meclisin bilmem şeylerin çı
karırken, beytülmali düşünmiyenler şimdi bu 
hususta ne kadar titiz davranırları» nazariye
si ile değil, eğer ortada bir beytülmal meselesi 
varsa, bu husus yalnız geçmiş hâdiselerde de
ğil, her hâdisede nazarı itibara alınması lâzım -
gelen bir prensiptir. Binaenaleyh, beytülmali 
düşünmüyor diyenlerin beytülmal içinde bulun
dukları da sabittir. 

Bu nazariyeden hareketle, bu hususta mad
denin tedvininde de görülmektedir ki, 500 bin 
lira Vakıflar ve 9 870 000 lira da Emlâk Kredi 
Bankasına olan borçların durumu ve bunun 
konsolidasyon olmasının daha vazıh bir şekilde 
maddenin tanziminde fayda gördüğümü ve ye
ni baştan bir redaksiyona tabi tutulmasını ta-
lebettiğimi huzurunuzda arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Ertem. 
İLHAMI ERTEM (Edirne) — Muhterem ar

kadaşlarım, Türk Eğitim Derneğinin hem de çiok 
değerli Ibir hizmet gördüğünde hiç şüphe yoktur, 
Ama, bu hizmetin içine veli hislerimizin karış 
maması da daha dbjektif neticeye varmayı te
min eder. 

Şimdi benim Komisyondan öğrenmek istedi
ğim birkaç husus vardır. Bu tahkimi istenen 
borç yalnızca inşaata ait imidir? Bu borç yalnız
ca inşaattan mı doğmaktadır? 

ikincisi Derneğin yıllık 'geliri nedir? Bu tor-
cu yirmi yıla böldüğümüz takdirde bunları itfa 
edecek durumda mıdır gelirleri? Bununla da 
varmak istediğimiz neticeyi tesıbit etmemiz lâzım. 
Eğer bu müessese hakikaten hizmet ediyor, ama 
sayın arkadaşlarımın dediği gilbi şu veya ibu ka
dar milyon lirayı Maarif Vekâletine kazandırı
yor. Bunlar biraz mülâhaza ile dikkate alınması 
lâzımıgelen şeylerdir. Çünkü unutmamak lâzım
dır ki, Maarif Vekâletinin müesseseleri ve okul-
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lan her çocuğa, her öğrenciye açıktır. Burası ise I 
her öğrenciye açık değildir. Bundan faydalanan 
niısibeten daha çok malî imkânı ve kudreti olan 
öğrencilerdir. Binaenaleyh, biz Devlet bütçesin
den yardım yaparken bunları da nazarı dikkate 
almak mecburiyetindeyiz. Ama bu sözüm, hiçbir 
zaman Türk Millî Eğitim Derneğinin bu faali
yetimi gölgelemek mânasına gelmez. Ama bura
dan çıkıp da yalnızca Millî Eğitime şu kadar 
kazandırıyor, demenin de doğru olmadığını, bu
nun bir sınıf çocuklara tahsis edilmiş olduğunun 
dikkate alınmasıdır. îşte ikinci sorum... 

KEMAL SARIÎBRAHÎMO&LU (Adana) — 
Sınıfçılık yaratıyorsunuz. 

ÎLHAMÎ ERTEM (Devamla) — Sınıfçılık 
yaratmıyorum. Müsaade buyurun. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Hatibin sözünü lütfen kesmeyi
niz Kabadayı. Rica ederim ski kürsüye davet 
edeceğim. Fikirlerinizi buradan ifade edebilirsi
niz. 

ÎLHAMÎ ERTEM (Devamla) — Müsaade 
buyurun, 8 ay m Kabadayı hiç telâş etmeye, he
yecanlanmaya lüzum yok. Gerçek budur. Bu fa
lan yerdeki falan çocuk imtihana girmekle bu 
mektebin talebesi olabiliyor mu? Muayyen tak
sitleri ödiyecek malî kudreti olan kimselerin 
çocukları bu mektebe devam etmiyor mu? Bu 
bir ıgerçek değil mi? 

ÎHSAN KABADAYI (Konya) ~ İmtihanı 
kazanan girer. 

ÎLHAMÎ ERTEM (Devamla) — Güzel Sa
yın Bilgen, imtihanı kazanan her çocuk buraya 
(girebiliyor mu? Devam edebiliyor mu? Siz bü
tün buraya giden çocuklar her ay veya muay
yen aylarda yıllık bir tahsisat ödemiyor mu? Bu 
malî kudreti haiz olmıyan kimselerin çocukları 
buraya devam edebiliyor mu? Onun için mesele
yi başka taraflara götürmenin mânası yoktur. 
Ben bunu gayet tabiî buluyorum, ama tabiî bu
lurken şunu da ifade ediyorum ki, Hazineden 
yapacağımız yardımın vaziyetini anlamamız lâ
zımdır. 

Binaenaleyh bu maarife şu. kadar sağlıyor.. 
Hayır. Sağlıyor, doğrudur ama şu özellikleri 
de mevcuttur, onun için ikinci sorum, derneğin 
yıllık geliri nedir? Bu borçları yirmi yıla böldü
ğümüz takdirde dernek bunu ödiyebilecek du
rumda mıdır? Ve bugüne kadar gelirlerinin gös
terdiği durum bunu ifade etmekte midir? Eğer 
ödiyemiyecek durumda ise hiçbir zaman bu mü-
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essesenin kapatılması aklımızdan geçmez. Elbet
te ona göre bunun bir yolu bulunarak bu yardım 
yapılacaktır. Ama bu yardımımızın mahiyetini 
anlamamız lâzımgelir. Bu cidden ödenebilecek 
bir borcun taksitlere bölünüp ödenmesi mi, yok
sa bugün için bir borcun ileri bir tarihe atılması 
tarzında mı olacaktır? Bu bakımdan borcun gelir
lere göre ödenip ödenmiyeceğini de öğrenmek is
terim. 

'Son olarak Hazine bu on milyon lirayı geçen 
borcu nereden ödiyecektir, bütçesinde karşılığı 
var mıdır? Bu malî kudrette midir? Bu sorular 
ortaya konup da hakikat anlaşıldığı zaman biz 
de reylerimizi rahat rahat veririz. Yoksa Millî 
Eğitim Derneğinin bu müessesesinin maarife hiz
met ettiği bir gerçektir, kapatılması hiçbir za
man aklımızdan geçmez. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Komisyon. 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ NURÎ BAYAR 

(Sakarya) — Efendim, Sayın özal'm suallerine 
arzı cevap etmekle söze başlıyorum. 

Millî Eğitim Bakanlığı aracılığı ile 500 bin 
lira almışlar, bu Vakıflar Bankasından değil, 
Vakıflar Genel Müdürlüğünden ve faizsiz. O iti
barla 500 bin lira, faiz olmadığı cihetle Vakıf
lar Genel Müdürlüğüne aynen ödenecek, fak o 
itibarla mülâhaza edilmiyor, faizsk alınmıış. 

ıŞ'imdi efendim, tahkimi istenen borç, sayın 
arkadaşım îlhami Ertem'in sorduğu, münhası
ran inşaata sarf edilmiştir. Başka bir masraf ve
ya gider Emlâk Kredi Bankasından alındığı ve 
buradan alınan ödenekten ödendiği de katiyen 
varit değildir. 

Diğer bir husus, derneğin yıllık geliri sorul
du. Yani borçları yirmi müsavi taksite bölündüğü 
takdirde ödenebilecek kabiliyette midir? Bugün 
filhal derneğin, Türk Eğitim Derneğinin bütçesi 
sekk buçuk milyon lira civarındadır. Hazinece 
ve Maliye Vekâletince yapılan tetkikler bu bor
cun bu dernek tarafından yirmi yılda ve her se
ne iki müsavi taksitte ödiyebileceği imkânı oldu
ğu mülâhaza edilmiştir. Kaldı ki, muhterem ar
kadaşlarım, bu son derece sağlam bir tahkim ka
nunudur. Tahsili Emval Kanunu hükümlerine 
dayanmaktadır. Ve borçlar ödeninceye kadar da 
bütün mülklerine ipotek tesis edilecektir. 

SABAHATTİN SAVACI (Gümüşane) — 
îlerde ne olacağı belli mi? 
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KOMİSYON ISÖZOÜSÜ NURİ BAYAR I 

(Devamla) —- O ayrı kuşum efendim. Fakat öde
şme kabiliyeti olduğu (belli. Bu mertebede 'Sayın 
Savacı. Ben onu müdafaa ediyorum. İstikbal 
hakkında şimdiden bir keşifte bulunmak imkânı 
yok. Kanun bu. 

İLHAMI ERTEM (Edirne) — Sekiz milyon 
liranın hepsini kullanmış da yine kapatamamış. I 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ NURİ BAYAR (Devamla) — Kendi gelir
leri ile kapatıyorlar efendim. Ve Hazineden de I 
bugün sadece 50 000 liralık bir yardım alırlar. 

BAŞKAN — Sorunuz karşılıklı' olmryaeak, 
Başkanlık yolu ile olacaktır. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ NURİ BAYAR (De
vamla) — Şimdi, bütçeye ödenek konmak su
retiyle itfa edilecek, suallerinizin sonuncusu da I 
bu olsa gerektir. I 

Yalnız bir noktayı ifade edeyim muhterem 
arkadaşlarım. Sayın tlhami Ertem, bilhassa bu
na çok ısrarla temas ettiler. Mülâhaza edilebi- I 
lir, 5 milyon lira kâr falan. Efendim, bu hesap 
Millî Eğitim Bakanlığının yaptığı bi'r hesap. 
Bizzat kendisinin yazı ile Maliye Bakanlığına 
muvafakatini bildirirken, «Bu borcu tahkim 
edin'» diye bildirdiği bir rakam. Hesabı da 
kolejde okuyan çocukların hayat standardı, I 
menşei hesaba katılmadan objektif bir hesap 
yapılmış. Millî Eğitim. Bakanlığı okullarında 
okuyan, bir çocuk, bir talebe Millî Eğitim Ba- I 
kanlığına kaça malolmaktadır, burada kaç ço
cuk. okumaktadır'? İkisinin arasındaki nfsbet ve 
münasebet kurulmuş ve burada okuyan insan- I 
ların kaldı ki, zannediyorum geniş ölçüde dar I 
gelirli memur çocukları da burada okumakta
dır, bildiğim kadarı ile. Menşei ve gelir durum
ları hesabedilmeden, objektif bir kıstas ile tes-
bit edilmiş, Millî Eğitim Bakanlığından deklâ
re ettiği bir rakam olduğu için ifade ettim, 
mülâhaza edilebilir mi, edilemez mi, bu bahsi 
diğer. Sadece Millî Eğitim Bakanlığının1 net bir 
ifadesidir, onu arz ettim, saygılarımla, 

BAŞKAN — Ayrılmayın Sayın Bayar... Bu
yurun Sayın öz al sorunuzu sorun. 

RÜŞTÜ ÖZAL (Konya) — Tesisin yıllık büt
çesinin bu borcu ödiyebileceği mertebede oldu
ğu Sayın Sözcü tarafından ifade buyuruldu. 
Böyle olduğuna göre, faizin bu dereceye çıkma
sına müsaade etmemek kadar bir ödeme faali-
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yeti olmuş mudur? Ödenlmiş olan bir borç mev
cut mudur1? Varsa miktarı nedir? 

İkinci sorum : Derneğin Atatürk tarafın
dan kuruluş amaçlarının başında, fakir ve kim
sesiz çocukların da bu derneğin kuracağı okul
larda okutulması ve kurslarla kuvvetli lisan 
öğrenmesi şeklinde idi. Acaba bu okullarda ve 
açtığı kurslarda okuyan fakir ve parasız çocuk
lar var mıdır? Açılmış kursları var mıdır? Lüt
fen ifade buyursunlar. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ NURİ BAYAR (Sa
karya) — Efendim, birinci sualinize arzı ee-
vabedeyim. 

5 600 000 lira anaparadır. Emlâk Kredi 
Bankasından bu kadar kredi alınmış, dokuz mil
yon lira faizleriyle bu miktara baliğ olmuştur. 
Kısmen temerrüt faizleri de var. Bunu ifade et
mekte bir mahzur olmasa gerek. Ama bu bina, 
yaptıkları hizmetler her halde bu meblâğ ile 
ifade edil'miyecek ölçüde, daha büyük, Sayın 
Oelikbaş'm ifade ettiği gibi 30 küsur milyon
luk bir tesis olduğu söyleniyor. Evet, tabiî 
kendi gelirlerini bu binayı ikmale sarf etmiş
lerdir. Emlâk Kredi Bankası ile mutabık kal
dıkları müddetler içerisinde ödiyememişler. 
Ama ödedikleri bir milyon 603 bin liralık ödi-
yebiidikleri bir miktar da vardır. Şimdi Maliye 
Bakanlığının alâkalı dairesinin gönderdiği nota 
göre 1. milyon 600 bin lira ödemişler efendim. 

Diğer ikinci suale cevabetmekte mazurum. 
Takdir edersiniz ki, Türk Eğitim Derneğinin 
borçlarını konsolide eden bi'r kanunu müzake
re etmekteyiz. Türk Eğitim Derneğinin Genel 
Kurul toplantısı olmadığı cihetle benim de bu 
malûmatla mücehhez olmam mümkün değil, af-
fmızı rica ederim. 

BAŞKAN — Sayın Demir. 

KEMAL DEMİR (Bolu) — Muhterem ar
kadaşlar, üzerinde çok konuşulduğu için, daha 
önce de söz almış olmama rağmen vazgeçmiş
tim, ama şimdi konuşmak ihtiyacını hissettim, 
bir süre zamanınızı işgal edeceğim için mütees
sirim. 

Değerli arkadaşlarım, burada yapılan ko
nuşmalarda, resmî okullar ve özel teşebbüs 
diye ikiye ayırmak suretiyle, Türk Eğitim Der
neği tarafından yönetilen Ankara Kolejinin 
özel sektör, özel teşebbüs sınıfına sokularak 
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mütalâa edilmesi, şahsan öyle tahmin ediyorum 
ki, arkadaşlarım da katılacaklardır bu düşüncele
rime, hatalı bir teşhistir. Gönüllü teşekküller 
yalnız eğitim sahasında değil, her sahada Devle
tin desteğini görmekte. Ve Devletin desteğiyle 
yanyana gelmek suretiyle vatandaş ihtiyacını kar
şılamaya gayret sarf etmektedirler. Her sahada, 
millî eğitim sahasında olduğu gibi sağlık saha
sında da gönüllü teşekküllerden memleket ve 
millet yararına büyük faydalar sağlanmaktadır. 

Şimdi, 37 yıl önce bir ihtiyacı karşılamak için 
tatbikatına geçilmiş, gönüllü bir teşekkül kurul
muş. Bu teşekkül aynı ilkeleri taşıyan ama de
ğişen şahısların idaresinde bugüne kadar gelmiş
tir. Kâr gayesi gütmemiş, yalnız memlekette eğiti
me hizmet gayesiyle bir müessese bir kuruluş, yö
netilme gayretiyle çalışılmış. İlk zamanlar talebe 
Bayisi azmış, mevcut tesisleri kendilerine yetiyor-
muş. Tesisler kendilerine yetmez hale gelince bu, 
okula ve bu ilim müessesesine fazla müracaatla
rın olduğu görülünce bu ihtiyacı karşılamak için, 
o zaman küçük tesisin karşısında, her zaman 
önünden geçerken gördüğünüz modern büyük te
sis kurulmuş. 

Arkadaşlar bu komisyonun verdiği izahattan 
anladığıma göre beş milyon küsur bin liraya çı
kan bu tesis; o zaman Türk Eğitim Derneğini 
yönetenlerin, yani gönüllü yöneticilerin bu yü
kün altından kalkmaları elbette ki, mümkün de
ğildi. Her gönüllü teşekkül de çalışanların yap
tığını yapmış o zamanki yöneticiler. O zamanki 
idarecilere baş vurmuşlar. Hiç şüphe etmiyorum, 
idarecilere de başvurmak suretiyle, o zamanki 
Devlet idarecileri ile görüşmek suretiyle bu te
sisi inşaya başlamışlar... Mutlaka görüşmüşler
dir diyorum, çünkü Vakıflar Genel Müdürlüğün
den - gerekçede görüyoruz ve okuyoruz - kendile
rine yarım milyon liralık bir yardım yapılmış. 

BAŞKAN — Sayın Demir, beyanatınız tümü 
üzerinde olmamalı, izahatınızı madde üzerine tek
sif etmenizi rica ediyorum. 

KEMAL DEMİR (Devamla) — Sayın Baş
kan, madde dışına çıkmamaya gayret edeceğim. 
Ama birinci madde kanunun tümü kadar geniş 
olduğu için. Tahmin ediyorum ki, ikazlarınıza 
riayet ediyorum. Madde dışına çıkmış değilim. 

BAŞKAN — Zaten o maddeden ibarettir. 
KEMAL DEMİR (Devamla) — Çıkmıyorum 

zannediyorum. Ama daha dikkatli olacağım. 

Değerli arkadaşlarım, 1956 senesinde inşaata 
başlanmış, 1958 senesinde inşaat bitmiştir. 5 200 
çocuk, 5 200 talebe bu eğitim müessesesinde eği
time tabi tutulmaktadır. 

Şimdi gerekçede belirtilmiş, 5 200 talebe, 
5 milyon 210 bin lira Millî Eğitim Bakanlığına 
külfet yükliyecek idi, eğer bu müessesede eğitil
memiş olsaydı, deniyor. 

Arkadaşlarım, Türkiye'nin her yerinde oldu
ğu gibi Ankara'daki okulların da talebe alma, ta
lebe kabul etme durumları yüksek malumlarınız
dır. Bu okulda okumadıkları takdirde bu çocuk
lar Ankara'daki okullara dağılacaklar ve tabiîdir 
ki, Ankara'daki okullar kifayet etmediği için bu 
çocukları alacak ilâve tesisler yapılacaktır. Yani 
yeni yeni okullar ve yeni yeni ilâveler yapılmak 
mecburiyetinde kalacaklardır, 5 210 talebe için. 

Şimdi, Hükümetçe ertelenmesi istenen bu te
sisin beş milyon küsur bin liralık - ki, faizleriyle 
beraber dokuz milyon küsur bin liralık - borcu, 
talebelerin eğitim masrafları ile ilgili değil, 
talebelerin eğitimini yapabilmeleri için kurul
muş olan bina ile ilgilidir. Binaya sarf edilmiş 
masraflarla ilgilidir. 

Şimdi arkadaşlarım; Büyük Millet Meclisin
den, bütçe tasarıları geçiyor. Bütçe tasarıları 
geçtiği zaman maddelerin derinliğine inen ar
kadaşlarım hatırlıyacaklardır. Her bakanlığın 
fasıllarından derneklere yardım kısımları var
dır. Derneklere yardım kısımlarından bakanlık
lar derneklere yardım yaparlar. Bu paralarla 
dernekler tesisler kurarlar. Bu tesislerden va
tandaş değişik istikameCte faydalandırılır. Mil
lî Eğitim Bakanlığı da derneklere yardım kıs
mından Anadolu'nun her yerindeki kuruluşlara 
yaptığı yardımlarla, Anadolu'nun her yerin
de ilkokullar, ortaokullar ve lise binaları veya 
lise ayarı okulların binaları inşa edilir. On
dan sonra Millî Eğitim Bakanlığına devredilir. 
Sağlık Bakanlığında da bu böyledir. Halâ da 
Sağlık Bakanlığında özel teşekküller, gönüllü 
teşekkülleri tarafından yönetilen Sağlık tesisleri 
vardır. Bunlara devletten, bütçeden yardım ya
parız. 

Şimdi ertelenmesi istenilen borç, Türk Eği
tim Derneği tarafından yönetilen Ankara Kole
ji'nin, bu Kolejde okuyan talebelerinin öğret
menlerine verilen veya talebelerine yapılan mas
rafların karşılığı veya yapılan masraflara kar-
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gılık velilerden almış olduklarından açıkta kala
nın karşılığı değildir. Son zamanlarda, bilhas
sa son yıllarda bu müessese kendi imkânları ile 
ihtiyaçlarını karşılamak yoluna gitmiş, hattâ 
son konuşmasında Komisyon Sözcüsü arkadaşı
mızın verdiği izahattan da anladığımıza göre bir 
kısım borçların ödenmesi gayreti de gösterilmiş
tir. Öyle tahmin ediyorum ki,- bu son yıllarda 
olmuştur. Demek ki bu gönüllü kuruluş iyi ni
yete sahiptir, ama imkânları dardır. 

Şimdi 1956 da başlayıp 1958 yılında biten 
ve faiziyle birlikte dokuz milyonu geçen bu 
inşaatın karşılığı Yüce Meclisler Hükümet ta
sarısındaki istikamette kabul buyurmazlar "ve bu 
borç karşılanmazsa ne olur? Bu borç karşılan
mazsa Türk Eğitim Derneği'nin bunu bir defa
da ödemesi mümkün değildir. Bir defada ödemesi 
mümkün olmadığı takdirde, alacaklının hareke
tine denk olarak öyle zannediyorum ki ortaokul 
ve ilkokulun tedrisat yaptığı kısımların satıl
ması mevzuu bahistir. Ya burasının kapatılma
sını gerektirecektir. Veyahut da müessese ara
sında, Banka ile Dernek arasında bugüne kadar 
devam eden çekişmeler bundan sonra da devam 
etmiş olacaktır. Bu bir şey sağlamayacaktır, 
değerli arkadaşlarım. 

Bütün arkadaşlarım, burada yaptıkları ko
nuşmalarda belirttiler, bu kuruluş iyi çalışmak
tadırlar. Bu çalışmaları ile Memleket için fayda
lı olmaktadır. Zengin çocukları okuyor, fakir 
çocukları okumuyor, bunun münakaşasına gir
memek gerek bu kürsüde. Hem girmemek gere
kir, hem de bunun derinliğine konuşulmaması 
gerekir. Burada okuyan çocuklar, aslında bu 
okul, bu müessese olmadığı takdirde Millî Eği
tim Bakanlığının büyük ölçüde yükünü aldıkla
rı için bundan memnun olmak lâzımdır. «Hem 
iyi eğitime tâbi tutulmamaktadırlar.» sözünü 
kullanırız, hem de bu paranın verilmesinde bir
az fazla kıskanç davranırız. Bunu izah etmek 
mümkün değildir. Şimdi, bu tasarının altında 
imzası bulunan bir arkadaşınızın. Başından 
beri konuşmaları dikkatle takibettim. Arzu 
ediyorum ki; konuşmak ihtiyacını hissetmiye-
yim. Ama, bu tasarı Yüce Meclislere sevk edil
meden önce, burada değerli arkadaşlarımın be
lirttikleri bütün endişeler tasarıyı imzalıyan-
lar arasında belirtilmiş, enine ve derinliğine ko
nuşulmuş ve bu tasarının Meclise sevk edilmek 
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suretiyle bu borcun ertelenmesinde fayda görül
müştür. Değerli arkadaşlarımın gönül rahatlı
ğı içinde, dokuz milyon küsur liralık borcun er
telenmesine, yirmi yıllık vade ile, yirmi yıl süre 
içinde taksitlerle geri iade edileceği gerekçesi
ni de nazarı itibare almak suretiyle, müspet oy-
kullanmalarını hassaten istirham ediyorum. 

Bir hususu da belirtmeden huzurlarınızdan 
ay rılainıyacaği'in. Arkadaşım Sarıibrahimoği u 
son zamanlarda çıkarılan' bir kısmı zam, bir kıs
mı ondan öteye yeni ödemeleri icabettiren ka
nun teklif ve tasarılarının görüşülmesi vesile
siyle değerli arkadaşlarımın burada gösterdik
le d gayreti belirtirken bir kısım arkadaşlarım 
bunu alınma vesilesi yaptılar. Ama bunu alın
ma vesilesi yapmak için hiç sebep yoktu ve hiç 
sebep yoktu da. Ben. de arkadaşımın kanaatine 
iştirak ediyorum. Hakikaten bu son günlerde 
Yüce Mecliste öyle tasarılar ve kanun teklif
leri kabul edilmektedir ki ve hattâ hiç, müna
kaşa edilmeden kabul edilmektedir ki, onları 
gördükten sonra bu tasarıya daha büyük bir 
gönül rahatlığı içinde oy kullanabileceğimi bil
hassa. ben de arz etmek isterim. Teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi vardır. Oku
tuyorum. 1 nci madde hakkında. 

Yüksek Başkanlığa 
Konu aydınlanmıştır. Müzakerelerin kifaye

tini arz ve teklif ederim. 
Kastamonu 

Fethi Doğançay 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. Sayın Giritlioğlu'nun bir deği
şiklik önergesi vardır birinci madde üzerinde. 
Okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Taksitlerin yirmi yıl yerine 10 yıl içinde 

ödenmesi şeklinde maddenin tashihini arz ede
rim. 

Edirne 
Fahir Giritlioğlu 

BAŞKAN — Sayın Fahir Giritlioğlu buyu
run. 

Sayın Giritlioğlu, bir dakikanızı rica edece
ğim, bir etüdedelim de. 
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Bu 2 nci maddede olacak Sayın Giritlioğlu, 

affmızı rica ederim, ikinci maddede davet ede
riz zatıâlinizi. 

1 nci maddede önerge yok. 1 nci maddeyi oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... 1 nci madde kabul edilmiştir. 

ikinci maddeyi okutuyoruz. 
MADDE 2. — Hazinece ödenen meblâğ öde

me tarihini takibeden yıl başımdan! itibaren 
dernek tarafından yirmi yılda ve yıllık eşit iki
şer taksit halinde faizsiz olarak Hazineye geri 
ödenir. Taksit zamanları Maliye Bakanlığınca 
tâyin olunur. Vâdesinde ödenmiyen taksitler 
% 5 gecikme faizleriyle tahsil edilir. Borç tak
sitlerinin ve gecikme faizlerinin tahsilinde 6183 
sayılı Âmme alacaklarının tahsili usulü hakkın
da Kanun hükümleri uygulanır. Hazine alaca
ğının tasfiyesine kadar Derneğe ve tesise ait 
gayrimenkuller üzerinde borç miktarın'ca Hazi
ne adına ipotek tesis edilir. Yıllık tediyeler 
miktarmca ipoteğin fekki caizdir. 

BAŞKAN — 2 nci madde hakkında söz is-
tiyen arkadaşımız var mı? Buyurun Sayın Re
şat özarda. 

REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Muhterem ar
kadaşlar, bu paranın Hazinece ödenmesine ta
raftarım. Bunun içindir ki, kanunun tümü üze
rinde söz almadım, 1 n'ci maddede de konuşma
dım. Ancak, bu maddede bir teklifim vardır. 
Bir fıkra ilâvesini istirham ediyorum. Hazine 
10 milyon lira borcunu ödiyecek, deniyor, öden
mezse dernek kapanacak. Yalnız bu borç aca
ba tahsil edilebilecek mi, edi'lemiyecek m i l . 
ilerde ödenemezse daha ağır müeyyideler altı
na, daha müşkül vaziyete düşecektir. Binaen
aleyh, bu yapılan hesabın, sarfiyatın usulüne 
uygun olup olmadığının, Hazine de bu vesile 
ile bir külfet altına gireceği için, Maliye tara
fından her sene bu hesapların teftiş ve kontro
lü lâzımgelir, kanaatindeyim. Bunun için bir 
takrir verdim; bu borç ödeninceye kadar ta
mamen Hazineye, her sene Maliye Vekâleti ta
rafından bir veya birkaç müfettiş gönderilsin, 
hesapları teftiş edilsin ve ilgili makamlara bir 
rapor verilsin. Ben şahsi kanaatimi! söylüyorum. 
Böylece müessesenin yaptığı masraflarda usul
süzlük olduğuna inanmıyorum. Böyle büyük 
bir yükün altından devletler kalkamıyor, nere
de kaldı özel okullar kalkacak. Ancak her türlü 
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dedikoduyu önliyebilmek için; israf ediyor, sui
istimal ediliyor gibi dedikoduların kalkabil 
mesi için borç Hazinece tahsil edilinceye kadar 
her sene bir veya iki müfettiş gönderilsin, he
sapları teftiş ve tetkik edilsin, rapor alınsın. 
Böylece iş iki taraf için de emniyet içinde ce
reyan eder. Takririme müspet oy vermenizi is
tirham ederim. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Başka söz istiyen arkadaşımız 1 

Yok. ikinci madde üzerinde önergeler vardır, 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Taksitlerin 20 yıl yerine, 10 yıl içinde öden

mesi şeklinde maddenin tashihini arz ederim. 
Edirne 

Fahir Gi'ritlioğlu 

Yüksek Başkanlığa 
ikinci maddenin sonuna aşağıdaki fıkranın 

ilâve edilmesini arz ve teklif ederiz. 
«Bu kanun gereğince, Hazineye naklolunan 

ve Hazinece ödenecek olan borç, Türk Eğitim 
Derneğince Hazineye tamamen iade edileceği ta
rihe kadar Ankara Koleji tesisinin ve Türk Eği
tim Derneğinin hesapları Maliye Bakanlığınca 
her yıl teftiş edilir ve bu teftiş neticelerini gös
teren raporlar ilgili mercilere verilir.1» 

Ankara 
Bülent Ecevit 

Kayseri 
Turhan Feyzi'oğlu 

Adana 
Kemal Sarıibrahimoğlu 

Ankara 
Raif Aybar 
Erzurum 

Cevat Dursunoğlu 

Ankara 
Burhan Apaydın 

Aydın 
Reşat özarda 

Çorum 
Hilmi incesulu 

istanbul 
Coşkun Kırca 

Bursa 
ibrahim öktem 

Uşak 
Ahmet Tahtakılıç, 

Yüksek Başkanlığa 
2 nci maddenin sonuna aşağıdaki fıkranın 

ilâve edilmesini arz ve teklif ederim. 
Aydın 

Reşat özarda 

«Bu kanun gereğince, Hazineye naklolunan 
ve Hazinece ödenecek olan borç, Türk Eğitim 
Derneğince Hazineye tamamen iade edileceği ta-
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rilıe kadar Ankara Koleji tesisinin ve Türk Eği
tim Derneğinin hesapları Maliye Bakanlığınca 
her yıl teftiş edilir. Ve teftiş neticesini gösteren 
rapor ilgili mercilere verilir.» 

Yüksek Başkanlığa 
2 nci maddenin sonuna aşağıdaki fıkranın 

ilâvesini arz ve teklif ederiz. 
«Türk Eğitim Derneği Ankara Koleji tesis 

senedinin 19 ncu maddesi uyarınca ayrılan der
nek paylarından, önce bu maddeye göre öden
mesi gereken borç taksitleri Hazineye ödenir. 
Geri kalan kısmı ise, üstün kabiliyetli, yoksul 
öğrencilerin Ankara Kolejinde okutulmasına 
tahsis olunur. 

Afyon Karahisar İstanbul 
Halûk Nur Baki Coşkun Kırca 

Çorum Ankara 
Hilmi incesulu Bülent Ecevit 

Ankara Kayseri 
Burhan Apaydın Turhan Feyzioğlu 

Adana Aydın 
Kemal Sarıibrahimoğîu Reşat özarda 

Uşak Bursa 
Ahmet Tahtakılıç İbrahim öktem 

Erzurum 
Cevat Dursunoğlu 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerindeki öner
geleri okuttum. 

Şimdi Fahir Girit]ioğlu arkadaşımızın öner
gesi hakkında konuşma açıyorum. Evvelâ ken
dileri konuşmak isterler mi?.. 

FAHİR GlRİTLİOĞLU (Edirne) — Hayır. 
BAŞKAN — Sayın Aküzüm, buyurun. Gi-

ritlioğlu arkadaşımızın önergesi hakkında; 20 
değil 10 yıl taksit meselesi üzerinde. 

LÂTİF AKÜZÜM (Kars) — Çok muhterem 
arkadaşlar, Millî Eğitim Derneğinin malî duru
mu bütün arkadaşlarımız tarafımdan bu kürsü
den belirtildi. Ve hepimiz yıllardan beri Millî 
Eğitim Derneğinin ve onun okulunun, koleji
nin ne şekilde bir mesai verdiğini ve bu mem
lekete ne şekilde hizmetler getirdiğini ve Orta -
Doğu Üniversitesi için kolejin bir hazırlık oku
lu olduğunu hepimiz biliyoruz. Kanun kolejin 
bunu ancak 20 senede ödiyebile'ceğini ve bu iti
barla Türk Eğitim Derneğinin kolejin malî du
rumu hesaplanmak suretiyle ancak 20 senede 
ödiyebileceğini ortaya koymuştur. Ve 1956 dan 

2 . 7 . 1965 O : J 
bugüne kadar Türk Eğitim Derneği ancak i 
milyon küsur bin lira ödiyebilmiştir. 

Şimdi 10 sen'e müddetle bunu tahdidettiği-
mi'z takdirde Türk Eğitim Derneği bu borcu 
ödiyemiyecektir ve çok müşkül duruma düşe
cektir. 

Biraz evvel arkadaşlarımız, «Türk Eğitim 
Derneği fakir çocuk okutmuyor mu, neden fa
kir çocuklar bu müesseseye alınmıyor?» dedi
ler. Ben şahidim arkadaşlar, Türk Eğitim Der
neği Koleji fakir çocukları okutmuştur ve 
el'an da okutmaktadır. Bundan başka başarılı 
çocuklar için kolejden derece ile mezun olan
lar için de ayrıca taksitlerinde tenzilât tanı
maktadır. Bu itibarla, hakikaten millî eğitim 
camiamıza büyük hizmetler eden bu müessese
nin böyle bir malî müzayaka içine düşürülme-
mesi bakımından, bu 20 senelik müddetin 10 
seneye indirilmesinin doğru olmıyacağı kanaa
tindeyim. Bu itibarla, 20 senenin aynen kabu
lünü istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Erdemir. 
MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir) — Muh

terem arkadaşlarım, bâzı arkadaşlarımızın ver
miş olduğu takrirlerde, borç ödenene kadar Mil
lî Eğitim Bakanlığı tarafından, Maliye Bakan
lığı tarafından, o derneğin hesaplarının kontrol 
edilmesi tezi ileri sürülmüştür. Bu şunu göste
riyor. 

BAŞKAN — Onu (konuşmuyoruz Sayın Er
demir. öiriltlioğlu arkadaşımıziin önergesi üzerin
de lütfen. 

MEMDUH ERDEMİR (Devamla) — Evet, 
(biliyorum ©fendim, ben de oraya (geleceğim. Bu 
şunu göstermektedir; dernek-bu parayı ödiyebi-
lir mi, ödiyemez mi?.. Bunun üzerinde hassasi
yetle durursak, «[bu para 20 yılda ödenebilir», 
mânası taşımaktadır. 20 yılda dahi (bu paranın 
ödenemiyeceği düşüncesi iddiası mevcutken, bu
nu 10 seneye indirmek demeği daha da müşkül 
duruma sokacaktır. (Bu itibarla, Fahir G'iritlioğ-
lu arkadaşımızdan hassaten önergesini geri al
masını, ıgeri almadığı takdirde, ımuhterem arka
daşlarımdan Ibu önergeyi reddetmesini istiıflmm 
ederim. 

Biraz evvel konuşan arkadaşımızın da belirt
tiği gilbi, bu dernek fakir -çocukları, kabiliyetli 
çocukları okutmak için de teşebbüslere geçmekte 
ve Ihattâ mevcut talebesinin % 10 m nisbetinde 
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kabiliyetli ve fakat fakir talebeleri okutabilmek 
için elinden gelem gayreti sarf etmek üzere bu
günden faaliyete geçmiş bulunmaktadır. Böyle 
bir dermeği müşkül duruma sokabilecek, 10 se
nelik tahdit teklifinin reddedilmesini (hassaten 
rica ederim. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın Kabadayı. 
ÎHSAN KABADAYI (Konya) — Muhte

rem arkadaşlar; bâzı arkadaşlarımızda zannedi
yorum müessesenin durumunu pek yakından ta
nımamaktan, eksik hükümler var. Hiçbir zaman 
biz buraya veli endişesi ile çıkmıyoruz, çok şü
kür Allah'a çocuğumuz koleji de (bitirdi. Ancak, 
yakînen tanıdığımız Atatlürk bengüzarı olan bir 
müessesenin bugüne kadar olduğu gibi hizmet et
mesi arzusundayız. Ve bu bir tehlikeli, riskli 
noktada olluğunun endişesini yaşıyoruz. Mesele 
bundan ibarettir. Şimdi bu kolaj, hiçbir zaman 
israf ve bâzı kasıtlı masraflardan bu borca gir
miş değildir. Bunu samimiyetle söylüyorum. Hâ
diselerin içindeyim, ve biliyorum. 5,'5 milyon li
ralık borç, faizlerle dokuz milyon lira olmuştur. 
Kötü yönetim olmuşsa, imama Ikızıp da imanı 
terk etme misillû, 315 .seneye yakın kıymetli hiz
metleri olan bir müesseseyi (kaldırıp atamayız. 
Bu parayı vermezseniz bu müessese kapanacak
tır. Beş bin yavru, yuvasından dökülmüş kuşlar 
gibi dağılacak, okuyacak yer bulamıyacak, veli
ler endişeli kalacak, yavrular mustarip olacak
tır. Evvelâ bunun yerini ve 'zeminini hazırlama
dan, «bu parayı vermeyiz, diyemezsiniz. Verme
yiz dediğiniz anda, (Maarifin başına, merkezî 
hükümette büyük bir gaile, beş bin çocuğun 
okuma yükünü atmış olacaksınız. Ankara Maa
rif Müdürlüğü bunun hakkından-gelemez. 

10 senede ödemek şekline ıgelimce; on senede 
Maarif Koleji bu borcu müsaadenizle tasfiye 
edemez, beyler. 20 senede ödeme şekli bir bağış 
değildir. Taksitlerle ve hüsnüniyetle ödeme yolu
dur. Bunu lütfedip kabul ediniz. Etmediğiniz 
takdirde size en salim yol olarak şunu teklif edi
yorum; bu müessese hakkında şöyle veya böyle, 
yanlış hükümde olanlar varsa, ben burada ko-
nuşmuyacağım, belki yanlış tefsirlere uğrıyan, 
hakkında kötü hükme varacak olanlar doğabilir. 
Gelsinler, • yanlış yönetim ve idare şeklinin bu
günlere taallûk etmediğini, maziye taalluk etti
ğini, o sayfaları da çevirmek istemediğimden 
söylemek istiyorum, anlatırım. Fakat, bu ımües-
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sese buıgün normal işlemektedir, hayırlı işlemek
tedir, her müessesenin üzerinde eğitim yapmak
tadır ve muvaffakiyet derecesi bugün maarif li
selerinin üzerindedir. Bunu kabul edin. 

BAŞKAN — Sayın Kabadayı lütfen takrir 
hakkında konuşun. 

ÎHSAN KABADAYI (Devamla) — Bu okul 
hiçbir zaman aristokrat bir okul da değildir. Her
kesin yavrusu imtihanı kazanırsa girer. Burası 
sosyal bir müessesedir, beyler, bilesiniz... Ankara 
Eğitim Derneği Ali'nin - Veli'nin kurduğu ka
zanç müessesesi değildir. Son zamanlarda kuru
la ıgelen, kazanç maksadı ile tesis edilmiş olan 
okullardan anadut değildir. Bunun Konya'da, Ço
rum'da, İzmir'de, Adana'da fakir .çocuklarını ba-

- rındıran yurtları da vardır. Büyük sosyal hiz
metler yapmakta, ayrıca fakir çocuklarda bilâ 
ücret, meeeanen okutmaktadır. Bunu da lütfen 
böyle biliniz ve öğreniniz. Eğer, vermiyeceğiiz di
yorsanız, lütfen burada bir karar alalım; maari
fin bu yolda açılmış feollejleri ıglbi Türk Eğitim 
Derneğini, bütün vebali ile, ıhayırı ve sevabı ile 
Maarif Vekâletime devredelim. Bumdan başka bu
nun (bir çıkar yolu yoktur, beyler. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Kendiniz izah buyuracaktanız 

buyurun Sayın Giritlioğlu. 

FAHÎR GttEÎTLÎO&LU (Edirne) — De
ğerli arkadaşlarım, maalesef bâzı olaylar sübjek
tif unsurların müzakerelerde önplânda yer iiş-
gal 'ettiğini bizlere delilleriyle ıgöstermektedir. 
Netice itibariyle bir eğitim müessesesinin malî 
yönden müşkül durumunun münakaşası yapılı
yor. Eğitim müessesesinin münakaşası yapılır
ken, bu eğitim müessesesinin lehime olması lâzım-
gelen gerekçeleri de bulmak lüzumumu duyuyo
ruz. İşte sübjektif unisur budur. 

Diyelim ki, Orta - Doğuya en çok imtihanla 
talebe sevk eden müessese budur, diyelim ki, en 
hayırhah müessese budur, diyelim ki, en iyi ta
lebe yetiştiren müessese budur. Şu halde bunun 
karşılığında bu parayı vermeye mecburuz gibi 
bir mantık çıkıyor karşımıza sübjektiflik 'bura
da başlıyor, öızür dilerim, bu vadide sübjektif 
unsurların girmesinden büyük üzüntü duydu
ğum için kendi önergemi izah babımda kürsüye 
çıktım. 

Ben burada bir veli sıfatiyle konuşamadım, 
konuşmak istemedim. Benim çocuğum bu mües-
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seneyi kabul etmiştir. Hürk ticari muamelelerin
de borçla ilgili hukukî muamelelerde teamül on 
senedir. 20 seneye ait tatbikat nadir misaller ha
linde vardır. Meselâ Emlâk Kredi Bankasının ev 
kredileri gibi... Umumiyetle bütün alışverişlerde 
bütün hukukî münasebetlerimizde 10 senelik vâ
deyi bir ömür içinde, bir tediye imkânı içinde 
âzami kıstas olarak kabul etmekteyiz. 20 seneyi 
taksitlendirdiğimiz takdirde, paranın rayiç bede
linin dahi 20 sene bu miktarı muhafaza edeceği 
emniyeti şahsan hiçbirimizde yoktur. Önergemi 
buna istinaden verdim. Bunu 10 seneye indirdi
ğimiz takdirde, hem daha kabili tahsil hale getir
miş oluruz, hem de umumi borçlanma unsurumu
zun içerisinde, bu müesseseye birinci madde ge
reğince kabul ettiğimiz yardım imkânlarını sağ
lamış oluruz. Önergemin kabulünü istirham ede
rim. 

BAŞKAN — Sayın (jelikbaş. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muhte

rem arkadaşlar, Sayın Fahir Giritlioğhı arka
daşımızı dikkatle dinledim. Kendi mütalâası is
tikametinde bir karar alınmasının isabetli ola
cağı kanaatindeyim. Kendileri buyurdular ki, 
sübjektif mütalâalardan sarfınazar ederek me
seleyi konuşmakta fa yad vardır. Gelen bu ta
sarıda, sözcü de bir vesile ile ifade etti, hesaba 
müstenit bir borçlandırma prensibinden ha
reket edilmiş zanediyorum. Demin bir arkada
şımızın sualine sözcü cevap verirken, bunun 
yıllık varidatı 8 küsur milyon liradır ve bu 
varidat içerisinde 10 küsur milyon liıa tutan 
borcu, 20 senede eşit taksitle ödiyebilecektir, 
müessese sıkıntıya girmiyeeektir. Keyfiyet ra
kama vurulunca Sayın Giritlioğhı arkadaşımı
zın bizzat kendi mantıki silsilesi icabında 
kabul buyurmasını ben rica edeceğim. Borçlar 
Kanunun on yıllık müddeti, hususi bir kanun
da illâ dikkate alınmak lâzımgelen bir mehil 
olmasa gerekir. Bu itibarla tasarıdaki mad
denin taksitle ilgili 20 yıllık müddetin aynen 
kabul edilmesini rica edeceğim. 
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sesededir. Çünkü tercih etmişim, tercih etmek 
başkadır, objektif olarak burada konuşmak baş
kadır. Ben bu müessesenin şu şekilde kötü vasıf
lı olduğu yolunda iddiaya nasıl tahammül ede-
mezsem, diğer müesseselerin fevkinde olduğu şek
lindeki methiyelere de o suretle tahammül edemi
yorum. 

Muhterem arkadaşlarım; konu bir maarif mü
essesesine, ister Devlet kanaliyle ilşetilmiş olsun, 
ister özel sektör kanaliyle işletilmiş olsun, isterse 
âmme hizmetlerine yararlı bir dernek karekterin-
de olsun o dernek; böyle bir maarif müessesesine 
yardım yapmamız doğru mudur değil inidir ko
nusu... Bu yardımı yaptığımız takdirde, emsali 
müesseselere yardım yapmadığımız takdirde biz 
asıl müşkül durumda kalacağız. Bugün yardım 
yapmadığımız müessese, şayet yapmıyacak olur
sak, bu müessese müşkül durumda kalacaktır, 
ama yardım yaptığımız takdirde emsali müessese
lere bu yardım elimizi uzatmadığımız zaman, ya 
biz o müesseseleri «Sen kötü müessesesin, onun 
için size yardım etmiyoruz, Maarif Koleji mer
tebesinde değilsin,» diye haksız itham edeceğiz, 
ve yahut da adaletsizliği peşinen kabul edeceğiz, 
«Kusura bakma biz ancak Maarif Kolejine yar
dım ettik, size yardım edemiyoruz», diyeceğiz. Bi
naenaleyh, arkadaşlarım münakaşalar bizi bu çık
maza götürür ve bu çıkmazlar içerisinde süslü 
püslü lâflarla realiteleri de bozmıyalım. Muay
yen geçim yolunda olanlar, muayyen hayat se
viyesine erişebilenlerin çocuklarının devam etti
ği bir okul olduğunu ifadeye mecburuz. Aksi tak
dirde realitelere aykırı olur. Muş lisesinden, Ha
k a n Lisesinden müsaadenizle biraz farklıdır. O 
derecede farklıdır ki, Ankara Atatürk Lisesin
den de farklıdır. Bu noktaya parmak koyalım, 
bu da bir ihtiyaçtır. Bunu tercih eden gelir sa
hibi vatandaşlarımız seve seve bu parayı vererek 
çocuklarını bu okulda okutabilirler. 

Yalnız, Sayın İlhami Ertem'in sözlerinin ha
kikat payını da kabule mecburuz. Ancak, belirli 
geçim seviyesinde olan kişilerin çocuklarını okut
tuğu bir müessesedir, yardım ettiğimiz müessese. 
Madem ki, 1 nci maddeyi kabul etmişiz, yardımı \ 
esası Meclisçe kabul edilmiştir. Şimdi, tekrar bu 
münakaşalara dönmenin faydası yok. Derim ki, 
Borçlar Kanununun umumi bir esası var, 10 se
nelik bir müddeti kabul etmiştir. Zamanaşmıında 
10 seneyi kabul etmiştir. Faiz hesaplarında on 

BAŞKAN — Sayın Sarıibrahimoğlu («Vaz 
geçti» sesleri) Giritlioğhı arkadaşımızın öner
gesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer iki önerge birbirine benziyor. Birisi 
Burhan Apaydın, Raif Aybar ve arkadaşları
nın, diğeri "Reşat (bardanındır. Borçlar ödenin-
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ceye kadar Maliyeden bîr temsilcinin kontrolu-
na tabi tutulması. Bunlar mahiyeti itibariyle 
birbirine benziyen iki önergedir. Bu önergeler 
hakkında söz istiyen arkadaşımız var mı? Sa
yın İbrahimoğlu, buyurun. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Muhterem arkadaşlarım ; bâzı arkadaşlarım bu
rada telmihte bulundular, veli hatırı falan filân 
diye. Burada veli olanlar da vatandaş, orada 
okutmasaydı çocuğunu, bir fakir vatandaşın 
çocuğunun yerinde okutmak zorunda idi. Bu 
itibarla, bu gibi sebepleri bir konuşmanın hissi 
zemini diye göstermeye çalışmak, en azından 
insafsızlıktır. Hele hele, burada 30 milyon... 

BAŞKAN — Sayın Sarıibrahimoğlu, öner
geler üzerine teksif etmeniz lâzım, yani Ma
liye Bakanlığının kontrolü meselesi... 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 
— Tamam, tamam; bendenizin imzam da var 
orada.. Hele hele 30 milyon liralık özel sektö
rün vergi borcu bağışlanırken hiç ağzını açmı-
yan arkadaşlarım, alkışlıyan arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Gördünüz mü şimdi mevzu 
değişti. Ben mevzulara girilmesin, polemik ya
pılmasın için bunu söyledim, Sayın Sarıibra
himoğlu. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 
— Rica ederim Sayın Reis, peki, inşallah ben
den sonrakilere de polemik yaptırmazsm Sa
yın Reis. 

BAŞKAN — İsteğimiz odur ve daima öyle 
hareket ederiz Sayın Sarıibrahimoğlu. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 
— İnşaallah, inşaallah, temenni ederim Sayın 
Reis, bundan sonra olur öyle. 

BAŞKAN. — Hep temenninize göre hareket 
edilecektir. Rahatça konuşun, buyurun. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 
— Sağolun, sağolun Reis. 

Muhterem arkadaşlarım, bu önergeyi ben
deniz benimsedim ve imzam da vardır. Yani 
biz, şu veya bu mülâhaza ile değil, överken de, 
yererken de objektif kıstaslara istinaden öv
mekte ve yermekteyiz. Nasıl biraz evvel 
bu kanunun kabulü lüzumunu burada mü
dafaaya gayret etmişsen, bu müessesenin 
bilcümle hesaplarının bir malî kontroldan 
geçmesi lüzumunu da müdafaa etmekte
yim, buna da inanmaktayım. Nasıl ki, o 
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maddenin kabulü müessese için ne derece faydalı 
ise, yine bu takririn kabulü suretiyle müessesenin 
ciddî bir malî kontrola tabi olması da müessese 
ve memleket için faydalıdır. 

Evet, iyi insanlar yetiştirmektedir, kaliteli bir 
okuldur, Aatürk'ün eseridir, bunların hepsi ka
bul. Ama, insanlar tarafından idare edilmekte
dir. Beşer elinin karıştığı, beşer parmağının ka
rıştığı her yerde hata, hattâ hile, hattâ kasıt bu
lunabilir. Vardır demiyorum, ama bulunabilir. 
Onun için kanunlar ihdas edilmiş, teftiş mekaniz
maları kurulmuştur. Ve mahkemeler v. s. 1er bu 
ihtiyaçların birer ifadesidir. Bugün, Türk Eği
tim Derneğinin ideal şekilde çalıştığını iddia ede
cek hiçbir arkadaşımın mevcudolacağım zannet
miyorum. Bundan bir müddet evvel cereyan eden 
ve malesef yüzlerce üyesinden ancak birkaç ta
nesinin huzuru ile cereyan eden olağanüstü kon
gresindeki konuşulanlar ve bir idare heyeti üyesi 
tarafından ortaya atılan ve zannederim bir ste
nograf tarafından harfiyen zaptedilen iddialar 
dahi Maliyenin otomatikman harekete geçmesini 
icabettirecek derecede ciddî birtakım hakikatleri 
su yüzüne çıkarmıştır. Ve meselelerin olağanüstü 
kongreye gelmeden, Millî Eğitim ve Maliye mü-
fettilşeri tarafından tetkik, teftiş ve bu suretle 
meselelerin gün ışığına çıkartılmasında zaruret 
mülâhaza ederim ve etmişimdir. 

Muhterem arkadaşlarım, o toplantıda maliye
ciler tetkik edecekler ve tetkik ettiklerinde göre
ceklerdir ki, yüz binlere baliğ olan rakamların 
dökümü yapılmadan, hesapları verilmeden bıra
kılmıştır. O halde, böyle bir teftişe büyük lüzum 
vardır. Hattâ, böyle bir kanun bahis mevzuu ol
madığı zaman dahi lüzumlu ve faydalı olacağına 
inanırım ve zannederim umumi hükümlere göre 
de bu mümkündür. Ama, bugüne kadar maalesef 
kifayetli şekilde yapıldığını iddia etmek mümkün 
değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, i nci madde kabul 
edilmiş, 2 nci madde kabul edilme yolundadır ve 
kabul edilmesinde de zaruret vardır. Ama, itiraf 
ve kabul etmek lâzımdır ki, çok daha iyi bir yöne
tim altında bu kanun huzurunuza gelmiyebilirdi 
de... Huzurunuza gelmeden halledilebilirdi de... 
Şu kanunun ortaya gelmiş bulunması dahi bu ta
dil teklifimizin haklı olduğunun en kesin bir de
lilidir. Demek ki, aksayan birtakım noktalar var
dır; beş milyon borç, dokuzbuçuk milyon olmuş
tur. Millet kesesinden bu kadar büyük israfa mü-
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saade etmemek lâzımdır. Ama olmuştur, bir em- J 
rivakidir. Bunu kabul ediyoruz. Devamına göz I 
mü yumacağız? Elbette göz yummamamız lâzım
dır. I 

Muhterem arkadaşlarım, bu büyük bir müesse
sedir. Adana'da yurtları vardır. 1949 yılında son I 
derece hamiyetperver bir Adanalı tarafından ba- I 
ğışlanmış olan yurt, her ne hal ise 1962 de geri I 
iade edilmiştir. Ne hakla iade edilmiştir? 1964 I 
te daha da çok haklar verilmiştir. Ve son ola
ğanüstü kongrede de, bilcümle kontrol, muraka- I 
be, malî sarf yetkisi ve her türlü talebe kayıt ve 
kabulün, idare işleri tesisi yapan zatlara iade 
edilmiştir. Yani, tapu derneğin üzerine, isim der
neğin üzerine ve orada hangi çeşit talebenin han- I 
gi kıstaslarla alındığını kontrol imkânından, yet
kisinden mahrum bir idare... 

Buna daha fazla girmek istemiyorum. Ma- J 
liyeciler bu zabıtları elbette tetkik edecekler, 
bu hakikatleri ve realiteleri gün ışığına çıka
racaklardır. Bugüne kadar çıkarmamış olmala- I 
rı zaten kendileri için bir kusurdur. Bizi böyle I 
biı- teklife ve tadile mecbur ettikleri için ken
dilerini burada yermekte haklıyız. I 

Muhterem arkadaşlarım, İzmir'de vardır, 
milyonlar değerinde emlâki vardır. Bir 
tesis kurulmuştur, bir de ayrıca dernek I 
idare heyeti vardır. Zannederim Sam
sun'da da vardır. Ben bütün bu tesislerin, 
mülklerin, milyonlara baliğ olan bu servetlerin I 
idare, işletme, bakım ve sair hesaplarının tam 
ve kâmil mânada, iyi şekilde yürütüldüğü ka
nısında olmadığımı arz etmekte mazurum. Bu I 
itibarla bu teklifimiz, bir fantazi veya ceffel- I 
kalem aklıma gelmiş ve şu anda çala kalem ya-
zılagelmiş bir teklif değildir. İçinde bulun- I 
duğumuz ve çeşitli tezahürleri ile müşahede 
veya hiç değilse hissettiğimiz birtakım beşerî 
zaıflarm frene edilmesinin bir tedbiri ve bir 
çaresi olarak ortaya getirilmiştir. Yüce He
yetinizden bu tadil teklifimizin madde ile bir
likte aynen kabulünü istirham etmekteyim, 
hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Maliye Bakanlığının kontrolü
nü istiyen her iki önerge mahiyeti itibariyle 
aynı olduğu için, bir çok arkadaşlarımız tara
fından imza edilmiş bulunan bu iki önergeyi 
oylarınıza arz edeceğim. («Komisyon ne di
yor?» sesleri) Oylarınıza sunmadan evvel el
bette komisyonun mütalâasını sorup heyete 
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sunacağız efendim. Komisyon katılıyor mu? 

BÜTÇE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ NURİ BAY AR (Sakarya) — Sayın Başka
nım, bu görev esasen kemaliyle görülmektedir. 
Fakat teklifte mcvzuubahsolan hususun kanuna 
girmesine muhalif değiliz. Teklife katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon bu haliyle önerge
lere katılıyor. Önergeleri oyunuza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü önergeyi tekrar okutuyorum. Bir 
fıkra eklenmesi hakkında idi. Belki Yüce He
yetin hatırı âlilerinde kalmamıştır. 

(Bülent Eccvit ve on arkadaşının önergesi 
tekrar okundu) 

BAŞKAN — Önerge üzerinde söz istiyen ar
kadaşımız var mı? Yok. Önergeye komisyonu
muz katılıyor mu? 

BÜTÇE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
NURİ BAYAR (Sakarya) — Efendim, takrir
de yer alan en mühim hususlardan en mühimi 
yoksul öğrencilerin Ankara Kolejinde okutul
masına imkân bahşedil m esidir. Ama Türk Eği
tim Derneğinin müessesesi sadece Ankara Ko
leji değildir. Kaldı ki, aslında derneğin kuruluş 
sebebi bu... O itibarla bu nizamname tadili ma
hiyeti arz ettiği cihetle katılmak fikrinde de
ğiliz. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmı
yor. Nazarı itibare alınmasını oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Öner
ge kabul edilmemiştir. "2 nci maddeyi kabul 
buyurduğunuz önergelerle birlikte oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler... 2 nci 
madde kabul edilmiştir. 

MADDE :). — Bu kanun gereğince Hazine
ce yapılacak ödeme, bu kanunun yürürlüğe gir
diği yılı takibeden bütçe yılında konulacak 
ödenekten yapılır ve Dernekten her yıl yapı
lacak tahsilat o yıl bütçesine gelir kaydedilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Kabul edenler.. Etmiyenler... Üçüncü 
madde kabul edilmiştir. 

REŞAT ÖZ ARDA (Aydın) — Bir takririm 
vardı, geri alıyorum. 

BAŞKAN —- Bir madde teklifiniz vardı. 
Onu geri alıyorsanız. Peki. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 
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BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 

Yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Dördüncü madde kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanunun hükümlerini 
Maliye Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler.. Be
şinci madde kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü hakkında lehte ve aleyhte 
konuşacak? Leyhte Sayın Özal, Buyurun. 

RÜŞTÜ ÖZAL (Konya) — Muhterem ar
kadaşlarım, bu kanunla ilgili olarak dinleyici 
bulunmadığı ve koridorlarda insan bulunmadı
ğı cihetle konuşma tarzının ve anlayışının de
ğişik olduğu hakkında dahi sözler sarfedilmiş 
bulunuyor. Benim dikkatle takibettiğime göre, 
konuşan arkadaşlarımın hiç birisi kesinlikle 
bu müesseseye bu yardımı yapmanın aleyhinde 
olmamışlardır. Ancak kanunların umumiyet ta
şıması fikrini ifade etmişlerdir. Buna müşabih 
teşekküllerin aynı vaziyete düşmelerini müm
kün kılabilecek, hattâ teşvik edebilecek, bir 
durumun ihdasına meydan verilmemesini iste
mişlerdir. Ve nihayet bu müessese de kuruluş 
gayesine uygun olarak fakir çocuklarının da 
okumasının temini hususunda fikir beyan et
mişler, temennilerde bulunmuşlardır. Bunun 
aksine hakikaten Muammer Ertem arkadaşımı
zın ifade ettiği gibi, bâzı hislerin karıştığından 
üzüntü duyduğumuz konuşmaların aslında ye
ri de olmaması lâzım gelirdi. Kanunun müesse
se için ve müessenin okutacağı çocuklar için 
ve bütün Maarif için hayırlı olmasını diliyo
rum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Aleyhinde konuşacak arka
daş"? Yok. Tasarının tümünü oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler.. Tasarı 
Meclisimizce kabul edilmiştir. 

8. — Ulaştırma Bakanlığının barışta dü
zenlediği veya denetlediği ulaştırma ve haber
leşme işlerinin olağanüstü hallerde ve seferde 
ne suretle yürütüleceğine dair kanun tasarısı ve 
Millî Savunma, Ulaştırma ve Plân komisyonları 
raporları (1/702) (S. Sayısı : 944) (1) 

(1) 944 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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BAŞKAN — Plân Komisyonu? Burada Hü

kümet? Burada. 
Tümü hakkında söz istiyen var mı? Buyu

run Sayın Binay. 
ŞADI BİN AY (Bilecik) — Muhterem ar

kadaşlarım, kısa konuşacağım. 
4655 sayılı Kanun 22 sene evvel 1944 tari

hinde yürürlüğe konulmuş olan bir kanundur. 
Ne bugünün ihtiyaçlarına ve ne de Ulaştırma 
Bakanlığı camiasından 6623, 6186, 5842 ve 
6145 sayılı Kanunlarla ayrılmış bulunan Ha
va, Deniz ve Demiryolları ve PTT idarelerini 
kapsıyacak mânada olmaktan uzak kalmıştır. 
Bu itibarla Hükümet yerinde bir görüşle 4655 
sayılı Kanunun yerini alacak, yani Ulaştırma 
Bakanlığının barışta düzenlediği veya denetle
diği ulaştırma ve haberleşme işlerinin olağa
nüstü hallerde ve seferde ne suretle yürütüle
ceğine dair, günün ihtiyaçlarına uygun yeni bir 
kanun tasarısı getirmiş bulunmaktadır. Bu ta
sarı, gerekçesinde de belirtildiği gibi, Millî Sa
vunma ve Bütçe Komisyonundan da geçmiş ve 
bâzı ufak tadilat da yapılmış bulunmaktadır. 
Bendeniz tasarının tümünün, günün ihtiyaçla
rına cevap vermesi bakımından ve esasen eski 
kanunun hayatiyetini kaybetmiş olmasından 
dolayı, yerinde görmekteyim. Bu itibarla gö
rüşmelerim bu kadardır. Hürmetler ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Özoğul, 
NAZMİ ÖZOĞUL (Edirne) — Muhterem 

arkadaşlar, seferde ulaştırma ve haberleşme
nin millî müdafaa plânlariyle eşidolarak yürü
tülebilmesi için bu kanun getirilmiştir. Esas 
memleketin savunma plânları, Millî savunma 
emrinde bulunan veya beraber çalışan Erkânı 
Harbiyei Umumiye Riyasetince hazırlanmakta
dır. 

Bu kanunun esas amacı, ulaştırmanın sefer 
payları ve sefer ihtiyaçlarının Millî Savunma 
Bakanlığı tarafından hazırlanıp planlanması 
ve seferle birlikte tatbikatının eşit şekilde millî 
menfaatlere uygun şekilde yürütebilmesi ba
kımından bu kanun getirilmiş bulunuyor. Ka
nun yerindedir. Kabul edilmesi icabeder ve se
fer payları için de bu kanun kabul edildiği tak
dirde gerekli hizmet yerinde olacaktır. Kabulü
nü arz ederim, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Açık oylamada oylarını kul-
lanmıyan arkadaşlarımız lütfen kullansınlar. 
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Tasarının tümü hakkında söz istiyen arka

daşımız var mı? Yok. Maddelere geçilmesini 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarıda ivedilik teklifi var. İvediliği oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. Birinci madde
yi okutuyorum. 
Ulaştırma ve haberleşme hizmetlerinin olağa
nüstü hallerde ve savaşta ne surette yürütüle

ceğine dair Kanun 
MADDE 1. — Ulaştırma ve haberleşme iş

leri ile ilgili Devlet Hava Meydanları İşletmesi, 
T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi, Posta, Tel
graf ve Telfon İşletmesi Genel Müdürlükleri 
ile Denizcilik Bankası, Deniz Nakliyat, Türk 
Havayolları Anonim Ortaklıkları ve bunların 
bu hizmetleri görmek için sermayesinin yarısın
dan fazlasına iştirak etmek suretiyle kurduk
ları müessese ve ortaklıklarla ulaştırma ve ha
berleşme hizmetleri yapmak için Devletin ser
mayesinin yarısından fazlasına iştirak etmek 
suretiyle kurulmuş bulunan veya kurulacak 
olanlar, aşağıdaki maddelerde yazılı esaslara 
göre bu hizmetleri Ulaştırma Bakanlığının di
rektif ve koordinatörlüğünde olağanüstü haller 
ve savaşta da yapmaya devam ederler. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. 1 nci madde ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. — Olağanüstü halerde ve sa
vaşta uygulanacak ulaştırma ve haberleşme 
plânları Türk Silâhlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları 
önceliğe alınmak suretiyle, Türk Silâhlı Kuv
vetlerinin ihtiyaçları bakımından Genelkurmay 
Başkanlığınca, diğer Devlet daire ve müessese
leri ile halk ihtiyaçları bakımından Genelkur
may Başkanlığının mütalâası alınmak ve ilgili 
makamlarla iş birliği yapılmak suretiyle Ulaş
tırma Bakanlıklarınca ve müştereken barıştan 
itibaren hazırlanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Buyurun Sayın Giritlioğlu. 

FAHİR GİRİTLİOĞLU (Edirne) — Muh
terem arkadaşlarım, 2 nci maddeye bir açık
lık verilmesi zaruretini hisesttiğim için huzur
larınıza çıktım. 

2 nci madde bu kanunun hangi hallerde tat
bik edileceğinden bahseden maddedir, savaş 
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halini söyler. Savaşın ne olduğunu bilmekte
yiz, nasıl ilân edileceğini de bilmekteyiz. Bu 
bakımdan bunda bir tereddüdümüz yoktur. 
Olağanüstü halerde tatbik edileceğini söyler. 
Olağanüstü hal, tefsire muhtaç bir karakter 
gösteriyor. 

Olağanüstü hâlin ne olduğu kanaatimce te
barüz ettirilmelidir. 

Meselâ gündemin bu kanundan sonra sırada 
olan bir kanun tasarısı vardır. Âfetler hakkm-
kmda bir kanun tasarısı acaba, âfet hali olağanüs
tü müdür, değil midir? Tatbikatçılara göre deği
şecek bir kıstasdır bu. Bir misâl olarak aklıma 
geldi. Layikı ile etüdünü yapmadan sizlere hi-
tabettiğim için özür dilerim. Mevzuatımızda 
olağanüstü halleri tarif eden kanun hükümleri 
vardır. Meselâ, Millî Korunma Kanunu olağan
üstü hallerden bahseden bir maddeyi taşırdı. 
Olağanüstü hal, 1941 tarihinde Millî Korunma 
Kanunu ile kabul edilmişti. Yine, bu kanunun 
bir maddesine göre, olağanüstü halin bitimini 
Bakanlar Kurulu ilân edecekti ve Millî Korun
ma Kanunu sadece olağanüstü hallerin devamı 
müddetince yürürlükte kalacaktı, yani geçici bir 
kanun idi. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım 1941 tari
hinde kabul edilmiş bulunan Millî Korunma Ka
nununun olağanüstü hali bir türlü bitmedi. Harb 
yıllarının olağanüstü şartlarına göre kanunu 
vaz'ettik, olağanüstüyü o kanunda tarif,ettik, 
olağanüstü halin bitiminin de Hükümete aidol-
duğunu ve bitimini ilân edileceğini o kanunda 
tesbit ettiğimiz halde Millî Korunma Kanunu 
devam etti durdu. Öyle ki, bir tarih geldi, Millî 
Korunma Kanunundan sarfı nazar edildi. He
men hemen bütün ahkâmı tatbik edilemez duru
ma geldi. Sonra ne oldu, ne bitti, zannederim 
6 - 7 Eylül hâdiselerinden sonra Millî Korun
ma Kanununun olağanüstü hali yine devam et
tirildi. Halbuki Kanun vaz'edilirken olağanüs
tüden murat İkinci Cihan Harbinin şartları idi. 
1945 yılında İkinci Cihan Harbi bittiğine ve 
sulh anlaşmaları yapıldığına göre, artık bu şart
lar tahtından çıkmış olan olağanüstü hallerin 
1956 - 1957 ve hattâ 1958 yıllarında Türkiye'
sinde tatbik edilmesi bu terimin suiistimal edil
diğinin en güzel delilidir. Şimdi tekrar aynı te
rim ile karşı karşıya bulunmaktayız. Olağanüs
tü hal durumu karşımıza gelmiştir. 
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Bir kanun maddesi daha var. Olağanüstü I 

hallerde fevkalâde mal ürtisabeden memurlar 
hakkında tatbik edilen bir kanun vardır. Mal 
beyannamesini buna göre alırız. Ama 1965 yı
lında da bu kanuna göre alırız. Olağanüstü ha
lin tarifini yapmadığımız için ve bu kanun met
nini de icra organımız okumadığı için 1965 
yılma kadar 400 bin memurdan her yıl devamlı 
mal beyannamesi alırız. Ama bir tek mal beyan
namesi hakkında, o tarihten bu tarihe yani yir
mi yıldan bu yana da muamele yapmamışızdır. 

Şimdi, ayni terim karşımıza gelmiş bulunu
yor. Bir muğlâk terimdir. Olağanüstü halin ne 
olduğunun tarifinin yapılması lâzımdır, bir. Ko
misyonun veya Hükümetin tarifi ile de yetinilmek 
doğru değildir. Diyelim ki, olağanüstü hal bu
dur. Veyahut yetki verelim, Meclis olarak ic
raya yetki vermek hakkımız vardır. Bu kanu
nun tatbiki bakımından olağanüstü hali Bakan
lar Kurlu tâyin etsin ve müddetinin bitimini de 
Bakanlar Kurulu bizlere ilân etsin. Ama, Millî 
Koruma Kanununun tatbikatmdaki aksaklık
ları da göz önüne alalım. Bakanlar Kuruluna 
bu yetkiyi bu anlamda verelim. 

Ben meseleye bir vuzuh vermek için söz al
dım. Bilhassa, Sayın Komisyonun ve Hüküme
tin görüşlerini öğrenmek isterim. Görüşmelerin
den sonra gerekirse tekrar huzurunuza çık
mak için müsaadenizi istirham edeceğim. 

BAŞKAN — Komisyon veya Hükümetin 
Giritlioğlu'nun beyanları hakkında görüşleri 
var mıdır? 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET 
SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkanım... 

BAŞKAN — Efendim, kısa değilse, kürsü
den ifade buyurun. 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Kısa efendim. 
Biz Komisyon olarak olağanüstünün tarifinde 
ve bu terimde bir muğlaklık görmüyoruz. 
Şimdi bu olağanüstü terimini Bakanlar Kuru
lu günün gereklerine göre belirtecektir. Esa
sen, Anayasamızda da bu hususla ilgili madde 
mevcuttur. Meselâ; bir misâl olmak üzere arz 
ediyorum bugün bir Kıbrıs buhranı Türkiye'nin 
içinde bulunduğu durum için olağanüstü bir 
haldir. Ve maddenin aynen kabulünde Komis
yon olarak zaruret gördüğümüzü ifade ederim. 

BAŞKAN — Sayın Özoğul, buyurun. 
NAZMİ ÖZOĞUL (Edirne) — Muhterem 
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arkadaşlar, Anayasamızın 123 ncü madde
sinde olağanüstü hal tarif edilmektedir ve bu 
Kanunda Millî Savunma Komisyonunda konu
şulurken, çok geniş tartışmalar olmuştur. Fahir 
Giritlioğlu arkadaşımızın bâzı endişelerini orta
ya atanlar bulunmuştu. Ve olağanüstü hal doğ
rudan doğruya Anayasadan alınarak buraya 
tevdi edilmiştir. Aynen şöyle ifade eder: 

«Olağanüstü hallerde vatandaşlar için konu
labilecek para, mal ve çalışma yükümleri ile bu 
hallerin ilânı, yürütülmesi ve kaldırılması ile 
ilgili usuller kanunlarla düzenlenir.» Anayasa
mız olağanüstü hali tesbit etmiş bulunuyor. Şim
di bu olağanüstü hal bu kanunun tatbikatında 
nasıl bir esasla karşılanacaktır? Ne olacak, 
ulaştırmamızla ilgili yani tren hatlarımızla il
gili, yahut telefon işlerimizle, irtibat ile ilgili... 
Binaenaleyh, zaten olağanüstü hali Hükümet 
Anayasa göre ilân edecektir. Bundan gayrı bir 
hüküm, ilân edemiyecektir. Zaten Hükümet de 
Anayasaya göre hareket etmek mecburiyetin
dedir. Endişe varit değildir. Tefsir ile olağan
üstü hal ilân edilmiyecektir. Binaenaleyh yerin
dedir, kabulünü arz ederim. 

BAŞKAN — Saym Giritlioğlu, konuşmak 
arzunuz var mı? 

FAHİR GİRİTLİOĞLU (Edirne) — Yok 
efendim. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz istiyen 
arkadaşımız?... Yok. Maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Yukardaki maddeye göre ha
zırlanan plânların aksatılmadan yürütülebilme
sini sağlamak için, lüzumlu görülecek araç, mal
zeme, tesis, fabrika ve atelyelerin bu kanun kap
samasına giren daire, teşekkül, müessese ve or
taklıklar elinde bırakılması veya lüzumlu görü
lecek araç, malzeme, tesis, fabrika, atelye ve per
sonelin bunların emrine tahsisi için yapılacak 
işlem Genelkurmay Başkanlığının mütalâası 
alınmak şartı ile Millî Savunma, İçişleri ve Ulaş
tırma Bakanlığınca müştereken tesbit olunur. 

BAŞKAN — Sayın Sezgin., kapsamına mı 
olacak yoksa kapsamasına mı? 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA
NI ÎSMET SEZGİN (Aydın) — Kapsamına ola
cak efendim. 
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BAŞKAN — «Kapsamasına» yazılmış, «kap

samına» olarak düzeltiyoruz. Madde hakkında 
söz istiyen var mı?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Olağanüstü hallerde ve sa
vaşta kritik harekât alanlarının bir kısmının 
veya tamamının ulaştırma ve haberleşme hare
kât kontrolü veya gereğinde özel birlikler va
sıtası ile işletme yetkisi, Genelkurmay Başkan
lığının istemi üzerine Ulaştırma Bakanlığınca 
Türk Silâhlı Kuvvetlerine verilir. 

Barışta askerî icaplardan dolayı ulaştırma 
ve haberleşme tesis ve yerlerinden Türk Silâhlı 
Kuvvetleri Bakanlar Kurulu kararı ile faydala
nır. 

BAŞKAN — 4 ncü madde hakkında söz is
tiyen?.. Yok. Kabul edenler... Etmiyenler... 4 ncü 
madde kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanun kapsamına giren 
daire, teşekkül, müessese ve ortaklıklar olağan
üstü hallerde ve savaşta, 2 nci maddedeki plân
lara göre yürütecekleri hizmetlerin gerektirdi
ği masrafları kendi kaynaklarından karşılarlar. 
Ancak bu teşekküllerin malî durumları hazır
lanan plânları yürütmeye kâfi gelmediği tak
dirde : O yıl plânın karşılanmıyan kısımları 
için gerekli ödenek genel bütçeden karşılanır. 
Bu ödeneğin sarf şekli Millî Savunma, Ulaştır
ma ve Maliye Bakanlıklarınca müştereken tes-
bit edilir. 

BAŞKAN — 5 nci madde hakkında söz is
tiyen?.. Yok. Kabul edenler... Etmiyenler... 5 nci 
madde kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Olağanüstü hallerde ve sa
vaşta mevcut ödenek yetmediği ve yeni ödenek 
alınmasına da vakit müsaidolmadığı takdirde 
Ulaştırma Bakanlığının direktif ve koordinatör
lüğündeki ulaştırma ve haberleşme işlerinin 
durmaksızın görülebilmesini sağlamak üzere 
Muhasebe! Umumiye Kanununun 58 nci mad
desi hükmünü uygulamaya Bakanlar Kurulu 
yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Buyurun Sayın Biuay. 

SADÎ BÎNAY (Bilecik) — Muhterem arka
daşlar, buradaki iki terime temas etmek istiyo
rum. «Ulaştırma Bakanlığının direktif ve koor
dinatörlüğündeki ulaştırma..1» deniyor. Arka-
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daşlar, biz bir Türk Dil Kurumu kurduk ve bu 
kurum faaliyettedir. Maksadımız da Türk di
lini hakiki mânasiyle Türkçeleştirmek, özleş
tirmektir. Buradaki bu iki kelime hakikaten 
gerek kulağı, gerekse gözü tırmalayıcı mahi
yettedir. «Direktif ve koordinatörlüğü», ben bu 
iki kelimeyi birbirine bağdaştıramadım. Eğer 
Eğer komisyon daha iyi bir tâbir bulabilirse, 
bunların yerine daha Türkçe bir tâbir konul
masını, terim konulmasını şahsan temenni edi
yorum. 

BAŞKAN — Komisyon. 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET 

SEZGlN (Aydın) — Sayın Başkanım, Muha-
sebei Umumiye Kanunu bir kanunun ismidir; 
değiştirilmemiştir, değiştirilmemiş olan ve is
mi Muhasebei Umumiye Kanunu olan Kanunun 
yerine öztürkçe bir ismin kullanılmasının doğ
ru olmadığı kanaatindeyiz, katılmıyoruz. 

ŞADI BlNAY (Bilecik) — Efendim, Muha
sebei Umumiye Kanunu için değil, direktif ve 
koordinatör kelimeleri için söyledim. 

BAŞKAN — Direktif ve koordinatörlük ke
limeleri üzerinde dururlar. Başkaca bir kelime 
komisyon bulamıyorsa. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET 
SEZGlN (Aydın) — Efendim, bunların yerine 
arkadaşımız bir teklifte bulunursa düşünürüz. 
Fakat, bunların yerinde olduğuna inanıyoruz. 

BAŞKAN — Başka bir teklif olmadığına 
göre komisyon mevcut kelimelerin yerinde ol
duğu kanaatindedir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum; kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Bu kanunun uygulanmasına 
ait esaslar Bakanlar Kurulunca tesbit edilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oya sunuyorum; kabul edenler... 
Etmiyenler... 7 nci madde kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — 4655 sayılı Kanun ve bu ka
nuna aykırı diğer hükümleri yürürlükten kal
dırılmıştır. 

BAŞKAN — 8 nci madde hakkında söz is
tiyen?.. Yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... 8 nci madde kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz is%en?.. 
Yok. Kabul edenler... Etmiyenler... 9 ncu mad
de kabul edilmiştir. 
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MADDE 10. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

yürütür. 
BAŞKAN — 10 ncu madde hakkında söz is-

tiyen?.. Yok. Kabul edenler... Etmiyenler... 10 
neu madde kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü hakkında lehte, aleyhte söz 
istiyen?.. Buyurun Sayın Giritlioğlu, aleyhinde. 

FAHİR GlRlTLlOĞLU (Edirne) — Muh
terem arkadaşlarım, kanunun gerekçesini oku
dum, lüzumuna inandım. Anayasamızın 123 ncü 

'maddesinin çok açık hükmü karşısında bu ka
nunun hüküm ifade edemiyeceğini söylemek 
mecburiyetindeyim. 

Anayasaya aykırı demiyorum. Kanun Ana
yasaya aykırı değildir. Ancak, Anayasanın 123 
ncü maddesinin âmir hükümlerini yerine getir
mediği içindir ki, bu kanun tatbik kabiliyeti 
olmıyan bir kanundur. Bu itibarla, reyimi müs
pet olarak vermiyeceğim ve bu ikazımla da 
belki Hükümete yardımcı olacağımı zannederek, 
aleyhte niçin oy kullandığımı bu vesile ile arz 
etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, hafızalarınızı taze
lemek amacı ile 123 ncü maddeyi aynen okuyo
rum; «Olağanüstü hallerde vatandaşlar için ko
nulabilecek para, mal ve çalışma yükümleri1 ile 
bu hallerin ilânı, yürütülmesi ve kaldırılması 
ile ilgili usuller kanunla düzenlenir.» 

Anayasanın 123 ncü maddesi iki mecburiyeti 
koymuştur. Bu mecburiyetlerden birisi, olağan
üstü hallerde vatandaşlardan alınacak para ve 
vatandaşlara tahmil edilecek yükümlülüklerin 
kanunla düzenlenmesi usulüdür. Bunu kanun
larla düzenliyeceğiz. Bu kanun hiçbir şeyi dü
zenlemiş değildir, bu bir. Anayasanın 123 ncü 
maddesinin 2 nci fıkrası başka bir mecburiyeti 
de koymuştur. O mecburiyeti tekrar okuyo
rum. 

«Olağanüstü hallerin ilânı, yürütülmesi ve 
kaldırılması ile ilgili usuller kanunla düzenle
nir.» 

Olağanüstü hallerin ilânı, yürütülmesi, kal
dırılması usullerini kanunla düzenlemeyi Ana
yasanın 123 ncü maddesi mecbur ediyor. Şimdi 
soruyorum, kabul ettiğimiz kanun tasarısında 
savaş hali vardır, olağanüstü hali vardır. Sa
vaş hali malûmdur, Anayasada kesin tarifi var
dır. Olağanüstü halin bu kanunda tarifi yok
tur. Bu kanunda olağanüstü halin tarifi olma-
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ması dolayısiyle yetkililerin dikkatini çektim, 
yetkililer bunun cevabını da vermediler. Biz de, 
bir milletvekili sıfatiyle, çok âcil olan dar za
man içerisinde olağanüstünün tarifini yapabil
mek, kaldırmasını, ilân edilmesi usullerini der
piş eden birkaç maddeyi huzurunuza getireme
dik. Bu vaziyet karşısında kanun, olağanüstü 
hali tarif etmiyen bir kanundur. İlânının ne su
retle olacağını da tarif etmiyen bir kanun, iş
leyişinin de ne suretle olacağını, müddetinin de 
ne suretle olacağını tarif etmiyen bir kanundur. 
Ve Anayasanın 123 ncü maddesinin hükümle
rine binnetice kanun tasarısını hazırlıyanlar 
iktiba etmemişlerdir. Anayasaya aykırı değil
dir, tasarı. Fakat, Anayasanın hükmü karşısın
da bu tarif ve işleme şekilleri yapılmadığı için 
kanunun taitbik kabiliyeti yoktur. Tatbik kabi
liyeti olan böyle bir lüzumlu kanunun süratle 
getirilmesi temennisiyle menfi oy vereceğimi 
arz ederim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Lehinde Sayın özoğul. 

NAZMI ÖZOĞUL (Edirne) — Muhterem 
arkadaşlar; Anayasanın 123 ncü maddesinde 
olağanüstü hallerde vatandaşlarla ilgili kısım
lar vardır. Yani, vatandaşlardan olağanüstü 
hallerde para nasıl alınacak, çalışmaya nasıl 
sevk edilecekler ve bu yükümlülüklerin nasıl 
tatbik edileceğine, ait kanun çıkarılmasını Ana
yasa emretmektedir. Gelen kanunda ise, hali
hazırda Ulaştırma Bakanlığının emrinde bulu
nan DD Genel Müdürlüğüne ait teşkilâtın PTT 
ye ait teşkilâtın, DHY na ait teşkilâtın seferde 
ve olağanüstü hallerde, Türkiye'nin savunması 
ile ilgili olan plânlarla beraber yürütülebilmesi 
bakımından bu kanun getirilmiştir. Yani, An
kara ile istanbul arasında lokomotiflerin sefer 
paylarını - kanunun 2 ve 3 ncü maddelerini 
tedvin ederken bunun üzerinde durulmuştur -
lokomotiflerin sefer paylarının şimdiden Erkâ
nı Harbiye plânlarmca hazırlanarak sefer za
manında ve olağanüstü zamanda bu sefer pay
larının bulunmasını şimdiden hazırlanmasını 
hedef tutan bir kanun dur. Yani Anayasanın 
123 ncü maddesinde bulunan, vatandaşlarla 
ilgili olan kısım değildir. Binaenaleyh, memle
ketin savunması ile sefer paylarının şimdiden 
hazırlanması bakımından bu kanunun önemine 
binaen zamanında ve daha evvel getirilmesi 
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mutlaka lâzımdı ve bu bakımdan kanunun çık
ması şarttır. Lehinde rey kullanacağımı arz 
ederim. 

BAŞKAN — Tasarının lehinde ve aleyhinde 
iki arkadaşımız konuştu. Tasarıyı oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Tasarı 
Meclisimizce kabul edilmiştir. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET 
SEZGİN (Aydım) — Sayın Başkanım, günde
min bu maddesi ile ilgili bir mâruzâtımız var, 
Bütçe ve Plân Komisyonu olarak. 

BAŞKAN — Gündem değişikliği hususunda 
hiçbir talebi nazarı dikkate almıyorum. 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Arz etmekliği- ' 
mize imkân verin Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Hayır efendim. Bir imkân bu
lamıyorum. Gündemin 7 nci maddesine geçiyo
ruz. 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Müsaade eder
seniz kısaca arz edeyim Sayın Başkanım. 

9. — Umumi hayata müessir âfetler dolay ı-
siyle alınacak tedbirlerle yapılacak yardımlara 
dair Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkın
da kanun tasarısı ve îmar ve İskân, İçişleri ve 
Plân komisyonlarından 5 er üyeden kurulu Ge
çici Komisyon raporu (1/706) (S. Sayısı : 865) 
(1) 

(Söz istiyoruz, sesleri) 
BAŞKAN — Efendim, hepinize söz verece

ğim. 
Hükümet ve komisyon burada. 
Evvelce isimlerini yazdıranlardan bağlıya

lım söze. 
Buyurun Sayın Diler. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri, 7269 sayılı Kanunun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bâzı maddeler 
eklenmesi hususunda umumi hayata müessir tabiî 
âfetler kanun tasarısı üzerinde görüşlerimi açık-
lıyacağım. 

Muhterem arkadaşlarım, Allah tekrarından 
sakınsın, memleketimizde zaman zaman zelzele, 
sel, su taşkını, su basması, yer kayması, çığ ve 

(1) 865 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 
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kaya düşmesi veya yangın gibi âfetler olmakta 
ve bundan dolayı büyük bir kısım vatandaşları
mızın hanümanı sönmekte, büyük felâketlere du
çar olmaktadırlar. Bu felâketlerin önüne geçmek 
için, Devletin maddi imkânları, ilgililerin ifade
sine göre, kâfi gelmemekte, ezcümle, bütçe müza
kereleri sırasında 25 bin ailenin bu âfetlerden za
rar gördüğünü ancak Devletin 4 bin aileye ancak 
yardım yapabildiğini ifade etmişlerdir. Devletin 
bu kıt imkânları içinde, bir de 7269 sayılı Kanu
nun boşluğu ve noksan ve aksaklık gösteren taraf
ları bir âfetle vatandaşı karşı karşıya bırakmak
tadır. İşte kanunun bu noksanlıklarını ve aksak 
taraflarını gidermek için yeniden kaleme alınmış 
ve bu suretle bu tasarı yüksek huzurunuza getiril
miş bulunmaktadır. Ve kanunun gerekçesinde 
11 kalem halinde esbabı mucibe izah edilmiş bu
lunmaktadır. Geçici Komisyonda da gerekçe ay
nen kabul edilmekle beraber bâzı ufak tefek de
ğişiklikler yapılmıştır. Değişiklik yalnız tatbikat 
bakımından, kolaylık temin etmek maksadı ile bu 
yapılmış bulunmaktadır. Esbabı mucibede bu izah 
edilmektedir. Kanunun kabul edilmesi gerekmek
tedir. Ancak mühim gördüğüm bir iki nokta üze
rinde duracağım. 

Kanunun 2 nci maddesinde, su baskınına uğ
ramış veya uğraması muhtemel bölgeler, İmar ve 
İskân Bakanlığının teklifi üzerine Bayındırlık ve 
İçişleri Bakanlıklarınca yer sarsıntısı ve yer kay
ması, kaya düşmesi ve çığ gibi âfetlere uğramış 
veya uğraması muhtemel bölgelerin ise İçişleri ve 
İmar ve İskân Bakanlıklarınca tesbit ve bunlar
dan şehir ve kasabalarda meydana gelebilen» di
ye sayıyor. Burada Bayındırlık Bakanlığını zik
rediyor. Yüksek malûmlarınız olduğu üzere bu 
vazifeler esasen DSİ ne verilmiş bir vazifedir. Bu 
vazifeyi gören DSİ, bugün Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığına bağlanmış bulunmaktadır. 
Komisyon da bunu düzeltmiş vaziyettedir. An
cak «su işlerini yürüten bakanlıkça» diyor... Su 
işlerini yürüten Bakanlık diye bir bakanlık yok
tur. Bunun, «Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan
lığı» şeklinde düzeltilmesi lâzımgelmektedir. Mad
deler üzerinde müzakereler olduğu zaman... 

BAŞKAN — Bir dakikanızı rica edeceğim. 
Özür dilerim. Şu oylamaları kaldırmak için sö
zünüzü kesmek zorunda kaldım. 

Açık oylamaya katılmıyan arkadaşlarımız var 
mı? Yok. Oylama ilşemi bitmiştir. Lütfen buyu
run efendim. 
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NÎHAT DİLER (Devamla) — Bu yönden 

bunun düzeltilmesi gerekmektedir. Maddeler üze
rine ayrıca diğer kanaatlerimi açıklıyacağım. Ha
kikaten, bu tasarıyı hazırlıyan arkadaşlar, 7269 
sayılı Kanunun noksan ve aksaklık arz eden ta
raflarını tesbit etmiş, Devletin fevkalâde zamanda 
ve vatandaşın çok muztarip olduğu, felâkete du
çar olduğu bir zamanda Devlet elinin kolaylıkla 
onlara uzatılmasını temin edecek vaziyette hazır
lamışlardır. 

Kanunun memleketimize hayırlı olmasını te
menni eder, teşekkürlerimi arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Gökay?.. Yok. Sayın Zey
nel Gündoğdu, buyurun. 

ZEYNEL GÜNDOĞDU (Erzincan) — Muh
terem arkadaşlarım, umumi âfetlere mâruz bölge
ler için öncelik tedbirleri alınması insani olduğu 
kadar, mal ve can emniyetini öngören Anayasa
mızın ruhuna da uygun bir hareket olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, bugün yurdumuzun 
muhtelif bölgelerinde heyelan ve sair tehlikelere 
mâruz bölgelerimiz vardır. Böylesi yerlerde otu
ranlar, çoluk çocuğunun yanında hiçbir gecesini 
huzur içinde geçirmemektedirler. Bu huzursuz
luğun 27 seneden beri devam eden bölgelerin ba
şında, Erzincan şehri ve fay hattı üzerindeki köy
leri gelmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, Erzincan'dan çok 
fazla bölgelerde zelzeleler olmuştur. Fakat, ne 
yazık ki, oralardaki bütün izler, bütün yaralar 
kapatılmış, Erzincan'ın bugünkü perişan halini 
görenler, o harabeler içerisinde gezdikleri zaman 
bir ilgisizliğin, bir ihmalin buram buram koktu
ğunu göreceklerdir. 

Muhterem arkadaşlarım; bu acıklı durumu 
Meclise ilk geldiğimizde iki ay ara ile iki kere 
Meclis huzurunda izah ettik ve tehlikenin vahîm 
olduğunu, Hükümete yazılı ve sözlü sorularla 
intikal ©türdük. Beş Yıllık Plân o zaman yapıl
mamıştı. Beş Yıllık Plâna, Ibu ısrarlarımız kar
şısında, 18 milyon liralık tahsisat kondu. Ne ya
zık ki, Ibu paranın çok az bir kısmı harcandı. 
Ve bugünkü ıgidiş çok ağırdır. 

Muhterem arkadaşlarım; muhtelif jeolog ra
porları buradaki tehlikenin büyük olduğunu be
lirtmektedirler. Biz de, gerek bu raporlara da
yanarak ve gerekse Erzincan'ın tarihte geçirdi
ği zelzeleleleri izah ederek, yine üç sene evvel 
her hamgi bir anda bir tehlikenin karşımıza çı-
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I kaçağını muhtelif vesilelerle arz ettik. Ne ya

zık ki, bizim bu sızlanmalarımız hiçbir takdir edi
lecek netice doğurmamıştır. Ve .gidiş çok ağır 
dır. 

Bugün fay hattı üzerinde bulunmamız dola-
yısiyle hanigi saatte, hangi günde zelzele olaca
ğı, çoluk çocuğumuza oturduğumuz binalarımı
zın mezar olacağı meçjhulümüadür. Ankara'nın. 
istanbul'un veyahut buna benzer birçok yerle
rin imarı düşünülürken, mal ve can tehlikemiz 
ortada iken, bu meselenin süratle ele alınmama
sının ve işin içinden çıkmak imkânını bulamıyo
rum. Muhterem arkadaşlarım, bugün 45 pare kö
yümüz ve ıgerekse şehrin yarısı gecekondularda 
oturmakta ve binalarını da zelzeleden çıktık
tan sonra iğreti olarak iki karışlık kerpiç temel
ler üzerine oturtmaktadırlar. Erzincan'ın tarihi
ni tetkik edenler görülecektir ki, her yarım asır
da bir aelzeleye mâruz kalmıştır. Büyük zelzele
nin üzerinden 27 sene geçmiştir, ikinci bir teh
like ile karşı karşıya kalındığı takdirde bu se
ferki zayiatımız, önceki zayiattan çok daha bü
yük olacaktır. Bu bakımdan, fay hattı üzerinde 
bulunan Erzincan ve köylerinin ıslahı biran ev
vel yapılmaz ise, Oturduğumuz evler çoluk ve 
çocuğumuza mezar olacaktır. İşte böyle bir hal 
vukuunda bu jeolog raporları ve bizim bu ihbar
larımız karşısında, bir f elâkete mâruz kaldığımız 
takdirde, bunun vebali gelmiş geçmiş iktidarların 
ve gerekse bu işe şu ihbar tarihinden itibaren 
ilgi göstermiyecek olan kişi ve makamların ola
caktır. öncelikle bu meselenin ele alınmasını ye
ni Hükümetimizden rica ediyorum. Saygılarım
la.... 

BAŞKAN — Sayın Aküzüm?. Yok.. Sayın 
Binay. 

'SADÎ BİNAY (Bilecik) — Muhterem arka
daşlarım, Türkiye tabiî âfetler bölgelerinden bir 
tanesidir ve memleketimizin birçok yerleri bu 
âfetlere mâruzdurlar ve bu âfetlerin bir
çoğu da umumi hayata müessir âfetler
dir. E'zcümle su baskınları, toprak kaymaları, 
taşkınlar ve depremler gilbi.. Bu âfetlerde yapı
lacak 'kereste yardımı ile ilgili Tarım Bakanlığı
nın (bir şubesinde çalıştığım için o zamanki dert
leri ve devam edenlerini de kendi yönümden ta-
kilbedebildiğim kadar iyi bilmekteyim. Ancak, 
şurası umumi olarak nazarı dikkatimi çekiyor ki, 
bugüne kadar çıkarmış olduğumuz kanunların 

| sayısı on bine yakındır. Türkiye en fazla kanun 
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çıkaran devletler arasında gelmektedir. 30 sene
lik, 40 senelik fakat günün ihtiyaçlarına uymı-
yan kanunların yerlerine, yenilerini veyahut da 
birçok maddelerini tadilen yeni maddeler getir
mek suretiyle 'günün ihtiyaçlarına uydurmamı
zın yanında, 1959 da bu 7269 sayılı Umumi Ha
yata müessir âfetler dolayısiyle alınacak tedbir
ler hakkındaki Kanunun çıkması üzerinden sa
dece altı senelik bir zaman geçmiştir. Altı sene
lik bu zaman içerisinde 40 küsur maddelik olan 
bu kanunun 28 maddesinin tadiline zaruret hâ
sıl olmuştur. Demek ki o zaman çıkarılan kanun 
bu ihtiyacı kapsıyacak durumda olmayıp daha 
doğrusu tatbikata uyacak şekilde ihzar edilmemiş 
idi. Benim yegâne temennim bu ve bundan son
ra çıkaracağımız kanunlarda tatbikata en uy
gun şeklin Yüksek Meclis ve Senato tarafından 
bulunmasıdır. Burada benim umumi olarak gör
düğüm, noksanlık, 'bâzı kanunlarımız tercüme 
ediliyor ve emsaline kıyas edilerek memleketi
mizde tatbiki düşünülüyor. Realite ile karşı kar
şıya kalınmıyor, tatbikattan ilham alınmıyor. 
Nasıl tatibik edileceği iyi bir şekilde hesabedilmi-
yor. Daha doğrusu, belki bir sistem olarak ma
hallinde anketler yapılmıyor. Onun yüzünden 
bu eksiklikler veya fazlalıklar zuhur ediyor ve 
tatbikatta aksaklıklar çıkıyor. Bu kanunu şah
san tetkik ettim, yegâne temennim yardım ba
kımından ihtiyaçların süratle karşılanması 'bakı
mından tetkik bakımından mevzua bir hayli sür
at ve hız vererek önemini belirtmiş olan bu ka
nunun da yakın bir zamanda aksaklıklar vere
rek, yeni maddeler ikamesine veyahut da ilâve 
maddeler getirilmesine, ihtiyaç bırakmamaısıdır, 
çünkü böylece hem Millet Meclisi ve Senatonun 
kıymetli zamanları harcanmış olmakta ve hem 
de bir kanun değişikliğinin memleketin bütün sat
hında ve birçok dairelerde husule getireceği ak
saklıkların önlenmiş olmasını temenni ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, bilhassa burada da 
şu noktaya temas etmek isterim: 

Zelzele ve heyelan sebebiyle yerleri değiştiri
len birçok köylerimiz olmuştur ve bu köylere Zi
raat Bankası tarafından veyahut Emlâk ve Kre
di Bankası tarafından yeniden barınaklar yapıl
mış, evler yapılmıştır. Bu köy evlerinin yanın
da, ahırlar ve ağıllar inşa edilmiştir. Fakat se
neler geçmiş olmasına rağmen bunlar hâlâ hiz
mete sokulamamış ve boş bırakılmıştır. Bunların 
başında bilhassa maliyet yüksekliğini zikredebi- | 
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liriz, formalite güçlüklerini zikredebiliriz. Bun
lardan bir tanesi de benim hemen bölgeme kom
şudur, Çukurhisar bölgesidir. Eskişehir - Bursa 
yolu üzerinden geçen arkadaşlar görmüşlerdir. 
Doktor yeri, veteriner yeri dahi tefrik edilmiş, 
yolları yapılmış ve ufak çapta da olsa ihtiyacı 
karşılıyabilecek bulunan bu binalara henüz iskân 
yapılamamıştır. Sebebi de maliyet yüksekliğidir. 
Köylü buna yanaşmamaktadır. işte bu tasarı bu 
maliyetin % 50 sine kadar indirim yapılmasını 
Hükümete ve Bakanlar Kuruluna tanımıştır. Bu 
bakımdan fevkalâde müspet bir kanundur. Bu ta
sarının kanunlaşması halinde bu binaların dolup 
kullanılacağı kanaatindeyim. Bunun dışında ar
kadaşlar, bu işlerin tesbiti imar iskân, Bayındır
lık, Millî Eğitim, içişleri ve Tarım bakanlıkları 
gibi beş vekâletin uhdesine bırakılmıştı, müşte
reken yapılmasına bırakılmıştı ki bu beş vekâle
tin temsilcilerini aynı anda ve aynı gaye etrafın
da toplamak bir hayli güç oluyordu. Bu tasarı, 
su .işlerinde, su baskınlarında imar ve iskân Ba
kanlığı ile Bayındırlık veya Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığı, ne ise, diğerlerinde ise sadece 
imar İskân ve içişleri Bakanlığını vazifeli kılmış
tır. Bu, tatbikata sürat hareket verecektir. 

Bunlar felâkete uğramış insanlardır, ödeme 
kabiliyetlerini kaybetmiş insanlardır, yardıma 
muhtaç olan insanlardır. Bu borçların ertelen
mesi, ödeme sürelerinin 20 seneden 25 seneye çı
karılmasını mümkün kılan maddeler de getiril
miştir. Tasarının yerinde olduğunu ve hakika
ten birçoğumuzun Meclisin muhtelif gündemle
rinde bu kürsüden yapmış olduğumuz konuşma
larda dile getirdiğimiz dertleri halledeceğine kaa-
ni bulunmaktayım. Bu bakımdan oyumu şahsan 
tümü üzerinde, müspet kullanacağımı arz ederim. 

BAŞKAN — 6802 sayılı Gider Vergileri Ka
nununun bâzı maddelerinde değişiklik yapılması
na ve akar yakıttan alman Hazine hissesinin kal
dırılmasına dair olan kanun tasarısının oylaması
na 230 arkadaşımız katılmış, 225 kabul, bir ret, 
4 çekinser oy çıkmıştır. Böylece, tasarı Meclisi
mizce kabul edilmiştir. 

3 . 4 . 1926 gün ve 789 sayılı Maarif Teşkilâ
tına dair' Kanunun 19 ncu maddesinin değiştiril
mesine dair kanun tasarısının oylamasına 227 ar
kadaşımız katılmış; 220 kabul, 2 ret, 5 çekinser 
oy çıkmıştır. Böylece tasarı Meclisimizce kabul 
edilmiştir. 

Sayın Baydur. 
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HİLMİ BAYDUR (Muğla) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım; 
Zaman zaman memleketimiz yer sarsıntısı, su 

baskını, yangın vesaire gibi çeşit çeşit âfetlerle 
karşılaşmakta, Devlet ve Kızılay Kurumu bu 
acıklı hâdiseleri elindeki imkânları kullanarak 
dindirmeye çalışmaktadır. Bu mevzuda, evvelâ 
genel şekilde 7010 sayılı Âfetler Kanunu çıka
rılmış ve onu takiben 1959 yılında 7269 sayılı 
Kanun, hâdiselerin zaruretiyle, eski kanuna ek
lenmiştir. Dört senelik tecrübe neticesinde bu
nun da kifayetsiz ve istenen sürati temin edeme
mesi dolayısiyle bâzı değişiklikler zarureti hâ
sıl olmuştur. Bu gerçeği bilhassa 1957 yılında 
vukubulan görülmemiş zelzele âfeti akıbetinin, 
üzerinden sekiz yıl geçmesine rağmen hâlâ tas
fiye edilememesi ve bir sonuca bağlanamamasm-
da görmekteyim. Diğer bâzı memleketlerde sis
temli bir şekilde çalışmakla bu kabîl âfetlerin 
süratle giderildiği görülmektedir. Bu ve buna 
benzer bâzı Devlet işlerinde mütaahhitlerin iyi 
seçilememesi ve bâzı formalite zorluklarından 
ileri geldiği kanaatindeyim. Umumi hayata mü
essir âfetler dolayısiyle bu tasarının kanunun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesinin, müşkülât 
çıkaran formaliteleri izale edeceğini ümidetmek-
teyim. 

Meselâ Fethiye, Marmaris ve Eskihisar çok 
büyük hasara uğrayan ilçe merkezlerimiz ve kö
yümüz olmakla beraber üzerinden sekiz yıl geç
mesine rağmen hâlâ yer sarsıntısından ileri ge
len meseleler bitirilememiştir. Bununla beraber 
birçok yeni evler yapılmıştır. Bunu şükranla 
kaydetmek de vazifemizdir. 

Meselâ Fethiye'de 7010 sayılı Kanuna göre 
elektrik işini İmar ve İskân Vekâletinin yapma
sı icabederken, yanlışlıkla belediyeye yükletil
miş ve 825 bin lira gibi kendi çapma göre muaz
zam yük altında kalmıştır. B.unun düzeltilmesi 
lâzımdır. 

1957 yılından beri Fethiye'de bir kısım halk 
220 barakanın içindedir. Malî portesi yarım mil
yon gibi bir rakam tuttuğu halde bu mesele de 
hâlâ halledilememiştir. Şehre bitişik yerde mev
cut arsanın bu işe tahsisi suretiyle bu meselenin 
halli mümkündür. Bu suretle gecekondu zarure
ti önlenmiş olacaktır. Fethiye kasabası çok bü
yümüştür, su işi ehemmiyet kazanmıştır. İlâve 
için İmar ve İskân Vekâletince 250 bin lira tah-
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sis edildiğini ve bugünlerde ihaleye çıkarılaca
ğını şükranla öğenmiş bulunuyoruz. Marmaris 
ve Eskihisar köyünde olduğu gibi Fethiye'de de 
binaların maliyet fiyatı normalin üstündedir. 
Yeni tasarıda % 50 sinin affedildiğini görmek 
memnuniyeti muciptir. Tediye zorluğu itibariy
le bu miktarın ödenmesi hususunda afetzede 
halk endişe duymaktadır. 

Fethiye'de ve diğer yerlerde mezkûr' kanu
na göre yaptırılmış ihtiyaç harici evler vardır. 
Bunların daire ihtiyaçlarına, memurlara, halka 
ve bilhassa turistik konulara ve yer sarsıntısı 
âfetinden zarar görüp geri kalan ve ev alamı-
yanlara tahsisi çok yerinde olacaktır. 

Fethiye'de 50 aded kadar olan bu evler be
yanname veren bâzı şahıslara dağıtılmış sonra 
geriye alınmıştır. Bu hususların tekrar incele
nerek hak sahiplerine verilmesi ve bu evlerin 
âtıl vaziyetten kurtarılması bilhassa şayanı te
mennidir. 

12 milyon lira sarfiyle Eskihisar köyünde 
iki yüz küsur köy evi yaptırılmıştır, üzerinden 
sekiz yıl geçmesine rağmen hâlâ köylü bu evler 
içine girememiştir. Köylünün huzuriyle bera
ber 12 milyon liranın sekiz senelik geliri nazarı 
itibara alınırsa, yavaşlıktan, ağırlıktan, sistem
sizlikten ne kadar zarara girildiği gayet bariz
dir. 

Yeni kanun teklifinin bu mahzurları süratle 
gidermesini çok arzu eder hepinizi hürmetle
rimle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Oskay. 
CEVDET OSKAY (Muğla) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri, İmar ve İskân Bakan
lığının sayın mensupları; 

Umumi hayata müessir âfetler dolayısiyle 
alınacak tedbirler ve yapılacak yardımlara dair 
Kanunun bâzı maddelerinin değiktirilmesi ve bâ
zı maddelerinin de eklenmesine dair ka
nun tasarısının hazırlanmasında gösterdikleri 
çalışmadan dolayı mezkûr Bakanlık erkânına 
huzurunuzda teşekkür etmeyi bir borç bilirim. 

Sayın milletvekilleri, 

Bu tasarı evvelce yapılan kanunlarda görülen 
aksaklıkları giderecek ve 30 bin kadar felâket
zedeleri sevindirecektir. Eski bir belediye reisi 
ve felâket bölgelerinde bu felâket ve ıstırapları 
çok yakından gören ve bundan sonra milletveki
li olarak bu bölgeleri gezip, dertlerini dinliyen. 
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ve felâkete uğrıyanlara çok yakından ilgilenen 
bir insan sıfatiyle, görüşlerimi yüksek huzurla
rınızda arz etmek için müsaadelerinizi rica ede
rim. 

Sayın milletvekilleri, 
Milâttan önce 600 - 700 yılları arasında Lid-

yalılar tarafından kurulmuş, yine bu kuruluş
tan sonra, bizce tarihi belli olmıyan bir zaman
da Ege'nin inhidamiyle bu medeniyet Fethiye 
limanında tarihe gömülmüştü. Her gelen vapur, 
bu medeniyetin üstüne demirler, bu medeniyet 
kalıntıları üzerinde zaman zaman devirler akıp 
giderken, bildiğimiz en yakın tarih olan 1856 yı
lında çok büyük bir deprem olmuş ve bu dep
remden geniş ölçüde zarar gören Fethiye'nin sa
kinleri kendilerine daha tehlikesiz saydıkları 
bağ kısımlarına ve bu arada Fethiye'nin 16 Km. 
mesafesi olan Kaya köyüne göç etmişlerdir. Bun
dan sonra, 1870 ve 1926 yıllarında yine büyük 
sayılabilecek depremler olmuş, böylelikle halk 
geniş çapta zarara uğramıştır. Fakat 24-25 Ni
san 1950 yılı günlerinde, Fethiye'ye çöken dep
rem felâketi, geride kalanların hepsinden daha 
tesirli olmuş, hemen hemen güzel Fethiye yer
le bir olmuştur. Bu felâket sırasında, devrin 
Devlet ve Hükümet başkanları felâket yerleri
ne kadar giderek, bu memleketi eskisinden daha 
mamur ve daha güzel hale getireceği tesellisi 
yanında, felâket gören halkına da söylemişler
dir. 

İktidar mensuplarından sonra, devrin muha
lefeti de felâket yerine gelerek aşağı yukarı ay
nı şekilde teselli edici sözler söylemiş ve va'dler-
de bulunmuşlardır. Gerek radyo ve gerek sayın 
basının tamamen felâkete uğrıyanlar için sefer
ber oldukları bu hava içerisinde devrin Hükü
meti bir kanun hazırlıyarak Meclise sevk etti. 
Bu sıralarda halkta bir endişe vardı. Ya Hükü
met bu evleri çok pahalıya malederse ve biz ödi-
yemezsek... İşte bu endişe yüzünden felâketze
deler arasında, «Aman Hükümet bu işe karış
masın. Biz halkın yani milletin yaptığı yardım
larla kendimizden bir şeyler katarak yıkılan ev
lerimizi yapalım, kendi yağımızla kendimiz kav
rulalım.» gibi düşünceler kuvvetle belirmeye 
başladı. Bu iş için, felâkete uğrıyan kimseler 
kendi imkân ölçüleri içerisinde ancak 5 -10 bin 
lirayı göze alabilmişlerdi. Halkın bu düşüncele
ri ve direnmeleri, Hükümetin aksi istikametteki | 
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va'dleri devam ederken Meclise bir kanun sevk 
edildiğini haber alarak Ankara'ya geldim. Yu
karıda arz ettiğim gibi, işi takibettim. Zamanın 
milletvekillerine, bu kanun bize pek fayda getir
miyor, halk endişe etmektedir, bu parayı ödi-
yemiyeceğiz, diye ısrarla mâruzâtta bulundum. 
Fakat yetkililer, «Size asla zarar vermek iste
miyoruz. Biz kanunu ileride nasıl olsa hallede
riz. Mesele bir kanundan ibarettir. Derhal çı
karır ve borçları affederiz,» diye teminat verdi
ler. Bizim endişemize paralel olarak zamanın 
muhalefet parti sözcüleri de, «Biz felâketi ya
kından gördük. Halka ayrıca teminat verilsin.» 
diye iştirak ettiler. Kanun çıktı. 

Fethiyelilcr altı ay içerisinde beyanname 
vereceklerdi. Bütün Fethiye imar sahası içine 
alındı. Plânlar hazırlanmıya başlandı. Hiç kim
senin elinde arsa, gayrimenkulu diye bir şey 
kalmamış, yıkılmıyan evlerin dahi yıkılması der
piş olundu. Bu vaziyet karşısında halk, beyan
name vermekten daima kaçmıyor, ben belediye 
reisleri olarak hemşerilerimi ikna etmiye çalı
şıyordum. Ancak, Fethiye'li hemşerilerimde en
dişe devam ediyor, «Biz bu parayı asla ödiye-
meyiz. Bu takatta değiliz. Gücümüz yetmez, bir 
felâkete daha uğrarız.» diyerek direnmelerine 
devam ediyorlardı. Hâdiseyi olduğu gibi Anka
ra'ya bildirdim. Herhalde devrin Devlet ve İç
işleri bakanları geldiler. Felâkete uğrıyanlara 
şu açıklamada bulundular : «Endişe etmeyin, 
büyük çapta yardım var. Evler 15 - 35 bin lira 
arasında yapılacak. Bu bedelin yarısı yardım
dan karşılanacak, diğer yarısı da 20 sene vâde 
ve eşit taksitlerle alınacak.» Bu suretle halkın 
endişeleri kısmen zail oldu. Belediye olarak 840 
kadar beyanname alabildik. Halk barakalara 
yerleştirildi. Evlerin yapılacağı sahalar temiz-
lenmiye başlandı. Evler ihaleye verildi. Bu min
val üzere faaliyet devam etti. 1957 -1960 senele
ri »arasında, 230 kadar ev yapılarak sahiplerine 
teslim olundu. 27 Mayıs 1960 Devrimi ile be
nim de buradaki belediye reisliği görevim sona 
erdi. 

Sayın milletvekilleri, 
Tahminen 5-6 ay sonra, binaların yapılışın

da suiistimal olduğu ve artık inşaatın yapılmı-
yacağmı haber aldık. Nitekim, inşaatlar durdu
ruldu. Bilâhara, milletvekili olarak Ankara'ya 
geldiğimde, ilk Koalisyon Hükümetinde İmar ve 
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İskân Vekili olan Sayın Muhiddin Güven'i ziya
ret ederek, meseleyi bütün çıplaklığı ile anlattım 
ve kendisine bu felâket sahasını ziyaret etmesi
ni rica ettim. Kabul ettiler. Hattâ, zamanın Ba
sın - Yayın Vekili Sayın Kâmran Evliyaoğlu'-
nun da bu geziye iştirakini temin ettiler. Bera
ber, sadece Fethiye değil, Eskişehir, Denizli, Ay
dın ve saire gibi bütün felâket bölgelerini gez
dik. Bu bölgelerdeki vatandaşlar aşağı - yukarı it
tifak halinde, «Bize bu evleri yaparken 5 - 6 bin 
lira ödiyeceksiniz dediler, şimdi de 25 bin lira 
istiyorlar. Bu parayı ödiyemiyeceğiz. Onun için 
de evleri almıyoruz.» diye sızlandılar ve dert 
yandılar. Bakanlar ferahlatıcı sözler söyliyerek 
vatandaşları teskin ettiler. 

Asıl felâket yeri olan Fethiye'de durum çok 
müşkül idi. Halk barakalarda oturuyor ve bü
tün alışverişleri barakalarda idi. Bu feci hali 
gören Sayın Vekil, yetkililere kesin emir verdi : 
«Geri kalmış inşaatı tamamlanacak, memleket 
bu halde bırakılamaz. Hazırlıklara başlayın. Fe
lâkete uğrıyanlarm yaralarını saralım. Bu halk 
felâket görmüştür. Biz de Hükümet olarak ikin
ci felâketi yüklemiydim. Ankara'ya dönünce ge
rekli kanun tasarısını hazırlayıp Meclise sevk 
edeceğim ve evlerinizi de % 50 tenzil edeceğim.» 
diye felâketzedeleri çok sevindirdi. 

Sayın milletvekilleri, 

Ankara'ya döndüğümüz sırada tekrar Muhid
din Güven'i ziyaret ettim. Sayın Güven, bana 
aynen, «Sayın İnönü ve bakanlarla görüştüm. 
Kanun hazırlanması için Mesken Genel Müdü
rüne emir verdim. Felâkete uğrıyan hemşerile-
rinize müjde edebilirsiniz.» dedi. Ben de çok 
mütehassis oldum. Kendilerine teşekkür ettim. 

Bundan sonra, yüksek malûmunuz olduğu 
üzere, bir müddet sonra Birinci Koalisyon Hü
kümeti yıkıldı. Diğer koalisyon hükümetleri za
manında bu kanun yavaş yavaş da olsa hazırla
narak halen yüksek huzurlarınıza gelmiş oldu. 
Ancak, bugünkü kanun tasarısı Sayın Güven'in 
ve dolayısiyle Birinci Koalisyon Hükümetinin 
görüşlerine göre tekemmül etmemiştir. Bunun 
için de yukarıda arz ettiğim veçhile, muhtelif 
hükümetler zamanında, aynı istikamette pek çok 
sevindirici vait karşısında bulunanlar, felâket
zede vatandaşlar hayal kırıklığına uğramışlar
dır. Bu itibarla, kanun tasarısının maddeleri 
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görüşülürken, gelmiş geçmiş hükümetlerin gör
dükleri ve gerekçeleri zorlayışları karşısında bâ
zı değiştirici önergelerim Başkanlığa sunulmuş
tur. Acıklı hikâyeyi artık hepiniz bilmektesiniz. 

Mağdur vatandaşların yardımlarına koşaca
ğına emin olarak, bu önergelerime gerekli ilgi
yi göstereceğinize ve iltifatınızı esirgemiyeceği-
nize eminim. Şimdiden teşekkürlerimi arz ede
rim. Hürmetlerimle. 

' BAŞKAN — Sayın Kanpulat... 
CEVAT KANPULAT (Balıkesir) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım, 1964 Ekim 
ayında vukubulan depremde çok büyük bir fe
lâkete mâruz kalan bir bölgenin temsilcisi ola
rak bu kanun tasarısını getirmiş olan Hüküme
te ve alâkalı personele teşekkür ederim. 

Deprem, su baskını gibi muhtelif âfetlerden 
zarar* görmüş binlerce vatandaşımız bu kanunu 
sabırsızlıkla beklemektedir. Bu tasarı kanunlaş
tığı takdirde, felâkete mâruz vatandaşların acı
sının tamamen dindirileceğine güvenmiyorsam 
dahi, hiç olmazsa acılarını hafifletecek, biran 
evvel yuva sahipleri olmalarını sağlıyacaktır. 
7269 sayılı Kanunun ihtiyaca cevap vermemesi 
yüzünden vatandaşların ihtiyaçları zamanında 
karşılanamamakta, aradan uzun zaman geçtiği 
halde hepsi sefil ve perişan bir halde bulun
maktadır. Nitekim, 6 Ekim 1964 gününde vu
kubulan zelzelede Balıkesir Vilâyeti dâhilinde 
ve Bursa Vilâyeti dâhilinde üç bin hane halen 
evsiz ve barksız durumdadır. Neredeyse bir se
neye yakın bir zaman geçmiştir. İmar ve İskân 
Bakanlığının bütün gayretlerine rağmen, hâlâ 
vu vatandaşlar ev sahibi olamamışlar ve hattâ 
ev sahibi olmak için başlıyamamışlardır. Bu ak
saklıkları giderecek olan bu kanunun lehinde oy 
kullanılmasını Yüksek Meclisinizden istirham 
ederim, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Tirali, buyurun. 
NAİM TİRALİ (Giresun) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri; 
Memleketimiz coğrafi durumu ve iklimi iti

bariyle sık sık tabiî âfetlerle karşılaşan bir 
memlekettir. Devlet olarak bu fakir memlekette 
tabiî âfetlerle karşılaşan vatandaşa yardım eli
ni uzatmak mecburiyetindeyiz. İşte bu kanun, 
daha önceki kanunun eksikliklerini tamamlıyan 
ve Devletin âfetlerle karşılaşan vatandaşa yar
dım elini daha geniş imkânlarla ve daha geniş 
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anlamda uzatmasını düzenliyen bir tasarıdır. Bu 
tasarıyı memnuniyetle karşılamamaya imkân 
yoktur. Ben de bütün arkadaşlarım gibi, bu ta
sarıyı hazırlıyan Hükümet erkânına teşekkürle
rimi bu kürsüden arz etmek isterim. 

Ancak, bu tasarının getirdiği, biraz genişlet
tiği hizmetlerin görülmesi her şeyden önce malî 
imkânlara dayanmaktadır. Malî imkânlar bakı
mından da bu tasarı, bâzı yeni kaynaklar bula
rak kurduğu fonu biraz daha zenginleştirmek 
imkânına kavuşuyor. Ama hemen şuna da işaret 
edelim ki, bu fonun eskisine nisbetle bir hayli 
artışı bile memleketimizin karşılaştığı tabiî âfet
leri, bu tabiî âfetlerde zarardîde olan vatanda
şı tatmin edecek ölçüde maalesef değildir. 

Arkadaşlar, son günlerde, seçim bölgem olan 
Giresun'un iki ilçesinde şiddetli sel felâketi ol
muştur. Bu sel felâketi dolayısiyle Hükümet er
kânı ile Giresun'dan gelen heyetlerle birlikte te
maslarda bulunduk ve tabiî âfetler karşısında, 
bütün iyi niyetine rağmen, îmar ve Iskan Ba
kanlığının nasıl güçlüklerle karşı karşıya oldu
ğunu bizzat müşahede ettik ve bu müşahedenin 
ışığı altında, kanunda eksik gördüğüm bir nok
taya işaret etmek ve bu tasarının umumi hava
sında yine malî kaynak bakımından yetersiz gör
düğüm bir hususu, çok ehemmiyetli gördüğüm 
için, dikkatlerinize sunmak istiyorum. 

Arkadaşlar, Dereli ilçemizin ve Espiye ilçe
mizin Yağlıdere bucağının karşı karşıya kaldı
ğı sel felâketi İmar İskân Bakanlığını derhal 
âcil yardım faslından, küçük de olsa, bir yardım 
yapmaya sevk etmiştir. Bütün felâketler de bu 
kanunun kapsamına giren yangın, sel felâketi, 
deprem gibi bütün felâketlerde İmar İskân Ba
kanlığı, kendi ayırdığı fondan âcil bir yardım 
yapmaktadır. Bu yardım bir haftalık, güç du
rumda olan vatandaşın iaşesini ve onların ça
dırlarda veyahut kurulacak barakalarda iskânı
nı temin etmektedir. Şimdi bu tasarıda âcil yar
dım müddeti bir haftadan 15 güne çıkarılıyor. 
Bu iyi bir noktadır. Buna iştirak ediyoruz. An
cak, âcil yardımlar, zaten eski kanuna göre de 
aşağı yukarı bu tabiî felâketler karşısında en 
iyi işliyen yardımlar olmuştur. Büyük yekûn 
tutmaktadır. Büyük yekûn tutmadığı için de 
Bakanlık imkânları ile derhal talepler karşılan
maktadır. Fakat uzun vadeli yardım işleri, bil
hassa metotlu bir iskân işi, işte bu kanun tasa-
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rısiyle daha da düzenlenen metotlu iskân işi, 
her şeyden evvel çok zengin malî kaynaklar işi
dir. Öğrendiğimize göre, 24 bin aile bu zamana 
kadar uğranılmış olan sel felâketi, yangın felâ
keti veya deprem felâketi yüzünden felâkete uğ
radıkları uzmanlar tarafından tesbit edilip ra
porlara bağlandığı halde ve kendilerine yardım 
yapılması, kendi iskân problemleri halledilmesi 
tesbit edildiği, programlaştırıldığı halde 24 bin 
aile sırada beklemektedir. 

Arkadaşlar, demek oluyor ki, bugün biz ye
ni tasarı ile eski kanunun bâzı aksaklıklarını dü
zeltmiş olsak bile, malî imkânları yeterince sağ-
lıyamazsak, bu yeni tasarı bile 24 bin aileyi bel
ki 15 bine indirecek, fakat yine yeni katılacak 
felâketzedelerle daime 10 binlerce felâkete uğ
ramış aile Devletin himayesini, Devletin yardı
mını bekler durumda olacaktır. 

Arkadaşlar, her şeyden önce bu uzun müd
det bekleyiş vatandaşlarda Devlete karşı inan
cı sarsmaktadır, politikacılara karşı inancı sars
maktadır. Biz bugün burada bu kanun tasarısı
nı konuşuyoruz. Bu tasarı yarın kanunlaşacak. 
Bütün bunlar konuşulunca bütün bunları dinli-
yen, takibeden vatandaşlar büyük bir ümitle 
beklemektedirler. Fakat malî imkânlar yetersiz 
oldukça onlar daima hüsrana mahkûm olmakta
dırlar. 

Meclise sunulan elimizdeki tasarı hizmeti 
daha da genişletirken, bu hizmetlerin lâyıkiyle 
görülmesini sağlıyacak malî imkânları maalesef 
temin edememektedir. Bu malî imkânları kanu
nun ruhuna uygun olarak, bütçe kanunlarında 
getirmemiz lâzımdır. Ama, bütçe daha yeni çık
mıştır. Şu kanun belki kısa zamanda Senatodan 
da geçerek kanunlaşacak, fakat bugün 1965 büt
çesinin, yani bu kanun mevzuubahsolmadan ha
zırlanan 1965 bütçesinin İmar İskân Bakanlığı
na ayırdığı tahsisatın yetersizliği yüzünden bu 
kanun ideal bir kanun, hepimizin takdir ettiği
miz, severek, gönülden oy verdiğimiz bir kanun 
tasarısı olmasına rağmen, belki uygulamada bü
yük imkânsızlıklar ve neticede tatminsizlik ve 
hüsran yaratacaktır. 

Arkadaşlar, biraz önce yine kanunun umu
mi havasına uygun olarak seçim bölgemden iki 
ilçenin bir hafta önce karşılaştığı sel felâke
tinden bahsettim. Bu sel felâketi dolayısiyle yi-
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ne öğrendiğim bir hakikat var. Yapılan âcil yar
dım yerini bulmuş ve nisbî bir memnuniyet 
uyandırmıştır. Fakat, yaptığımız temaslar so
nunda, biraz önce de belirttiğim gibi, bundan 
sonra yapılacak olan plânlı iskân işlerini, ya
hut yapılacak büyük yatırımları temin edecek 
yardımlar, uzun vâde istiyen yardımlar, uzun 
zaman istiyen yardımlardır. Bunları vatandaş 
bekliyecektir. Fakat, bir sel felâketine uğrıyan 
iki kasabada birçok ticarethane, dükkân içinde
ki mallar ziyan olmuş; bakkal dükkânı olsun 
yahut daha büyük depo olsun içlerindeki mal
lar gelen selle denize akmış, bunların yerini 
kum ve çakıl taşları doldurmuştur. Dükkânlar-
daki kasalar, hesap, kitap, defter ne varsa hep
si sele, suya gitmiştir. Bu durum karşısında ve 
buna mümasil bundan sonra karşılaşılacak du
rumlar muvacehesinde bu kanun tasarısı ne gi
bi bir hal sureti getirmektedir? Arkadaşlar, bu
nu kanunun maddeleri arasında tetkik ettim, 
aradım, 3 numaralı ek maddede Hazineye ve ka
mu kurumlarına olan borçların, -tabiî ticaret
hanelerin veya esnaf vatandaşların borçları söz 
konusu, ya da tarımla uğraşan vatandaşların, 
ekim arazileri, ya da meyva bahçeleri selden fe
lâket görmüş, ya da başka tabiî âfetlerden fe
lâket görmüş vatandaşların durumu mevzuuba-
his- bu gibi vatandaş borçlarının ertelenmesi, 
yahut ticari borçların, ya da zirai borçların er
telenmesi gibi bu üç numaralı ek madde bir ça
re getiriyor. Arkadaşlar, bu çare de, kanunun 
uzun vadeli yardım faslı gibi hemen derde çare 
bulan bir imkân değildir. Tüccar yahut tarım
la iştigal eden vatandaş, elindeki mahsulünü 
kaybedecek, mağazasmdaki malını kaybedecek, 
buna mukabil, kanun ek maddesiyle kendileri
nin borçlarının tecilini temin edecek. Her şey
den önce o kasabada, o köyde ticari hayatın, iç
timai hayatın yeniden başlıyabilmesi lâzım... 
Çünkü âcil yardım bir haftadan 15 güne çıka
rılıyor, nihayet 15 gün bu ıstırap içindeki va
tandaşları tatmin edecektir, bu 15 gün içerisin
de o kasabada veya köyde felâkete uğrayan va
tandaşları eski ticari durumları, eski tarım iş
çisi olsun yahut toprak sahibi olsun; eski imkân
larına kavuşturmak olmasa bile, o imkânlara 
yakın bâzı imkânlarla mücehhez kılmak şarttır. 
Yoksa biz bu kanun maddesinde öngörüldüğü 
gibi, sadece o vatandaşların, - tüccar vatandaş-
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ların, esnaf vatandaşların veyahut çiftçi vatan
daşların- borçlarını tecille iktifa edecek olursak; 
o vatandaşları bir yandan hareketsizliğe, işsizli
ğe, ya da açlığa mahkûm etmiş oluruz. 

O bakımdan arkadaşlarım, konunun bütünü 
ile ve ruhu ile çok ilgili olduğu için, tümü hak
kında görüşlerimi açıklarken bu nokta üzerinde 
özellikle durmayı bir vazife bildim. Bu madde 
konuşulurken, sadece mevcut borçların ertelen
mesi değil, bunun yanında felâkete uğrayan ka
sabada ve köyde hayatın yeniden başlıyabilmesi, 
devam edebilmesi için yeni ve müsait kredilerin 
çiftçi vatandaşa, tüccar veya esnaf vatandaşa 
temin edilebilmesini sağlıyacak tadil önergesini 
bu ek madde konuşulurken vermek istiyorum. 
Daha şimdiden kanunun tümü hakkında görüş
lerimi açıklarken bu nokta üzerinde dikkatle 
durulmasını hassaten bütün arkadaşlarımdan ri
ca ediyorum. Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi vardır, oku
tuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Durum tavazzuh etmiştir. Kifayetin oya ar

zını teklif ederim. 
Saygılarımla. 

Samsun 
Fevzi Ceylân 

BAŞKAN — Kifayeti oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

^Tasarıda ivedilik teklifi vardır. İvediliği oy-, 
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Umumi hayata müessir âfetler dolayısiyle alı
nacak tedbirlerle yapılacak yardımlara dair 
15 . 5 . 1959 gün ve 7269 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 

maddeler eklenmesi hakkında Kanun 
MADDE 1. — Umumi hayata müessir âfet

ler dolayısiyle alınacak tedbirlerle yapılacak 
yardımlara dair olan 15 . 5 . 1959 gün ve 7269 
sayılı Kanunun 1, 2, 3, 4, 6, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 36, 39, 40, 
42, 43 ve geçici 6 ve 7 nci maddeleri aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

GENEL HÜKÜMLER 
Madde 1. — Deprem (Yer sarsıntısı), yan

gın, su baskını, yer kayması, kaya düşmesi, çığ 
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ve benzeri âfetlerde; yapıları ve kamu tesisleri 
genel hayata etkili olacak derecede zarar gö
ren veya görmesi muhtemel olan yerlerde alına
cak tedbirlerle yapılacak yardımlar hakkında 
bu kanun hükümleri uygulanır. 

Âfete uğrayan meskûn yerlerin büyüklüğü, 
o yerin tamamında veya bir kesiminde yıkılan, 
oturulamaz hale gelen bina sayısı, zarar gören 
yapı ve tesislerin genel hayata etki derecesi; 
mahallî ekonomik ve sosyal özellikleri, zararın 
kamu oyundaki tepkisi, normal hayat düzenin
deki aksamalar ve benzeri hususlar göz önün
de tutulmak suretiyle âfetlerin genel hayata 
etkililiğine ilişkin temel kurallar, İçişleri, Ma
liye ve İmar ve İskân bakanlıklarınca hazırla
nacak bir yönetmelikle belirtilir. 

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

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

NİHAT DİLER (Erzurum) — Söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın Diler, sizin 2 nci mad
de hakkında bir tadil teklifiniz var. Bu madde 
hakkında da mı söz istiyorsunuz? Buyurun. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Muhterem 
Başkan, muhterem arkadaşlar; 

Geçici Komisyonun kaleme almış olduğu 1 nci 
maddenin 3 ncü fıkrası tam mânasiyle vazıh de
ğildir; «Yukarıda yazılı âfetlerin meydana gelme
si halinde veya muhtemel olması halinde zararın 
ve yerin genel hayatına etkili olup olmadığına 
İmar ve İskân Bakanlığının yönetmelik esasla
rına göre yapacağı teklif üzerine Bakanlar Ku
rulunca karar verilir.» diyor. Burada zararın 
meydana gelmesi halini İmar ve İskân Bakan
lığı şu veya bu yönlerden öğrenebilir, fakat 
muhtemel bir zararın olup olmıyacağını İmar ve 
İskân Bakanlığının doğrudan doğruya öğren
mesine imkân ve ihtimal yoktur. Ancak ilgili
lerin ihbar etmesi neticesinde muhtemel bir za
rarın meydana gelebileceği anlaşılabilir. «İlgili-
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lerin ihbar etmesi ile» sözünün yahut da keli
melerinin buraya ilâvesi suretiyle ancak madde 
vuzuh kazanmış olabilir. 

Bu yönden bir değiştirge önergesi vereceğim. 
Maddenin vuzuha kavuşması bakımından öner
gemin kabulünü arz ve istirham ederim. Aksi 
halde madde anlaşılamaz. Çünkü, zarar meyda
na geldiği takdirde şu veya bu sebeplerle ilgi
liler bildirmeseler bile, İmar İskân Bakanlığı o 
yerin kaymakamlığından veya muhtarlarından, 
resmî şahıslardan zararın meydana geldiğini öğ
renebilir. Fakat muhtemel bir zararın vukuunu 
veyahut da vukuu muhtemel bir zararın meyda
na gelebileceğini ne şekilde öğrenebilir?.. Bunu 
ancak ilgililer bildirdiği takdirde, ilgililer ihbar 
ettiği takdirde öğrenilmesi imkân dâhiline gire
bilir. Bu itibarla ihbarını, maddenin vuzuha ka
vuşması bakımından, buraya konulması gerek
mektedir. Önergemin kabul edilmesini arz ve is
tirham ederim. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Diler, önergenizi rica 
ediyorum. Daha yazacak mısınız efendim? 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Komisyon ka
tılıyor mu efendim? 

BAŞKAN — Ne bilsinler? Daha önergenizi 
okutacağız da ondan sonra Komisyona soraca
ğız. 

Muhterem arkadaşlar, maddeler üzerinde 
önerge verecek arkadaşlarımızın önergelerini da
ha evvel tanzim etmelerini rica ediyorum. Vakit 
kaybetmemek için bu şarttır. 

Sayın Diler'in önergesini okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 1 nci maddesinin 3 ncü fıkrasının, 

«İlgililerin ihtarı ile İmar İskân Bakanlığı» şek
linde düzeltilmesini arz ve teklif ederim. 

Erzurum 
Nihat Diler 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim? 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ RÜŞTÜ ÖZAL 
(Konya) — Komisyon katılmıyor efendim. İh
bara talik edildiği takdirde hizmetin aksaması 
muhakkaktır. İhbar olmasa da Bakanlık vazife
sini yapmaya amade olmalıdır. Bu bakımdan ka
tılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
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Önergeyi oya sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 
1 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmiyenler... 1 nci madde kabul edil
miştir. 

Madde 2. — Su baskınına uğramış veya uğ
rayabilir bölgeler, İmar ve İskân Bakanlığının 
teklifi üzerine su işlerini yürüten Bakanlıkça; 
yer sarsıntısı, yer kayması veya düşmesi ve çığ 
gibi âfetlere uğramış veya uğrayabilir bölgeler 
ise, îmar ve İskân Bakanlığınca tesbit ve bun
lardan şehir ve kasabalarda meydana gelen ve 
gelebileceklerin sınırları İmar Plânına, İmar 
Plânı bulunmayan kasaba ve köylerde de belli 
edildikçe harita veya krokilere işlenmek sure
tiyle, âfete mâruz bölge olarak İmar ve İskân 
Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulun
ca kararlaştırılır ve bu suretle tesbit olunan sı
nırlar, İmar ve İskân Bakanlığının isteği üze
rine ilgili valiliklerce mahallinde ilân olunur. 

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

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı?.. Yok. Sayın Diler arkadaşımızın bir 
önergesi vardır, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının ikinci maddesindeki, «Su işlerini 

yürüten Bakanlık» tâbiri yerine, «Devlet Su İş
lerine bağlı bulunduğu Bakanlık» şeklinde dü
zeltilmesini arz ve teklif ederim. 

Erzurum 
Nihat Diler 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON ADINA RÜŞTÜ 

ÖZ AL (Konya) — Efendim, bizim tetkik sıra
mızda DSİ'nin hangi bakanlığa bağlı olduğu sa
rih olarak belli değildi. Hâlâ da Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanlığının teşkilât Kanunu 
çıkmamıştır. Komisyonumuz bu bakımdan tered
düt etmekteydi. Fakat bu şekliyle katılmakta 
mahzur görmüyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor. Önergeyi 
kabul edenler... Kabul etmiyenler... önerge ka
bul edilmiştir. 
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Maddeyi kabul buyurduğunuz önerge ile bir

likte oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... İkinci madde kabul edilmiştir. 

Madde 3. — İkinci maddeye göre ilân edi
len âfet bölgelerinde yeniden yapılacak, değişti
rilecek, büyütülecek veya esaslı tamir görecek 
resmî veya özel bütün yapıların tabi olacağı tek
nik şartlar, İmar ve İskân ve Bayındırlık ba
kanlıklarınca hazırlanacak bir yönetmelikle tes
bit olunur. 

Belediye teşkilâtı olan yerlerde belediyeler, 
olmıyan yerlerde ilgili teknik elemanlardan fay
dalanmak suretiyle vali ve kaymakamlar bu yö
netmelik esaslarının uygulanmasını sağlamakla 
yükümlüdürler. 

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

Yer kayması, kaya düşmesi, çığ gibi âfet
lere uğrayabilecek meskûn yerlerde alınacak 
önleyici tedbirler, İmar ve İskân Bakanlığınca, 
su baskınına uğrayabilecek yerlerde ise, su iş
lerini yürüten Bakanlıkça alınır. Bu işlere iliş
kin ödenek, tedbirleri almakla görevli Bakan
lıkça karşılanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Bu mad

de de 2 nci maddede kabul edilen önergeye gö
re değiştirilmesi lâzımdır. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ EÜŞTÜ 

ÖZAL (Konya) — Evet efendim, o şekilde dü
zeltilmesini bilhassa istirham ediyoruz. 

BAŞKAN — İkinci maddede kabul buyur
duğunuz önergenin kabulü şekliyle bu üçüncü 
maddenin değiştirilmesine Komisyon katılıyor. 
Bu şekliyle maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Üçüncü madde 
kabul edilmiştir. 

Madde 4. — İçişleri, İmar ve İskân, Bayın
dırlık, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Tarım ba
kanlıklarınca âcil "yardım teşkilâtı ve program
ları hakkında genel esasları kapsıyan bir yö
netmelik yapılır. 

Bu yönetmelik esasları dairesinde âfetin 
meydana gelmesinden sonra yapılacak kurtar
ma, yaralıları tedavi, barındırma, ölüleri göm
me, yangınları söndürme, yıkıntıları temizle
me ve felâketzedeleri iaşe gibi hususlarda uy-
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gulanmak üzere görev ve görevlileri tâyin, top
lanma yerlerini tesbit eden bir program vali
liklerce düzenlenir ve gereken vasıtalar hazır
lanarak muhafaza olunur. 

Bu programların uygulanması, valiliklerce 
kurulacak kurtarma ve yardım komitelerince 
sağlanır. 

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

ilçe, bucak ve köylerde tafsilâtlı çalışma 
muhtıraları ve uygulama programları tasdikli il 
muhtıra ve programlarındaki esaslar dairesin
de ilçelerde kaymakamlar, bucak ve köylerde 
bucak müdürleri tarafından düzenlenir; il kur
tarma ve yardım komitesinin incelemesinden 
sonra valilerin onayı ile kesinleşir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... 4 ncü madde kabul edil
miştir. 

Mülkiye âmirlerine verilen olağanüstü yetki
ler : 

Madde 6. — Genel hayata etkili âfetlerin 
meydana gelmesinden sonra vali ve kaymakam
lar (Askerler ve hâkim sınıfında bulunanlar ha-
ricolmak üzere) 18 - 65 yaş arasındaki bütün 
erkeklere görev vermeye, bedeli, ücreti veya ki
rası sonradan ödenmek üzere canlı, cansız, res
mî ve özel her türlü taşıt araçlarına ve gerek
li makina alât ve edevatına elkoymaya ve hiç
bir kayda ve merasime tabi olmaksızın tedavi, 
kurtarma, yedirme, giydirme ve barındırma ve 
bu gibi işlerin gerektirdiği âcil satmalmaları 
yapmaya, Devletçe, mahallî idarelere, evkafa, 
İktisadi Devlet Teşekkülleri ile bunlara bağlı 
kurumlara ilişkin her türlü taşınmaz malları; 
yetmemesi halinde de diğer tüzel kişiler ile ger
çek kişilere ait, bina, konut ve müştemilâtı ile 
bahçe ve arsa gibi araziyi geçici olarak işgale 
yetkilidir. 

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

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

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... 6 ncı madde kabul edil
miştir. 

Âfet bölgelerinde yapılacak teknik işler : 
Madde 13. — a) Âfetten sonra, İmar ve İs

kân ve Bayındırlık bakanlıkları ile varsa ma
hallî belediye fen elemanından kurulacak fen 
heyetleri tarafından âfetin meydana geldiği 
arazinin durumu ile resmî ve özel bütün yapılar 
ve kamu tesisleri incelenerek düzenlenen hasar 
tesbit raporu değerlendirilmek üzere İmar ve İs
kân Bakanlığına, bilgi için de Bayındırlık Ba
kanlığına gönderilir. 

Arazinin tehlikeli durumu ve binaların gör
düğü hasar bakımından yıktırılması ve boşaltıl
ması gerekenler hakkında, o il ve ilçenin en bü
yük mülkiye âmirine ayrı bir rapor verilir. Bu 
makamlarca böyle binalar derhal boşalttırılır. 
Yıkılması gerekenler için en çok 15 gün süre 
verilerek tehlikenin giderilmesi sahiplerine bil
dirilir. Mahallinde sahibi bulunmadığı takdirde 
durum, mahallî vasıtalarla ilân edilmek suretiy
le, bildiri yapılmış sayılır. 

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

Süresinde itiraz olunmıyan, yahut itiraz olu
nup da idare kurullarınca yıkılması onaylanan 
binaları mal sahibi yıkmadığı takdirde, bu bi
nalara elkonularak yıkma parası yıkıntıdan el
de edilecek malzeme bedelinden ödenmek üze
re, mahallin en büyük mülkiye âmirinin emri 
ile yıktırılır. 

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

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

c) Resmî daire ve müesseselere ait binalar- I 
dan bu madde gereğince yıktırılması gereken
ler, yıkma masrafları ilgili daire ve müessese-
lerce sonradan karşılanmak şartiyle, fon hesa
bından ödenerek yıktırılır. I 

ç) Yer kayması, kaya düşmesi gibi âfetler- I 
de, tehlikenin devamı veya tekrarı ihtimali üze
rine boşaltılan binaların tehlikeye karşı kesin 
tedbir alınıncaya kadar işgaline veya hasara 
uğrıyanlarm tamirine müsaade edilmez. Tedbir I 
almamıyacağma karar verildiği takdirde tehli
keli mahal içindeki binalar, yukardaki esaslar 
dâhilinde yıktırılır. İmar ve İskân Bakanlığın
ca âfete karşı arazide gerekli tedbirlerin alın- I 
ması tehlikeye mâruz yapıların yıkılması ve I 
topluluğun başka yere taşınmasından daha eko
nomik görülürse, bu tedbirlerin alınması için 
lüzumlu ödenek 33 ncü maddede yazılı fondan 
ödenir. Tehlikenin giderilmesiyle ilgili tedbirler 
için yapılan harcamalar borçlanmaya tabi tutul
maz. 

d) Âfete uğramış yahut uğraması muhte- I 
mel yerlerde âcil barınma ihtiyacını karşıla
mak üzere, İmar ve İskân Bakanlığınca kiralık 
binalar tutulabileceği gibi, bu maksat için ge
çici ve portatif barakalar da yaptırılabilir veya 
satmalmabilir. Kiralık binalar ile geçici ve por
tatif barakalarda barındırılan muhtaç afetzede
lerden en çok 3 ay süre ile kira alınmaz. Bu sü
renin bitiminden sonra ilgililer İmar ve İskân 
Bakanlığınca takdir edilecek kirayı ödemeye 
mecburdurlar. Yeniden bina yaptırılmasını iste-
miyenler, her ne sebeple olursa olsun, bu yer
lerde en çok bir yıl oturabilirler. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... 13 ncü madde kabul edil
miştir. 

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

Belediyesi olan yerlerde belediyeler, olmı-
yan yerlerde ihtiyar meclisleri bu yasaklanmış 
âfet bölgesi hükmünü uygulamakla görevlidir. 
Hilâfına hareket edildiği takdirde yapılmış ve
ya yaptırılmakta olan binalar vali ve kayma
kamların emri ile yıktırılır. 

Yasaklanmış âfet bölgesi sınırları, alınacak 
tedbirlerle tehlikenin önlenmesi oranında daral
tılır veya tamamen kaldırılır. Bu hususta aynı 
şekilde duyurulur. 

' BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyenL 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... 14 ncü madde kabul edil
miştir. 

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

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

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

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

Yukarda yazılı hallerde veya yerinin değiş
tirilmesi gereken şehir ve kasabalarda ilgilile
rin âfetten masun yerlerde gösterilecek arsalar 
üzerinde, ilk barınma tedbiri olarak geçici ba
raka inşasına izin verilebilir. Bu türlü geçici in
şaatın, imar plânı olan yerlerde, âfetin vuku
undan; imar plânı olmıyan veya değiştirilen ve
ya yerleri değiştirilecek olan şehir ve kasaba
larda, yeni plânların onanmasından itibaren bir 
yıl içinde sahipleri tarafından yıkılması, mecbu
ridir. Aksi halde masrafları yıkıntı bedelinden 
ödenmek üzere mahallin en büyük mülkiye 
âmirinin emri ile belediyelerce yıktırılır. . Bu 
bir yıllık süre zaruret halinde ilgili valiliğin 
teklifi üzerine İmar ve İskân Bakanlığınca ge
rektiği kadar uzatılabilir. 
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BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, okuttu

ğum tasarı basılı, arkadaşlarımızın hepsinin 
gözlerine konulmuş, dağıtılmıştır. Okumak şek
lini hepiniz takibedebilirsiniz önünüzde, eliniz
de bulunan tasarılarla. («Çabuk okunuyor, ta-
kibedemiyoruz» sesleri.) Okuyoruz, takip buyu
run, ben burada takibediyorum. Siz de benim 
gibi yapınız lütfen. 

Madde hakkında söz istiyen?.. Yok. Madde
yi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... 15 nei madde kabul edilmiştir. 

O derece takibediliyor ki, meselâ Çelikbaş, 
3 ncü maddeyi okuttuğumuz zaman 2 nei mad
dede kabul ettiğimiz hususun burada kabul edil
mesi için işaret dahi etti. Evet, takibediliyor. Bu
yurunuz rica ederim. 

Âfet bölgelerindeki bir topluluğun kaldırıla
rak başka yerlere taşınması : 

Madde 16. — Genel hayata etkili âfetlerden 
önce veya sonra kesin lüzum üzerine meskûn 
bir topluluğun bir kısmının veya tamamının 
kaldırılarak başka mahallere toplu olarak ve
yahut dağıtılarak yerleştirilmesi; İçişleri, Ma
liye, Bayındırlık, Sağlık ve Sosyal Yardım, 
Tarım, Millî Eğitim, Sanayi, İmar ve İskân ve 
köylerde Köy İşleri Bakanlıkları mütehassıs 
temsilcilerinden kurulacak bir kemitece ince
lendikten sonra Bakanlar Kurulu kararı ile 
İmar ve İskân Bakanlığı tarafından yaptırılır. 

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

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

Verilen bu kredi, yıllık eşit taksitler halin
de tahsil olunur. Vâdesinde tahsil olunamıyan 
taksitlerden % 5 (yüzde beş) nisbetinde gecik
me faizi alınır. 

Ancak, yerleştirilen bu ailelerden konut kre
disi verilenlere o tarihteki geri kalan borçları 
konut kredisine ilâve edilerek tahsil edilir. 

2 7 . 1965 O : 1 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 

Buyurun Sayın Diler. Biraz istical buyurun Sa
yın Diler. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — 16 nei mad
denin âfete uğrayanların nakilleri tesbit edilir
ken, «bunlara yardım yapılacak» deniyor ve 
yardım yapılırken nakdi olarak bin ve iki bin 
liradan bahsediliyor. Ailelerin nüfus vaziyeti 
göz önüne getirilmiyor. Ailelerin nüfus vazi
yeti göz önüne getirilmeyince, bir adaletsizlik 
durumu hâsıl oluyor. Bu hususta komisyonun 
görüşünü öğrenmek isterim. Bâzı aileler var
dır ki iki nüfusludur, bâzı aileler vardır ki 
10 - 15 nüfusludur. 15 nüfuslu bir aile için de 
bin veya iki bin lira, iki nüfuslu bir aile için de 
bin veya iki bin lira paranın tahsis edilmesi 
mutlak mânada bir adaletsizlik meydana geti
recektir. Acaba komisyonun bu husustaki gö
rüşü nedir? Bunu öğrenmek istiyorum. Öğ
rendikten sonra tekrar görüşümü açıklıyaca-
ğım. Hürmetlerimle. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ RÜŞTÜ 
ÖZAL (Konya) — Müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ RÜŞTÜ 

ÖZAL (Konya) — Efendim, metinde mevcudo-
lan bin ve iki bin rakamı tavanları ifade et
mektedir. Nüfusa, nakil mesafesine ve görüle
cek diğer lüzuma göre bu tavanlar esas olmak 
üzere bir yardım yapılması bahis mevzuudur. 
Nüfus da bunun içinde mütalâa edilebilir. Bir 
endişe varit değildir. İki bin liraya kadar. 

BAŞKAN — Şu halde arkadaşımız da tat
min olunmuş bulunuyor. Madde hakkında baş
ka söz istiyen var mı ? 

Buyurun Sayın Çelikbaş. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Geçici Ko

misyon metninde Köy İşleri Bakanlığından 
bahsedilmiş. Halbuki Hükümetten gelen ta
sarıda bu yoktur. Köy İşleri Bakanlığı teşki
lât Kanunu çıkmadığına göre komisyon bura
da da uygun görmez mi «Bu işlere bakan Ba
kanlık» desek çünkü Hükümetten gelen tasarı
da yoktur. 

BAŞKAN — Komisyon 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ RÜŞTÜ 

ÖZAL (Konya) — Hükümet tasarısı bir hay
li eski tarihi taşır. Sayın Çelikbaş müşahade 
buyurmuş olacaklardır, o zaman Köy İşleri 
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Bakanlığı mevcut değildi. Tasarının hazırlan- I 
dığı sırada Köy İşleri Bakanlığı yok idi efen
dim. Biz Köy İşleri Bakanlığının fiilen ku
rulmuş olmasını düşündük, Teşkilât Kanunu
nun olmaması başka, Köy İşleri Bakanlığının 
mevcudolması başka. Binaenaleyh, biz lüzumlu 
gördük ve koyduk. Bir mahzuru olduğunu 
da sanmıyoruz. 

BAŞKAN — Hçr ne kadar teşkilât kanunu 
çıkmadıysa da, komisyon tetkik ederken. Köy 
İşleri Bakanlığı mevcut idi, diyorlar, Hükü
met tasarısı hazırlanırken Bakanlık mevcut 
değilmiş. Saym Çelikbaş'm başkaca bir sözü 
var mı? 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Efendim, 
bu bir tatmin ediş tekniğidir. Ama, ben şahsan 
tahmin etmiyorum ki, teşkilât kanunu çıkmı-
yan bir bakanlığın adı geçerek kanunlarda 
yer alsın. 

BAŞKAN — Bir teklifte bulunsanız efendim. 
Lütfen bir önerge yazınız. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ RÜŞTÜ 
ÖZAL (Konya) — Bir teklifte bulunurlarsa 
düşünürüz. «Ve köylerde Köy İşlerine Bakan» 
derlerse olur zannediyorum. 

BAŞKAN — Saym Diler, buyurunuz. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Saym Ko
misyon Başkanının beyanına göre, yer değiş
tirmelerinde ailelere tahsis edilecek para mik
tarı ilçe dâhilinde ise 1 000 lira, harice çıktığı 
takdirde 2 000 lirayı geçmemek kaydiyle bir 
tavan olarak tesbit edilmiştir. İlçe dâhilinde 
belki 1 000 lira hakikaten bir aileyi nakledebi
lir. Fakat ilçe dâhilinde değilse, hele ilçe de 
uzak olduğu takdirde 2 000 lira 15 nüfuslu veya 
20 nüfuslu bir aileyi acaba nakledebilecek bir 
durumda mıdır? Bu kıstasları neye göre tes
bit etmişlerdir. Komisyonun bu husustaki gö
rüşlerini öğrenmek isterim. 

BAŞKAN — Efendim komisyon bu husus
taki görüşlerini söylediler. Sizin ilâve ede
cek bir teklifiniz varsa lütfen. 

Sizin bir ilâveniz vardı, Saym Çelikbaş 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Şu şekil

de tesbit ettim. «Ve köylerde köy işlerine ba
kan bakanlık mütehassıs temsilcilerinin iştira
kiyle kurulacak» ibaresi ilâve edilsin. 

BAŞKAN — Komisyon bu şekildeki değişik
liği muvafık buluyor mu? 
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KOMİSYON ADINA RÜŞTÜ ÖZAL (Kon

ya) — Sonundaki bakanlıkların, çoğul olarak 
kalması şarttır. Çünkü diğer bakanlıkları da 
ifade ediyor. Köylerde Köy İşlerine Bakan
lıktan mütahassıs temsilcilerinden diyebili
riz. 

BAŞKAN — O şekilde tesbit edip buraya 
gönderiniz Sayın özal Diler, bir teklifiniz var 
mı?; 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Komisyon 
açıkladıktan sonra. 

BAŞKAN —• Komisyon açıklıyacağmı söy
ledi. Teklifiniz var mı? Yok. Komisyon, Nihat 
Dilerin sözüne karşı bir diyeceğiniz var mı? 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ RÜŞTÜ ÖZAL 
(Konya) — Kanunun başından sonuna kadar 
yaptığının hepsi ancak bir çareden ibarettir. 
Bir felâketin kaldırılması, bir felâketin tama
mının karşılanması bahis konusu değildir, 
maalesef.' Ancak yardım imkânları üzerinde 
durulmaktadır. Bu kadarlık bir yardımın da 
kâfi gelebileceğine komisyon kaanidir. Çünkü, 
bu türlü taşınmalar toplu halde ve birtakım 
vasıtalardan faydalanılarak yapılacağına göre 
bu rakamların maksadı temin eder olduğuna 
kaaniiz efendim. 

BAŞKAN — Evet, komisyon böyle mütalâa 
etti. Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Saym Çe
likbaş'm verdiği ve komisyonun tasvibettiği 
ve kabul edilen değişiklik önergesiyle bir
likte maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler.. 16 ncı madde kabul edil
miştir. 

Kıymet takdiri, parselleme ve dağıtma : 
Madde 17. — Âfet bölgelerinde hasara uğ-

rıyan veya uğraması muhtemel kısımlar içinde 
bulunan taşınmaz mallarla İmar ve İskân Ba
kanlığınca üzerinde bina yaptırılmak üzere tes
bit edilen veya yasaklanmış olan bölgelerdeki 
taşınmaz malların kıymetleri aşağıdaki mad
delerde gösterildiği şekilde takdir ve tesbit 
edilir. 

Bu kıymetlere göre taşınmaz mallar için bi
rer kıymet belgesi tanzimine ve bu belgelerin 
sahiplerine verilmesi karşılığında sözü geçen 
taşınmaz malları Hazine adına tescil ettirmeye 
İmar ve İskân Bakanlığı yetkilidir. 

Ancak, yasaklanmış âfet bölgesi olarak tes
bit edilen yerler içinde kalan şahıslara ait gay-
rimenkullerden, 
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a) Âfete uğrıyanlar veya uğraması muh- I 

temel olanlar, aynı koy veya belediye sınırlar] I 
içinde bir yere taşındıkları takdirde, arsalar] I 
hariç, yalnız sağlam kalan binalarına kıymet I 
belgesi verilir. I 

b) Aynı koy veya belediye sınırları dışm- I 
da kalan başka bir mahalle nakledileceklerin I 
ise, arsalarına veya sağlam binalarına karşı- I 
lık kıymet belgesi verilir. Bu bina ve arsalar I 
Hazineye geçmiş sayılır. I 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Madde hakkında komisyonun bir teklifi I 
var, okutuyorum. I 

Yüksek Başkanlığa I 
Görüşülmekte olan tasarının 17 nei madde- I 

sinin fıkrasının bitiminden sonra gelen cüm
lenin, fıkranın devamı şeklinde düzeltilmesini I 
arz ve teklif ederiz. I 

Konya I 
Komisyon Sözcüsü Büstü Özal I 

BAŞKAN — Komisyonun teklifini oyları- I 
za sunuyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler... I 
Kabul edilmiştir. I 

17 nci maddeyi, kabul buyurduğunuz deği- I 
siklikle birlikte oyunuza sunuyorum. Kabul I 
edenler... Etmiyenler... 17 nci madde kabul edil- I 
mistir. I 

Madde 1.8. — Bu kanuna göre âfet sebe
biyle İmar ve İskân Bakanlığınca lüzum görü- I 
lecek yerlerin kadastrosu ilânların yapılma
sına ve kadastro komisyonlarının kurulmasına I 
lüzum kalmaksızın kadastro postaalrına beledi- ; 
yece veya köy ihtiyar heyetince iki bilir kişi I 
verilmek ve taasrruf ettikleri, mahallî kadast- I 
ro müdürü ve tapu memuru tarafından ifa 
olunmak suretiyle 2613 saydı Kadastro ve Ta- I 
pu Tahrir Kanununa göre öncelikle Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğünce yaptırılır. 

Kadastro sonucunu belirten cetveller, bele- I 
diye başkanının veya köy ihtiyar heyetinin 
çalıştıkları binaların kapısına uygun yerlere I 
(3) gün süreyle asılır, ve keyfiyet mahallinde 
mûtat vasıtalarla ilân olunur. Bu süre sonun
da tesbitler kesini esir. I 

Anlaşmazlıklar mahallî mahkemelerce hal-
lonulur. 

Sözü edilen kadastro işlerine ilişkin uygu- I 
lama, İmar ve İskân Bakanlığı ile Tapu ve Ka
dastro Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Ba- I 
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sanlık arasında müştereken tesbit edilecek 
esaslar dâhilinde yapılır. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Efendim, 
madde hakikaten kadstro güçlüğünü bertaraf 
etmek için, pratik bir tedbir getirmiştir: 

«İmar ve İskân Bakanlığınca lüzum görüle
cek yerlerin kadastrosu, ilânların yapılmasına 
ve kadastro komisyonlarının kurulmasına lü
zum kalmaksızın kadastro postalarına beledi
yece veya köy heyetince bilirkişi verilmek ve 
tasarruf ettikleri, mahalli kadastro müdürü 
ve tapu memuru tarafınadn ifa olunmak sure
tiyle 2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tahrir Ka
nununa göre öncelikle Tapu Kadastro Genel 
Müdürlüğünce yaptırılır.» diyor. 

Tapu kadastro postalarından ne kasde-
diliyor? Onu anlıyamadım. Yani diğer sahalar
da çalışan kadastro teknisyenleri mi? Tek
nisyenler ne şekilde temin edilebilecektir? Bu 
vazıh değildir. Bunun da açıklanmasını istir
ham ediyorum. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ RÜŞTÜ 

ÖZAL (Konya) — Tapu kadastro işlerini yapan 
ekiplerin mâruf ve müseccel adlarıdır bunlar. 

BAŞKAN — Bu şekilde adları olduğu için 
başkaca bir değiştirmeye lüzum görmüyorsu
nuz. 

Madde hakkında başka söz istiyen yok
tur. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... 18 nci madde kabul edilmiştir. 

Madde 19. — 17 nci macldeki taşınmaz 
malların bedelleri, köylerde köy ihtiyar heyet
lerinden bir kişi, mahallin en büyük mülkiye 
amirince görevlendirilecek bir fen elemanı ve 
mahallî maliye veya tapu teşkilâtından bir ki
şiden, şehir ve kasabalarda ise belediye meclisi 
üyelerinden bir, mahallî maliye veya tapu teş
kilâtından bir ve en büyük mülkiye amirince 
görevlendirilecek bir teknik, elemandan meyda
na gelecek üç kişilik komisyon marifetiyle 
takdir ettirilir. Teknik eleman bulunmıyan 
yerlerde bu işlerden anhyan bir kimse komis
yona alınır. Komisyonlar mahallin en büyük 
mülkiye âmirleri tarafından teşkil edilir. Ko
misyonlar aralarında seçecekleri başkanın baş
kanlığında çalışır ve çoğunluğa göre karar ve
rir. 

Sözü geçen taşınmaz malların yüz ölçüleri
ni, özelliklerini ve takdir edilen bedeli içine 

— 52 — 



M. Meclisi B : 139 
alan cetveller, 10 gün süre ile, mahallî imkân 
ve şartlara göre ilân olunur. 

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

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Kabul edenler.. Kabul etmiyenler... 19 ncu 
madde kabul edilmiştir. 

Madde 21. — Âfet bölgesi içinde ve dışın
da tesbit olunan imar ve iskân alanları içinde
ki taşınmaz mallardan Hazineye, özel idareye, 
belediyeye, köy tüzel kişiliğine veya katma 
bütçeli dairelere ait olanlardan (Vakıflar Ge
nel Müdürlüğü taşınmaz malları ile Hazineye 
ait taşınmaz mallardan bir kamu hizmetine 
tahsis edilenler hariç) ihtiyaca tekabül eden 
miktarı İmar ve İskân Bakanlığının isteği üze
rine bedelsiz olarak bu işe tahsis ve temlik 
olunur. 

Âfet sahaları içinde ve dışında yeniden ku
rulacak iskân yerleri (Şehir, kasaba, köy) ile 
mevcut iskân sahalarına yapılacak eklemeler 
için, yukarıdaki hükümler dairesinde arazi te
mini mümkün olmıyan hallerde (Normal geliş
me alanlarına öncelik verilmek şartiyle) arazi 
ve bina satmalmabileceği gibi, kamulaştırma 
mevzuatı dâhilinde, kamulaştırma da yapılabi
lir. 

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

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 21 nci 
madde kabul edilmiştir. 

Madde 22. — 17 ve 21 nci maddeler gere
ğince sağlanan taşınmaz mallar, birleştiril
dikten sonra İmar ve İskân Bakanlığınca onan
mış imar ve istikamet plânlarına göre parselle
re ayrılır. Bu suretle meydana gelen parseller 
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adı geçen Bakanlığın isteği üzerine ilgili tapu 
dairesince tescil olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Kabul edenler... Kabul etmiyenler.. 22 nci 
madde kabul edilmiştir. 

Madde 23. — Hazine mülkiyetine geçen ar
salardan İmar ve İskân Bakanlığınca görülen 
lüzum üzerine toplu inşaat yapılmıyan yerler
de, bu kanundan faydalanacak olanlardan ya
pısını belli süre içerisinde yapmayı taahhüde-
dcnlere noter huzurunda kur'a çekilerek arsa
ları verilebileceği gibi bunlara ayrıca teknik, ve 
borçlandırmak suretiyle yapı malzemesi ve pa
ra yardımı da yapılabilir. 

Üzerinde toplu inşaat yapılacak veya yuka
rıdaki fıkraya göre verilecek arsaların bedelle
ri, 19 ncu maddede yazılı komisyonca tesbit 
edilir. 

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

Kıymet belgesi sahiplerinden bina yapmaya
caklara istedikleri takdirde arsa verilebilir. 

îmar plânında kamu hizmet ve tesisleriyle 
ibadet yerleri için gösterilen yerler İmar ve 
İskân Bakanlığının izni ile ilgili müesseselere 
bedelsiz olarak verilir. 

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

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Yok. 

Cevdet Oskay arkadşımızm önergeleri var
dır, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Madde 23, ikinci bendine aşağıdaki fıkra

nın konulmasını teklif ederim: 
«Bu bedel, o yerin istimlâk kıymetinin yüz

de 50 fazlasını geçemez.» 
Muğla 

Cevdet Oskay 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
İMAR VE İSKÂN KOMİSYONU BAŞKA

NI RÜŞTÜ ÖZAL (Konya) — Tetkik etmek 
üzere bir kaç dakikalığına bize vermenizi istir
ham edeceğim. 
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BAŞKAN — Size bunu verelim, diğer mad

deleri biz okurken siz de tetkik edersiniz. 
Madde 27. — inşa edilecek binalar için 

yapılacak harcamalar ile, üzerine bina yapılan 
arsaların bedelleri o binaların maliyetini teş
kil eder, harita alımı, imar plânı ve proje dü
zenlenmesi, »araştırma ve gerekli teknik yardım 
giderleri ile yeniden yapılacak veya tamir 
edilecek kamuya ait yol, su, elektrik ve ka
nalizasyon tesisleri giderleri borçlandırmaya 
tabi tutulmaz. 

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

Kıymet belgelerindeki bedellerin fazla ol
ması halinde aradaki fark sahiplerine ödenir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Yok. Kabul edenler... Etmiyenler... 
27 nci madde kabul edilmiştir. 

Madde 28. — Bu kanundan faydalanmak 
suretiyle kendileri için bina yaptırılmasını isti
yen] erin, İmar ve İskân Bakanlığınca yapıla
cak yardıma dair o yerde yapılan ilândan iti
baren iki ay içinde mahallin en büyük mülkiye 
âmirine yazılı müracaatta bulunmaları ve taah
hütname vermeleri mecburidir. 

Kamulaştırma sahasındaki bina sahipleri 
için bu süre kamulaştırma kararının kendileri
ne bildirilmesi veya ilân tarihinden itibaren he
saplanır. 

ihale suretiyle yapılacak inşaatlarda ihale 
tarihinden, emanet usuliyle yapılacak inşat
larda inşaata başlandıktan sonra imar ve is
kân Bakanlığınca haklı görülmiyecek bir se
beple taahhüdünden dönenlerden, kusurlarının 
derecesine göre, 500 liradan 2 000 liraya ka
dar tazminat alınarak fona yatırılır. 

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

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Kabul edenler... Etmiyenler... 28 nci 
madde kabul edilmiştir. 
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Madde 29. — Yıkılan, yanan veya ağır ha

sara uğrıyan veya uğraması muhtemel olan bi
nalarda ve imar plânları gereğince kamulaştı
rılmasında zorunluk bulunan yerlerdeki bina
larda birlikte oturan aile fertlerine ve mirasçı
ların çokluğu halinde bunlara birden fazla bina 
yaptırılamıyacağı gibi, kendisine veya eşine 
ait o yerde aynı cins müstakil başka bir binası 
veya dairesi olanlara da bina tahsis edilemez. 

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

Bina veya işyeri sigortalı ise yapılacak yar
dımdan sigorta tutarı indirilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Kabul edenler... Etmiyenler... 29 ncu mad
de kabul edilmiştir. 

Madde 30. — iştirak veya müşterek mülki
yet halinde bulunan bina için hissedarlarına bu 
kanun hükümlerinden faydalanarak yine aynı 
şekilde hisseli olmak üzere yalnız bir bina yap
tırılır. Ancak, yıkılan yanan, ağır hasara uğ
rıyan, yahut âfetle ilgili kamulaştırma dolayı 
siyle yıktırılması gereken yerlerdeki binalarla 
âfete uğrıyabilecek bölgelerdeki binalarda, bir 
den fazla aile ikâmet ettiği takdirde, her aile 
bu kanun hükümlerinden ayrı ayrı faydalana
bilirler. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Kabul edenler... Etmiyenler... 30 ncu mad
de kabul edilmiştir. 

Madde 31. — Bu kanuna veya âfete ilişkin 
hükümler taşıyan diğer kanunlara göre, yapı
lan, yaptırılan veya yaptırılacak olan binalar
dan türlü sebeplerle artanlar imar ve İskân 
Bakanlığınca aşağıdaki sıraya göre işleme tabi 
tutulur: 

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

b) Evvelce âfetten zarar görüp bu âfetle 
ilgili kanunlardan türlü sebeplerle faydalana-
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mamış bulunan o yerdeki konutsuz ailelere, 

c) Genel bütçeye dâhil dairelerden âcil 
ihtiyacı bulunanlara tahsis edilmek üzere Mali
ye Bakanlığına, 

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

Maliyet bedelli üzerinden bu kanunun borç
landırma hükümleri uyarınca devredilir. 

Yukarıdaki fıkralar gereğince devir ve tem
lik edilememiş bulunanlar ise genel hükümlere 
göre idare ve tasfiye edilmek ve elde edilen 
hasılat fon hesabına gelir kaydedilmek üzere 
Maliye Bakanlığına devredilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyenL 
Yok. Cevdet Oskay'm önergeleri var, okutuyo
rum. 

ISaym Meclis Başkanlığına 
31 nei maddenin (A) 'bendine, «Evvelce tah

sisi yapılanlara» olarak ilâvesiyle tâdilini arz 
ve teklif ederim. 

Muğla 
Cevdet Oskay 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu! 
GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ RÜŞTÜ 

ÖZAL (Konya) — Bir kere daha lütfeder misi
niz, fıkradaki yerini filân bir görelim.. 

BAŞKAN — Bir kere dalha okuyalım... 
(Muğla Milletvekili Cevdet Oskay'm önerge

si tekrar okundu.) 
BAŞKAN — iSaym Oskay, buyurun kısaca 

bir izah yapın da Kom'isyon tatmin olsun. 
CEVDET OSKAY (Muğla) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri. Çok acele çıkan 7010 
sayılı Kanunda yalnız, «Âfet dolayısiyle yıkılan 
ve ağır hasara uğrıyan ev sahibi ve kiracılara 
hak tanınır.» denmiş. Halbuki, kamulaştırma na
zarı itibara alınmamış, Bakanlığa müracaatımız
da, «Kamulaştırma da bir nevi âfettir. Bu sebep
le kamulaştırma dolayısiyle yıkılan ev sahibi ve 
kiracılar da aynı haktan faydalanacaktır.» de
mişlerdi. Bu'yazı ilân edildi. Kanuni müddet 
zarfında bütün formaliteleri tamamladılar, ev
lere yazıldılar. Bu şahıslara noter huzurunda 
fcur'a çektirildi ve evlerini verdik. Bu evlerin 
içinde yukarda arz ettiğim şekilde, ev alan şa
hıslar şikâyet konusu oldu. İhtilâlden sonra alâ
kalı bakanlığın müfettişleri geldi, tahkikat ya
parak ıbu vatandaşların evlerini almak istediler. 
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İddiama geliyorum: Bu vatandaşlarda diğer

leri gibi bedelimi ödiyerek ev alacaklardır. Esa
sen Hükümetin gayesi evsiz vatandaşı ev sahibj 
yapmak olduğuna göre, resmî evraklarını tamam
lamış, içerisine oturmuş vatandaşlara bu evleri 
bu kanunla bir fıkra olarak kabul edip muzta-
rilperi ev sahibi yapınız, «Dünyada mekân, ahi-
rette iman.» fetvasınca bir kişiyi mesken sahibi 
yapmakla vicdanen huzur duyacak müsterih ola
cak, meskensizlere evleri vermekle hacca gitmiş 
kadar sevap kazanacaksınız. Bendeniz de bu tak
ririme müspet oya vermeniz için rica ve istirham 
ederim. 

BAŞKAN — Edebiyatı bırakınız da, önerge
nizin izahını rica ediyorum, önergeniz hakkında 
bir diyeceğiniz var mı? önergeniz (A) bendine... 

CEVAT OSKAY (Muğla) — (A) bendine 
ilk defa olarak, evvelce tahsisi yapılanlara, «di
ye başlamasını rica ediyorum.» Vatandaşlar içeri
de oturuyorlar. Onları atmıyalım. 

BAŞKAN — Anlaşıldı, Komisyona soralım : 
Komisyon katılıyor mu efendim? 

GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ RÜŞTÜ 
ÖZAL (Konya) — Anladığımıza göre, evvelce 
yapılmış bir tahsis var, bu yanlış tahsisi şimdi 
kanuni hale getirmek istiyor arkadaşımız. Hal
buki istimlâk kanunlarına göre yapılan muame
lelerde, yerine bir bina vermek bahis konusu ol
madığı için biz bu şekilde kalmasını yerinde bu
luyoruz ve önergeye katılamıyoruz. Takdir Yü
ce Heyetin olacaktır. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmı
yor. önergenin nazarı itibara alınmasını oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... önerge kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... 31 nci madde kabul 
edilmiştir. 

Fon teşkili ve fondan yapılacak yardımlar, 
harcama usulleri : 

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

a) Her yıl İmar ve İskân Bakanlığı bütçe* 
'sinin ilgili bölümüne konacak ödenek, 

ib) Hayır kurumları, mahallî idareler, mal 
sandıkları ve sair teşekküller tarafından kabul 
olunacak bu maksada muhassas nakdî iane, te-
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bemı ve hibeler (aynî teberrular doğrudan doğ
ruya Türkiye Kızılay Derneği tarafından kaibul 
edilir ve imar ve îskân Bakanlığının talebi ile 
âfete mâruz bölgelerdeki ihtiyaçlara tahsis olu
nur.) 

İktisadi Devlet 'Teşekküllerinin yıllık safi 
kârlarının % 3 (yüzde üç) ile sermayelerinde 
Devlet veya Devletin iştirak ettiği banka, şir
ket ve müesseselerin ve bunların katıldığı her 
çeşit iştiraklerin bilânçolarındaki safi kârların
dan iştirak paylarına isabet eden kârın % 3 
(yüzde üç) nisbetindeki hisseleri, 

>ç) Borçlulardan borcun ödennıesi için tah
sil edilecek taksit ve faizler, 

d) Fon hesaJbmda tutulan paraların faizleri, 
e) Âfetler dolayısiyle bu kanuna, yalhut 

özel kanunlarına göre Devletçe yapılan veya 
yaptırılan binalardan Türkiye Emlâk Kredi 
Bankasınca satılması gerekenlerden elde edilen 
gelirler (Türkiye Kızılay Derneğine, Milletler
arası Kızılay - Kızılhaç Dernekleri Birliğinin 
çağrısı üzerine yurt dışından yapılan nakdî ve 
aynî yardımlar yukardaki [hükümler dışında
dır.) 

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

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı?.. Buyurun Sayın Çelikbaş. 

F E T H İ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muhterem 
arkadaşlar, bu maddenin (c) bendi, Hükümetten 
gelen şekle göre oldukça genişletilmiş. Filhakika 
fonun teşkilinde çeşitli kaynaklar sayıldıktan son
ra bu (c) bendinde Hükümetten gelen metin şur 
dur: 

«iktisadi Devlet Teşekkülleriyle, en az yarı 
sermayesi Devlet elinde bulunan banka ve mües
seselerin safi kârlarının % 3 nisbetinde hisse
ler.» Halbuki, komisyon bunu son derece geniş
letmiş ve şu hale getirmiştir: 

«iktisadi Devlet Teşebbüslerinin yıllık safi 
kârlarının yüzde 3 ile sermayelerinde Devlet veya 
Devletin iştirak ettiği banka, şirket ve müessese
lerin ve bunların katıldığı her çeşit iştiraklerin 
bilânçolarındaki safi kârlarından iştirak payları
na isabet eden kârın % 3 (yüzde üç) nisbetinde-
ki hisselerini,» 

Şimdi, bu fona esasen Devlet bütçesinden her 
yıl muayyen bir ödenek konacak. Diğer taraftan, 
iktisadi Devlet Teşekkülleri veya Devletin iştiraki 

» 2 - 7 . 1965 O : 1 
bulunduğu şirketlerin de iştiraki olan ortaklar
dan hisselerine düşecek paylardan almaya kalk
mak mekanizmayı fevkalâde karışık hale getire
cektir ve o ilgili müesseselerin de hesaplarının 
tedvirinde rantabilite işlerini, nihayet kârdan 
tenzil edildiği için, hakikatte olduğundan başka 
şekle ifrağ edecektir. Buna da hakkımız olmama
sı lâzımgelir. Çünkü, bu müesseselerin yani Dev
letin iştirak ettiği banka, şirket gibi müessesele
rin ve bunların katıldığı her çeşit iştiraklerin ça
lıştığı sahalarda çalışan mümasil müesseselerle 
rantabilite hesapları yapmak istiyenler bunların 
durumunu ele aldığında bir yanlış neticeye vara
bileceklerdir. Bu bakımdan, Devlet bütçesinden 
esasen her yıl bir tahsisat alacak olan bu fonun, 
diğer müesseselerin son derece yaygın ve hesap
larını biraz karışıklığa sevk edecek, her mukaye
selerde hatalı neticelerin alınmasına yol açabile
cek şekilde genişletmekten sarfınazar ederek Hü
kümet tasarısındaki metnin kabul edilmesinde 
fayda görmekteyim. Eğer, fonda toplanan kay
nak kifayet etmiyorsa, imar ve İskân Bakanlığı 
bütçesinin tanziminde bunu pekâlâ her yıl büt
çesine konacak tahsisatla bertaraf edebilir. Beri 
taraftan, Hükümet tasarısı metni kabul edilirse, 
müesseselerin iştiraki olan yerlerde rantabilite he
saplarında mukayese yapmak kolaylığı ortaya çı
kar ve hakiki hesapların bulunmasına imkân verir 
ki, bu muhasebe ve işletme yönünden de o mües
seseler bakımından daha isabetli olur kanaatinde
yim. Komisyon lütfederse bu konuda bir takrir 
veriyorum. Hükümet tasarısındaki fıkra kabul 
edilsin diye. Lütfederseniz bu hesap karışıklıkla
rı olmaz ve fonda birikmesi lâzımgelen kaynak 

• her yıl bütçeye konacak tahsisatla da pekâlâ biri
kebilir, kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Önergenizi verin lütfen Sayın 
Çelikbaş. Buyurun Komisyon. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ RÜŞTÜ 
ÖZAL (Konya) — Muhterem arkadaşlarım, ka
nun tasarısının tümü üzerinde konuşan arkadaş
larımızın hepsi âfete mâruz olup, bugün Bakan
lar Kurulundan dahi kararları alındığı halde, yı
kılmış olan yuvalarına mukabil bir yurda kavu
şamamış olmanın ıstırabını dile getirdiler. Bu ha
kikaten açık bir gerçektir ve büyük bir meblâğa 
ulaşan ve maalesef bütçelerimizle her sene değişen 
kifayetsiz rakamlarla halli kolayca mümkün ola-
mıyacak bir mesele olarak karşımızda bulunmak-
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tadır. Geçen sene bütçe ile 32 milyon lira veril
miş olan âfet mevzuuna bu sene 22 milyon lira 
verilmiştir. Böyle bir hal karşısında Bakanlığın 
bir program yapması ve bu programını tahakkuk 
ettirmesi mümkün olmamaktadır. 

Ayrıca, İktisadi Devlet Teşekküllerinden tera
küm etmekte olan miktar da her sene azalarak de
ğişmektedir, denilebilir ve geçen seneki iyi bir ra
kam olarak da 18 milyonu söyliyebiliriz. Halbuki 
bugün 25 bin ailenin Bakanlar Kurulundan alın
mış olan karara rağmen yardımına koşulmak is- -
tenildiği takdirde yapılacak en basit hesapla 200 
milyon liraya ihtiyacolduğu görülmektedir. Bina
enaleyh, biz fonun artırılması zarureti karşısında
yız. Ancak Sayın Çelikbaş arkadaşımız haklıdır. 
Ama bununla beraber biz çok âdil olduğunu zan
nettiğimiz bir teklifi metnimize aldık. Bir kere 
Devlet teşekküllerinin diyoruz, Devlet teşekkül
lerinin yüzde üç kârını esasen kanun öngör
müş oluyor. Ama bu Devlet teşekkülünün or
tağı bulunduğu her hangi bir müessesedeki kâ
rı almamanın, ortaklık nisbetindeki kârı alma
manın haklılık iddiası olamaz zannediyorum. 
Devletin sermayesinin yüzde 50 den fazla oldu
ğu bir yerden mevcut kanuna, mevcut mevzuata 
göre yüzde üç kâr alıj^oruz. Eğer Devletin bir 
başka işletmede, bir başka teşekkülde bir his
sesi var da, bu yüzde 50 den aşağı ise, bu nis-
bet dâhilinde bir kâr vermiş olmasının, bir pay-
vermiş olmasının çok âdil olacağı, hattâ hesap
ların müsavi bilançolarla, kârlılıkların aynı baz 
dâhilinde mütalâa edilmesini mümkün kılması 
bakımından yerinde olur. Sayın Çelikbaş'm 
lütfedip, komisyonda üzerinde çok tartıştığımız 
ve mutlaka ihtiyaç gördüğümüz bu şekle uymuş 
olmasını istirham ediyorum. Teşekkür ederim. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muh
terem arkadaşlarım; aslında Değerli Komisyon 
Sözcüsü arkadaşıma iştirak etmemek mümkün 
değildir. Fakat, bir ihtiyacı, parlâmentonun 
murakabesi altında karşılamak yolunu terk ede
rek, bu murakabenin dışında dolambaçlı yol
larla karşılamaya teşebbüs etmenin prensip ba
kımından da doğru olmaması lâzım gelir. 

Şimdi, Devletin iştiraki olan şirkette veyahut 
onun iştiraki olan iştiraklarde kâr hâsıl olursa, 
ana şirketin bilançosuna o kâr esasen aksede
cektir. Devlet bir şirkete ortaktır, o ortaklık 
bir başka iştirake sahip ise bu üçüncü iştirakte 
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meydana gelecek kâr, esasen şirketin bilançosu
na intikal edecektir. Ama arkadaşlar diyorlar 
ki, tıpkı Kurumlar Vergisinde, stopaj usulün
de olduğu gibi, anonim şirketin sermaye erba
bına temettü tevzi etmeden evvel, nasıl kayna
ğında vergisini tevkif etmek yolu varsa o yol
la bunu teklif edelim, diyorlar ki, bunda da bir 
isabet hakikaten yoktur. 

Benim arzım, arkadaşlarımızın dediğine esa
sen yaklaşacaktır. Devlet bir bankada ortaktır, 
o banka da bir anonim şirkette hissedardır. Şim
di arkadaşlarımız, Devletin ortak olduğu bir 
bankanın hissedarı bulunduğu anonim şirkette 
o bankanın hissesi ne ise ona isabet eden pay
dan yüzde 3 nü otomatikman tevkif edelim, di
yorlar. Bu bankanın anonim şirketteki hissesi 
nisbetinde pay, bankanın bilançosunda esasen 
yer alacaktır. Orada toplanacaktır. Bu bakım
dan başka mahzurları da muhasebe itibariyle 
çıkabilir. Nihayet fonunu bir yıl evvel bir yıl 
sonra kâra iştirak etmesi tasavvur etmek lâzım 
gelir, bir yıl fark edilebilir. Ama her hal ve kâr
da; hesapların muntazam yürümesi ve bu fonun 
Devlet Bütçesinden ne ölçüde beslenmesi lâ-
zımgeldiği zaruretinin bizzat Hükümet ve Par
lâmento tarafından takibedilmesi gibi birta
kım muhassenatı olacaktır. Yoksa, Memleketin 
ihtiyacı hakikaten çoktur. Ve düşünmek lâzım-
gelirse, demin bir arkadaşımız ifade etti, bin li
ra, iki bin lira yardım da büyük bir yardım 
değildir. Böyle olduğu halde, fonda elde bulu
nan kaynak bu ihtiyaca cevap verebilmek du
rumunda değildir. Ama bunun yolu, her yıl 
Parlâmentonun göz önünde, bütçeye konacak 
tahsisatla bu ihtiyacı karşılamak yolu olmalıdır. 
Yoksa dolambaçlı yollarla buraya kaynak sağ
lamak pek isabetli gözükmemektedir. 

Bendenizin maruzatım budur. 

BAŞKAN — Sayın Çelikbaş'in önergesini 
okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
33 ncü maddenin (Ç) bendinin, Hükümet 

tasarısındaki şekliyle kabulünü arz ve teklif 
ederim. 

Burdur 
Fethi Çelikbaş 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim? 
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KOMİSYON SÖZCÜSÜ RÜŞTÜ ÖZAL 

(Konya) — Katılamıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Komisyon katılamıyor. 
Önergeyi oya sunuyorum; kabul edenler... 

Etmiyenler... Önerge kabul edilmiştir. 
Komisyon filhal katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ RÜŞTÜ 

ÖZAL (Konya) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Filhal katılıyorlar. 
Bu madde hakkında komisyonun da bir de

ğiştirgesi vardır, onu da okutalım. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 33 ncü 

maddesinin (E) fıkrasının parantez içindeki kıs
mının, aynı maddenin (B) fıkrasının sonuna ek
lenmesini arz ve rica ederim. 

Komisyon Sözcüsü 
Konya Milletvekili 

Rüştü özal 
BAŞKAN — Komisyonun önergesini oyları

nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

33 ncü maddeyi kabul buyurduğunuz öner
gelerle birlikte oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... 33 ncü madde kabul edilmiş
tir. 

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

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

BAŞKAN — Madde hakkında Cevdet Os-
kay arkadaşımızın bir önergesi var, okutuyo
rum. 

Sayın Meclis Başkanlığına 
36 ncı maddenin 1 nci bendinin sonuna aşa

ğıdaki fıkranın konulmasını teklif ederim. 
Muğla 

Cevdet Oskay 

«Bu tesisler için, mahallî belediye ve köy 
idareleri borçlanmış ise, bu borçları fondan öde
nir.!» 

BAŞKAN —• Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ RÜŞTÜ 

ÖZAL (Konya) — Katılamıyoruz. 

CEVDET OSKAY (Muğla) — önergemi 
izah edeceğim. 

BAŞKAN — Evvelce izah ettiniz, efendim. 
Komisyon önergeye katılmıyor. Önergeyi oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Anlaşılmadı efendim, takriri bir kere daha oku
tuyorum. 

(Muğla Milletvekili Cevdet Oskay'm öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Teklife komisyon katılmıyor. 
Nazara alınmasını oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oya sunuyorum; kabul edenler... 
Etmiyenler... 36 ncı madde kabul edilmiştir. 

Madde 39. — Bu kanunun 33 ncü madde
sinde yazılı hisseler, yılda iki eşit taksitte Ma
yıs ve Kasım ayları içinde Türkiye Emlâk Kre
di Bankasındaki fon hesabına yatırılır. 

Süresinde yatırılmıyan hisseler, ilgililerden 
imar ve iskân Bakanlığının isteği üzerine 
Âmme alacaklarının tahsil usulü hakkındaki 
Kanuna göre ve gecikme zammı yerine % 5 
(yüzde beş) gecikme cezası uygulanmak sure
tiyle Maliye teşkilâtınca tahsil olunarak aynı 
hesaba yatırılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 39 
ncu madde kabul edilmiştir. 

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

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

Konut ve konut inşası ve sair yardımlar 
için yapılacak borçlandırmalar faizsizdir. Dük
kân, fırın, otel, hamam gibi ticaret yerleri için 
yapılacak borçlandırmalar ise yıllık % 4 (yüz
de dört) faize tabidir. 
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Borçluların hesaplarına tahakkuk ettirile

cek faizler, banka ve sigorta işlemleri vergisin
den muaftır. 

Borçlandırma bedelleri; konut, konut inşası, 
arsa ve sair yardımlarda en çok 30; dükkân, fı
rın, otel, hamam gibi ticaret yerleri için yapı
lan yardımlarda ise 15 yılda ve eşit taksitler 
halinde tahsil edilerek fon hesabına yatırılır. 

i lk taksit, ipotek tescil tarihinden, ipotek-
siz borçlandırmalarda, borç senedinin imzası 
tarihinden itibaren 2 yıl sonra başlar. 

Vâdesinde ödenmiyen taksitlerden geçen 
günler için yıllık % 5 (yüzde beş) nisbetinde 
gecikme faizi tahsil olunur. Vâdesinden evvel 
ödenen taksitler, taşınmaz malları satmak ve
ya satılmak suretiyle hesap kapatıl'ması halleri 
hariç, % 10 (yüzde on) iskontoya tabi tutulur. 
Iskonto miktarı bankaca fon hesabından mah-
sub edilir. 

Üst üste üç yıl taksitini Ödemiyenlerin borç
ları muaccel kılınacağı gibi borcun tamamı öden
meden taşınmaz malların başkalarına satılma
sı halinde de borcun tamamı muaccel kılınır. 

Muaccel kılınan hesaplar bankaca kendi usul 
ve mevzuatına göre takibedilir. Satışa çıkarı
lan taşınmaz mallara istekli çıkmadığı takdir
de, banka en son yapılan satışta, takdir edilen 
kıymetin % 50 sine (yüzde ellisi) kadar 
ihaleye iştirak ederek fon hesabına satmala-
bilir. 

Bu şekilde satmalınan mallar, 31 nci mad
deye göre işlem yapılmak üzere, İmar ve is
kân Bakanlığına devredilir. 

Rehin açıkları ile rehinsiz alacaklardan tah
sili mümkün olmıyan alacaklar, aciz vesikasına 
bağlandıktan sonra, fon hesabından mahsubedi-
lir. 

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

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

MADDE 42. — Bu kanunun uygulanması 
dolayısiyle taşınmaz malların alım, satım, ipo
tek, tapu - kadastro işlemleri, yeniden inşa edi-
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lecek veya onarılacak ilgili ihale, sözleşme ruh
satname ve sair işlemler ve bu kanundan fay
dalanacakların verecekleri beyanname, taah
hütname ve yapacakları sözleşmeler her türlü 
vergi, resim ve harçtan muaftır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum, kabul eden
ler... Etmiyenler... 42 nci madde kabul edil
miştir. 

Madde 43. — Bu kanunun birinci madde
sinde yazılı âfetlerden önceye veya sonra alına
cak tedbirler arasında : 

a) Ecnebi memleketlerden ithal veya iç pi
yasadan tedarik olunacak her türlü vasıta, ma-
kina, alât, gıda maddeleri ve giyim eşyası, te
sis ve inşaat malzemesinin deniz, demir ve ha
vayolları vasıtaları ile yapılan nakliyatında as
gari ücret tarifeleri tatbik olunur. 

Türkiye Kızılay Derneği tarafından bu 
amaçla yapılacak nakliyat dahî bir hükme ta
bidir. 

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

c) iaşe, ibate, inşa ve tesisatta kullanıla
cak lüzumlu orman emvali imar ve iskân Ba
kanlığının iste'ği üzerine Orman idaresince ter-
cihan maliyet bedeli üzerinden verilir. 6831 sa
yılı Orman Kanununun 33 ncü maddesi hükmü 
mahfuzdur. 

d) Bu kanunda yazılı görevleri yerine ge
tirmek üzere yabancı memleketlerden imar ve 
iskân Bakanlığınca ithal olunacak her türlü 
makina, alât edevat ve malzeme Gümrük Res
minden ve bu resim ile birlikte alman diğer 
vergi ve resimlerle belediye hissesinden ve bu 
ithalâtla ilgili Hazine hissesinden muaf tır. 

BAŞKAN — Madde hakkında Sayın Kaba
dayı ve Sayın özlen'in bir takrirleri var, oku
tuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
6831 sayılı Orman Kanununun 33 ncü mad

desinde âfete uğrıyan köylülere ormanlardan 
parasız olarak, istiflerden ise kesme, taşıma ve 
imal masrafları karşılığında tomruk veya ke
reste verilebileceği hükme bağlanmıştır. Bu 
maddeye göre, muhtemel âfet sebebiyle tom
ruk ve kereste tahsisi mümkün olamamaktadır. 

7269 sayılı Âfetler Kanununun 43 ncü mad
desinin (c) bendi ise, köylü ve şehirli tefriki1 
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yapılmaksızın, afetzedelere veya âfete uğraması 
muhtemel olanlara maliyet bedeli üzerinden or
man emvali verileceğini âmirdir. 

Uygulamada birliği ve hakkaniyeti sağlamak 
bakımından, 7269 sayılı Âfetler Kanununun 43 
ncü maddesinin (c) bendi aşağıdaki şekilde 
yeniden düzenlenmelidir. 

43 ncü madde (e) bendi, «iaşe, ibate, inşa 
ve tesisatta kullanılacak lüzumlu emvali imar 
ve iskân Bakanlığının isteği üzerine Orman 
idaresince üretim gücü elverişli (tahammülü 
müsait) en yakın Devlet ormanlarından para
sız olarak kerestelik ağaç ve âfete uğrıyanlar 
veya uğraması muhtemel olanlara istedikleri 
takdirde mevcut istiflerden yalnız kesme, taşı
ma ve imal masrafları karşılığında tomruk ve
ya kereste verilir.1» 

Kars Samsun 
Bahtiyar Vural Ilyas Kılıç. 

Konya Konya 
ihsan Kabadayı Fakih özlen 
BAŞKAN — Sayın özlen. 

FAKİH ÖZLEN (Konya) — Muhterem ar
kadaşlarım, takrir biraz uzun; maksadını kısa
ca söylemek için huzurunuza çıkmış bulunuyo
rum. 

Tatbikatın getirdiği bir zarureti teknisyen
lerden öğrenerek şu teklifi yapıyoruz ki, ko
misyondan gelen teklife göre, nahiye ve kaza
larda âfete uğrıyanlara yardım için orman 
ürünlerinden istifaide etmeleri mümkün olma
maktadır. Bizim takririmiz, âfete uğrayan na
hiye ve kazalarda orman ürünleriiTden istifa
deyi imkân dâhiline sokmak için verilmiştir. 
i t ibar edilmesini istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Komsyon katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ RÜŞTÜ 
ÖZAL (Konya) — Katılmaktayız. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmak
tadır. önergeyi oyl'aranıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... önerge kabul edil
miştir. 

FETHİ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Efendim, 
(C) den sonra (D) deniyor, başka maddelerde 
ise (Ç) olarak geçiyor. Şimdi A, B, C, D deniyor, 
başka maddelerde (Ç) geçiyor. Musa de ederseniz 
(D) nin (Ç) olarak değiştirilmesini teklif ediyo
rum. 
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GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ RÜŞTÜ 

ÖZAL (Konya) — Katalayoruz efendim. 
BAŞKAN — Maddeyi kabul buyurduğunuz 

önerge ve Sayan Çelikbaş'm değiştirme teklifiyle 
birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Çeşitli hükümler : 
GEÇİCİ MADDE 6. — Bu kanunun yayımı 

tarihinden önce meydana gelmiş âfet bölgele
rinde âfetten zarar görenlere veya zarar görüp 
de türlü sebeplerle bu kanundan faydalandı-
rılmayanlara Türkiye Emlâk Kredi Bankasının 
kendi kaynaklarandan yapılan ikrazat ile veya 
ada geçen bankaıam yine kendi kaynaklarandan 
inşa ederek borçlandarma suretiyle afetzedele
re tahsis ettiği konutların maliyet bedelleri ve 
bu kanunun yayımı tarihine kadar bu hesapla
ra tahakkuk ettirdiği faizler ve henüz tahsis 
edemediği konutların maliyet bedelleri bu 
kanunla teşkil olunan fondan karşılanır ve borç
landırma, vâde ve tahsil işlemleriyle ilgili uygu
lamalar 40 nca maddeye göre yürütülür. 

Ancak, Türkiye Emlâk Kredi Bankasanan 
bu alacaklaranm fon hesabından tasfiye edile
bilmesi ve afetzedelerden zarar görenlerin 40 ncı 
madde hükmünden faydalanabilmeleri için, zarar 
gören kimselerin : 

a) O yerde âfetin meydana geldiği tarihte, 
meskene malik olması ve bu meslekin âfet do-
layısiyle oturulmaz bir hale gelmiş veya yasak
lanmış bölge içinde kalmış olması, 

b) Türkiye Emlâk Kredi Banka sınan borç 
verdiği paralarla yapalan veya Bankanan yatı
rarak tahsis ettiği veya edeceği binanan mesken 
olmasa, 

c) Bu kanunun yayımı tarihine kadar kre
di veya mesken borcu taksitlerini faiz olarak 
ödemiş olması, 

Şarttır. 
Faizsiz olarak taksitlerini ödememiş bulu

nanlar bu kanunun yayamandan itibaren engeç 
bir yıl içinde birikmiş borçla ranı ödemedikleri 
takdirde bu bend hükmü yerine getirilmiş saya
lar. Aksi takdirde kredi veya mesken borcu tak
sitleri ile faizlerinin borçlu kimselerden Türki
ye Emlâk Kredi Bankasanca tahsiline devam 
olunur. 

Yukardaki esaslara göre fondan karşılana
cak hesaplar faizsiz olarak kanunun yürürlüğe 
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girdiği tarihi takibeden takvim yılından itiba
ren 10 yıl içinde fonun malî imkânlarına uygun 
taksitlerle ve % 5 (yüzde beş) faizle birlikte 
imar ve İskân Bakanlığınca Türkiye Emlâk Kre
di Bankasına ödenir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Geçici 6 ncı madde kabul 
edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Geçici 7 nci madde kabul 
edilmiştir. 

BAŞKAN — Efendim, 23 ncü madde hakkın
da önergeler vardı. Komisyon önergeleri görmek 
istemişti. 23 ncü madde üzerindeki müzakereleri 
bitirdik: önergeleri okutuyorum. Oylarınıza su
nacağım. 

(Muğla Milletvekili Cevdet Oskay'm önergesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ RÜŞTÜ 

ÖZ AL (Konya) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor... Nazara 

alınmasını oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... önerge kabul edilmemiştir. 

Sayın Meclis Başkanlığına 
23 ncü maddenin sonuna aşağıdaki fıkranın 

konulmasını teklif ederim. 
Muğla 

Cevdet Oskay 

«Yukarıdaki fıkra gereğince dağıtım ve tahsis
ten artan arsalar, isterlerse bu maddedeki hüküm
ler dairesinde mahallî belediye ve köy tüzel kişi
liklerine devrolunur.» 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ RÜŞTÜ 

ÖZAL (Konya) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor... Nazara 

alınmasını oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
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Sayın Meclis Başkanlığına 

23 ncü maddenin sonuna aşağıdaki fıkranın 
eklenmesini teklif ederim. 

Muğla 
Cevdet Oskay 

«Yardımlardan artan inşaat malzemesinden 
lüzumu kadar ibadethane yapımı için bedelsiz ve
rilir.» 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON ıSÖZCÜSÜ RÜŞTÜ 

ÖZAL (Konya) — Efendim, bu metnimizde 
ibadethaneler için arsa tahsisini mümkün kıldık. 
Bir malzeme artışı diye fbir şey esasen bahis mev
zuu . olmamam lâzımıgelir. Bu bakımdan katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — O bakımdan katılmıyorsunuz, 
önergenin nazarı itibara alınmasını oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler.. 
Kabul edilmemiştir. 

23 ncü maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... 23 ncü madde 
kalbui edümiştir. 

Birinci (madde tamamiyle bittiğine göre, bi
rinci maddeyi öylannıaa sunuyorum. Kalbui 
edenler... Kalbui etmiyenler... Birinci madde ka
bul edilmiştir. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ RÜŞTÜ 
ÖZAL (Konya) — Efendim, evvelce vermiş 
olduğumuz bir takririmiz de vardı, zannederim 
dikkate alınmadı. 109 ncu madde gereğince, 
zannederim bu 1 nci madde içerisindeki 40 ncı 
maddenin değişikliğini istirham ediyorum. 

Çok Ibasit bir kelime değişikliğinden ibaret
tir. 

BAŞKAN — Ne zaman verdiniz? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ RÜŞTÜ 

ÖZAL (Konya) — Efendim biz zamanında Ri
yasete takdim ettik. Kusur bizim değildir. Onu 
arz etmiş olayım. İsterseniz görüşmiyelim. 
. BAŞKAN — Zamanı geçti. 

GEÇİCİ KOMÎSYON SÖZCÜSÜ RÜŞTÜ 
ÖZAL (Konya) — Bir kelime değişikliğinden 

ibarettir, «Iskonto» yerine, «indirim» terimi. 
BAŞKAN — İçtüzüğün 109 ncu madde ge

reğince bu tashihi yapmak mümkündür. Nedir 
efendim, değişiklik? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ RÜŞTÜ 
ÖZAL (Konya) — Efendim 40 ncı maddede ge
çen, «ıskonto» terimi yerine «indirim» kelimesi-

— 61 — 



M. Meclisi B : 139 
,ni teklif ediyoruz. Bu şekilde değiştirilirse, tat
bikatta kolaylık olacaktır. 

iSayın Başkanlığa 
Umumi Hayata Müessir Âfetler Kanununun 

tadil tasarısının 40 ncı maddesinde 7 fıkrada 
geçen, «... % 10 (yüzde on) iskontoya tabi tutu
lur.» ibaresinin hatalı tatbikata müsaidolduğu-
mu bu itibarla, «... % 10 (yüzde 10) indirime 
tabi tutulur.» şeklinde değiştirilmesini aınz ve 
teklif ederim. 

[Konya 
Rüştü özel 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Yapılan değişiklikle birlikte 40 ncı maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... 40 ncı madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 7269 sayılı Kanuna aşağıda
ki maddeler eklenmiştir. 

EK MADDE 1. — Bu kanun gereğince ya
pılacak bina ve tesislere gerekli inşaat malzeme-

....>.. 

2 7 . 1965 O : 1 
leri, İmar ve İskân Bakanlığının isteği üzerene 
ilgili resmî müesseselerce öncelikle tahsis olu
nur. 

BAŞKAN — İkinci madde hakkında söz isti-
yen?.. Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul ödenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

EK MADDE 2. — Bir yerin genel hayatına 
etkili tabiî âfetler dolayısiyle kurulan yerlere 
içme suyu getirilmesi, meskûn yerleri tehdide-
den dere ve sel yataklarının ıslahı ve diğer hiz
metler İmar ve İskân Bakanlığının isteği üzeri
ne ilgili Bakanlık ve müesseselerce öncelikle 
yapılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Buyurun Sayın Diler. 

Yalnız, bir dakika efendim. Bâzı ekler ve ta
diller vardır. Vaktimiz geçmiş olduğu için 6 Tem
muz Salı günü saat 15,00 te toplanmak üzere 
Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati: 20,25 

••«••• 



M. Meclisi B : 139 2.7-4695 Q : 1 
6802 sayılı Gider Vergileri Kanununda bâzı değişiklikler yapılmasına ve akar yakıtlardan alınan 

Hazine hissesinin kaldırılmasına dair kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Tasarı kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Hasan Aksay 
Yusuf Aktimur 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Cavit Oral 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Ahmet Savrun 
Ahmet Topaloğlu 
AFYON KARAHISAR 
Asım Yılmaz 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem özcan 
Rıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 
İsmail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Raif Aybar ' 
Nihat Berkkan 
Muhlis Ete 
İbrahim İmirzalıoğlu 
îlyas Seejkin 
Ahmet Üstün 
Abdülhak Kemal Yö
rük 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ömer Eken 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 230 

Kabul edenler : 225 
Reddedenler : 1 

Çekinserler : 4 
Oya katılmıyaniar : 205 

Açık üyelikler : 15 

[Kabul edenler] 
Nazmi Kerimoğlu 
Nihat Su 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Hilmi Aydmçer 
Melâhat Gedik 
Reşat özarda 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fennî Islimyeli « 
Cevat Kanpulat 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Sadi Binay 
Orhan Tuğrul 

BİTLİS 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Kemal Demir 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet özbey 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
İbrahim öktem 
Mustafa Tayyar 

Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 
İsmail Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 

DENİZLİ 
Mehmet Çobanoğlu 
Hüdai Oral 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Hilmi Güldoğan 
Reeai Iskenderoğlu 
Vefik Pirinçcioğlu 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen 
llhami Ertem 
Nazmi özoğul 

ELÂZIĞ 
Naci Güray 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN MıM r V T J " ı İ T V r f * * * ^ 

Hüsamettin Atabeyli 
Zeynel Gündoğdu 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Nihat Diler 

Cevat Dursunoğlu 
Gıyasettin Karaca 
Şerafettin Konuray 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
ibrahim Cemalcılar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 

GİRESUN 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Neemeddin Küçüker 
Nureddin özdemir 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Abdullah Çilli 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Yahya. Dermancı 
Sadık Kutlay 

İSPARTA 
Lokman Başaran 

İSTANBUL 
Cihad Baban 
Ratip Tahir Burak 
Orhan Eyüboğlu 
Coşkun Kırca 
Hilmi Oben 
Ahmet Oğuz 
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Sahabettin Orhon 
İlhami Sancar 
Selim Sarper 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakşık 
Arif Ertunga 
İhsan Gürsan 
Necip Mirkelâmoğlu 
Kadri özek 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüm 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Sırrı öktera 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Fethi Doğançay 
ihsan Şeref Dura 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
Ali özdikmenli 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Hüsamettin Gümüşpala 
Vedat Ali Özkan 
Bahri Yazır 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Fikret Filiz 

AFYON KARAHİSAR 
Halûk Nur Baki 

ADANA 
Ali Bozdoğanoğlu 
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Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Memduh Erdemir 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Hâl dan Kısayol 

KONYA 
Selçuk Aytan 
thsan Kabadayı 
Kadircan Kaflı 
Ömer Kart 
Abdüssamet Kmzmeoa 
Rüştü özal 
Fakih özfakih 
Fakih özlen 
Vefa Tanır 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Mehmet Kesen 
Rauf Kıray 
Sezai Sarpaşar 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Şevket Raşit Hatip-
oğlu 
Yakup Kadri Karaos 
m an oğlu 
Nusret Köklü 
Hilmi Okçu 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Kemali Bayazıt 
Ali Hüdayioğlu 

2.7 /1695 O : 1 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Seyfi Güneştan 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Hilmi Baydur 
Cevdet Oskay 
Turan Şahin 

MUŞ 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 

NİĞDE 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Ferda Güley 
Orhan Naim Hazinedaı 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlti 
Ata Topal oğlu 

SAKARYA 
Ekrem Alican 
Nuri Bayar 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Mehmet Başaran 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Bahri Cömert 
Fevzi Geveci 
TTâmit Kiner 
Hüseyin Özalp 

SİİRT 
Cevdet Aydın 

[Reddeden] 
KAYSERİ 

Mehmet Göker 

İÇEL 
ihsan önal 

[Çekinserler] 
I MARDİN 
I Şevki Aysan 

SİNOP 
Haşim Tan 

SİVAS 
Adil Altay 
xtahnıi Çeltekli 
ibrahim Göker 

TOKAT 
Reşit önder 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ahmet Soner 
Kâmuran Ural 
Ali Rıza Uzuner 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Kadri Eroğan 
Sabri Kılıç 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlıı 
tbrahim Bulanalp 

VAN 
thsan Bedirhanoğlu 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizamoğlu 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 
Ramiz Karakaşoğlu 
Sadık Tekin Müftü oğlu 
Mehmet Ali Pestilci 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 

[Oya hatılmıyanlar] 
İbrahim Tekin 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 

Vahap Dizdaroğlu 

Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
Ali Turanlı 
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AFYON KARAHİSAR 
Veli Başaran 
Hasan Dinçer (B.) 
Şevki Güler 
Mehmet Turgut (B.) 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

ANKARA 
Hüseyin Ataman (B.) 
Osman Bölükbaşı 
Fuat Börekçi 
Bülent Ecevit 
Mustafa Kemal Erko-
van 
İsmail Gence 
İbrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
İhsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı (t. Ü.) 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ANTALYA 
Etem Ağva 
Raf et Eker 

ARTVİN 
Nihat Ata 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Müren 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan (B.) 
Ahmet Aydın Bolak 
Kaya Bulut 
Mehmet Tiritoğlu 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Halit Rıza Ünal 

BÎTLÎS 
Nafiz Giray 

BOLU 
Zeki Raltacıoğlu 
Ahmet Çakmak 
Turgut Çulha 
Kâmil İnal 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Ekrem Pakraoy 
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Cevdet Perin 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Şefik İnan 

ÇANKIRI 
Rahmi İnceler 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Abdurrahman Güler 
Hilmi İncesulu 
Faruk Küreli 
Necmi ökten 
thsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
îsmail Ertan 
İbrahim Kocatürk 

DİYARBAKIR 
Sehmus Arslan 
Yusuf Azizoğlu 

EDİRNE 
Talât Asal 
Fahir Giritli oğlu 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Hürrera Müftügil 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Seyfi öztürk (B.) 
Celâlettin Üzer 

GAZİANTEP 
Muzaffer Canbolat 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 
Kudret Mavitan 
Mithat San (B.) 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Cüeeoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
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Nizamettin Erkmen 
İbrahim Etem Kılıçoğlu 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Sekip İnal (B.) 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mehmet Ali Arslan 
Burhan Bozdoğan 
Celâl Kılıç 

İSPARTA 
Ali thsan Balım 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Ziya Altınoğlu 
Suphi Baykam 
Ferruh Bozbeyli 
(Bşk. V.) 
Nurettin Bulak 
Tahsin Demiray 
Ömer Zekâi Dorman 
(B.) 
Saadet Evren 
Fahrettin Kerim Göka? 
Muhiddin Güven 
Oğuz Oran 
Naci öktem 
Vahyi özarar 
İsmail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Reşit Ülker 
Sabri Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolaç 
Zeki Zer^n 

İZMİR 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem (B.) 
Ziya Haııhan 
Saim Kaygan 
Nihad Kürşad 
Şinasi Osma 
Mustafa Uyar 

KASTAMONU 
İsmail Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Sağlam 
Mehmet Yüceler 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
İrfan Baran (B.) 
Ahmet Gürkan 
Mekki Keskin 
(Bşk. V.) 
Faruk Sükan (B.) 
Cahit Yılmaz 

KÜTAHYA 
Ali Erbek 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Nurettin Akyurt 
Ahmet Fırat 
İsmet tnönü 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Muammer Erten 
Hurrem Kubat 
Yakup Yakut 

MARAŞ 
Hasan Fehmi Evliya 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
İlhan Tekin alp 

MUŞ 
Sait Mutlu 

NEVŞEHİR 
Ramazan Demirsoy 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy (B.) 
Asım Eren 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlt 
Ref et Aksoy 
Ata Bodur 

— 65 — 



RÎZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Güner 
Fuad Sirmen (Başkan) 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Muslihittin Gürer 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Kâmran Evliyaoğlu 
îlyas Kılıç 
Osman Şahinoğlu 

SÜRT 
Süreyya öner 
Hayrettin özgen 

M, Meclisi B : 
Adil Yaşa 

SÎNOP 
Mahmut Alicanoğk 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Rahmi Günay 
Sebati Hastaoğlu 
Ahmet Kangal 
Cevad Odyakmaz 
Güner Sarısözen 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Fethi Mahramlı 

139 

L 

2 . 7 . 1965 0 : 1 
Hayri Mumcuoğlu 
Orhan öztrak 

m / \ * 7 A ^n 
TOKAT 

Sabahattin Baybura 
H. Ali Dizman 
Mehmet Kazova 
Zeyyat Kocamemi 
Bekir Şeyhoğlu 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Nazmi öktem 
Zeki Yağmurdereli 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 

[Açık üyelikler] 
Aydın 
Çanakkale 
Erzurum 
Hatay 
İsparta 
istanbul 
izmir 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

Kastamonu 1 
Kocaeli 1 
Manisa 1 
Muş 1 
Trabzon 1 
Zonguldak 2 

Yekûn 15 

Fethi Ülkü 
URFA 

Kemal Badıllı ' 
Bekir Sami Karahanlı 
Celâl Öncel 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
Muslih Görentas (t. Ü.) 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
(B.) 
ismet Kapısız 
Celâl Sungur 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
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3 . 4 . 1926 gün ve 789 sayılı Maarif Teşkilâtına dair Kanunun 19 ncu maddesinin değiştirilmesine 

dair olan kanun tasarısına verilen oylann sonucu 

(Tasarlkabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 227 

Kabul edenler : 220 
Reddedenler : 2 
Çekinserler : 5 

Oya katılmayanlar : 208 
Açık üyelikler : 15 

[Kabul edenler] 
ADANA 

Hasan Aksay 
Yusuf Aktimur 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçükte 
pepınar 
Cavit Oral 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Ahmet Savrun 
Ahmet Topaloğlu 
AFYON KARAHÎSAR 
Asım Yılmaz 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem özean 
Rıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
Mustafa Kemal KaraT 
tsmail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Raif Aybar 
Nihat Berkkan 
Muhlis Ete 
ibrahim îmirzalıoğlu 
Ilyas Seçkin 
Ahmet Üstün 
Abdülhak Kemal Yörük 

ANTALYA 
ihsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ömer Eken 

Nazmi Kerimoğlu 
Nihat Su 

ARTVİN 
•Sabit Osman Avcı 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Hilmi Aydınçer 
Melâhat Gedik 
Reşat özarda 
tsımet Sezgin 

BALIKESİR 
Mithat Şükrü Çavdar 
oğlu 
Gökhan Evliyaoğlu 
Oevat Kanpulat 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Sadi Binay 
Orhan Tuğrul 

BİTLİS 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Kemal Demiı 

BURDUR 
Fpthi Oelikbaş 
Mehmet özbey 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
İbrahim öktem 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

Ziya Uğur 
tsmail Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 
Şefik inan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 

DENİZLİ 
Mehmet Çobanoğlu 
Hüdai Oral 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Hilmi Güldoğan 
Recai Iskenderoğlu 
Vefik Pirinçcioğlu 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen 
Ilhami Ertem 

ELAZİĞ 
Naci Güray 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Zeynel Gündoğdu 
Sadık Perin çek 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Cevat Dursunoğlu 
Gıyasettin Karaca 

Şerafettin Konuray 
ESKİŞEHİR 

Şevket Asbuzoğlu 
tbrahim Cemalcılar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 

GİRESUN 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Neomeddin Küçüker 
Sabahattin Savacı 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Abdullah Çilli 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 

İÇEL 
Yahya Dermancı 
Sadık Kutlay 

İSPARTA 
Lokman Başaran 

İSTANBUL 
Cihad Baban 
Ratip T ahir Burak 
Orhan Eyüboğlu 
Ali Coşkun Kırca 
Hilmi Oben 
Ahmet Oğuz 
Sahabettin Orhon 
lhami Sancar 
Selim. Sarper ' 

' İZMİR 
Osman Sabri Adal 
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Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakşık 
Arif Ertunga 
îhsan Gürsan 
Necip Mirkelâmoğlu 
Kadri özek 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüm 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
S i m ökteın 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Fethi Doğançay 
İhsan Şeref Dura 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
Ali özdikmenli 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Hüsamettin Gümüşpala 
Vedat Âli Özkan 
Bahri Yazır 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Fikret Filiz 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 

AFYON KARAHİSAR 

Halûk Nur Baki 

M, Meclisi B : 139 
Mernduh fcîrdemıır 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Hâldan Kısayol 

KONYA 
Selçuk Ay tan 
thsan Kabadayı 
Kadircan Kaflı 
Ömer Kart 
Abdüssamet Kuzucu 
Rüştü özal 
Fakih özfakih 
Pakih özlen 
Vefa Tanır 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Mehmet Kesen 
Rauf Kıray 
Sezai Sarpasar 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Şevket Raşit Hatipoğlb 
Vakup Kadri Raraos 
manoğlu 
Nusret Köklü 
Hilmi Okçu 
Nahit Yenişeihirlioğlu 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Kemali Bayazıt 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 

[Redde 

GÜMÜŞANE 
Nureddin özdemir 

[Çekin 

BALIKESİR 

Fennî Islimyeli 
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Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Seyfi Güneştan 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Hilmi Bay dur 
Cevdet Oskay 
Turan Şahin 

MUŞ 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 

NİĞDE 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Ferda Gül ey 
Orhan Naim Hazineda» 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 
Ata Topaloğlu 

SAKARYA 
Ekrem Alican 
Nuri Bay ar 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Mehmet Başaran 
Nurettin Geri t oğlu 
Fevzi Ceylân 
Bahri Cömert 
Fevzi Geveei 
Hüseyin Özalp 

SİİRT 
Cevdet Aydın 

denler] 

KAYSERİ 
Mehmet Gökeır 

serler] 

İÇEL 

thsan önal 

SİNOP 
Haşim Tan 

SİVAS 
Adil Alttay 
Rahmi Çeltekli 
İbrahim Göker 
Rahmi Günay 

TOKAT 
Reşit önder 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ahmet Şener 
Kamaran Ural 
Ali Rıza TTzuner 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Kadri Eroğan 
Sabri Kılıç 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
tbrahim Bulanalp 

VAN 
thsan Bedirhanoğlu 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizamoğlu 
Veli Uvar 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Feyzi Fırat 
Ramiz Karakaşoglu 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
Mehmet Ali Pestil ci 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

MARDİN 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu 
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ılmıyanlar] 

Tahsin Telli 
ESKİŞEHİR 

Seyfi öztürk (B.) 
Celâlettin Üzer 

GAZİANTEP 
Muzaffer Canbolat 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin tncioğlu 
Kudret Mavitan 
Mithat San (B.) 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
ibrahim Etem Kılıçoğlu 
Ali Köy m en 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Sekip İnal (B.) 
Saki Zorlu 

ADANA 
Ali Bozdoğanoğlu 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 
ibrahim Tekin 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Veli Başaran 
Hasan Dinçer (B.) 
Şevki Güler 
Mehmet Turgut (B.) 
Şülkrü Yüzbaşı oğlu 

ANKARA 
Hüseyin Ataman (B.) 
Osmıan Bölükbası 
Fuat Börekçi 
Bülent Ecevit 
Mustafa Kemal Erko 
van 
İsmail Gence 
ibrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
ihsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Eınin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı (İ. Ü.) 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ANTALYA 
Etem Ağva 
Rafet Eker 

ARTVİN 
Nihat Ata 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Mü ren 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan (B.) 

Ahmet Aydın Bolak 

Kaya Bulut 
Mehmet Tiritoğlıu 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Halit Rıza Ünal 

M. Meclisi B : 13 
[Oya kat 

BİTLİS 
Nafiz Giray 

BOLU 
Zeki Baltaeıoğlu 
Ahmet Çakmak 
Turgut Çulha 
Kâmil inal 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Nadiir Yavuzkan 

BUSRA 
Ekrem Paksoy 
Cevdet Perin 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 

ÇANKIRI 
Rahmi inceler 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Abdurrahman Güler 
Hilmi incesulu 
Faruk Küreli 
Necmi ökten 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Siinan Bosna 
ismail Ertan 
ibrahim Kocatürk 

DİYARBAKIR 
Şehmus Arslan 
Yusuf Azizoğlu (I.) 

EDİRNE 
Talât Asal 
Fahir Giritlioğlu 
Nazmi özogul 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Hürrem Müftügil 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin * 
Adnan Şenyurt 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Mehmet Ali Arslan 
Burhan Bozdoğan (t.) 
Celâl Kılıç 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
Ziya Altın oğlu 
Suphi Baykam 
Ferruh Bozbeyli 
(Bşk. V.) 
Nurettin Bulak 
Tahsin Demiray 
Ömer Zekâi Doraıan 
(B.) 
Saadet Evren 
Fahrettin Kerim Göka 
Muhiddin Güven 
Oğuz Oran 
Naci öktem 
Vahyi özarar 

İsmail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Reşit Ülker 
Sabri Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 
Mâlik Yolaç (t.) 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem.(B.) 
Ziya Hanhan 
Saim Kaygan 
Nihad Kürşad 
Şinasi Osma 
Mustafa Uyar 

KASTAMONU 
..smail Hakkı Yılanlı-
Hfrlu 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Sağlam 
Mehmet Yüceler 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
irfan Baran (B.) 
Ahmet Gürkan 
Mekki Keskin 
(Bşk. V.) 
Faruk Sükan (B.) 
Cahit Yılmaz 

KÜTAHYA 
Ali Erbek 
Sadrettin Tosbi (1.) 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Nurettin Akyurt 
Ahmet Fırat 
ismet inönü 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Muammer Erten 
Hurrem Kubat 
Yakup Yakut 
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MARAŞ 
Hasan Fehmi Evliya 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Esat Kemal Aybar 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Sait Mutlu 

NEVŞEHİR 
Ramazan Demirsoy 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy (B.) 
Asım Eren 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Refet Aksoy 
Ata Bodur 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 

M. Meclisi B : 
Arif Hikmet Güner 

139 

Fuad Sirmen (Başkan) 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Muslihittin Gürer 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Ali Fuat A lisan 
Kâmran Evliyaoğlu 
Hâmit Kiper 
tlyas Kılıç 
Osman Şahinoğlu 

SÎIRT 
Süreyya öner 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 

[Açık ü 
Aydın 
Çanakkale 
Erzu-um 
Hatay 
İsparta 
İstanbul 
İzmir 
Kastamonu 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 

2 7 . 1965 0 : 1 
SİVAS 

Sebati Hastaoğlu 
Ahmet Kangal 
Cevad Odyakmaz 
Güner Sarısözen 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Fethi Mahramlı 
Hayri Mumeuoğlu 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
II. Ali Dizıman 
Mehmet Kazova 
Zeyyat Kocamemi 
Bekir Şeyhoğlu 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 

yelikler] 
Kocaeli 1 
Manisa 1 
Muş 1 
Trabzon 1 
Zonguldak 2 

Yekûn 15 

Selâhattin Güven 
Nazmi Ökten 
Zeki Yağmurdereli 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 

URFA 
Komal Badıllı 
Bekir Sami Karahanlı 
Celâl Öncel 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
Muslih Görentaş (t. Ü.) 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
(B.) 
tsmet Kapısız 
Celâl Sungur 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 

• • — « ! * * > • « & • 
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Millet MeclİHt 
GÜNDEMI 
139. BİRLEŞİM 

2 . 7 . 1965 Cuma 

Saat : 15.00 

I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OTA KONULACAK İŞLER 

X I . — 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunun
da bâzı değişiklikler yapılmasına ve akar yakıt
lardan aûman Hazine hissesinin kaldırılmasına 
dair kanun tasarısı (1/791) (S. Sayısı : 954) 

X 2. — 3 . 4 . 1926 gün ve 789 sayılı Maarif 
Teşkilâtına dair Kanunun 19 ncu maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun teklifi (2/310) (S. 
Sayısı : 376) 

n 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
m 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI
RILAN İŞLER 

1. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 
2 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve içişleri Komisyonu raporu (1/458) 
(S. Sayısı : 265) [Dağıtma tarihi : 19.6.1963] 

2. — Nöbetçi memurluğu kurulması ve 
olağanüstü hal tatbikatlarında mesainin 24 saat 
devamını sağlıyan kanun tasarısı ve İçişleri Ko
misyonu raporu (1/648) (S. Sayısı : 615) 
[Dağıtma tarihi : 26 . 2 .1964] 

3. — Sivil Savunma Kanununa iki ek mad
de eklenmesine dair kanun tasarısı ve Millî Sa
vunma ve İçişleri komisyonları raporları 
(1/517) (S. Sayısı : 614) [Dağıtma tarihi : 
25.2.1964] 

4. — 5539 sayılı Karayolları Genel Müdür
lüğü kuruluş ve görevleri hakkındaki Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik yapılmasına 
dair kanun tasarısı ve Bayındırlık ve Plân ko
misyonları raporları (1/640) (S. Sayısı : 711) 
[Dağıtma tarihi : 13.5.1964] 

5. — Türk Eğitim Derneğinin Türkiye Em
lâk Kredi Bankasına olan borçlarının tasfiyesi 
hakkında kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve 

Plân komisyonları raporları (1/817) (S. Sayı
sı : 951) [Dağıtma tarihi : 14.5.1965] 

6. — Ulaştırma Bakanlığının barışta dü
zenlediği veya denetlediği ulaştırma ve haber
leşme işlerinin olağanüstü hallerde ve seferde 
ne suretle yürütüleceğine dair kanun tasarısı ve 
Millî Savunma, Ulaştırma ve Plân komisyonları 
raporları (1/702) (S. Sayısı : 944) [Dağıtma 
tarihi : 4 .5 .1965] 

7. — Umumi hayata müessir âfetler dolayı-
siyle alınacak tedbirlerle yapılacak yardımlara 
dair Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkın
da kanun tasarısı ve İmar ve İskân, İçişleri ve 
Plân komisyonlarından 5 er üyeden kurulu Ge
çici Komisyon raporu (1/706) (S. Sayısı : 865) 
[Dağıtma tarihi : 23 . 2 .1965] 

8. — Çanakkale Milletvekili Şefik İnan ile 
Çorum Milletvekili Hilmi İncesulu'nun, 5434 
sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununun yürürlüğe girdiği tarihten önce 
11 Ağustos 1325 (1909) tarihli Askerî Tekaüt 
ve istifa Kanunu ile Memurini Mülkiye Te
kaüt Kanunu ve tadilâtı ile, 11 Haziran 1930 
tarihli ve 1683 sayılı Askerî ve Mülki Tekaüt 
Kanunu ve tadilâtı gereğince kendilerine emek
li, âdi malûl, vazife malûlü, dul ve yetim maaşı 
bağlanmış olanların aldıkları aylıklarının ayar
lanması hakkında kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (2/599) (S. Sayı
sı : 938) [Dağıtma tarihi : 10 . 4 . 1965] 

X 9. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca 
ve 6 arkadaşının, gecekonduların düzenlenmesi 
hakkında, Konya Milletvekili İhsan Kabadayı 
ile Ankara Milletvekili Ahmet Üstün'ün, Gece
konduların ıslah, tasfiye ve önlenmesi hakkın
da ve İstanbul Milletvekili Vahyi Özarar ve 
3 arkadaşının, 6785 sayılı İmar Kanununa ge
çici bir madde eklenmesine dair kanun teklif
leri ve Geçici Komisyon raporu (2/605, 2/620, 
2/411) (S. Sayısı : 930) [Dağıtma tarihi : 
31. 3.1965] 



10. — Ordu Milletvekili Ferda Güley ve 
Edirne Milletvekili Nazmi özoğul'un, 657 sa
yılı Harita Müdürü Umumiyesi Kanununun 
8 ncl maddesinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
3 ncü bir geçici madde eklenmesi hakkında ka
nun teklifi ve Millî Eğitim ve Millî Savunma 
komisyonları raporları (2/515) (S. Sayısı: 740) 
[Dağıtma tarihi : 15 . 7 .1964] 

X 11. — Adana Milletvekili Kemal Sarıib-
rahimoğlu ve iki arkadaşının, Ziraat alet ve 
makinaları ile kimyevi gübre ve ilâçların it
halât ve memlekette satışının münhasıran Tür
kiye Zirai Donatım Kurumu tarafından yapıl
masına ve bu maddelerin Gümrük Vergisi, re
sim ve harçlardan muafiyetine dair kanun tek
lifi ile Geçici Komisyon raporu (2/731) (S. Sa
yısı : 784) [Dağıtma tarihi : 26 . 12 . 1964] 

12. — Orman Kanununa geçici bir madde 
eklenmesine dair kanun tasarısı ve Geçici Ko
misyon raporu ile Anayasa Komisyonunun mü
talâa raporu (1/549) (S. Sayısı : 978) [Da
ğıtma tarihi : 31 . 5 .1965] 

13. — Kocaeli iline bağlı Kaynarca ilçesinin 
Sakarya iline bağlanması hakkında kanun ta
sarısı ve içişleri ve Plân komisyonları raporla
rı (1/457) (S. Sayısı : 365) [Dağıtma tarihi : 
16 . 8 .1963] 

14. — Niğde Milletvekili Oğuzdemir Tüzün'-
ün 2197 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin yü
rürlükten kaldırılmasına ve Aksaray'ın tekrar 
il haline getirilmesine dair kanun teklifi ve 
İçişleri ve Plân komisyonları raporları (2/697) 
(S. Sayısı : 985) [Dağıtma tarihi : 1 . 6 . 1965] 

15. — Aydın Milletvekili İsmet Sezgin ve 
29 arkadaşının, Maliye Bakanlığı kuruluş ve 
görevleri hakkında 5 . 6 . 1963 tarihli ve 
2996 sayılı Kanuna bir madde eklenmesi hak
kında kanun teklifi ve Maliye ve Plân komis
yonları raporları (2/859) (S. Sayısı : 1011) 
[Dağıtma tarihi : 15 . 6 .1965] 

16. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Ge
nel Müdürlüğü uçucu personeline verilecek uçuş 
tazminatı hakkında kanun tasarısı ve Ulaştırma 
ve Plân komisyonları raporları (1/718) (S. Sa
yısı : 1004) [Dağıtma tarihi : 11 . 6 . 1965] 

17. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 5656 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Tarım 

Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı ve Tarım ve Plân komis
yonları raporları (1/782) (S. Sayısı : 1001) 
[Dağıtma tarihi : 11. 6 .1965] 

18. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydmçer ve 
107 arkadaşının, 262 sayılı Kanuna geçici madde 
eklenmesine dair kanun teklifi ve Millî Sa
vunma, Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(2/287) (S. Sayısı : 1010) [Dağıtma tarihi : 
15 . 6 .1965] 

19. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sır
rı Uzunhasanoğlu ve Tunceli üyesi Mehmet Ali 
Demir'in, 5965 sayılı Kanuna bir madde eklen
mesine dair kanun teklifi ve Millî Eğitim Ko
misyonu raporu (2/525) (S. Sayısı : 567) [Da
ğıtma tarihi : 28 .1.1964] 

20. — Maraş Milletvekili Kemalî Bayazıt ve 
3 arkadaşının, TCDD İşletmesi Genel Müdürlü
ğüne bağlı sağlık teşkilâtında çalışan tabip, diş 
tabibi ve eczacıların 472 ve 224 sayılı kanunla
rın imkânlarından faydalanmalarına dair ka
nun teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/866) 
(S. Sayısı : 1027) [Dağıtma tarihi: 22.6.1965] 

21. — Köy enstitüleri ile ilköğretmen okul
larının birleştirilmesi hakkındaki Kanunun 
5 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komis
yonları raporları (1/717) (S. Sayısı : 1017) 
[Dağıtma tarihi : 17 . 6 .1965] 

22. — Zonguldak Milletvekili Kenan Esen-
gin'in, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununa muvakkat bir madde eklen
mesine dair kanun teklifi ve Maliye ve Plân 
komisyonları raporları (2/477) (S. Sayısı : 385) 
[Dağıtma tarihi : 9.9.1963] 

23. — Bolu Milletvekili Fuat Ümit ve 4 ar
kadaşı ile Artvin Milletvekili Saffet Eminağa-
oğlu ve Yozgat Milletvekili Celâl Sungur'un, 
Devlet hizmetlerinde iken lise veya lise mua
dili meslekî bir okuldan sonra bir yüksek okul 
veya fakülteden mezun olanlar ile yine memu
riyetleri sırasında akademik derece alanlara 
yahut ikinci bir yüksek tahsili ikmal edenlere 
bir derece kıdem verilmesi halandaki kanun 
teklifleri ve Amasya milletvekilleri Nevzat 
Şener ve İsmail Sarıgöz'ün, memurların tahsil 
müessesesinde talebe olmıyacaklarma dair 4007 
sayılı Kanun ile bu kanunun birinci maddesi-



nin değiştirilmesi hakkındaki 4214 sayılı Kanu
nun yürürlükten kaldırılmasına dair 183 sayılı 
Kanuna ek kanun teklifi ile Bolu Milletvekili 
Kâmil İnal'm, 3656 ve 3659 sayılı kanunların 
şümulü dâhilinde vazife görmekte iken mükte
sep barem derecesini değiştirecek bir üst tahsil 
yapanların terfi ve kıdemleri hakkındaki ka
nun teklifi ve Maliye, Millî Eğitim ve Plân ko
misyonları raporları (2/91, 2/93, 2/104, 2/464) 
(S. Sayısı : 451) [Dağıtma tarihi : 20.9.1963] 

X 24. — Türk Silâh Kuvvetleri Personel ka
nunu tasarısı ve Geçici Komisyon raporu 
(1/805) (S. Sayısı : 1031) [Dağıtma tarihi : 
28 . 6.1965] 

25. — Askerî Tıp Fakültesi kurulması hak
kında kanun tasarısı ve Geçici Komisyon rapo
ru (1/866) (S. Sayısı : 1032) [Dağıtma tarihi : 
29 . 6 . 1965] 

26. — Rize Milletvekili Erol Yılmaz Akçal 
ve 13 arkadaşının, Dışişleri Bakanlığı kuruluş 
Kanununa bir ek ve bir geçici madde eklenme
sine dair kanun teklifi ve Dışişleri ve Plân ko
misyonları raporları (2/864) (S. Sayısı : 1021) 
[Dağıtma tarihi : 18 . 6 .1965] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
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B - TÜZÜK GEREĞİNCE BÎR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

...>... >&< ....... 



Dönem : 1 
Toplantı : 4 M İ L L E T M E C L I S I S- Sayısı : 

Ulaştırma Bakanlığının Barışta düzenlediği veya denetlediği ulaştır
ma ve haberleşme işlerinin olağanüstü hallerde ve seferde ne suretle 
yürütüleceğine dair kanun tasarısı ve Millî Savunma, Ulaştırma 

ve Plân komisyonları raporları (1/702) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Ulaştırma Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kuru
lunca 20 . 6 . 1964 tarihinde kararlaştırılan «Ulaştırma Bakanlığının barışta düzenlediği veya 
denetlediği ulaştırma ve haberleşme işlerinin olağanüstü hallerde ve seferde ne suretle yürütüle
ceğine dair kanun tasarısı», ıgerekçesiyle birlikte sunulmuştur, 

Crereğinin yapılmasın; rica çelerim, 
îsmet İnönü 
Başbakan 

GEREKÇE 

14 . 8 . 1944 tarihinde yürürlüğe konulmuş olan, «Münakalât Vekâletinin hazerde idare et-
mek'te olduğu münakale, muhabere ve mürasale işlerinin umumi veya kısmi seferberlik ha
linde fevkalâde hallerde ne suretle ifa edileceği» hakkındaki 41056 sayılı Kanun, değişen .teş
kilât ve şartlar dolayısiyle bugünün istek ve ihtiyaçlarına cevap vermediğinden sö'zü geçen 
kanunun 'bâzı maddelerinde değişiklik yapılması zarureti hâsıl olmuştur. 

Bu maksatla yapılan çalışmalar sırasında, kanunun başlığında değişiklik yapılması ve ay
nen muhafazası düşünülen hükümlerde kullanılan deyimlerin sadeleştirilmesi lüzumlu görü
lerek sadece bir değişiklik tasarısı değil yürürlükte bulunan kanun yerine ikâme edilebilecek 
umumi bir metin kaleme alınması daha faydalı mütalâa olunmuştur. 

Başlıktaki değişiklik ile maddelerin gerekçeleri aşağıda arz edilmiştir. 
Malûm olduğu üzere Ulaştırma Bakanlığı 'bütün ulaştırma hizmetlerini tanzim ve murakafbe 

•etmek üzere kurulmuştur. Bu itibarla, yürürlükte 'bulunan kanunun başlığında mevcut «Ulaş
tırma Bakanlığının (barışta idare etmekte olduğu....» ibaresi, .bakanlığın ibir idare ve işletme 
fonksiyonu da (bulunduğu hissini uyandırmakta ve kanunun kapsamı hakkında yanlış an
layışa müsait görülmektedir. v 

Bu bakımdan, «idare» kelimesinden sonra «denetleme» kelimesi ilâve edildiği takdirde sözü 
geçen mahzur ortadan kalkmış olaıcaktır. 

Yukarıda temas edildiği üzere Ulaştırma Bakanlığının görevi ulaştırma hizmeti ıgören 
teşekküllerin düzenleme ve denetlenmesinden ibaret olup, 'hizmetin fiilen yürütülmesi bu mak, 
satla kurulmuş ulaştırma teşekkül ve ortaklıklarının görev sahasına girmektedir. 

Maksadımız, barışta yürütülen ulaştırma ve haberleşme hizmetlerinin olağanüstü hallerde 
ve seferde de yürütülmesine devam edilmesi olduğuna göre bu hizmetlerin barışta fiilen yürür 
ten teşekkül ve ortaklıkların sözü /geçen hallerle de hizmeti yürütmeye devam etmelerini müm, 
kün kılacak bir hüküm tedvini zarureti mevcuttu*?, 
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Ancak, barışta ulaştırma 'hizmeterini Ulaştırma {Bakanlığının koyduğu esaslar dairesinde 
ve onun denetlemesi altında yürüten teşekkül ve ortaklıkların bu kanunla tahmil edilen seferi 
görevleri de adı geçen Bakanlığın direktif ve koordinatörlüğü altında yürütmeleri ta'biîdir. 

Tasarının 1 nci maddesi yukarıda izah »olunan esas dairesinde hazırlanmıştır. Bu maddeye 
göre bizzat 'bakanlık ve. 'bakanlığa bağlı Devlet Hava .Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, 
TCDD Genel Müdürlüğü ve PTT Genel Müdürlüğü ile Denizcilik Bankası ve Türk Havayolları 
Anonim Ortaklıkları ve ibunların sermayesinin yarısından fazlasına iştirak etıtikleri müessese 
ve ortaklıklardan ulaştırma ve haberleşme hizmeti görenler barışta yürüttükleri her türlü 
ulaştırma ve 'haberleşme (hizmetlerini olağanüstü hallerde ve seferde de millî güvenlik amaç
larına uygun olarak yürütmeye devam edeceklerdik 

Tasarının 2 nci maddesinde olağanüstü 'hallerde ve seferde uygulanacak ulaştırma ve haberleş
me plânlarını ve bunlarla ilgili h alırlıkların Sülâlhlı Kuvvetlerin istek ve ihtiyaçları ön plâna 
alınmak ve ilgili makamlarla işbirliği yapmak suretiyle 'barıştan itibaren hazırlanacağı belirtil
miştik. 

Kanunun yüklediği görevlerin aksamadan yürütülebilmesi için gerek taşıt, malzeme ve tesisler
den ve gerek ulaştırma ve haberleşme alanında terübeli personelden lüzum görüleceklerin bu ka
nun kapsamına giren daire, teşekkül ve ortaklıklar elinde bırakılması zaruridir. Personel taşıt, 
malzeme ve tesislerin bu şekilde elde tutulmasına rağmen seferi kadro ve hizmet icabı munzam ih
tiyaçlar doğarsa bu ihtiyaçların da millî kaynaklardan sağlanarak ilgili daire ve teşekküller em
rine tahsis ve tertibi gerekecektir. 

Tasarının 3 ncü maddesi yukarda açıklanan ihtiyaçları karşılamak üzere kaleme alınmıştır. 
Madde metninden anlaşılacağı üzere mevcut personel, taşıt, malzeme ve tesislerin elde tutulma
sına ve munzam ihtiyaçların da teminine ait esaslar barıştan itibaren hazırlanacak plânlar göz 
önünde tutulmak suretiyle Millî Savunma Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı ve Genelkurmay Baş
kanlığı tarafından müştereken tesbit olunacaktır. 

4 'ncü maddede, olağanüstü hallerde ve savaşta kritik harekât alanlarının bir kısmının veya 
tamamının ulaştırma ve haberleşme hareket kontrol yetkisinin Silâhlı Kuvvetler Kumandanlığı
nın isteği ile Ulaştırma Bakanlığınca Silâhlı Kuvvetler Kumandanlığına verileceği belirtilmiştir. 

5 nci madde, olağanüstü hallerde ve seferde yürütülecek görevlerin gerektirdiği masrafların 
ilgili daire, teşekkül ve ortaklıkların bütçesine konacak ködenekle karşılanmasını temin gayesiy
le sevk edilmiştir. 

Tasarının 6 ve 7 nci maddeleri sarih olup burada ayrıca açıklanmalarına lüzum görülmemek
tedir. 

8 nci madde, bu kanun kapsamına giren seferi görevleri ihlâl edici suçları işliyen personelin 
askerî mahkemelerde muhakeme edileceklerini belirtmektedir. 

Tasarının 9 ncu maddesine göre, kanunla verilen hizmetlerde görevli personel ulaştırma ve 
haberleşme güven ve düzenini ihlâl edenleri yakalayıp en yakın zabıta teşkilâtına teslim etmek 
yetkisine sahiptirler. 
. 10 ncu made, kanun hükümlerinin kolaylı!: la tatbikini sağlamak amaciyle bir yönetmelik ha

zırlanmasını öngörmektedir. 
11 nci madde yürürlükten kaldırılan hükümlere, 12 ve 13 ncü maddeler de kanunun yürür

lüğe girmesine ve yürütülmesine dairdir. 

M, Meclisi! ( S. Sayısı : 944 ) 



Millî Savunma Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Millî Savunma Komisyonu İ7 . Û . 1963 

Esas No. : 1/702 
Karar No. : 13 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Ulaştırma Bakanlığının barışta düzenlediği veya denetlediği ulaştırma ve haberleşme işlerinin 
olağanüstü hallerde ve seferde ne suretle yürütüleceğine dair kanun tasarısını göreşmek üzere 
toplanan Komisyonumuz 4565 sayılı Kanunun boşluklarını tesbit ve tasarının şevkini âmil olan 
gerekçeyi Hükümet temsilcilerinden dinlemiş ve bu temsilciler tarafından gösterilen: 

1. 1944 tarihli olan 4565 sayılı Kanun Ulaştırma Bakanlığı ve teşkilâtını göstermiş, 4655 sa
yılı Kanun da bu teşkilâtı nazarı itibara alarak vücut bulmuştur. Fakat 6623, 6186, 5842 ve 
•614:0 sayılı kanunlarla Hava, Deniz ve Demiryolları ile PTT müstakil bir hüviyet ihraz etmiş bulun
maktadır. Bu durum karşısında bu teşekkülleri yeniden bünyesine alacak bir kanun tasarısı hazır
laması zaruri görülmüştür. 

2. 4655 sayılı fevkalâde hallerde kısmî seferberlik hallerinde münakale, mujıabere ve müra-
rsele işlerinin Genelkurmay Başkanlığının mütalâası sureti alınmak suretiyle Ulaştırma Bakanlı
ğınca hazırlanmış projelere göre işletilmesi prensibini koymuştur. Halbuki nükleer ve termonük
leer harb prensipleri en büyük Lojistik tesis desteklerden biri olan ulaştırma ve haberleşme 
plânlarının barıştan itibaren Millî Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı ile Ulaştırma 
Bakanlığınca müştereken hazırlanması zaruretini ortaya çıkarmış bulunmakta ve ayrıca NATO ve 
içinde bulunduğumuz diğer anlaşmalarda bu müşterek plânlamayı zaruri kılmıştır. 

3. 4655 sayılı Kanun barıştan itibaren savaşa hazırlanışta stok ve depolama müessesesine yer 
vermemekte fakat bugünün savaş icapları bunu zaruri kılmış bulunmaktadır. 4655 sayılı Kamın, 
kritik (harekât alanlarında da/hi 'bu hizmetlerin Ulaştırma Bakanlığınca tedvirini öngörmüştür. Hal
buki kritik 'harekât alanlarında savaşın özelliği im zara lalmarak ıburadaki bu hizmetlerin harekât kont
rol yetkisinin Silâhlı Kuvvetlerde bulunmasını gerekli görmüştür. 

4. 4G55 sayılı Kamun yalnıız Silâhlı Kuvveti "vle olan münasebetleri tanzim etmiş, halk ihti
yaçlarını ve 'halk tahliye plânların)1 nazarı itibara almamış (bulunduğundan Ibuıgünün ihtiyacını 
karşılamadığı ve (bu ihtiyaçlara cevap verelbilecdk (bir 'kanun tasarısı Ihaızırlanımaısı (zarureti oldu 
ğu» tanzındaki gıöriüşıleri tKoımiayonumuaca uygun mütalâa edilerek Ibu prensipler ışığı altımda ta
sarının maddelerinin •görüşülmesine 'geçilmiştir. 

Tasarının başlığı Ulaştırma BaJkanlığı ile teşkillerinin münasebetlerini ihtiva eder bir mahi
yet arz etmektedir. Çeşitli kanunlarda (bu münasebet çeşitli şelkilde ifade '©dikliği gilbi yeni kuru
lacak teşkillerde ne şekil alacağı şimdiden bili nem emciktedir. (Bu 'duruım 'karşısında (kanuna dai-
miyet vermeik gayesiyle Ibaşlılktalki Ulaştırma Bakanlığı ile tepkililerinin münasebetlerini tanzim 
eden kelimeler metninden çılkarılmış ve (başlık Anayasaya uygun olarak türlkıçeleştirilerek yeniden 
kaleme alınmıştır. 

Tasarının (birinci maddesi Ibaştok (hafldkınlda arz edilen sebeplerle değiştirilmiş, üç fıkra halinde 
olan metin telk Ibir fıkra .haline getirilmiştir. Bu maddede sayılan tenkillerin1 veya (bunların ser
mayesinin yarısından fazlasına iştirak ettiği habsrlegme ve ulaştırma ıhizm'eti gören teşlkillerin ve
ya ibu (kanunda sayılımııyan yahut Ibu İkamın çıktıktan ısıonra kurulacak olan ve sermayesinin % 51 
inden fazlası Devlete aidolan teşkillerin de bu kanun şümulüne girmesi sağlanmıştır. Bu teşkillerin 
barışta gördükleri hizmetleri 'olağanlüıstü hallerde ve savaşta 2 nci madidede sayıilan plânlara gö -e 
Ulaştırma Bakanlığının direktif ve ıkaorıdinatörlüğünıde yapmaya devam etmesi prensibi (kabul 
edilmiştir. 

M. Meclisi! ( S . Sayısı : 944 ) 
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/Tasarının 2 nci ımaddesi 'Oİağaniüstû hallerde ve savaşta ulaştırana ve haberleşme hizmetlerinin 

aksamadan yürütülmesi için uygulanacak plânların 2 ımakam tarafından Shazırlaniması ve founlar-
dan Silâıhlı Kuvvetlerin ihtiyaç plânlarında Genelkurmay Başkanlığınca diğev devlet daireleri ile 
halk ihtiyaçları ve ısivil savunma ihtiyaçları Genelkurmay Başkanlığının ımJütalâaısı alınmalk ve 
ilgili makamlarla işbirliği yapılmak suretiyle Ulaştırma Bakanlığınca Ihazırlanmaısı ve bu plânlar
dan Silâlhlı Kuvvetlerin plânlarına öncelik tanınmak gayesiyle madde yeniden ikalctaıe alınmıştır. 
. Tasarının 3 nöü 'maddesi 2 mci ımaddelye göre hazırlanan plânların aksatılmadan yürütülebil
mesi için lüzumlu malzemıe ve tesislerin Ibu teışjkiller elinde bırakılması ve ihtiyaçları olan yeni 
malzeme ive tesislerin Millî Müdafaa 'Mükellefiyet Kanununa istinaden veya sair suretlerde, temi
niyle (bu teşkillere tevdii için ;gerdkli plânların Ibarıçtan itibaren Genelkurmay Başkanlığının mü
talâası alınmak şartiyle Mill.î Savunma, içişleri ve Ulaştırma Bakanlığınca teslbiti öngörülmüş 
personel tecili ise 1076 ve 1111 sayılı kanunlarda esasları vaz'edilmiş bulunduğundan ibu kanun
da tekrarına İüızuım görürmiyerek metinden 'çıkarılmış ve madde Ibu şekilde yeniden kaleme alın-
ımıştır. 

Tasarının 4 ncü maddesi olağanüstü hallerde V3 savaşta kritik ıharekâ't alanlarının tamamının ve
ya bir kısmının savaşın özelliğine göre ulaştrma ve haberleşme işlerinin sevk ve idaresinin Silâhlı 
Kuvvetlere verilmesi prensibi aynen alınmakla beraber savaşın özelliği dikkate alınarak bu hizmet
lerin gereğinde özel birlikler vasıtasiyle Silâhlı Kuvvetlerce yapılması hususunun maddeye eklen
mesi, ayrıca barışta manevra veya .sair askerî icaplardan dolayı Bakanlar Kurulu karariyle Silâhlı 
Kuvvetlerin ulaştırma ve haberleşme tesis ve yerlerinden faydalanmaları, zaruri görülerek madde 
yeniden kaleme alınmıştır. 

Tasarının 5 nci maddesi aynen alınmakla beraber bu kanun kapsamına giren dairelerin malî 
durumları bu hizmeti yürütmeye elverişli görülmediğinden bu hizmetin yurt savunması ile ilgisi 
dolayısiyle genel bütçeden yardım yapılması ve verilen bu ek ödeneğin 3 bakanlıkça yapılan 
plânlara göre Ulaştırma Bakanlığının nezaretinde sarfı uygun görülerek maddeye bir ayrı fıkra 
eklenmiştir. 

Tasarının 6 nci maddesi Anayasa tâbirlerine ve birinci maddedeki prensiplere uyulmak üzere 
redakte edilerek yeniden kaleme alınmıştır. 

Tasarının 7, 8 ve 9 ncu maddeleri uygun görülmiyerek metinden çıkarılmış. 
Tasarının 10 ncu maddesi 7 nci madde olarak aynen kabul edilmekle beraber yönetmeliklerin 

ve tüzüklerin yayın mecburiyeti gizliliği ihlâl eder mahiyette görüldüğünden bu kanunun uygu
lanma esaslarının, müşterek çalışma plânlarının ve koordinasyonlarının Bakanlar Kurulunca tes-
biti öngörülerek madde bu şekilde kaleme alınmıştır. 

Tasarının 11, 12 ve 13 ncü maddeleri 8, 9, 10 ncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. Hava
lesi gereğince Ulaştırma Komisyonuna arz olunur. 

Başkan 
Zonguldak 
K. E-sengin 

Bursa 
M. Tayyar 

İstanbul 
H. O'ben 

İmzada bulunamadı. 

Sözoü 
Aydın 

H. Aydınger 

Çorum 
N. öktem 

İmzada bulunamadı. 

İzmir 
M. A. Ay taş 

Muş 
S. öztürk 

Kâtip 
Kocaeli 

H. Kısayol 
Edirne 

îzmir 
Ş. Osma 

Niğde 
A. Eren 

Amasya 
/. Sarıgöz 

Erzurum 
Ş. Konuray 

İmzada bulunamadı, 

Kastamonu 
1. Ş. Dura 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 944 ) 
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Tft*$$gıs» Komisyonu raporu 

Mület Meclisi 
Ulaştırma Komisyonu 26 . 2 , W65 

Esas, m, : l/7Q& 
Karar Nof : %1 

Yüksek Başkanhga 

Hükümetçe hazırlanarak Ç^sfcaş|ığınız,ç^ K%omişy<mwrıı*za havale buyrulan (Ulaştırma Bakanlığı
nın barışta düzenlediği veya, dşs^tj^diği ula#fcörma ve* haberleşme işlerinin olağanüstü hallerde ve 
seferde ne surette yürütüleceğine dair kanun tasarısı) Bakanlık temsilcilerinin de iştirakiyle Komisr, 
yonumuzca tetkik ve müzakere olundu : 

Millî Savunma Komisyonunun raporuyla birlikte Komisyonumuza havale olunan kanun tasarısı 
üzerinde "Millî Savunma Komisyonunun yapmış olduğu değişiklik, Komisyonumuzca da yerinde görü
lerek Komisyon metninin aynen kabulüne karar verildi. 

Tasarının biran evvel kanunlaşabilmesi için Komisyonumuzca öncelik ve ivedilikle görüşülmesi 
temennisiyle, havalesine uyularak Plân Komisyonuna tevdi buyurulanak üzere Yüksek Başkanlığa 
sunulur. 

Ulaştırma Komisyonu Başkanı Sözcü Kâtip: 
Erzincan İstanbul Bitlis Gümüşane. 

Z. Oündoğdu II. Tiyanşan M. Okumuş İL Bayramoğlu 

Kütahya 
M. Kesen 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçeve Plân Komisyonu 28 . 4. 1965 

Esas No. : 1/702 
Karar No. ; 37 

Mîllet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Komisyonumuza havale edilmiş bulunan, «Ulaştırma Bakanlığının barışta düzenlediği veye de
netlediği ulaştırma ve haberleşme işlerinin olağanüstü hallerde ve savaşta ne suretle yürütüleceği
ne dair kanun tasarısı», ilgili Hükümet temsilcilerinin de iştirakiyle incelendi ve görüşüldü. 

4655 sayılı Kanun bu hizmetleri bugün için düzenliyen bir kanun olmasına rağmen, kanun 
çıktığı zaman doğrudan doğruya Ulaştırma Bakanlığına bağlı Demiryolları,' Denizyolları, Hava
yolları ve PTT gibi teşkillerin sonra çıkan kanunlarla Ulaştırma Bakanlığından ayrıldıkları ve 
son çıkan 440 sayılı Kanun muvacehesinde de iktisadi birer Devlet teşekkülü oldukları göz-
önüne alınınca bu kanunun bugünün ihtiyaçlarını karşılamaktan çok uzak olduğu görülmektedir. 
Bu durum karşısında da yeni bir kanun hazırlanmasının zaruret halini aldığı anlaşılmaktadır. 

Tasarı Ulaştırma ve Millî Savunma komisyonlarında da görüşülerek bâzı değişikliklerle kabul 
edilmiştir. Millî Savunma Komisyonunun yaptığı değişiklikleri gayeĵ e daha uygun bulan komis
yonumuz Millî Savunma Komisyonunun metnini müzakereye eses almıştır. 
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i . nc i madde aynen, 2 nci madde metindeki «Silâhlı Kuvvetler» ibaresinin başına «Türk» ke

limesi ilâve edilerek ve maddenin sonundaki «Bakanlığınca» kelimesi «Bakanlıklarınca ve müşte
reken» ibaresiyle değiştirilerek, 3 ncü madde aynen 4 ncü madde «Silâhlı Kuvvetler» ibaresi ba
şına «Türk» kelimesi konarak kabul edilmiştir. 

5 nci maddenin 2 nci cümlesindeki « . . . o yıl plânları için» ibaresi yerine «o yıl plânın karşı-
lanmıyan kısımları için» ibaresi konarak, 6 nci ve 7 nci maddeler aynen kabul edilmiştir. 

8 nci maddenin son kelimesi kanun tekniğine uyularak «kaldırılmıştır» şeklinde değişik olarak, 
9 ve 10 ncu maddeler ise aynen kabul edilmiştir. 

Günümüzün siyasi havası dolayısiyle de bir an evvel kanunlaşmasında fayda hissedilen kanun 
tasarısı öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Başkan Başkan V. Sözcü Kâtip 
Aydın Gümüşane Sakarya Nevşehir 

/. Sezgin N. Küçük er N. Bay ar A. B. Numanoğlu 

Ankara 
/, Seçkin 

Balıkesir 
A. A. Bolak 

İmzada bulunamadı. 

Erzincan 
H, Atabeyli 

Konya 
/ / . C. Yılmaz 

Mardin 
Ş. Aysan 

Ankara 
M. Ete 

Bursa 
A. Türk el 

İstanbul 
M. Güven 

İmzada bulunamadı. 

Konya 
R. Özal 

Rize 
E. Y. Akçal 

Artvin 
'S. 0. Avcı 

Çanakkale 
Ş. İnan 

İzmir 
İV. Kürşad 

Maraş 
E. Kaplan 

Sakarya 
M. Gürer 

Aydın 
0. Apaydın 

Diyarbakır 
/ / . Güldoğan 

Kars 
K. Okyay 

Mardin 
E. K. Aylar 

Trabzon 
E. Dikmen 
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HÜKÜMET1N TEKLİFİ 

Ulaştırma Bakanlığının Barışta düzenlediği veya denetlediği ulaştırma ve haberleşme işlerindi* 
olağanüstü hallerde ve seferde ne suretle yürütüleceğine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Ulaştırma Bakanlığı ile bu Bakanlık camiasına dair Devlet Hava Meydanları 
İşletmesi, Devlet Demiryolları İşletmesi, Posta - Telgraf ve Telefon İşletmesi Genel müdürlükleri 
ile Denizcilik Bankası ve Türk Hava Yolları Anonim ortaklıkları ve bunların sermayesinin yarısın* 
dan fazlasına iştirak suretiyle kurdukları müessese ve ortaklıklardan ulaştırma ve haberleşme hiz
meti görenler barışta yaptıkları ulaştırma ve haberleşme işlerini olağanüstü hallerde ve seferde 
de yürütmeye devam ederler. 

Ulaştırma veya haberleşme hizmeti görmek üzere yeniden kurulacak Ulaştırma Bakanlığına 
bağlı veya bu Bakanlığın denetlemesine tabi daire teşekkül ve ortaklar hakkında da bu kanun 
hükümleri uygulanır. 

Bu kanun kapsamına giren daire, teşekkül ve ortaklar bu kanunun yüklediği görevlen Ulaş
tırma Bakanlığının direktif ve koordinatörlüğü altında ve Silâhlı Kuvvetlerin istek ve ihtiyaçlarım 
Önceliğe almak suretiyle yürütürler. 

MADDE 2. — Olağanüstü hallerde ve seferde uygulanacak ulaştırma ve haberleşme plânları 
ve bunlarla ilgili hazırlıklar, Silâhlı Kuvvetlerin istek ve ihtiyaçları önceliğe alınmak ve ilgili 
makamlarla işbirliği yapılmak suretiyle barıştan itibaren yapılır. 

MADDE 3. — Seferi görevlerin aksamadan yürütülebilmesi için barıştan itibaren Silâhlı Kuv
vetlerin ihtiyaçları bakımından Genelkurmay Başkanlığınca diğer Devlet daire ve müesseseleriyle 
halk ihtiyaçları için Ulaştırma Bakanlığı tarafından hazırlanacak plânlara göre lüzumlu görüle
cek araç, malzeme, tesis, fabrika, atelye ve personelin bu kanun kapsamına giren daire, teşekkül 
ve ortaklıklar elinde bırakılması veya bunların emrine tahsisi için yapılacak işlem barıştan itiba
ren Millî Savunma Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığınca müştereken 
tesbit olunur. 

MADDE 4. — Olağanüstü hallerde ve savaşta kritik harekât olanlarının bir kısmının veya ta
mamının, 

Harekât kontrol yetkisi Silâhlı Kuvvetler Komutanlığının isteği ile Ulaştırma Bakanlığınca 
Silâhlı Kuvvetler Komutanlığına verilir. 

MADDE 5. — Bu kanun aksamına giren daire, teşekkül ve ortaklıkların olağanüstü hallerde ve 
seferde yürütecekleri görevlerin gerektirdiği masraflar kendi kaynaklarından karşılanır. 

MADDE 6. — Mevcut ödenek yetmediği ve ödenek alınmasına da vakit müsait bulunmadığı 
takdirde Ulaştırma Bakanlığına bağlı ulaştırma ve haberleşme işlerinin durmaksızın görülebilmesi-
ni sağlamak üzere Muhasebei Umumiye Kanununun 58 nci maddesi hükmünü uygulamaya 
Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

MADDE 7. — Birinci maddede belirtilen hallerde Ulaştırma Bakanlığına bağlı işletmelerden 
2490 sayılı Kanuna tabi olanlar bu kanunun Millî Savunma Bakanlığına mahsus hüküm ve müsaade
lerinden faydalanırlar. 

MADDE 8. —• Ulaştırma Bakanlığı ile. birinci madde kapsamına giren diğer daire, teşekkül 
ve ortaklıkları özel mevzuatı ve genel hükümleri saklı kalmakla beraber olağanüstü hallerde ve 
seferde bu kanunun yüklediği görevleri ihlâl edici suçları işliyen personel askerî mahkemelerde yar
gılanır. 

MADDE 9. — Bu kanunun yüklediği hizmetlerde görevli memur ve hizmetliler, ulaştırma ve ha
berleşme görev ve düzenini bozanları yakalıyarak en yakın zabıta memuruna teslim etmeye mec
burdurlar, 

M. Meclisi (S . . Sayısı : 944) 
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MADDE 10. — Bu kanunun uygulanmasına ait esasları belirtmek üzere Millî Savunma, Dışişleri 

vo Ulaştırma bakanlıkları ile Genelkurmay Başkanlığınca müştereken bir yönetmelik hazırlanır. 

MADDE 11. — 4655 sayılı Kanun ve bu kaim Ha aykirı diğer hükümler yürürlükten kaldırılmış
tır. 

MADDE 12. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 13. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
20 . 6 . 1964 

Başbakan 
/. İnönü 

Devlet Bakanı 
N. Yetkin 

Dışişleri Bakanı 
F. C. firlıin 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

K. Satır 

Adalet Bakam 
8. Çumralt 

Maliye Bakanı 
F. Melen 

Devlet Bakanı 
/. S. Omay 

Millî Savunma Bakanı 
/. Sancar 

Millî Eğitim Bakanı 
î. öktem 

Devlet Bakam 
M. Yolaç 

içişleri Bakanı 
O. öztrah 

Bayındırlık Bakam 
A. H. Onat 

Ticaret Bakanı 
F, îslimyeli 

Ulaştırma Bakanı 
F. Alpiskender 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı öümrük ve Tekel Bakanı 
K. Demir M. Yüceler 

Tarım Bakanı 
T. Şahin 

Çalışma Bakanı 
B. Ecevit 

Sanayi Bakanı Euerji ve Tahiî Kay Bakanı 
M. Erten II. Qral 

Turz. ve Tanıtma Bakam imar ve iskân Bakam 
A, t C. Üzer 

Köy işleri Bakanı 
L. Yurdoğlu 
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MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONUNUN 

DEĞİŞTİRİCİ 

Ulaştırma ve haberleşme hizmetlerinin olağanüstü 
hallerde ve savaşta ne surette yürütüleceğine 

dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Ulaştırma 've Ihalberilcişmo iş
leri ile ilgili Devlet Hava Möydanları İşletmesi, 
T. C Devlet Demiryolları İşletmesi, Posta, Tel
graf ve Telefon İşletmesi 'G-enell Miüdiürllülkleri 
ile Denizcilik Bankası, Deniz Nalkliıyat, TtiiHk 
Havayolları Anonim Ortaklikları ve îbunlarm 
1>u (hizmetleri görimcik için sermayesinin yarısın
dan fazlasına iştiralk etımelk ısurtetiyle kurduk
ları müessese ve ortaklıklarla ulaştırma ve ha-
'berleşftne hizmetleri yapmak: için Devletin ser
mayesinin yarıisından fazlasına iştira'k etmek 
suretiyle Ikuruknuş bulunan veya kurulacak 
olanlar, aşağıdaki ımadd'elerde yazılı esaslara 
göre bu ıhizımettileri Ulaştırma Bakanlığının di
rektif ve koordinatörlüğünde olağanüstü Ihaller 
ve savaşta da yapmaya devam ederler. 

MADDE 2. — Olağanüstü hallerde ve savaş
ta uygulanacak ulaştırma ve ıhajberleşme plân
ları, Silâhlı Kuvvetlerin ihtiyaçları önceliğe 
alınmak suretiyle, 'Silâhlı Kuvvetlerin ihtiyaç
ları ibakıımından Genelkurmay Başkanlığınca, 
diğer Devlet dai/e ve müesseseleri ile Ihalk ihti
yaçları !bakımından Genelkurmay Başkanlığı
nın mütalâası alınmak ve ilgili makamlarla iş 
Ibirliği yapılmak suretiyle Ulaştırma Bakanlı
ğımca {barıştan itibaren [hazırlanır. 

MADDE 3. — Yukarıdaki ımaddeye göre ha 
zırlanan plânların aksatılmadan yürütüleibil 
meşini sağlamak için, lüzumlu görülecek araç, 
(malzeme, tesis, fabrika ve ateljyelerin (bu kanun 
kapsamasına 'giren daire, teşeîkkiül, imüeslseise ve 
ortaklıklar elinde (bırakılması veya lüzumlu gö-
rüleceik araç, malzeme, tesis, falbrika, ateljy^ ve 
portsıonelin Ibunların emrine tahlsisi için yapıla
cak istem 'Genelkurmay Başfkankğının mütalâ
ası alınımak ışartı ile 'Millî iSavunma, İçişleri ve 
Ulaştırma Balkanlığınca ımüşteröken tesfbit olu
nur. 

'MADDE 4. — 'Olağanüstü Ihallerde ve savaş
ta /kritik harekât alanlarının ıbir kılsımınm veya 
tamamının ulaştırma ve ihaberleşme ıharekât 
'kontrolü veya gereğinde özel (birlikler vasıtası 

ULAŞTIRMA KOMİSYONUNUN 
DEĞİŞTİRİCİ 

Ulaştırma ve haberleşme hizmetlerinin olağanüstü 
hMlerde ve savaşta ne surette yürütüleceğine 

dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millî Savunma Koımilsyıonu-
nun 1 nci maddesi aynien kalbul edilmiştir. 

M A DDR 2. — ıMilIî Savunma 'Komissyonu-
nun 2 nci ımaddeısi aynen kahul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millî Savun/ma Kounisjyonu-
nun 3 moü maddesi aynen kalbul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millî Savunma Kjamisfyionu-
ııun 4 ncü maddesi aynen kalbul edilmiştir. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 944 ) 
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BÜTÇE PLÂN KOMİSYONUNUN 

DEĞÎŞTİRtŞÎ 

Ulaştırma ve haberleşme hizmetlerinin olağanüstü 
hallerde ve savaşta ne surette yürütüleceğine 

dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millî 'Savunma Koımisyonu-
nun 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Olağanüstü hailende ve savaş
ta uygulanacak ulaştırma ye Ihaberleşme plân
ları Türk Silâhlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları önce
liğe almmak suretiyle, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin 
ihtiyaçları baikummdan G-enelIkurmay Başlkanlı-
ğınca,- diğer Devlet daire ve mlüeisıselseleri ile 
halk ihtiyaçları Ibalkummdan Genelkurmay Baş-
Ikanlığının ımüta'lâalsı alınmak ve ilgili (makam
larla iş birliği yapılmalk suretiyle Ulaştırıma Ba
kanlıklarınca ve müıştereJken barıştan itibaren 
hazırlanır. 

MADDE 3. —• Millî Savunıma Koonilayonu
nun 3 ncü madldeısi aynen kalbul edilmiştir. 

MADDE 4. — Olağanüstü ıhallerde ve sa
vaşta kritilk iharelkât alanlarınm bir kisımının 
veya tamamının ulaştırma ve (haberleşme hare
kât ^kontrolü veya ıgereğinlde 'özel birlikler va-
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Millî Savunma Ko. 

ile işletme yetkisi, 'Gfcnellkurımay Başkanlığının 
istemi lüzerine Ulaştırma Bakanlığınca Silâhlı 
Kuvvetlere verilir. 

Barışta askerî icaplardan dolayı ulaştırma 
ve ihalberl eşime tesis ive yerlerinden iSilâJhlı Kuv
vetler Balkanlar Kurulu 'karan ile faydalanır. 

MADDE 5. — Bu ikamın kapsamına giren 
daire, teşekkül, ımiüesısese ve ''ortaklıklar (olağan
üstü hallerde ve savaşta, 2. maddedeki plânlara 
ıgıöro yiürüteeelMeri thiztaetlcrin ıgerektirdiği 
mıa'srafları kendi kaynaklarından karşılarlar. 
Ancak ibu teşkillerin malî duruımları hazırlanan 
plânları yÜTtütmeıy'e Ikiâfi gelımjeldiği Itakdirde ô 
.yıl plânları için gerekli ödenek ıgenel fbütçeden 
katişılanır. Bu ödeneğin sarf şekli 'Millî Savun
uma, Ulaştırma ve Maliye bakanlıklarınca müş
tereken telslbit edilir. 

MADDE i6. — Olağanüstü hailende ve ısavaş-
' ta mevcut ödenek yetmediği ve yeni ödenek 

alınım asma da vakit ımüsaido'llmaditğı takdi-ile 
Ulaştırma Bakanlığının direktif ve koordinatör
lüğündeki ulaştırma ve IhaJberleşime işlerinin 
durmaksızın 'görüle'Mlımesini sağlamak üaere 
(Mulhaseibei Umumiye Kanununun 58 nci mad
desi Ihükımiüniü uygulamaya Balkanlar Kurulu 
yetkilidir. 

MADDE 7. —• Bu kanunun uygulanmasına 
ait esaLslar Balkanlar Kurulunca te^bilt edilir. 

MADDE 8. — 4655 sayılı Kanun ve İbu ka
nuna aykırı diğer Ihüfciüimler yürfürlükten kalk
ınıştır. 

MADDE 9. —• Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe ,girer. 

MADDE 10. — Bu kanunu Bakanlar Kuru
lu (yürütür. 

12 — 
I Ulaştırma Ko. 

MADDE 5. — Millî Savunma ıKıomisıyonu
nun 5 nci maddesi aynen kalbul edilmiştir. 

MADDE (i. — Millî Savunma (Komisyonu
nun 6 neı maddesi aynen kalbul edilmiştir. 

.MADDE 7. — Millî iSavunma Komisyonu
nun 7 nci madide&i aynen kabul ledilmişltir. 

MADDE .8. —• Millî Savununa [Komisyonu
nun 8 nci ımaddesi aynen kalbul edilmiştir. 

MADDE 9. — Millî Savunma Kıomisıyonu-
nun 9 nıeu maddesi aynen kalbul edilmiştir. 

MADDE 10. — Millî Savunma Kornişonu
nun 10 neu maddesi aynen kalbul edilmiştir. 
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Bütçe ve Plân Ko. ı 

mtası ile işletime yetkisi, 'Genelkurmay Başkam- | 
lığının istemi itelerine Ulaştırma Bakanlığımca j 
Türk Silâhlı Kuvvetlerine verilir. i 

Bamşta askerî icaplardan dlolayı ulaştırana 
ve halberleşıme tekils ve yerlerimden Ttünk iSilâ5h-
lı Kuvvetleri Bakarlar Kurulu karan ile fayda
lanır. 

MADDE 5. —• Bu kanun kapsamına giren ' 
daire, teşekkül, ımües'seiste ve ortaklıklar iolağan-
ülsttü hallerde ve Isavaşta, !2 nci maddedeki plân- • 
lara göre yürütecekleri (hizmetlerin 'gerektirdiği 
ımalsraıfları kendi ka^ynaklarandan karşılarlar. 
Ancak ;bu teşekküllerin malî duru lm^ı hazırla
nan plânları yürütmeye kâfi gelmediği takdir
de: O yıl plânın karşılanmıyan 'kusıımları için 
geırefcli ödemek genel Ibütçeden karşılanır. Bu 
ödeneğin ısarf ışdkli Millî ıSavunima, Ulaştırma 
ve Maliye Bakanlıklarınca müştereken testbit 
edilir. I 

MADDE 6. — Millî Savunma Korniisyonıu-
nun 16 ncı maddesi aynen kaibul 'edilmiştir. 

(MADDE 7. — Millî (Savunma Komisytonu 
nun 7 nci madjdeisi aynen kahul ledilmişttir. 

MADDE 8. — 4655 sayılı Kanun 've (bu ka
nuna aykırı diğer Ihıükümleri ytürtürlüikten kal
dırılmıştır. 

MADDE 9. — Millî Savunma İKJamilsıyıonu-
nun 9 ncu maddesi aynen Ikalbul edilmiştir. 

ıMADDE 10. — Millî Savunma Kamis|yK)nu-
nun 10 ncu maddesi aynen kaibul edilmiştir. 
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Dönem : 1 
Toplantı : 4 M Î L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Umumi hayata müessir âfetler dolayısiyle alınacak tedbirlerle yapı
lacak yardımlara dair Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 
bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve İmar 
ve İskân, İçişleri ve Plân komisyonlarından 5 er üyeden kurulu Geçici 

Komisyon raporu (1 /706) 

T. C. 
Başbakanlık 9 . 7 . 1964 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 - 2210/3105 

Millet Meclisi Başkanlığına 

imar ve iskân Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca Türkiye Büyük Millet Meclisine 
arzı 5 . 6 . 1964 tarihinde kararlaştırılan «Umumi hayata* müessir âfetler dolayısiyle alınacak 
tedbirlerle yapılacak yardımlara dair Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve Ibu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesi hakkında kanun tasarısı» ile gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
ismet inönü 

Başbakan 

GEREKÇE 

Memleketimiz, zaman zaman meydana gelen yer sarsıntısı, su başkan, yer kayması, kaya düş
mesi, yangın ve çığ gibi âfetler dolayısiyle birçok can ve mal kayıplarına uğramaktadır. Bu âfet
ler dolayısiyle doğan zararları karşılamak üzere 1959 yılında yayımlanmış bulunan 7269 sayılı 
«Umumi hayata müessir âfetler dolayısiyle alınacak tdebirlerle yapılacak yardımlara dair Kanu
nun» 4 senelik uygulanması sonunda yardımın süratle yapılabilmesi ve iyi sonuçlar alınabilmesi 
için, bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bâzı maddeler eklenmesi zorunluğu doğmuştur. 

Maddelerin gerekçesinde ayrı ayrı açıklandığı üzere değişiklik genel olarak : 
1. Genel hayata etkililiğin tesbitine dair bir yönetmelik hazırlanması, 
2. Afetzedelerin barmdırılmaları veya başka yerlere iskânlarının daha süratli olabilmesi için 

çeşitli Bakanlıklar temsilcilerinden kurulacak komisyonların daraltılması, 
3. Âcil yardım süresinin uzatılması, 
4. Âcil barınma ihtiyacını karşılamak üzere imar ve iskân Bakanlığına portatif baraka yap

tırma veya satmalma veya kira ile bina tutma yetkisinin verilmesi, 
5. Âfetlerle ilgili kadastro işlerine ilişkin uygulama esaslarının Tapu ve Kadastro Genel Mü

dürlüğünün bağlı bulunduğu Bakanlıkla - îmar ve iskân Bakanlığınca müştereken bir yönetme
likle tesbit edilmesi, 

6. Kıymet belgelerinin düzenlenmesi, dağıtımı ve kullanma şeklinin açıklığa kavuşturulması, 
7. Belediye ve köy tüzel kişiliklerine tanınan mülkiyet edinme suretiyle hak sahiplerine tem* 

lik işinin, Hazineye tanınması, 
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8. Âfet bölgesinde fazla yapılan (binaların) daire ihtiyaçlarına, memurlara, halka ve turistik 

ihtiyaçlara tahsisi, 
9. Resmî ve özel ortaklıkların elinde bulunan inşaat malzemesinin trecihan ve öncelikle âfet 

işlerine tahsisi, 
10. Yeni kurulacak köylerin içme suyu ile dere ve sel yataklarının ıslahının ilgili dairelerce 

tercihan ve öncelikle yapılması, 
11. înşa edilmiş veya edilmekte olan binaların maliyetinin afetzedelerin ödeme güçlerine 

oranla yüksek olması hallerinde borçlanma bedellerinin Bakanlar Kurulu karariyle % 50 ye ka
dar indirilebilmesi esaslarını kapsamaktadır. 

Maddelerin gerekçesi. 

Madde 1. — 7269 sayılı Kanunun birinci maddesi genel hayata etkili âfetlerin türlerini say
makta ve genel hayata etkililik kararının Bakanlar Kurulunca verileceğini belirtmektedir. 

Genel hayata etkili âfetin bir tarifi yapılmamış olduğundan, uygulayıcılar arasında farklı gö
rüşler meydana gelmektedir. Bu sebeple genel hayata etkililik unsur ve esaslarının bir yönetme
likle tesbiti uygun görülmüştür. 

Madde 2. — Bu madde âfete uğramış veya uğrayabilen bölgelerin tesbitinin kimler tarafından 
yapılacağını göstermektedir. Eski madde yangından başka bütün âfet bölgelerinin îmar ve iskân, 
Bayındırlık, İçişleri, Millî Eğitim ve Tarım Bakanlıkları tarafından tesbit edileceğini âmir bu
lunmakta idi. Uygulamada bu Bakanlık temsilcilerinin bir araya gelememesi sebebiyle, bu gibi 
bölgelerin tesbiti ya çok güç ve geç oluyor, ya da gereksiz bir formaliteden ibaret kalıyor. Esasen 
bu tesbit işi tamamen teknik konulara aidolup, Bayındırlık Bakanlığı ile îmar ve İskân Bakan
lığı görevleri arasında bulunmaktadır. Mülkiye âmirlerinin mmtakasmdaki âfet sahalarından ha
berdar olmalarını ve yakından ilgilenmelerini sağlamak bakımından içişleri Bakanlığı da her türlü 
âfet sahasının tesbitine iştirak ettirilmiştir. Bu sebeple su baskınına uğrayan ve uğrayabilecek 
yerlerin yalnız Bayındırlık ve içişleri Bakanlıklarınca, diğer âfetlere uğrayan veya uğrayabile
cek yerlerin ise, ilgi ve ihtisas bakımından imar ve iskân ve İçişleri Bakanlıklarınca tesbiti, yan
gına uğrayabilecek bölgelerin de eski maddede olduğu gibi mahallî belediye ve ihtiyar meclisle
rince tesbiti uygun görülmüştür. 

Madde 3. — Bu madde âfet bölgelerinde yapılacak yapıların tabi olacağı fennî şartları göster
mektedir. Eski madde, bütün âfet türleri için bir tek yönetmelik düzenlenmesini âmir bulunmakta 
idi. Âfetlerin çeşitli ve tabi olacağı şartların değişik olması göz önüne alınarak, yer sarsıntısı için 
bir yönetmelik yapılması, diğer âfetler için de raporlar düzenlenmesi öngörülmüştür. Bu yönetme
lik ve rapor esaslarının uygulanmasının, belediye teşkilâtı olan yerlerde belediyelerce, olmıyaıi 
yerlerde ise bölge içinde ve çeşitli dairelerde bulunan teknik elemanlara görev vermek suretiyle, 
mülkiye amirlerince sağlanması kabul olunmuştur. 

Madde 4. — 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu gereğince âcil kurtarma ve yardım program
larının yapılması ve uygulanması sivil savunma teşkilâtı bulunan yerlerde, bu teşkilâta verilmiş
ti]'. Bu bakımdan madde ona göre yeniden düzenlenmiş bulunmaktadır. 

Madde 6. — İaşe ve tedavinin eski maddede ne kadar devam edeceği gösterilmediğinden, tat
bikatta tereddütler hâsıl oluyordu. Bu sebeple, iaşe ve tedavinin âfetin bittiği tarihten'-itibaren. 
«15» gün daha devam etmesi uygun görülmüştür. . 

Madde 13. — Bu madde âfeti mütaakıp tesbit işlerinin kimler tarafından ne şekilde yapılacağı, 
tamir olunacak veya yıkılacak binaların tabi olduğu usul ve işlemleri göstermektedir. 

Su baskını, kaya düşmesi, yer kayması ve çığ gibi âfetlere uğriyan yerlerde bu âfetlere karşı alı
nacak tedbirler, topluluğun başka yere taşınmasından daha az masraflı ise, Fon'dan harcama yapıl: 
mak suretiyle gerekli tedbirlerin alınabilmesi ve âfeti müteakip inşaat bitinceye kadar aradan uzun 
zaman geçmesi dolajnsiylc imar ve iskân Bakanlığınca kiralık bina tutulması veya portatif baraka
lar satmalmması ve üç ay kira bedeli alınmaması esasları da bu maddeye eklenmiştir. 
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Madde 14. — Âfet bölgeleri içinde ikamet etmek ve yeni bina yapmak altıncı maddedeki fen ku

rullarınca tehlikeli görülen yerler, sınırları, krokide gösterilmek suretiyle yasaklanmış âfet bölgesi 
olarak ilân edileceği ve tehlikenin giderilmesi nisbetinde sınırların daraltılabileceği esası kabul edil
miştir. 

Madde 15. — Eski maddedeki imar plânları bulunmıyan yerlerin imar plânlarının bir yıl içinde 
yapılacağı hükmünün realite ile bağdaşamadığı denenmiş olduğundan, bu kayıt, «kısa zamanda biti
rilmesi» şeklinde düzenlenmiştir. 

Madde 16. — Eski maddede: Âfete uğramış bir topluluğun bir yerden başka bir yere taşınmasın
da maddede yazılı Bakanlıkların müşterek tetkiki ile iskân mahalli tesbit edildikten sonra Bakan
lar Kurulu karariyle nakli yapılıyordu. 

Uygulamada aynı belediye ve köy sınırı dâhilinde yapılacak nakillerde durum yalnız îmar ve İs
kân Bakanlığınca tetkik edilmekte, sınır dışına yapılan nakillerde ise maddede adı geçen Bakanlık
ların mütehassıs elemanları tarafından taşınma yerinin tetkik ve tesbiti yapılmaktadır. Bu göz önüne 
alınarak maddeye açıklık vermek ve işlerin süratini sağlamak bakımından madde yazılı şekilde düzen
lenmiştir. 

Keza âfete uğrayan ailelerin maddi durumları sarsılmış olacağından nakil masrafı olarak aile ba
şına ilçe sınırları içindeki yer değiştirmelerde 1 000T. L., ilçe sınırları dışındaki yerleştirmelerde 2 bin 
lirayı geçmemek üzere borçlanma suretiyle yardım yapılması esası uygun görülmüştür. 

Madde 17. — Eski maddede âfet bölgelerinde hasara uğrayan-taşınmaz mallar üzerinde yapılan 
binaların tahsis şekli için köy ve belediye tüzel kişiliklerine yetki tanınmıştı. Tatbikatta karşılaşılan 
güçlükler sebebiyle, imar ve istikamet plânlarına göre parselleyip Hazine adına tescilden sonra hak 
sahiplerine dağıtma yetkisi imar ve İskân Bakanlığına verilmiştir. 

Ancak âfete uğrıyanlar veya ıığraması muhtemel olanlar aynı köy ve belediye sınırları içine ta
şındıkları takdirde, arsalarından faydalanmaları mümkün görüldüğünden, yalnız sağlam binalarına 
kıymet belgesi verilmesi ve bu sınırlar dışına nakledildikleri takdirde de arsalarına ve sağlam binala
rına kyımet belgesi verilmesi esası kabul edilmiştir. 

Madde 18. — Eski madde âfet sahaları ve bölgelerinde bina yaptırılacak yerlerin kadastrosu; 
ilânların yapılmasına ve kadastro komisyonlarının kurulmasına lüzum kalmaksızın tasarruf tetkikle
ri mahalli kadastro müdürü veya tapu müdürü tarafından yapılmak suretiyle 2613 sayılı Kanun uya
rınca ve tercihan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce yaptırılacağını âmirdir. 

Afetzedelerin her türlü ihtiyaç ve barınma görevini üzerine almış bulunan İmar ve İskân Ba
kanlığının süratle yapacağı konutlarla ilgili kadastro işlerinde sürati sağlamak bakımından seyirci 
kalması, takip ve kontrolünü yapamaması, borçlandırma ve inşaat işlerini geciktirmektedir. Âfet ola
yının önemi dikkate alınarak kanunun 18 nci' maddesini kapsıyan uygulanma esaslarının İmar ve 
İskân Bakanlığı ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Bakanlık arasında 
müştereken tesbit edilerek bir yönetmelikle belirtilmesi uygun görülmüştür.; 

Madde 19. — Eski kanunda kıymet takdiri için kurulmakta olan komisyonlarda koy ve şehirlerde 
mülk sahiplerinden birer kişi de katılmakta, uygulamada hakiki değerleri ve /durumu bilen bir ele. 
manın yokluğu, komisyon takdirlerinin günün ölçülerine sığmıyacak miktarlara ulaşmasına sebebdl-
maktaydı. Bu bakımdan komisyonlara mülk sahibi yerine mahallin durumunu yakinen izliyen Ma
liye veya Tapudan bir elemanın katılması daha üyguü görülmüş ve madde ona göre değiştiril
miştir. 

Madde 21. — Bu madde ile âfet bölgelerinden yalnız köylerde sağlanabilen arazi işlemlerinin ka
saba ve şehirlerde de uygulanması ahenkleştirilmek istenilmiştir. 

Madde 22 - 23. —Maddelerle yasaklanmış âfet bölgelerinde âi'etzcdelcriıi terk ettiği taşınmaz' 
mallara kıymet takdiri, kıymet belgelerinin düzenlenmesi, bu belgelerin dağıtma ve kullanma şek
li hükme bağlandığı gibi eski maddelerdeki belediye ve köy -tüzel kişiliğine tanınan mülkiyet iktisa
bı've hak sahiplerine devir ve tenılik işlerinde birtakım güçlüklerle^ karşılaşıldığından bu iktisap 
hakkı ve sahiplerine temliki doğrudan doğruya Hazineye tanınmış, blı suretle yapılacak işlemlerin 
hızla yürül(ilmesi sağlanmıştır. 

M.-Meclisi: ; ; •''••(,S. Sayisır865j 



- 4 -
Madde 27. —- Maliyet bedelinin hesabında (yol, su, elektrik, kanalizasyon) un dâhil edilmiyeeeği 

ve borçlanmanın bu esasa göre yapılacağı yeni maddede açıkça hükme bağlanmıştır. 
Madde 28 - 29 - 30. — ncu maddelerle kamulaştırmaya tabi arazi içindeki bina sahiplerinin yazılı 

müracaat ve taahhütname vermesi halinde kendilerine ev yapılacağı, iştirak veya müşterek mülki
yet halindeki hisse sahiplerine ayrı ayrı ev yapılması hakkı kabul edilmiştir. 

Madde 31. — Âfeti mütaakıp hak sahiplerine verilmek üzere mevzuat dâhilinde yaptırılan bina
lardan, çeşitli sebeplerle elde kalanlarının eski maddede, hasar görmüş dar gelirli halka ve memur
lara kiralanmak şartiyle maliyet bedeli üzerinden mahallî belediyelere devri kabul edilmişti. 

Köyler için bir hüküm bulunmaması ve maddenin işler bir duruma gelmesi düşüncesiyle, binalar 
tahsis edilmeden önce o yerde tekrar âfet vukua gelmiş ise elde kalan binaların açıkta kalan afetze
delere tercihan tahsisi, böyle bir hal vâki olmadığı takdirde: Genel bütçeye dâhil dairelerin ih
tiyacını karşılamak üzere Maliyeye devri, ihtiyacolmaması halinde, kirada oturan memurlara, hal
ka, kamu hizmetlerine, turistik gayelere kiralanmak üzere maliyet bedeli üzerinden borçlandırmak 
suretiyle belediyelere ve köy tüzel kişiliklerine devri, bu da mümkün olmadığı takdirde genel hü
kümlere göre idare ve tasfiye edilmek ve elde edilen gelir Fona irat kaydedilmek üzere Maliye Ba
kanlığına devri uygun görülmüştür. 

Madde 33. — Bu maddenin (E) fıkrasına yapılan ekleme ile Fona yeni bir gelir kaynağı düşü
nülmüştür. 

Kızılay'a yurt dışından yapılacak yardım hakkında Kızılhaç derneklerinin çağrısı üzerine yapı
lan aynî ve nakdi bağışlar, anlaşmalar gereğince Kızılay'dan başka bir yere verilemiyeecğinden 
istisna kabul edilmiştir. 

Madde 36. — Âfet bölgelerinde yeniden inşa edilecek yapı, yol, kanalizasyon tesisleri için harita 
ve imar plânı gibi imar işleri Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile Fondan ayrılacak 
para ile yapılması kabul edilerek, tatbikatta kolaylık temin edilmiş ve maddeye açıklık verilmiş
tir. 

Madde 39. — Âfetlerle ilgili uygulamalarda, reteri kadar tahsisat bulunmamakta, Fona yatırı
lacak hisselerin bir aylık müddetle dahi ertelenmesi, malî kaynakların zayıflamasına sebebolmakta-
dır. Tahsilatın zamanında yapılmasını sağlamak amacı ile düzenlenen yeni madde ile ertelenmeye 
ait fıkra kaldırılmış ve bu arada gecikme cezasının uygulanmasında mazeret takdirini kapsıyan hü
küm de değiştirilmiştir. 

Madde 40. — Eski maddede borçlanma bedelleri meskenlere hasredilmiş ve 20 yılda eşit taksitler
le tahsili kabul edilmiş idi. 

Değişik madde ile borçlanmalar dükkân, dükkârlı ev, otel, fırın gibi ticari yapılara da teşmil edil
miş ve meskenler için 20 yıllık süre 25 yıla çıkarılmak suretiyle ödeme kolaylığı sağlanmıştır. Ay
rıca âfetten hasar gören binalar için borçlanma ile yardım yapılacağı, yine hasara uğrıyan tapusuz 
binalar için kefalet veya tapulu başka bir malının potek edilmesi suretiyle borçlandırılarak yardım 
yapılacağı bu maddede yer almıştır. 

Madde 42. — Eski kanunda mevcudolan muafiyetlere, belediye ruhsat ve harcından da muaf 
tutulması ilâve ve kabul olunmuştur. 

Madde 43. — Eski kanunun 6 ve 8 nci maddelrindeki mükelleflere tanınmış hakların işin kap
samı göz önüne alınarak 4 ncü ve 9 ncu maddelerdeki vazifeli ve mükelleflere de uygraılanması ön
görülmüş ve madde ona göre değiştirilmiştir. 

Geçici 6. — Madde kanunun yayımı tarihinden önce yapılan binalar için Emlâk Kredi Banka
sınca verilen borç paraların faizleri: Kanunun yayımı tarihinden itibaren Fondan karşılanacağı ve 
Fondan karşılanan bu faizlerin, banka ve sigorta işlemleri vergisinden muaf olacağı kabul olunmuş
tur. 

Geçici madde 7. — Borç ve taksitlerin ödenmesi için eski maddede verilen bir aylık sürenin kısa 
olması sebebiyle 6 aya çıkarılmıştır. Böylece köylünün bir mahsûl dönemini idrak etmesi düşümjK 
müştür, 
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Ek madde 1. — Bu kanuna göre yapılacak binaların süratle tamamlanması için resmî ve özel 

ortaklıkların elinde bulunan inşaat malzemesinin Bakanlığın talebi üzerine tereihan verilmesi hükmü 
kabul edilmiştir. 

Ek madde 2. — Âfet sebebiyle yeniden kurulan köy ve meskûn yerlere içme suyu getirilmesi, teh
likeli dere ve sel yataklarının düzeltilmesi, îmar ve iskân Bakanlığının isteği üzerine Bayındırlık 
Bakanlığınca tereihan ve öncelikle yapılması hükmü kabul olunmuştur. 

Ek madde 3. — Afete uğrıyanlann Hazine ve diğer kurumlara olan borçları Bakanlığın talebiyle 
erteleneceği uygun görülmüştür. Çünkü, böyle bir duruma düşen vatandaşların ödeme güçleri de 
zayıflamış olacaktır. 

Ek madde 4. — Bu kanunun yayımı tarihine kadar gerek özel kanunlarla gerekse bu kanun hü
kümlerine göre yapılmış ve yapılacak binaların borçlandırma bedelleri, ilgilüerin geçim durumlan 
göz önüne alınarak îmar ve İskân Bakanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulunun karariyle maliyet 
bedelinin yarısına kadar indirileceği uygun görülmüştür. 

Geçici Komisyon raporu 

Millet Meclisi 
Geçici Komisyonu 12 . 2 . 1965 
Esas No. 1/706 

Karar No. 2 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Millet Meclisinin 8 . 12 . 1964 günlü 19 ncu Birleşiminde, «Umumi hayata müessir âfetler do-
layısiyle alınacak tedbirlerle yapılacak yardımlara dair Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi» 
hakkındaki kanun tasarısını incelemek üzere îmar ve îskân, İçişleri ve Plân komisyonlarının beşer 
üyesinden kurulan Geçici Komisyiınumuz, aşağıdaki sonuçlara varmıştır: 

İlgili Hükümet temsilcilerinin hazır bulundurularak alınan mıütalâalariyle 15 . 5 . 1959 gün 
ve 7269 sayılı Kanunlda, ıbugüne kadarki uygulamanın zaruri kıldığı (değişikliklerin yapılması ve 
bâzı hükümlerin eklenmesi esas itibariyle Komisyonumuzca da kabul olunmuştur. 

Gerçekte, yer sarsıntısı, su baskını, yer kayması, ikaya düşmesi, yanığın ve çığ gilbi âfetlerde uğ-
ranılagelen büyük can ve mal kayıplarının karşılanması güç ve hattâ imkânsız (bir keyfiyettir. 

Bununla iberaiber, kanunda, özellikle âfete mâruz kalabüeeek, tehlikeli dunumda olan safhalarda 
da önceden tetbirler alınabilmesini mümkün kılacak, 

Ayrıca yardımların biraz daüıa çabuMaştınlnrsını sağlayacak ve idare âmirlerimin tedavi yardım
larında olağanüstü yetkisini uzatabilecek, 

Genel hayata etkililiği, »esasları kanunlda belirtilen bir yönetmelikle tesbit ederek daha objektif 
kriterlere bağlıyaJbilecek, 

Âfetlerden sonra, yıllarca açıkta kalınmasını bertaraf edebilmek üzere muvakkat barakalar yap
tırılmasını, satınalınmasmı veya bina satınalmmasını ve kiralanmasını imkân dâhiline koyacak, 

Âfet bölgelerinin kadastro işlerinin, ıgenel hükümlere paralel ve fakat daha süratle yapılmasını, 
(köy ve belediye tüzel kişilerine tanınan (hakkın Hazineye tanınması suretiyle kolaylıklar sağkrama-
sını, 

Âfet bölgelerinde yapılan binaların tahsis usullerinde iki taraflı emniyet ve kolaylık, şimdiye ka
dar çeşitli usullerle ve meselâ Türkiye Emlâk Kredi Bankası gibi müesseseler tarafından yapılmış 
olup yüksek maliyetlerinden veya türlü selbeplerdaın dolayı tahsisleri mümkün olmıyan binaların bâ
zı yeni kolaylıklar sağlanarak hak sahiplerine tahsisini veya !bu olmadığı takdirde 'Turizm gilbi !baş-
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ka .maksatlarda kullanılmasını mümkün kılacak ve nihayet tasfiye edilerek sahipsizlikten haraboİmâ-
larına mâni olabilecek, 

ödeme güçlüğü halinde, Hükümet karariyle eskiden yapılmış olan binaların maliyet bedellerinin 
yarısına kadarının alınmaması, taksit sürelerinin genel olarak uzatılması gibi, lüzumlu görülen hu
suslar için Hükümet yetkililerinin oulmlu mütâlâalariyle tasarının ana istikametinden aynlmadan 
bâzı değişiklikler yapılmış bâzı maddeler eklenmiştir. 

Komisyonumuzca yapılan değiştirmeler ana fikir çerçevesi içinde ve ancak maddelere açıklık ve 
uygulama kolaylıkları getirmesinden ibaret kaldığı cihetle maddeler hakkında Komisyonumuzca ayrı, 
ayrı gerekçe yazılmasına lüzum görülmemiştir. 

Âfete mâruz büyük bir vatandaş kütlesini ilgilendiren bu tasarının sağlıyacağı faydalar ve ge
tireceği kolaylıklar bakımından öncelik ve ivedilikle kanunlaşması temennisiyle Genel Kurulun tas
vibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygıyla sunulur. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Ankara 

/. İmirzahoğlu 

Balıkesir 
M. Tiritoğlu 

İmzada bulunamadı 

Niğde 
0. Tüzün 

Sözcü 
Konya 
R. özal 

Bursa 
E. R. Akyürek 

Kâtip 
Nevşehir 

21, 33, 36, 40 ve geçici 
(6) vo ek 4 ncü madde

lerde söz hakkım 
mahfuzdur 

A. B. Nummoğlu 

Erzurum 
A. Şenyurt 

Sakarya 
M. Gür er 

Artvin 
0. S. Avcı 

Muğla 
Söz hakkım mahfuzdur 

C. Oskay 

Tokat 
M. Kazova 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Umumi hayata müessir âfetler dolayısiyle alına
cak tedbirlerle yapılacak yardımlara dair Kanu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu Ka
nuna bâzı maddeler eklenmesi hakkında kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Umumi hayata müessir âfet
ler dolayısiyle alınacak tedbirlerle yapılacak 
yardımlara dair olan 7269 sayılı Kanunun 1, 2, 
3, 4, 6, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 27, 
28, 29, 30, 31, 33, 36, 39, 40, 42, 43 ve geçici 
6, 7 nci maddeleri aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

Madde 1. — Yer sarsıntısı, yangın, su 
baskını, yer kayması, kaya düşmesi, çığ ve 
benzeri âfetlerde, yapıları ve kamu tesisleri 
umumi hayata etkili olacak derecede zarar gö
ren veya zarar görmesi muhtemel olan yerler
de alınacak tedbirlerle yapılacak yardımlar hak
kında bu kanun hükümleri uygulanır. 

Yukarda yazılı âfetlerin vukuunda veya vu-
kuunun muhtemel olması halinde, zararın ge
nel hayata etkili olup olmadığına tmar ve İs
kân Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Ku
rulu karar verir. 

Şu kadar ki, âfetler meydana geldiğinde bu 
kanuna göre tezelden alınması gereken tedbir
lerin yerine getirilmesine âfetin meydana gel
diği bölgenin valisi yetkilidir. 

Genel hayata etkililiğe ilişkin esaslar Mali
ye Bakanlığının uygun mütalâası üzerine İmar 
ve İskân Bakanlığınca hazırlanacak bir yönet
melikle tesbiıt edilir. 

Madde 2. — Su baskınına uğramış veya 
uğraması muhtemel bölgeler İmar ve İskân Ba
kanlığının teklifi üzerine Bayındırlık ve İçişle
ri Bakanlıklarınca, yer sarsıntısı, yer kayması, 
kaya düşmesi ve çığ gibi âfetlere uğramış ve-

Geçici Komisyonun değiştirişi 

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

maddeler eklenmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — Umumi hayata müessir âfet
ler dolayısiyle alınacak tedbirlerle yapılacak 
yardımlara dair olan 15 . 5 . 1959 gün ve 7269 
sayılı Kanunun 1, 2, 3, 4, 6, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 36, 39, 40, 
42, 43 ve geçici 6 ve 7 nci maddeleri aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

GENEL HÜKÜMLER 

Madde 1. — Deprem (Yer sarsıntısı), yan
gın, su baskını, yer kayması, kaya düşmesi, çığ 
ve benzeri âfetlerde; yapıları ve kamu tesisleri 
gonel hayata etkili olacak derecede zarar gö
ren veya görmesi muhtemel olan yerlerde alına
cak tedbirlerle yapılacak yardımlar hakkında 
bu kanun hükümleri uygulanır. 

Âfete uğrayan meskûn yerlerin büyüklüğü, 
o yerin tamamında veya bir kesiminde yıkılan, 
oturulamaz hale gelen bina sayısı, zarar gören 
yapı ve tesislerin genel hayata etki derecesi; 
mahallî ekonomik ve sosyal özellikleri, zararın 
kamu oyundaki tepkisi, normal hayat düzenin
deki aksamalar ve benzeri hususlar göz önün
de tutulmak suretiyle âfetlerin genel hayata 
etkililiğine ilişkin temel kurallar, İçişleri, Ma
liye ve İmar ve İskân bakanlıklarınca hazırla
nacak bir yönetmelikle belirtilir. 

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

Şukadar ki; âfetin meydana gelmesi halin
de bu kanun gereğince alınması lâzımgelen â/Sil 
tedbirlerin ittihazına âfetin meydana geldiği 
bölgenin valisi yetkilidir. 

Madde 2. — Su baskınına uğramış veya uğ
rayabilir bölgeler, İmar ve İskân Bakanlığının 
teklifi üzerine su işlerini yürüten Bakanlıkça; 
yer sarsıntısı, yer kayması, veya düşmesi ve 
çığ' gibi âfetlere uğramış veya uğrayabilir böl-

M. Meelisi ( S. Sayısı: 865 ) 



Hü. 

ya uğraması muhtemel bölgelerin ise İçişleri ve 
İmar ve İskân Bakanlıklarınca tesbit ve bun
lardan şehir ve kasabalarda meydana gelebile
ceklerin sınırlan imar plânında, imar plânı bu-
lunmıyan kasaba ve köylerde meydana gelebi
leceklerin sınırlan da belli edildikçe harita ve 
krokilere işlenmek suretiyle âfete mâruz bölge 
olarak tesbit ve İmar ve İskân Bakanlığının 
teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca onandıktan 
sonra yayımlanır. 

Bütün bu sınırlar, yukarda 'belirtildiği gibi 
tesbit edilip İmar ve İskân Bakanlığının isteği 
üzerine valilikçe mahallinde ilân olunur. 

Yangın âfetine uğnyabilecek sahalar, şehir 
ve kasabalarda belediye meclisleri, köylerde ih
tiyar meclisleri tarafından tesbit ve kaymakam-
lann mütalâası alındıktan sonra, valilerin tasvi
bi üzerine ilgili bölgelerde ilân olunur. 

Madde 3. — İkinci maddeye göre, ilân 
edilen yer sarsıntısına uğnyabilecek olan böl
gelerde, yeniden yapılacak, değiştirilecek veya 
esaslı tamir görecek resmî veya özel bütün ya-
pılann tabi olacağı teknik şartlar, İmar ve İs
kân ve Bayındırlık Bakanlıklarınca, birlikte ha
zırlanan bir yönetmelikle tesbit olunur. 

1. Belediye teşkilâtı olan yerlerde verile
cek yapı ruhsatiyelerinde bu yönetmeliğin uy
gulanması mecburidir. 

2. Belediye teşkilâtı olmıyan yerlerde ise, 
bölgeleri içinde bulunan teknik elemanlardan 
faydalanmak suretiyle vali ve kaymakamlar bu 
yönetmelikteki esaslann uygulanmasını sağla
makla yükümlüdür. 

3. Yer kayması, kaya düşmesi, çığ gibi 
âfetlere uğnyabilecek meskûn yerlerde alına
cak teknik tedbirler, yetkili teknik elemanlar
ca düzenlenen ve İmar ve İskân Bakanlığınca 
onanan rapora göre, su baskınlarına uğnyabi
lecek bölgelerde alınacak tedbirler de, İmar ve 
İskân ve Bayındırlık Bakanlıklan teknik ele
manlarınca müştereken hazırlanacak raporlara 
göre tesbit olunur. 

4. Yönetmelik ve rapor esaslarına aylan 
olarak yapılacak, inşaat 13 ncü maddede sözü 
geçen usul dairesinde, o yerin en büyük mül
kiye âmirinin emri ile yıktınlır. 

M. Meclisi 

8 — 
i Geçici Ko. 

I geler ise, îmar ve îskân Bakanlığınca tesbit ve 
bunlardan şehir ve kasabalarda meydana ge-

, len ve gelebileceklerin sınırlan îmar Plânına, 
İmar Plânı bulunmayan kasaba ve köylerde de 
belli edildikçe harita veya krokilere işlenmek 
suretiyle, âfete mâruz bölge olarak îmar ve îs
kân Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Ku
rulunca kararlaştırılır ve bu suretle tesbit olu
nan sınırlar, imar ve îskân Bakanlığının iste
ği üzerine ilgili valiliklerce mahallinde ilân 
olunu?. 

Mahallî şart ve özellikler dolayısiyl© yangın 
âfetine uğraması muhtemel olan sahalar, şehir 
ve kasabalarda belediye meclisleri, köylerde 
ihtiyar heyetleri tarafından tesbit ve kayma
kamların mütalâası alındıktan sonra valilerin 
tasvibi üzerine ilgili bölgelerde ilân olunur. 

Madde 3. — İkinci maddeye göre ilân edi
len âfet bölgelerinde yeniden yapılacak, değişti
rilecek, büyütülecek veya esaslı tamir görecek 
rssmî veya özel bütün yapıların tabi olacağı tek
nik şartlar, İmar ve îskân ve Bayındırlık Ba
kanlıklarınca hazırlanacak bir yönetmelikle tes
bit olunur. 

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

Yönetmelik esaslarına aykın olarak inşa 
olunacak yapılar 13 ncü maddede belirtilen usul 
dairesindo yıktınlır. 

Yer kayması, kaya düşmesi, çığ gibi âfet
lere uğrayabilecek meskûn yerlerde alınacak 
önleyici tedbirler, îmar ve İskân Bakanlığırra, 
su baskınına uğrayabilecek yerlerde ise, su 
işlerini yürüten Bakanlıkça alınır. Bu işlere 
ilişkin ödenek, tedbirleri almakla görevli Ba
kanlıkça karşılanır. 

(S . Sayısı: 865) 
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Madde 4. — İçişleri, îmar ve İskân, Ba
yındırlık, Sağlık ve Sosyal ve Tanın bakanlık
larınca âcil yardım teşkilâtı ve programları i 
hakkında genel esasları kapsıyan bir yönetme
lik yapılır. 

Bu yönetmelik esasları dairesinde âfetin 
meydana gelmesinden sonra yapılacak kurtar
ma, yaralıları tedavi, barındırma, ölüleri göm
me, yangınları söndürme, yıkıntıları temizleme 
ve felâketzedeleri iaşe gibi hususlarda 'uygulan
mak üzere görev ve görevlileri tâyin, toplan
ma yerlerini tesbit eden bir program valilik
lerce düzenlenir ve gereken vasıtalar hazırla
narak muhafaza olunur. Bu programların uy
gulanması, valiliklerce kurulacak kurtarma ve 
yardım komitelerince sağlanır. 

Ancak sivil savunma teşkilâtının bulundu
ğu yerlerde âcil kurtarma ve yardım işleri, yu
karda belirtilen komitece, sözü geçen sivil sa
vunma teşkilâtına yaptırılır. Bu hallerde sivil 
savunma teşkilâtında görevli şahıslar için de 
bu kanunda yazılı tazminat, ikramiye ve avans 
hükümleri uygulanır. 

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

* Madde 6. — Genel hayata etkili âfetlerin 
vukuu akabinde vali ve kaymakamlar (Asker
ler ve hâkim sınıfında bulunanlar müstesna ol
mak üzere) 18 - 65 yaş arasındaki bütün erkek
lere vazife vermeye, bedeli, ücreti veya kirası 
sonradan ödenmek üzere canlı, cansız resmî ve 
hususi her rtürlü nakil vasıtalarına ve lüzumlu 
makina alât ve edevatına el koymaya ve hiç
bir kayda ve merasime tabi olmaksızın tedavi, 
kurtarma, iaşe, ibate ve sair işlerin gerektirdi
ği âcil mubayaaları yapmaya, Devletçe, mahallî 
idarelere evkafa, İtisadi Devlet Teşekkülleri 
ile bunlara bağlı müesseselere ait her türlü gay-
rimenkulleri, kâfi gelmediği takdirde, diğer 
hükmi şahıslar ile hakiki şahıslara ait, bina, 

Geçici Ko. 

Madde 4 İçişleri, İmar ve İskân, Bayın
dırlık, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Tarım ba
kanlıklarınca âcil yardım teşkilâtı ve program
lan hakkında genel esaslan kapsayan bir yö
netmelik yapılır. 

Bu yönetmelik esaslan dairesinde âfotin 
meydana gelmesinden sonra yapılacak kurtar
ma, yaralılan tedavi, barındırma, ölüleri göm
me, yangınlan söndürme, yıkıntıları temizle
me ve felâketzedeleri iaşe gibi hususlarda uy
gulanmak üzere görev ve görevlileri tâyin, top
lanma yerlerini tesbit eden bir program vali
liklerce düzenlenir ve gereken vasıtalar hazır
lanarak muhafaza olunur. 

Bu programların uygulanması, valiliklerce 
kurulacak kurtarma ve yardım komitelerince 
sağlanır. 

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

İlçe, bucak ve köylerde tafsilâtlı çalışma 
muhtıralan ve uygulama programlan tasdikli 
il muhtıra ve programlarındaki esaslar daire
sinde ilçelerde kaymakamlar, bucak ve köylerde 
bucak müdürleri tarafından düzenlenir; İl kur
tarma ve yardım komitesinin incelemesinden 
sonra valilerin onayı ile kesinleşir. 

Mülkiye âmirlerine verilen olağanüstü yetki
ler : 

Madde 6. — Genel hayata etkili âfetlerin 
meydana gelmesinden sonra vali ve kaymakam
lar (Askerler ve hâkim sınıfında bulunanlar ha-
ricolmak üzere) 18 - 65 yaş arasındaki bütün 
erkeklere görev vermeye, bedeli, ücreti veya 
kirası sonradan ödenmek üzere canlı, cansız, 
resmî ve özel her türlü taşıt araçlarına ve 
gerekli makina alât ve edevatına elkoymaya ve 
hiç bir kayda ve merasime tabi olmaksızın teda
vi, kurtarma, yedirme, giydirme ve barındırma 
ve bu gibi işlerin gerektirdiği âcil satınalmala-
n yapmaya, Devletçe, mahallî idarelere evkafa, 
İktisadi Devlet Teşekkülleri ile bunlara bağlı 
kurumlara ilişkin her türlü taşınmaz malları; 
yetmemesi halinde de diğer tüzel kişiler ile ger-
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mesken ve müctemilâtı ile bahçe ve arsa gibi 
araziyi muvakkaten işgale salahiyetlidir. 

Yukardaki fıkrada yazılı salâhiyet âfetin 
hitamından itibaren ancak bir haftanın geçme
siyle nihayete erer. 

Birinci fıkradaki iaşe ve (tedavi süresi âfe
tin bittiği tarihten itibaren 15 günü geçemez. 

Kendilerinden yardım istenilen âfet bölgesi 
civarındaki vali ve kaymakamlar yukarıki fık
ralarda yazılı salâhiyetlerini kullanarak bütün 
imkân ve vasıtalarla yardıma mecburdurlar. 

Madde 13. — 1) Âfetten sonra, İmar ve 
îskân ve Bayındırlık Bakanlıkları ile varsa 
mahallî belediye fen elemanından kurulacak fen 
heyetleri tarafından âfetin meydana geldiği 
arazinin durumu ile resmî ve özel bütün yapı
lar ve kamu tesisleri incelenerek düzenlenen ha
sar tesbit raporu değerlendirilmek üzere îmar 
ve îskân Bakanlığına, bilgi için de Bayındırlık 
Bakanlığına gönderilir. 

Arazinin tehlikeli durumu ve binaların gör
düğü hasar bakımından yıktırılması ve boşal
tılması gerekenler hakkında, o il ve ilçenin en 
büyük mülkiye âmirine ayrı bir rapor verilir. 
Bu makamlarca bu binalar derhal boşalttırılır. 
Yıkılması gerekenler için en çok 15 gün süre 
verilerek tehlikenin giderilmesi sahiplerine bil
dirilir. Mahallinde sahibi bulunmadığı takdir
de durum, mahallî vasıtalarla ilân edilmek su
retiyle, bildiri yapılmış sayılır. 

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

Süresinde itiraz olunmıyan, yahut itiraz 
olunup da idare kurullarınca yıkılması onayla
nan, binaları malsahibi yıkmadığı takdirde, bu 
binalara elkonularak yıkma parası yıkıntıdan 
elde edilecek malzeme bedelinden ödenmek üze
re, mahallin en büyük mülkiye âmirinin emri 
ile yıktırılır. 

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

1 0 -
I Geçici Ko. 

çek kişilere ait, bina, konut ve müştemilâtı ile 
bahçe ve arsa gibi araziyi geçici olarak işgale 
yetkilidir. 

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

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

I Âfel böl yel erinde yapılacak teknik işler : 

Madde 13. — a) Âfetten sonra, îmar ve 
iskân ve Bayındırlık Bakanlıkları ile varsa ma
halli belediye fen elemanından kurulacak fen 
heyetleri tarafından âfetin meydana geldiği 
arazinin durumu ile resmî ve özel'bütün yapılar 
ve kamu tesisleri incelenerek düzenlenen hasar 
tesbit raporu değerlendirilmek üzere îmar ve îs
kân Bakanlığına, bilgi için de Bayındırlık Ba
kanlığına gönderilir. 
Arazinin tehlikeli durumu ve binaların gördü
ğü hasar bakımından yıktırılması ve boşaltılma
sı gerekenler hakkında, o il ve ilçenin en büyük 
mülkiye âmirine ayrı bir rapor verilir. Bu ma
kamlarca böyle binalar derhal boşalttırılır. Yı
kılması gerekenler için en çok 15 gün süre ve
rilerek tehlikenin giderilmesi sahiplerine bildi
rilir. Mahallinde sahibi bulunmadığı takdirde 
durum, mahalli vasıtalarla ilân edilmek suretiy
le, bildiri yapılmış sayılır. 

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

Süresinde itiraz olunmıyan, yahut itiraz olu
nup da idare kurullarınca yıkılması onaylanan 
binaları malsahibi yıkmadığı takdirde, bu bi
nalara elkonularak yıkma parası yıkıntıdan el
de edilecek malzeme bedelinden ödenmek üze
re, mahallin en büyük mülkiye âmirinin emri 
ile yıktırılır. 

Yıkıntıdan elde edilecek malzeme bedelinin 
tamamı yıkma parasını karşılamadığı takdirde, 
kalan kısmı, 33 ncü maddede teşkil edilen fon-

J dan ödenmek suretiyle yıktırılır. 
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2. Hasar görmüş fakat ıslahı mümkün olan 
binaların fen kurullarının göstereceği şartlara 
göre tamiri yapılıncaya kadar içine girilmesi
ne ve oturulmasına izin verilmez. Bu binalar 
bir yıl içinde tamir ettirilmediği ve itiraz da 
olmadığı takdirde yukardaki esaslar dairesin
de yıktırılır, itiraz vukuunda durum mahallî 
idare kurullarınca 15 gün içinde incelenir. İti
raz sebepleri yerinde görüldüğü takdirde süre 
bir sene daha uzatılabilir. 

3. Resmî daire ve müesseselere ait binalar
dan bu madde gereğince yıktırılması gerekenler, 
yıkma masrafları ilgili daire ve müesseselerce 
sonradan iade edilmek şartiyle, Fon hesabından 
ödenerek yıktırılır. 

4. Yer kayması, kaya düşmesi gibi âfetler 
de, tehlikenin devamı veya tekrarı ihtimali üze
rine boşaltılan binaların tehlikeye karşı kesin 
tedbir alınıncaya kadar işgaline veya hasara 
uğrıyanların tamirlerine müsaade edilmez. Ted
bir alınamıyacağına karar verildiği takdirde, 
tehlikeli mahal içindeki binalar, yukarıdaki esas
lar dâhilinde yıktırılır. Afete karşı arazide ge
rekli tedbirlerin alınması, tehlikeye mâruz yapı
ların yıkılması, topluluğun başka yere taşınma
sından imar ve Iskan Bakanlığınca daha İkti
sadi görülüyorsa, gerekli tedbirin alınması için 
gereken ödenek 33 ncü maddede yazılı fondan 
ödenir. Tehlikenin giderilmesiyle ilgili tedbirler 
için yapılan harcamalar, borçlanmaya tabi tu
tulmaz. 

5. Âfete uğramış yahut uğraması muhte
mel yerlerde âcil barınma ihtiyacını karşılamak 
üzere, İmar ve İskân Bakanlığınca kiralık bi
nalar tutulabileceği gibi, bu maksat için geçici 
ve portatif barakalar da yaptırılabilir veya 
satınalınabilir. Kiralık binalar ile geçici ve por
tatif barakalarda barındırılan muhtaç afetzede
lerden en çok 3 ay süre ile kira alınmaz. Bu 
sürenin bitiminden sonra ilgililer İmar ve İs
kân Bakanlığınca takdir edilecek kirayı ödeme
ye mecburdurlar. Yeniden bina yaptırılmasını 
istemiyenler, her ne sebeple olursa olsun bu 
yerlerde en çok bir yıl oturabilirler. 

Madde 14. — İkinci madde gereğince tes-
bit ve ilân olunan âfet bölgelerine dâhil şehir, 
kasaba ve köylerde bina ve mesken yapımı, fen 
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b) Hasar görmüş, fakat ıslâhı mümkün 
olan binaların fen kurullarının göstereceği şart
lara göre tamiri yapılıncaya" kadar içine giril
mesine ve oturulmasına izin verilmez. Bu bina
lar bir yıl içinde tamir ettirilmediği ve itiraz 
da olmadığı takdirde yukardaki esaslar daire
sinde yıktırılabilir. itiraz halinde mahallî ida
re kurullarınca 15 gün içinde incelenir ve ka
rara bağlanır, itiraz sebepleri yerinde görül
düğü takdirde süre bir sene daha uzatılabilir. 

c) Resmî daire ve müesseselere ait binalar
dan bu madde gereğince yıktırılması gereken
ler, yıkma masraflan iliğili daire ve müessese
lerce sonradan karşılanmak şartiyle, fon hesa
bından ödenerek yıktırılır. 

ç) Yer kayması, kaya düşmesi gibi âfet
lerde, tehlikenin devamı veya tekrarı ihtimali 
üzerine boşaltılan binaların tehlikeye karşı ke
sin tedbir alınıncaya kadar işgaline veya hasa
ra uğrıyanların tamirine müsaade edilmez. Ted
bir alınamıyacağına karar verildiği takdirde 
tehlikeli mahal içindeki binalar, yukardaki 
esaslar dâhilinde yıktırılır. İmar ve iskân Ba
kanlığınca âfete karşı arazide gerekli tedbirle
rin alınması tehlikeye mâruz yapıların yıkıl
ması ve topluluğun başka yere taşınmasından 
daha ekonomik görülürse, bu tedbirlerin alın
ması için lüzumlu ödenek 33 ncü maddede ya
zılı fondan ödenir. Tehlikenin giderilmesiyle 
ilgili tedbirler için yapılan harcamalar borç
lanmaya tabi tutulmaz. 

d) Âfete uğramış yahut uğraması muh
temel yerlerde âcil barınma ihtiyacını karşıla
mak üzere, imar ve iskân Bakanlığınca kira
lık binalar tutulabileceği gibi, bu maksat için 
geçici ve portatif barakalar da yaptırılabilir 
veya satınalınabilir. Kiralık binalar ile geçici 
ve portatif barakalarda barındırılan muhtaç 
afetzedelerden en çok 3 ay süre ile kira alınmaz. 
Bu sürenin bitiminden sonra ilgililer İmar ve is
kân Bakanlığınca takdir edilecek kirayı ödeme
ye mecburdurlar. Yeniden bina yaptırılmasını 
istemiyenler, her ne sebeple olursa olsun, bu 
yerlerde en çok bir yıl oturabilirler. 

Madde 14. — İkinci madde gereğince tesbit 
ve ilân olunan âfet bölgelerine dâhil şehir, ka
saba ve köylerde bina ve mesken yapımı, fen 
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kurullarınca tehlikeli görülen ve sınırları kro
kilerle tesbit edilen yerler, îmar ve îskân Ba
kanlığınca yapı ve ikamet için yasaklanmış âfet 
bölgesi sayılır ve durum belediyesi olan yerler
de belediyesince, köylerde ise muhtar ve ihti
yar meclislerince hemen ilân edilir. Yasaklan
mış âfet bölgesi sınırlan, alınacak tedbirlerle 
tehlikenin önlenmesi nisbetinde daraltılabilıir 
veya tamamen kaldırılır. Belediyesi olan yer
lerde belediyeler, olmıyan yerlerde muhtar ve 
ihtiyar meclisleri, bu yasaklanmış âfet bölgesi 
hükmünü uygulamakla görevlidir. Hilâfına ha
reket edildiği takdirde yapılmış veya yaptırıl
makta olan binalar vali ve kaymakamların em
ri ile yıktırılır. 

Madde 15. — Âfet bölgesiyle hasara uğra
mış şehir ve kasabaların imar p!ânı mevcudolup 
da îmar ve îskân Bakanlığınca değiştirilmesi 
gerekli görülmediği takdirde, inşaata mevzuat 
dâhilinde derhal müsaade edilir. 

Mevcut imar plânının kısmen değiştirilmesi 
gerekli görülen şehir ve kasabalarda, h\\ tadi
lât plânları, îmar ve îskân Bakanlığınca 5 ay 
zarfımda yaptırılır. 

îmar veya istikamet plânı olmıyan veya olup 
dr. tamamen değiştirilmesi gereken yerlerde ha
lihazır harita ve imar veya istikamet plânı îmar 
ve îskân Bakanlığınca en kısa zamanda yapılır 
veya yaptırılır. 

Bu plânlar yapılıncaya kadar gelecekteki. 
plânlara göre esaslı inşaat yaptırılmasına îmar 
ve îskân Bakanlığınca müsaade edilebilir. 

Yukarda yazılı hallerde veya yerinin değiş
tirilmesi gereken şehir ve kasabalarda ilgilile
rin âfetten masun yerlerde gösterilecek arsa
lar üzerinde, (kendi arsaları da olabilir) ilk 
barınma tedbiri olarak geçici baraka inşasına 
izin verilebilir. Bu türlü geçici inşaaAun, imar 
plânı olan yerlerde, âfetin vukuundan; imar 
plânı olmıyan veya değiştirilen veya yerleri de
ğiştirilecek olan şehir ve kasabalarda, yeni 
plânların onanmasından itibaren bir yıl içinde, 
sahipleri tarafından yıkılması m^Gburiddr. Aksi 
haldo masrafları yıkıntı bedelinden ödenmek 
üzere mahallin en büyük mülkiye âmirinin emri 
ile belediyelerce yıktırılır. Btı bir yıllık süre 
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kurullarınca tehlikeli görülen ve sınırları kro
kilerle /tesbit olunan yerler, îmar ve îskân 
Bakanlığınca yapı ve ikamet için yasaklanmış 
âfet bölgeleri sayılır ve durum belediyesi olan 
yerlerde belediyesince, köylerde ise lihtiyar mec
lislerince hemen ilân edilir. 

Belediyesi olan yerlerde belediyeler, olmı
yan yerlerde ihtiyar meclisleri bu yasaüdanımış 
âfet bölgesi hükmünü uygulamakla görevlidir. 
Hilâfına hareket edildiği takdirde yapılmış ve
ya yaptırılmakta olan binalar vali ve kayma
kamların emri ile yıktırılır. 

Yasaklanmış âfet bölgesi sınırlan, alınacak 
tedbirlerle tehlikenin önlenmesi oranında daral
tılır veya tamamen kaldmlır. Bu hususta jaynı 
şekilde duyurulur. 

Madde 15. — Âfet dolayısiyle hasara uğra
mış şehir ve kasabaların imar plânı mevcudolup 
da îmar ve îskân Bakanlığınca değiştirilmesi 
gereikli görülmediği takdirde, inşaata mevzu
at dairesinde hemen izin verilir. 

Mevcut imar plânının kısmen değiştirilmesi 
gerekli görülen şehir ve (kasabalarda, bu deği
şiklik plânları, îmar ve îskân Bakanlığınca 
5 ay zarfında yaptınlır. 

îmar veya istikamet plânı olmıyan veya 
olup da tamamen değiştirilmesi gereken yerler
de halihazır harita ve imar veya (istikamet plâ
nı îmar ve îskân Bakanlığınca öncelikle ya
pılır veya yaptırılır. 

Bu plânlar yapılıncaya kadar gelecekteki 
plânlara göre esaslı inşaat yaptınlmasına îmar 
ve îskân Bakanlığınca izin verilebilir. 

Yukarda yazılı hallerde veya yerinin değiş
tirilmesi gereken şehir ve kasabalarda ilgilile
rin âfetten masun yerlerde gösterilecek arsalar 
üzerinde, ilk barınma tedbiri olarak geçici ba
raka inşasına izin verilebilir. Bu türlü geçici in
şaatın, imar plânı olan yerlerde, âfetin vuku
undan; imar plânı olmıyan veya değiştirilen 
veya yerleri değiştirilecek olan şehir ve •kasa
balarda, yeni plânların onanmasından itiba
ren bir yıl içinde sahipleri tarafından yıkılması 
mecburidir. Aksi halde masraflan yıkıntı be
delinden ödenmek üzere mahallin en büyük 
mülkiye âmirinin emıİ ile belediyelerce yıktı
rılır. Bu bir yıllık ısüre zaruret halinde ilgili 
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zaruret halinde ilgili valiliğin teklifi üzerine 
imar ve îskân Bakanlığınca gerektiği kadar 
uzatılabilir. 

Madde 13. — Genel hayata etkili âfetler
den Önce veya sonra İmar ve îskân Bakanlığın
ca gösterilecek lüzum üzerine yerleşmiş bir top
luluğun bir kısmının veya tamamının kaldırıla
rak aynı şehir ve kasabanın belediye sınırları 
veya köylerde aynı köy sınırları içinde yerleş
tirilmeleri, içişleri ve imar ve iskân Bakanlıkla
rınca yapılır. Başka yerlerde toplu veya dağınık 
olarak yerleştirilmeleri ise, içişleri, Maliye, Ba
yındırlık, imar ve iskân, Sağlık ve Sosyal Yar
dım, Tarım, Millî Eğitim ve Sanayi Bakanlık
ları temsilcilerinden kurulmuş bir komitece in
celendikten sonra Bakanlar Kurulu Kararı ile 
imar ve iskân Bakanlığı tarafından yapılır. 
Bu inceleme mahallinde en büyük mülkîye âmi
rinin başkanlığında aynı bakanlık temsilcile
rinden kurulacak bir komite aracılığı ile de 
yaptırılabilir. 

Âfete uğrayanların bir kısmının veya tama
mının nakilleri belediye veya köy sınırları dı
şında yapıldığı takdirde, ilk taşınmalarına ait 
masraflar kanunun borçlandırmaya ait hüküm
lerine göre her aileye ilçe sınırları içindeki yer 
değiştirmelerinde 1 000, T.L. ilçe sınırları dışın
daki yerleştirmelerde ise 2 000, T.L. nı geçme
mek üzere imar ve iskân Bakanlığınca fondan 
yardım yapılır. 

Madde 17. — Âfet bölgelerinde hasara uğ-
rıyan veya uğraması muhtemel bulunan kısım
ların içinde veya drında kalan ve imar ve is
kân Bakanlığınca üzerinde yeniden bina yapıl
mak üzere tesbit edilen, veya yasaklanmış âfet 
bölgeleri içinde kalan ve şahıslara aidolan ta
şınmaz malların aşağıdaki maddelerde gösteril
diği şekilde kıymetleri takdir edilir. Bu kıy
metlere göre birer kıymet belgesi düzenlenerek 
sahiplerine verilmesi, bu yerleri tescil edildik
ten sonra imar veya istikamet plânlarına göre 
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valiliğin teklifi üzerine imar ve iskân Bakan
lığınca gerektiği kadar uzatılabilir. 

Âfet bölgelerindeki bir topluluğun kaldırıla
rak ba§ka yerlere taşmMmı : 

Madde 16. — Genel hayata etkili âfetlerden 
önce veya sonra kesin lüzum üzerine meskûn 
bir topluluğun bir kısmının veya tamamının 
kaldırılarak başka mahallere toplu olarak ve
yahut dağıtılarak yerleştirilmesi; içişleri, Ma
liye, Bayındırlık, Sağlık ve Sosyal Yardım, 
Tanım, Millî Eğitim, Sanayi, imar ve iskân ve 
köylerde Köy işleri Bakanlıklan mütehassıs-
tamsilcilerinden kurulacak bir komitece ince
lendikten sonra Bakanlar Kurulu karan ile 
imar ve iskân Bakanlığı tarafından yaptırılır. 

Ancak, bu toplu nakiller aynı belediye ve 
köy sınırlan içinde ise Bakanlar Kurulu kara-
nna lüzum kalmaksızın içişleri ve imar ve 
iskân Bakanlıklannca müştereken yapılır. 

Âfete uğnyanlann nakilleri, belediye veya 
köy sınırları dışına yapıldığı takdirde, ilk ta
şınmalarına ait zaruri masraflan karşılamak 
üzere, istiyen ailelere ilçe sınırlan içindeki yer 
değiştirmelerinde (1 000) lirayı, ilçe sınırları 
dışındaki yerleştirmelerinde ise (2 000) lirayı 
geçmemek kaydiyle ve kefil alınmak suretiyle 
imar ve iskân Bakanlığınca 10 yıl vâdeye kadar 
faizsiz olarak fondan kredi yardımı yapılabilir. 

Verilen bu kredi, yıllık eşit taksitler halin
de tahsil olunur. Vâdesinde tahsil olunamıyan 
taksitlerden % 5 (yüzde beş) nisbetinde gecik
me faizi alınır. 

Ancak, yerleştirilen bu ailelerden konut kre
disi verilenlere o tarihteki geri kalan borçlan 
konut kredisine ilâve edilerek tahsil edilir. 

Madde 18. — Bu kanuna göre âfet sebe
biyle imar ve iskân Bakanlığınca lüzum görüle
cek yerlerin kadastrosu, ilânların yapılmasına 
ve kadastro komisyonlarının kurulmasına lüzum 
kalmaksızın kadastro postalarına belediyece ve
ya köy ihtiyar heyetince iki bilir kişi verilmek 
ve tasarruf ettikleri, mahallî kadastro müdü
rü ve tapu memuru tarafından ifa olunmak su
retiyle 2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tahrir 
Kanununa göre öncelikle Tapu ve Kadastro Ge
nel Müdürlüğünce yaptırılır. 
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parselleyip Hazine namına tescil edildikten son
ra hak sahiplerine maliyet bedeli üzerinden da
ğıtılmaya imar ve îskân Bakanlığı yetkilidir. 

Ancak, yasaklanmış âfet bölgesi olarak, tes-
bit edilen yerler içinde kalan şahıslara ait ta
şınmaz mallardan; 

a) Âfete uğrıyanlar veya uğraması muhte
mel olanlar, aynı köy veya belediye sınırları 
içinde (bir yere taşındıkları takdirde arsaları 
hariç, yalnız ısağlam kalan binalarına kıymet 
belgesi verilir. 

b) Aynı köy veya belediye sınırları dışın
da kalan başka bir mahalle nakledileceklerin 
ise, arsalarına ve sağlam binalarına, karşılık 
kıymet belgesi verilir. Bu bina ve arsalar Ha
zineye geçmiş sayılır. 

Madde 18. — Âfet sahaları ve bölgeleri
nin, bu kanuna göre bina yaptırılacak yerle
rin îmar ve îskân Bakanlığınca lüzum görüle
cek mahallerin kadastrosu, ilânların yapıl
masına, kadastro komisyonlarının kurulmasına 
hacet kalmaksızın kadastro postalarına beledi
yece ilki bilirkişi verilmek ve tasarruf tetkik
leri mahallî kadastro müdürü veya tapu memu
ru tarafından ifa olunmak suretiyle 2613 sa
yılı Kanuna göre ve öncelikle Tapu ve Kadas
tro Genel Müdürlüğünce yaptırılır. 

Anlaşmazlıklar mahallî mahkemelerde hal-
lolunur. Bu suretle tesbit edilecek ve düzen
lenecek haritalar tapu siciline esas teşkil eder. 

Âfetlerle ilgili kadastro işlerine ilişkin uy
gulama esasları İmar ve Iskan Bakanlığı ile 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bağlı 
olduğu bakanlık arasında müştereken yapıla
cak bir yönetmelikle (tesbit edilir. 

Madde 19. — 17 nci maddedeki taşınmaz 
malların bedelleri, köylerde köy ihtiyar heyet
lerinden bir kişi mahallin en büyük (mülkiye 
amirince görevlendirilecek bir fen elemanı ve 
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Kadastro sonucunu belirten cetveller, bele-
diye başkanının veya köy ihtiyar heyetinin 
çalıştıkları binaların kapısına uygun yerlere 
(3) gün süreyle asılır, ve keyfiyet mahallinde 
mûtat vasıtalarla ilân olunur. Bu süre sonunda 
tesbitler kesinleşir. 

Anlaşmazlıklar mahallî mahkemelerce hallo-
nulur. 

Sözü edilen kadastro işlerine ilişkin uygula
ma, İmar ve İskân Bakanlığı ile Tapu ve Ka
dastro Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Ba
kanlık arasında müştereken tesbit edilecek 
esaslar dâhilinde yapılır. 

Kıymet takdiri, parselleme ve dağıtma : 

Madde 17. — Âfet bölgelerinde hasara uğrı-
yan veya uğraması muhtemel kısımlar içinde 
bulunan taşınmaz mallarla imar ve iskân Ba
kanlığınca üzerinde bina yaptırılmak üzere tes
bit edilen veya yasaklanmış olan bölgelerdeki 
taşınmaz malların kıymetleri aşağıdaki madde
lerde gösterildiği şekilde takdir ve tesbit edi
lir. 

Bu kıymetlere göre taşınmaz mallar için bi
rer kıymet belgesi tanzimine ve bu belgelerin 
sahiplerine verilmesi karşılığında sözü geçen 
taşınmaz malları Hazine adına tescil ettirmeye 
İmar ve iskân Bakanlığı yetkilidir. 

Ancak, yasaklanmış âfet bölgesi olarak tes
bit edilen yerler içinde kalan şahıslara ait gay-
rimenkullerden, 

a) Âfete uğrıyanlar veya uğraması muhte
mel olanlar, aynı köy veya belediye sınırları 
içinde bir yere taşındıkları takdirde, arsaları 
hariç, yalnız sağlam kalan binalarına kıymet 
belgesi verilir. 

b) Aynı köy veya belediye sınırlan dışın
da kalan başka bir mahalle nakledileceklerin 
ise, arsalarına veya sağlam binalarına karşılık 
kıymet belgesi verilir. 

Bu bina ve arsalar Hazineye geçmiş sayılır. 

Madde 19. — 17 nci maddedeki taşınmaz 
malların bodelleri, köylerde köy ihtiyar heyet
lerinden bir kişi, mahallin en büyük mülkiye 
amirince görevlendirilecek bir fen elemanı ve 
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niahallî maliye veya tapu teşkilâtından bir kişi
den şehir ve kasabalarda ise belediye meclisi 
üyelerinden bir, mahallî maliye veya tapu 
teşkilâtından bir ve en büyük mülkiye âmi
rinde görevlendirilecek bir teknik elemandan 
meydana gelecek üç kişilik komisyon marife
tiyle takdir ettirilir. Teknik eleman bulunmı-
yan yerlerde bu işlerden anlıyan bir kimse ko
misyona alınır. Komisyonlar mahallin en bü
yük mülkiye âmirleri tarafından teşkil edilir. 
Komisyonlar aralarında seçecekleri başkanın 
başkanlığında çalışır ve çoğunluğa göre karar 
verir. 

Sözü geçen taşınmaz malların yüz ölçüleri-
nir özelliklerini ve takdir edilen bedeli içine 
alan cetveller, 10 g\m süre ile, mahallî imkân 
ve şartlara göre ilân olunur. 

Takdir edilen kıymete karşı ilân süresinin 
bitiminden itibaren 7 gün içinde taşınmaz ma
lın bulunduğu yerdeki asliye hukuk mahkeme
sinde, dâva açılabilir. Dâvanın açıldığı tarih
ten itibaren, 8 gün içinde taraflar mahkeme
ye çağırılırlar. Bu dâvalar, basit muhakeme 
usulüne tabidir ve diğer dâvalara tercihli ola
rak görülür. Dâvanın açılması veya temyiz ta
lebi, bu kanuna göre yapılacak işlemleri ve 
inşaat işlerini hiçbir suretle durduramaz. Bu 
dâvalar dolayısiyle, mahkemelerce ihtiyati ted
bir kararı verilmez. 

Madde 21. — Âfet bölgesi içinde ve dışın
da tesbit olunan imar ve iskân alanları içindeki 
taşınmaz mallardan Hazineye, özel İdareye, be
lediyeye veya katma bütçeli dairelere aidolan-
lafdan (Vakıflar Genel Müdürlüğü taşınmaz 
malları ile Hazineye ait taşınmaz mallardan bir 
kamu hizmetine tahsis edilenler hariç) ihtiyaca 
tekabül eden miktarı, İmar ve İskân Bakanlığı
nın isteği üzerine bedelsiz olarak bû işe tahsis 
ve bedelsiz olarak temlik olunur. 

Âfet sahaları dışında yeniden kurulacak is
kân yerleri (şehir, kasaba, köy) ile mevcut is
kân sahalarına yapılacak eklemeler için, yukarı
daki hükümler dairesinde arazi temini mümkün 
ölâmıyan hallerde, (normal gelişme alanlarına 
öncelik verilmek şartiyle) arazi satınalınabilece-
ği gibi, kamulaştırma mevzuatı dâhilinde, ka
mulaştırma da yapılabilir. I 
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mahallî maliye veya tapu teşkilâtından bir ki
şiden, şehir ve kasabalarda ise belediye meclisi 
üyelerinden bir, mahallî maliye veya tapu teş
kilâtından bir ve en büyük mülkiye amirince 
görevlendirilecek bir teknik elemandan meyda
na gelecek üç kişilik komisyon marifetiyle 
takdir ettirilir. Teknik eleman bulunmıyan 
yerlerde bu işlerden anlıyan bir kimse komis
yona alınır. Komisyonlar mahallin en büyük 
mülkiye âmirleri tarafından teşkil edilir. Ko
misyonlar aralarında seçecekleri başkanın baş
kanlığında çalışır ve çoğunluğa göre karar ve
rir. 

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

Takdir edilen kıymete karşı ilân süresinin 
bitiminden itibaren 7 gün içinde taşınmaz ma
lın bulunduğu yerdeki asliye hukuk mahke
mesinde dâva açılabilir. Dâvanın açıldığı 
tarihten itibaren, 8 gün içinde taraflar 
mahkemeye çağırılırlar. Bu dâvalar basit mu
hakeme usulüne tabidir ve diğer dâvalara ter
cihli olarak görülür. Dâvanın açılması veya 
temyiz talebi, bu kanuna göre yapılacak işlem
leri ve inşaat işlerini hiçbir suretle durduramaz. 
Bu dâvalar dolayısiyle, mahkemelerce ihtiyati 
tedbir karan verilemez. 

Madde 21. — Âfet bölgesi içinde ve dışın
da tesbit olunan imar ve iskân alanları içindeki 
taşınmaz mallardan Hazineye, özel idareye, be
lediyeye, köy tüzel kişiliğine veya katma bütçe
li dairelere ait olanlardan (Vakıflar Genel Mü
dürlüğü taşınmaz malları ile Hazineye ait taşın
maz mallardan bir kamu hizmetine tahsis edilen
ler hariç) ihtiyaca tekabül eden miktarı, İmar 
ve İskân Bakanlığının isteği üzerine bedelsiz 
olarak bu işe tahsis ve temlik olunur 

Âfet sahaları içinde ve dışında yeniden ku
rulacak iskân yerleri (Şehir, kasaba, köy) ile 
mevcut iskân sahalarına yapılacak eklemeler 
için, yukarıdaki hükümler dairesinde arazi temi
ni mümkün olmıyan hallerde (Normal gelişme 
alanlarına öncelik verilmek şartiyle) arazi ve 
bina satınalınabileceği gibi, kamulaştırma mev-

I zuatı dâhilinde, kamulaştırma da yapılabilir. 
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Madde 22. — 17 nci ve 21 nci maddeler 
gereğince sağlanan taşınmaz mallar, îmar ve 
İskân Bakanlığınca onanmış imar plânlarına gö
re parsellere ayrılır. Bu parseller aşağıdaki hü
kümlere tabi olmak şartiyle ilgili tapu dairele
ri tarafından îmar ve İskân Bakanlığınca onan
mış imar plânlarına dayanılarak, îmar ve îskân 
Bakanlığının isteği üzerine hak sahiplerine kur'a 
ile dağıtılıp tahsis edilmek üzere Hazine adına 
tescil olunur. 

Madde 23. — Hazine mülkiyetine geçen ar
salardan, îmar ve îskân Bakanlığınca görülen 
lüzuma binaen üzerine toplu inşaat yapılmayıp 
da kendi evini yapana yardım metoduna göre 
yapılacak inşaatlar için: 

a) Bu kanundan faydalanacaklardan evini 
2 yıl içinde yapmayı taahhüdedenllere, noter hu
zurunda kur'a çekilerek arsaları verilir. 

Bunlara ayrıca teknik yardım ve borçlanmak 
suretiyle maJlî yardım da yapılır. 

Ellerinde kıymet belgesi bulunanların borç
larından,, bu belce tutarları düşülür. Fazlası 
kendilerine ödenir. Noksanı borçlandırılır. 

Kıymet belgesi sahiplerinden konut yapmı-
yacaklara istedikleri takdirde arsa verilir. 

Üzerine toplu inşaat yapılacak veya bu ben
de göre verilecek arsaların bedelleri, 19 ncu 
maddede yazılı komisyon marifetiyle tesbit etti
rilir. 

b) îmar plânına göre kamu hizmet ve te
sislerine tahsis olunan yerler, îmar ve îskân Ba
kanlığının muvafakati ile bedelsiz olarak ilgili 
müesseselere verilir. 

c) Yukarıdaki fıkralar gereğince dağıtım 
ve tahsise tabi tutulan arsalar, îmar ve îskân 
Bakanlığının isteği üzerine, tapu dairesi tara
fından tahsis edildikleri şahıslar, hissedarlar ve
ya vârisleri adına tescil olunur. 

Madde 27. — înşa edilecek binalar için ya
pılacak harcamalar ile, üzerine bina yapılan ar
saların bedelleri, o binalann maliyetini teşkil j 
eder. Harita alımı, imar plânı ve proje düzen- I 

Geçici Ko. 

Bu maddeye göre sağlanan taşınmaz mallar 
îmar ve îskân Bakanlığının isteği üzerine, ayn< 
ca ferağ şartı aranmaksızın Hazine adına re'sen 
tescil olunur. 

Madde 22. — 17 ve 21 nci maddeler gereğin* 
ce sağlanan taşınmaz mallar, birleştirildikten 
sonra îmar ve îskân Bakanlığınca onanmış 
imar ve istikamet plânlarına göre parsellere ay
rılır. Bu suretle meydana gelen parseller adı 
geçen Bakanlığın isteği üzerine ilgili tapu daire
since tescil olunur. 

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

Üzerinde toplu inşaat yapılacak veya yuka
rıdaki fıkraya göre verilecek arsaların bedelleri, 
19 ncu maddede yazılı komisyonca tesbit edi
lir. 

Ellerinde kıymet belgesi bulunanların borç-
larmdan bu belge tutarı düşülür, fazlası kendi
lerine ödenir ve noksanı borçlandırılır. 

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

îmar plânmda kamu hizmet ve tesisleriyle 
ibadet yerleri için gösterilen yerler îmar ve îs
kân Bakanlığının izni ile ilgili müesseselere be
delsiz olarak verilir. 

Yukarıdaki fıkralar gereğince dagtım ve 
tahsise tabi tutulan arsalar, îmar ve îskân Ba
kanlığının isteği üzerine, tapu dairesi tarafın
dan tahsis edildikleri şahıslar, hissedarlar veya 
varisleri adına tescil olunur. 

Madde 27. — însa edilecek binalar 
için yapılacak harcamalar ile, üzerine bina ya
pılan arsaların bedelleri o binalann maliyetini 
teşkil eder, harita alımı, imar plânı ve proje 
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lenmesi, araştırma ve gerekli teknik yardım gi
derleri ile yeniden yapılacak veya tamir edile
cek kamu tesislerine ait (yol, su, elektrik, ka
nalizasyon) giderler, borçlandırmaya tabi tutul
maz. 

Her taşınmaz için bu şekilde tesbit edilen 
maliyet bedellerinden sahiplerine ait, kıymet 
belgelerinde yer alan miktarlar çıktıktan sonra, 
geri kalanı, borçlandırmada esas tutulur. 

Kıymet belgelerindeki bedellerin fazla olma
sı halinde aradaki fark sahiplerine ödenir. 

Madde 28. — Bu kanundan faydalanmak 
suretiyle kendileri için bina yaptırılmasını isti-
yenlerin âfetin umumi hayatta etkili olduğuna 
dair Bakanlar Kurulu kararının o yerde ilânı 
tarihinden itibaren 1 ay içerisinde, o yerin en 
büyük mülkiye âmirine yazıllı müracaatta bulun
maları ve taahhütname vermeleri mecburidir. 

Kamulaştırma sahasına dâhil olan bina sa
hipleri hakkında bu süre, kamulaştırma kararı
nın kendilerine bildirilmesi veya ilân tarihin
den itibaren hesaplanır. 

thale suretiyle yapılacak inşaatlarda ihale 
tarihinden sonra, emanet usulü ile yapılacak 
inşaatlarda inşaat başladıktan sonra taahhüdün
den dönenlere ait binalar satılarak muacceliyet 
kesbettirilen borçlanma bedelleri kapatılır. Sa
tış bedeli borçlanma bedelinden az olursa farkı, 
tahsilinde Fona yatırılmak üzere, Türkiye Em
lâk ve Kredi Bankası tarafından kendi alacağı 
gibi taahhütname sahibinden 4947 sayılı Kanun 
hükümlerine göre tahsil edilir. 

Madde 29. — Yıkılan, yanan veya ağır ha
sara uğrıyan veya uğraması muhtemel olan bi
nalarda, imar plânlan gereğince kamulaştırıl
masında zorunluk bulunan yerlerdeki binalarda 
birlikte oturan aile fertlerine ve mirasçıların 
çokluğu halinde bunlara birden fazla bina yap-
tırılamıyacağı gibi, kendisine veya eşine ait o 
yerde aynı cins müstakil başka bir binası veya 
dairesi olanlara da bina tahsis edilemez. 

Gtçİcî Ko. 

düzenlenmesi, araştırma ve gerekli teknik yar
dım giderleri ile yeniden yapılacak veya ta
mir edilecek kamuya ait yol, su, elektrik ve ka
nalizasyon tesisleri giderleri borçlandırmaya ta
bi tutulmaz. 

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

Kıymet belgelerindeki bedellerin fazla olma 
sı halinde aradaki fark sahiplerine ödenir. 

Madde 28. — Bu kanundan faydalanmak su
retiyle kendileri için bina yaptırılmasını istiyen-
lerin, îmar ve îskân Bakanlığınca yapılacak 
yardıma dair o yerde yapılan ilândan itibaren 
iki ay içinde mahallin en büyük mülkiye âmiri
ne yanlı müracaatta bulunmaları ve taahhütna
me vermeleri mecburidir. 

Kamulaştırma sahasındaki bina sahipleri için 
bu süre kamulaştırma kararının kendilerine bil
dirilmesi veya ilân tarihinden itibaren hesap
lanır. 

thale suretiyle yapılacak inşaatlarda ihale 
tarihinden, emanet usuliyle yapılacak inşaatlar
da inşaata başlandıktan sonra İmar ve İskân 
Bakanlığınca haklı göritailyecek bir sebeple 
taahhüdünden dönenlerden, kusurlarının dere
cesine göre, 500 liradan 2 000 liraya kadar taz
minat alınarak fona yatırılır. 

Yapılarını kendileri yapacak olanlardan ise, 
arsaların elde edilme işlemlerinin sonuçlandırıl
masından sonra taahhüdünden dönenlerin; bun
lara ait yapı ve arsalar satılarak muacceliyet 
kesbeden borçları kapatılır. Satış, bedeli borç
landırma bedelinden az olursa farkı, tahsilinde 
fona yatarihnaJk üzere, Türkiye Emilâk Kredi 
Bankası tarafından kendi alacağı gibi taahhüt-
namie sahibinden tahsil olunur. 

Madde 29. — Yıkılan, yanan veya ağır ha
sara uğrıyan veya uğraması muhtemel olan bi
nalarda ve imar plânlan gereğince kamulaştı-
nlmasında zorunluk bulunan yerlerdeki bina
larda birlikte oturan aile fertlerine ve mirasçı
ların çokluğu halinde bunlara birden fazla bina 
yaptınlamıyacağı gibi, kendisine veya eşine 
ait o yerde aynı cins müstakil başka bir binası 
veya dairesi olanlara da bina tahsis edilemez. 
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Âfete uğrayan dükkân, fırın, otel ve hamam 
gibi ekonomik ve sosyal hayatı kesintiye uğra
tan iş yerlerine ait binalar için, tmar ve îskân 
Bakanlığınca belirtilecek esaslara göre yapıla
cak yardım, maliyet bedelinin % 75 ini geçemez 
ve bunlardan % 4 faiz alınır. Ancak, o yerde 
kendisine veya eşine ait müstakil başka bir iş ye
ri bulunanlar, bu yardımdan faydalanamazlar. 

Bina veya iş yeri sigortalı ise yapılacak yar
dımdan sigorta tutan indirilir. 

Madde 30. — iştirak veya müşterek mül
kiyet halinde buflunan bina için hissedarlanna 
bu kanun hükümlerinden faydalanarak yine ay
nı şekilde hisseli olmak üzere yalnız bir bina 
yaptırılır. Ancak, yıkılan, yanan, ağır hasara 
uğrıyan veya âfet vukubulmuş, yahut âfetle il
gili kamulaştırma dolayısiyile yıktırılması gere
ken yerlerdeki binalarla, âfete uğrayabilecek 
bölgelerdeki binalarda, birden fazla aile ikamet 
ettiği takdirde, her aile bu kanun hükümlerin
den ayn ayn faydalanabilirler. 

Madde 31. — îmar ve îskân Bakanlığı, bu 
kanunla teşkil edilen Pon'dan veya âfetlerle il
gili özel kanunlarla yaptınlmış bulunan bina
lardan türlü sebeplerle artanlan, her şeyden ön
ce genel bütçeye dâhil dairelerden âcil ihtiyacı 
bulunanlara tahsis edilmek üzere Maliye Bakan
lığına devreder, îhtiyaç bulunmaması halinde 
kamu hizmetlerine, memurlara, halka veya tu
ristik gayelerle kiraya verilmek üzere bu ka
nunla ilgili borçlandırma hükümlerine göre ma
liyet bedeli üzerinden mahallî belediyelere veya 
köy tüzel kişilerine, mümkün olmadığı takdir
de, umumi hükümlere göre idare ve tasfiye edil
mek ve elde edilen hasılat Fona irat kaydedil
mek üzere Maliye Bakanlığına devretmeye tmar 
ve îskân Bakanlığı yetkilidir. Bu binalann yap-
tmlmasmı gerektiren genel hayata etkili âfet
ten sonra meydana gelen veya meydana gelmesi 
muhtemel olan her türlü âfete uğnyanlara veya 
uğraması muhtemel olanlara yukandaki sırada 
öncelik tanınır. 

18 — 
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Âfete uğrayan dükkân, ftrın, otel ve hamam 
gibi ekonomik ve sosyal hayatı kesintiye uğra
tan işyerlerine ait binalar için îmar ve îskân 
Bakanlığınca belirtilecek esaslara göre yapıla
cak yardım, maliyet bedelinin % 75 ni (yüzde 
yetmişbeşini) geçemez. Ancak o yerde kendisine 
veya eşine ait müstakil aynı cins başka bir iş
yeri bulunanlar, bu yardımdan faydalanamaz
lar. 

Bina veya işyeri sigortalı ise yapılacak yar
dımdan sigorta tutan indirilir. 

Madde 30. — îştirak veya müşterek mülki
yet halinde bulunan bina için hissedarlanna bu 
kanun hükümlerinden faydalanaralk yine aynı 
şekilde hisseli olmak üzere yalnız bir bina yap-
tınlır. Ancak, yıkılan yanan, ağır hasara uğ-
nyan, yahut âfetle ilgili kamulaştırma dolayı 
piyle yıktırılması gereken yerlerdeki binalarla. 
âfete uğnyabilecek bölgelerdeki binalarda, bir 
den fazla aile ikâmet ettiği takdirde, her aile 
bu kanun hükümlerinden ayn ayn faydalanabi
lirler. 

Madde 31. — Bu kanuna veya âfete ilişkin 
hükümler taşıyan diğer kanunlara göre, yapı
lan, yaptınlan veya yaptınlacak olan binalar
dan türlü sebeplerle artanlar îmar ve îskân 
Bakanlığınca aşağıdaki sıraya göre işleme tâbi 
tutulur : 

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

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

c) Genel bütçeye dâhil dairelerden âcil 
ihtiyacı bulunanlara tahsis edilmek üzere Mali
ye Bakanlığına, 

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

Maliyet bedeli üzerinden bu kanunun borç
landırma hükümleri uyannca devredilir. 

Yukandaki fıkralar gereğince devir ve tem 
lik edilememiş bulunanlar ise genel hükümlere 
göre idare ve tasfiye edilmek ve elde edilen 
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Madde 33. — Bu kanun gereğince yapıla
cak sarfiyatı karşılamak üzere aşağıda yazılı 
kaynaklardan mürekkep bir Fon teşkil edilir. 

A) Her yıl bütçesinin İmar ve îskân Bakan
lığı bölümünün hususi faslına konulacak tahsi
sat, 

B) Hayır kurumları mahalli idareler, mal-
sandıkları vesair teşekküller tarafından kabul 
olunacak bu maksada muhassas nakdî iane, te
berru ve hibeler (aynı teberrular doğrudan doğ
ruya Türkiye Kızılay Derneği tarafından kabul 
edilir ve îmar ve İskân Bakanlığının talebi ile 
âfete mâruz bölgelerdeki ihtiyaçlara tahsis olu
nur.) 

0) İktisadi Devlet Teşekkülleri ile en az 
yan sermayesi Devlet elinde bulunan banka ve 
müesseselerin safi kârlarının % 3 nisbetinde 
hisseler, 

Ç) Bu Fon'dan inşa edilecek gayrimenkul-
lerin borçlularından, borcun itfası için tahsil 
olunacak taksit ve faizler, 

D) Bu paranın faizleri, 
E) Âfetler dolayısiyle bu kanuna, yahut 

özel kanunlarına göre Devletçe yapılan veya 
yaptırılan binalardan, Türkiye Emlâk Kredi 
Bankasınca satılması gerekenlerden elde edilen 
gelirler. 

Bu Fon İmar ve îskân Bakanlığı emrinde, 
Türkiye Emlâk Kredi Bankasına açılacak hesap
ta toplanır. 

(Türkiye Kızılay Derneğine Milletlerarası 
Kızılay - Kızılhaç Dernekleri Birliğinin çağrısı 
üzerine yurt dışından yapılan nakdi ve aynî 
yardımlar yukarıdaki hükümler dışındadır.) 

Madde 36. — Âfet bölgelerinde yeniden in
şa ve tamir edilecek yapı yol, su, elektrik, ka
nalizasyon tesisleri, arazi temini, kadastro, hari
ta ve imar plânı gibi imar işleri için İmar ve İs
kân Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu 
kararı ile Fon'dan para aynhr. 

1 9 -
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hasılat fon hesabına gelir kaydedilmek üzere 
Maliye Bakanlığına devredilir. 

Fon teşkili ve fondan yapılacak yardımlar, 
hdfcama usulleri : 

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

a) Her yıl İmar ve İskân Bakanlığı büt
çesinin ilgili bölümüne konacak ödenek, 

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

İktisadi Devlet Teşekküllerinin yıllık safi 
kârlarının % 3 (yüzde üç) ile sermayelerinde 
Devlet veya Devletin iştirak ettiği banka, şir
ket ve müesseselerin ve bunların katıldığı her 
çeşit İştiraklerin bilânçolarındaki safi kârların
dan iştirak paylarına isabet eden «kârın % 3 
(yüzde üç) nispetindeki hisseleri, 

ç) Borçlulardan borcun ödenmesi için tah
sil edilecek taksit ve faizler, 

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

özel kanunlarına göre Devletçe yapılan veya 
yaptırılan binalardan Türkiye Emlâk Kredi 
Bankasınca satılması gerekenlerden elde edilen 
gelirler (Türkiye Kızılay Derneğine, Milletler
arası Kızılay - Kızılhaç Dernekleri Birliğinin 
çağırışı üzerine yurt dışından yapılan nakdî ve 
aynî yardımlar yukardaki hükümler dışında
dır.) 

Bu fon İmar ve İskân Bakanlığı emrinde, 
Türkiye Emlâk Kredi Bankasında açılacak bir 
hesapta toplanır. 

Madde 36. — Âfet sebebiyle yeniden inşa ve 
tamir edilecek yapılar ve bunlara ait yol, su, 
elektrik, kanalizasyon tesisleri ile arazi ve Mna 
temini, kadastro, harita ve imar plânı gibi işler 
için İmar ve İskân Bakanlığının teklifi üzerine 

I Bakanlar Kurulu karan ile fondan para ayrılır. 
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Âfetlerden zarar görenlerden kimlere ne şe
kilde yardım yapılacağı, inşa edilecek binala
rın yerleri, yapı şartlan ile inşa tarzları, tipleri 
ve sayıları, çeşitli kısımlarının boyutları ve di
ğer hususlar, istekliler arasında gözetilecek sıra 
esasları, yardım miktarı, müracaat ve talep şe
killeri îmar ve îskân Bakanlığınca tesbit olu
nur. 

Madde 39. — Bu kanunun 33 ncü madde
sinde yazılı hisseler, yılda iki eşit taksitte Ma
yıs ve Kasım ayları içinde Türkiye Emlâk Kre
di Bankasındaki özel hesaba yatırılır. 

Süresinde yatırılmıyan hisseler, ilgili mües
seselerden îmar ve îskân Bakanlığının isteği üze
rine Âmme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkın
daki Kanuna göre ve gecikme zammı yerine 
% 5 gecikme cezası uygulanmak suretiyle Mali
ye teşkilâtınca tahsil olunarak aynı hesaba yatı
rılır. 

Madde 40. — Bu kanuna göre inşa edilecek 
binalar veya 23 ncü maddeye göre dağıtılan ar
salar borçlanma bedelleri üzerinden Türkiye 
Emlâk Kredi Bankası lehine birinci derecede ve 
sırada ipotek tesis edilmek ve borçlanma işlem
leri tamamlanmak suretiyle bu kanundan fayda
lanacak kimselere temlik ve tescil olunur. Borç
lanma bedelleri muacceliyete ait hükümleri ha-
ricolmak üzere 4947 sayılı Kanun hükümleri 
dairesinde tahsil edilerek Fon hesabına yatırı
lır. Borçlanma bedelleri evler ve dükkanlı ev
ler için faizsiz olarak en çok 25, dükkân, fırın, 
otel, hamam gibi ticaret yerleri için %4 faizli 
ve en çok 15 yılda ve yıllık eşit taksitler halinde 
tahsil olunur. îlk taksit temlik tarihinden bir 
yıl sonra başlar. Herhangi bir taksitin zamanın
da ödenmemesi halinde ödenmiyen günler için 
% 5 faiz alınır. Vaktinden önce ödenen taksitler 
yıllık % 4 iskontaya tabi tutulur. Taşınmaz ma
lın başkasına devir ve temlikinde bütün borç 
muacceliyet kesbeder ve bu takdirde iskonta uy
gulanmaz. 

Âfetten hasar görmüş binaların tamiri için 
yapılan para yardımlarına ait borçlandırmalar
da bina tapusuz ise, kefalet suretiyle veya ilgili 
kimsenin tapulu başka bir malının ipotek edil
mesi suretiyle borçlandırma yapılır. 

Geçici Ko. 

Bu kanuna göre âfetlerden zarar görenlere; 
inşaat ve onarım için ne şekilde borçlandırma 
ve yardım yapılacağı, miktarı istekliler ara
sında gözetilecek sıra esasları, müracaat ve 
istek şekilleri, inşa edilecek binaların yerleri, 
sayılan, tipleri, yapı şartlan ile İnşa tarzları, 
çeşitli kısımlannın boyutlan ve diğer hususlar 
îmar ve îskân Bakanlığınca tesbit olunur. 

Madde 39. — Bu kanunun 33 ncü maddesin
de yazılı hisseler, yılda iki eşit taksitte Ma
yıs ve Kasım aylan içinde Türkiye Emlâk 
Kredi Bankasındaki fon hesabına yatınlır. 

Süresinde yatınlmıyan hisseler, ilgililerden 
îmar ve îskân Bakanlığının isteği üzerine 
Âmme alacaklarının tahsil usulü hakkındaki 
Kanuna göre ve gecikme zammı yerine % 5 
(yüzde beş) gecikme cezası uygulanmak sure
tiyle Malîye teşkilâtınca tahsil olunarak aynı 
hesaba yatırılır. 

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

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

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

Borçluların hesaplarına tahakkuk ettirile
cek faizler, banka ve sigorta işlemleri vergisin
den muaftır. 

Borçlandırma bedelleri; konut, konut inşası, 
arsa ve sair yardımlarda en çok 30; dükkân, 
fırın, otel, hamam gibi ticaret yerleri için ya
pılan yardımlarda ise 15 yılda ve eşit taksitler 
halinde tahsil edilerek fon hesabına yatırılır. 

îlk taksit, ipotek tescil tarihinden, ipotek-
siz borçlandırmalarda, borç senedinin imzası 
tarihinden itibaren 2 yıl sonra başlar. 

Vâdesinde ödenmiyen taksitlerden geçen 
günler için yıllık % 5 (yüzde beş) nisbetinde 
gecikme faizi tahsil olunur. Vâdesinden evvel 
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Madde 42. — Bu kanunun uygulanması do-
layısiyle, bütün taşınmaz malların alım, satım, 
ipotek ve tapu - kadastro- işlemleri ile bu ka
nundan faydalanacak şahıslar tarafından veri
lecek taahhütname, beyanname ve bu şahıslarla 
akdedilecek sözleşmeler her türlü vergi, resim 
ve harotan muaf olduğu gibi, bu kanuna göre 
yapılmış binalar, belediyelerce alman ruhsat har
cından da muaftır. 

Madde 43. — Bu kanunun birinci madde
sinde yazılı âfetlerden önce veya sonra alınacak 
tedbirler arasında: 

a) Ecnebi memleketlerden ithal veya iç. pi
yasadan tedarik olunacak her türlü vasıta, ma-

Geçici Ko. 

ödenen taksitler, taşınmaz malları satmak ve
ya satılmak suretiyle hesap kapatılması halleri 
hariç, % 10 (yüzde on) iskontoya tabi tutu
lur. Iskonto miktarı bankaca fon hesabından 
mahsubedilir. 

Üst üste üç yıl taksitini ödemiyenlerin borç
lan muaccel kılınacağı gibi borcun tamamı 
ödenmeden taşınmaz malların başkalarına satıl
ması halinde de borcun tamamı muaccel kılınır. 

Muaccel kılınan hesaplar bankaca kendi 
usul ve mevzuatına göre takibedilir. Satışa 
çıkarılan taşınmaz mallara istekli çıkmadığı 
takdirde, banka en son yapılan satışta, takdir 
edilen kıymetin % 50 sine (yüzde ellisine) ka
dar ihaleye iştirak ederek fon hesabına satınala-
bllir. 

Bu şekilde satınalınan mallart 31 nci mad
deye göre işlem yapılmak üzere, îmar ve İs
kân Bakanlığına devredilir. 

Rehin açıkları ile rehinsiz alacaklardan tah
sili mümkün olmıyan alacaklar, aciz vesikası
na bağlandıktan sonra, fon hesabından mahsu
bedilir. 

Afetten hasar görmüş binaların onananı ve
ya kendi yapısını kendi yapacak kimse için ya
pılan para yardımlarına ait borçlandırmalarda; 
taşınmaz malı tapusuz ise, ilgili kimsenin var
sa başka tapulu taşınmaz malının ipotek edil
mesi, yoksa, kefalet suretiyle borçlandırma ya
pılır. 

Banka lehine tesis olunacak ipotek muame
lesi bu maddenin 1 ncî fıkrasına göre tapu da
irelerince takrir alınmadan yapılır. 

Madde 42. — Bu kanunun uygulanması do-
layısiyle taşınmaz malların alım, satım, ipotek, 
tapu - kadastro işlemleri, yeniden inşa edile
cek veya onarılacak ilgili ihale, sözleşme, ruh
satname ve sair işlemler ve bu kanundan fay
dalanacakların verecekleri beyanname, taah
hütname ve yapacaklan sözleşmeler her türlü 
vergi, resim ve harçtan muaftır. 

Madde 43. — Bu kanunun birinci maddesin
de yazılı âfetlerden önceye veya sonra alına
cak tedbirler arasında : 

e) Ecnebi memleketlerden ithal veya iç 
piyasadan tedarik olunacak her türlü vasıta, 
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kina, alât, gıda maddeleri ve giyim eşyası, tesis 
ve inşaat malzemesinin deniz, demir ve havayol
ları vasıtaları ile yapılan nakliyatında asgari üo-
ret tarifeleri tatbik olunur. 

Türkiye Kızılay Derneği tarafından bu mak
satla yapılacak nakliyat dahi bu hükme tabidir. 

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

c) iaşe, ibate, inşa ve tesisatta kullanıla
cak lüzumlu orman emvali îmar ve iskân Ba
kanlığının talebi üzerine Orman İdaresince ter-
cihan maliyet bedeli üzerinden verilir. 6831 sa
yılı Orman Kanununun 33 ncü maddesi hükmü 
mahfuzdur. 

d) Bu kanunda yazılı vazifeleri yerine ge
tirmek üzere ecnebi memleketlerden imar ve is
kân Bakanlığınca ithal olunacak her türlü ma-
kina, alât, edevat ve malzeme Gümrük Resmin
den ve bu resim ile birlikte alınan diğer vergi ve 
resimlerle belediye hissesinden ve bu ithalâtla 
ilgili Hazine hissesinden muaftır. 

Geçici Madde 6. — Bu kanunun yayımı 
tarihinden önce vukubulmuş âfet yerlerine Tür
kiye Emlâk Kredi Bankasınca borç verilen pa
ralarla yapılan binaların bundan sonraki faizle
ri, bu Kanunun yayımlanmasından itibaren, top
lanan Fondan karşılanır. Fondan karşılanan 
faizler, banka ve sigorta işlemleri vergisine tabi 
değildir. 

Geçici Ko. 

makina, alât, gıda maddeleri ve giyim eşyası, 
tesis ve inşaat malzemesinin deniz, demir ve 
havayolları vasıtaları ile yapılan nakliyatında 
asgari ücret tarifeleri tatbik olunur. 

Türkiye Kızılay Derneği tarafından bu 
amaçla yapılacak nakliyat dahi bir hükme ta
bidir. 

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

c) iaşe, ibate, inşa ve tesisatta kullanıla
cak lüzumlu orman emvali imar ve iskân Ba
kanlığının isteği üzerine Orman idaresince ter-
cihan maliyet bedeli üzerinden verilir. 6831 sa
yılı Orman Kanununun 33 ncü maddesi hükmü 
mahfuzdur. 

d) Bu kanunda yazılı görevleri yerine ge
tirmek üzere yabancı memleketlerden imar ve 
iskân Bakanlığınca ithal olunacak her türlü 
makina, alât edevat ve malzeme Gümrük Res
minden ve bu resim ile birlikte alınan diğer 
vergi ve resimlerle belediye hissesinden ve bu 
ithalâtla ilgili Hazine hissesinden muaftır. 

Çeşitli hükümler : 

Geçici Madde 6. — Bu kanunun yayımı 
tarihinden önce meydana gelmiş âfet bölgele
rinde âfetten zarar görenlere veya zarar görüp 
de türlü sebeplerle bu kanundan faydalandı-
rılmıyanlara Türkiye Emlâk Kredi Bankasının 
kendi kaynaklarından yapılan ikrazat ile veya 
adı geçen bankanın yine kendi kaynaklarından 
inşa ederek borçlandırma suretiyle afetzedele
re tahsis ettiği konutların maliyet bedelleri ve 
bu kanunun yayımı tarihine kadar bu hesapla
ra tahakkuk ettirdiği faizler ve henüz tahsis 
edemediği konutların maliyet bedelleri bu 
kanunla teşkil olunan fondan karşılanır ve 
borçlandırma, vâde ve tahsil işlemleriyle ilgili 
uygulamalar 40 ncı maddeye göre yürütülür. 

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

a) O yerde âfetin meydana geldiği tarihte, 
meskene malik olması ve bu meskenin âfet do-
layısiyle oturulmaz bir hale gelmiş veya yasak
lanmış bölge içinde kalmış olması, 
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Geçici Madde 7. — Geçici 6 ncı madde 
hükmü, mezkûr maddede yazılı yerlerde Türki
ye Emlâk Kredi Bankasının bu Kanunun yayımın
dan önce kendi menabii ile yaptırarak borçlan
ma suretiyle felâketzede eşhasa fiilen tahsis etti
ği meskenler için bu eşhas adına tahakkuk ede
cek faizler hakkında da uygulanır. Ancak : 

1. — Bu madde ile geçici 6 ncı madde hük
münden faydalanabilmek için, felâkete uğrıyan 
kimsenin; 

a) O yerde, âfetin vukuu tarihinde meske
ne malik bulunması ve bu meskenin âfet dola-
yısiyle gayrikabili sükna bir hale gelmiş olması, 

b) Türkiye Emlâk Kredi Bankasının ikraz 
ettiği paralarla yapılan veya Bankanın yaptıra
rak tahsis ettiği binanın mesken mahiyetinde 
bulunması, 

c) Bu kanunun yayımı tarihine kadar kre
di veya mesken borcu taksitlerini ve faizlerini 
muntazaman ödemiş olması şarttır. (Taksitlerini 
muntazaman ödememiş bulunanlar bu kanunun 
yayımlanmasından itibaren en geç altı ay zarfın
da birikmiş borçlarını toptan ödedikleri takdir
de bu bend hükmü yerine getirilmiş sayılır.) 

Geçici Ko. 

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

c) Bu kanunun yayımı tarihine kadar kre
di veya mesken borcu taksitlerini faiz olarak 
ödemiş olması, 
şarttır. 

Faizsiz olarak taksitlerini ödememiş bulu
nanlar bu kanunun yayımından itibaren engeç 
bir yıl içinde birikmiş borçlarını ödemedikleri 
takdirde bu bend hükmü yerine getirilmiş sayı-
Aksi takdirde kredi veya mesken borcu tak 
sitleri ile faizlerinin borçlu kimselerden Türki
ye Emlâk Kredi Bankasınca tahsiline devam 
olunur. 

Yukardaki esaslara göre fondan karşılana
cak hesaplar faizsiz olarak kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihi takibeden takvim yılından itiba
ren 10 yıl içinde fonun mali imkânlarına uygun 
taksitlerle ve % 5 (yüzde beş) faizle birlikte 
İmar ve İskân Bakanlığınca Türkiye Emlâk 
Kredi Bankasına ödenir. 

Geçici Madde 7. — Bu kanunun çeşitli 
maddelerinde düzenlenmesi öngörülen yönet
melikler hazırlanıncaya kadar mevcut yönet
meliklerin bu kanuna aykırı olmıyan hükümle
rinin uygulanmasına devam olunur. 
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Aksi takdirde kredi veya mesken borcu tak
sitleri ile faizlerinin borçlu eşhastan Emlâk Kre
di Bankasınca tahsiline devam olunur. 

2. — (1) numaralı fıkranın (a, b, c) bendle-
rinde yazılı şartlan haiz olup da bu madde ile 
geçici 6 ncı madde hükümlerinden faydalanma
ya başlıyanlar tarafından kredi veya mesken 
borcu taksitlerinden herhangi birinin zamanın
da ödenmemesi halinde bu kanunun 40 ncı mad
desinin % 5 faize dair hükümleri ve birbirini 
taMbeden üç yıla ait taksitlerin ödenmemesi ha
linde de aynı maddenin muacceliyete dair hü
kümleri uygulanır. Ve faizler Fondan karşılan-
nıaksızm borçludan tahsil edilir. 

MADDE 2. — 7269 sayılı Kanuna aşağıdaki 
maddeler eklenmiştir. 

EK MADDE 1. — Bu kanun gereğince yapı
lacak bina ve tesislere gerekli inşaat malzeme
leri, tmar ve îskân Bakanlığının isteği üzerine 
ilgili resmî ve özel şirket ve müesseselerce ter
cihli olarak ve öncelikle tahsis olunur. 

EK MADDE 2. — Bir yerin genel hayatına 
etkili tabiî âfetler dolayısiyle kurulan yeni köy 
ve meskun yerlere içme suyu getirilmesi mes
kûn yerleri tehdit eden dere ve sel yataklaraım 
ıslahı îmar ve îskân Bakanlığının isteği üzerine 
Bayındırlık Bakanlığınca tercihli olarak önce
likle yapılır. 

EK MADDE 3. — Âfete uğnyan ve bu Ka-1 

nuna göre hak sahibi olan vatandaşlann Hazi
neye ve diğer kamu kurumlanna olan borçları 
geçim durumlan göz önüne alınarak îmar ve 
îskân Bakanlığının teklifi üzerine, adı geçen 
kurumlarca ertelenir. (Vergi Usul Kanunu ile 
Âmme Alacaklannın Tahsil Usulü Hakkındaki 
Kanun hükümleri saklıdır.) 

EK MADDE 4. — Gerek bu kanunun yayımı 
tarihine kadar özel kanunlara uyularak yapılan 
yardımlarla inşa edilen binalann, gerekse bu ka- i 
nuna göre yapılmış, yapılmakta olan binaların j 
borçlandırma bedelleri, zaruret görülen haller- ; 
de ve ilgililerin geçim durumlan göz önüne alı- ; 
narak, îmar ve îskân Bakanlığının teklifi üzeri- j 
ne, Bakanlar Kurulu karan ile maliyet bedelinin 
yansına kadar indirilebilir. 

Geçici Ko. 

MADDE 2. — 7269 sayılı Kanuna aşağıda
ki maddeler eklenmiştir. 

EK MADDE 1. - - Bu kanun gereğince ya
pılacak bina ve tesislere gerekli inşaat malze
meleri, îmar ve îskân Bakanlığının isteği üze
rine ilgili resmî müesseselerce öncelikle tahsis 
olunur. 

EK MADDE 2. — Bir yerin genel hayatına 
etkili tabiî âfetler dolayısiyle kurulan yerlere 
içme suyu getirilmesi, meskûn yerleri tehdide-
den dere ve sel yataklannm İslahı ve diğer hiz
metler İmar ve îskân Bakanlığının isteği üze
rine ilgili Bakanlık ve müesseselerce öncelikle 
yapılır. 

EK MADDE 3. — Âfete uğnyan ve bu ka
nuna göre haksahibi olan vatandaşların Hazi
neye ve diğer kamu kurumlanna olan borçları 
geçim durumları göz önüne alınarak îmar ve 
îskân Bakanlığının teklifi üzerine, adı geçen 
kurumlarca ertelenir. (Vergi Usul Kanunu ile 
Âmme Alacaklarının Tahsil Usulü hakkındaki 
kanun hükümleri saklıdır.) 

EK MADDE 4. —- Gerek bu kanuna veya 
âfetle ilgili hüküm taşıyan diğer kanunlara gö
re yapılan veya yaptırılan binalardan, gerekse 
geçici 6 ncı madde hükmünden faydalananla
rın borçlandırma bedelleri, ilgililerin geçim 
durumlan göz önünde bulundurularak, zaruret 
halinde, îmar ve îskân Bakanlığının teklifi üze
rine, Bakanlar Kurulu karariyle maliyet bede
linin yarısına kadar indirilebilir. 
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Bu hükümden kimlerin, ne nisbetlerde fay
dalanacağı Maliye Bakanlığı ile İmar ve İskân 
Bakanlığınca müştereken hazırlanacak bir yö
netmelikle tesbit olunur. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

5 . 6 
Başbakan 
/. İnönü 

Devlet Bakanı 
/. 8. Omay 

Devlet Bakanı 
İV. Yetkin 

Millî Savunma Bakanı 
/. Sancar 

Dışişleri Bakanı 
F. C. Erkin 

Millî Eğitim Bakanı 
/. öktem 

Ticaret Bakanı 
F. Islimyeli 

Güm. ve Tekel Bakanı 
M. Yüceler 

Ulaştırma Bakanı V. 
M. Yolaç 

.1964 
Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

K. Satır 
Devlet Bakanı 

M. Yolaç 
Adalet Bakanı V. 

İV. Yetkin 
içişleri Bakanı 

0. öztrak 
Maliye Bakanı 

F. Melen 
Bayındırlık Bakanı 

A. H. Onat 
Sağ. ve So. Y. Bakanı 

K. Demir 
Tarım Bakanı 

T. Şahin 
Çalışma Bakanı 

B. Ecevit 
Sanayi Bakanı En. ve Tabiî Kay. Bakanı 

M. Erten H. Oral 
Trz. ve Tanıtma Bakanı îmar ve iskân Bakanı 

A. î. Göğüs C. Üzer 
Köy işleri Bakanı 

L. Yurdoğlu 

Geçici Ko. 

Bu hükümden kimlerin, ne nisbetlerde fay
dalanacağı Maliye Bakanlığı ile İmar ve İskân 
Bakanlığınca birlikte hazırlanacak bir yönet
melikle tesbit olunur. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kuru
lu yürütür. 

t>-m<i 
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MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Bayındırlık Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulun
ca 27 . 1 . 1964 tarihinde kararlaştırılan «5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Gö
revleri hakkında Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı» ve 
gerekçesi ile eki cetveller ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
İsmet İnönü 

Başbakan 

Kanun tasarısının gerekçesi 

Bayındırlık Bakanlığına bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve görevleri hakkında 
5539 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde zikredilen hizmetlerin gerçekleştirilmesi zarureti ve kanu
nun yürürlüğe girdiği 1950 yılından bu yana yol ağlarının inkişafı sebebiyle Karayolları Genel Mü
dürlüğüne bağlı bölge adedi (13) e yükseltilmiş ve Maltepe ve İskenderun'da da birer Makina ve 
îkmal Grup Şefliği ihdas edilmişti. 

Bu suretle, bütçe harcamalarını denetliyecek ve ödemeyi yapacak sorumlu saymanlık ve bağ
lı teşkilâtının da kurulan teşkilâta muvazi olarak tevsii zaruri olunca, ihtiyacın mezkûr Kuruluş 
Kanununun 13 ncü maddesinin «Karayolları Genel Müdürü» merkez ve taşra kuruluşunda aylık ve
ya ücretle çalışmakta bulunan her hangi bir memur veya hizmetliyi, ifası Genel Müdürlüğe ait bir 
iş için orada Genel Müdürlük kuruluşu ve açık bulunup bulunmadığı ile kayıtlı olmaksızın kadroda 
gösterilen ödenek ile ve tâyindeki usulüne uyularak merkez veya taşrada dilediği yerde kullanabi
lir» hükmünden faydalanılarak karşılanabileceği sonucuna varılmış ve esasen saymanlık hizmetle
rine tahsisi gereken (Servis ve muamelât şefi, memur) kadroları Maliye Bakanlığı emrine tefrik 
edilerek, bu kadrolara gene söz konusu Kuruluş Kanununun 12 nci maddesi uyannca Maliye Ba
kanlığınca sayman ve saymanlık memurları tâyin olunmuştur. 

Ancak, bir süre sonra bu istihdam tarzının mahzurlu bulunduğu gerekçesiyle devam edegelen 
uygulamadan sarfınazarla, mevzuubahis idari kadrolara evvelâ Karayolları Genel Müdürlüğünce tâ
yin muamelesi yapılması, mütaakıben ilgili personelin Muhasebei Umumiye Kanununun 134 ncü 
maddesi uyannca yetkili kılınmasının uygun görüldüğünün Maliye Bakanlığınca bildirilmesi üzerine 
tatbikata bu yolda yön verilmiş idi, 
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Şu kadar ki, saymanlık memurlarının özlük işlemlerine ait görevlerin Maliye Bakanlığı Muhase

bat Genel Müdürlüğüne devrini takiben gerek önceki, gerekse sonraki tatbikatın hatalı görüldüğü
ne, başka bir deyişle 5539 sayılı Kuruluş Kanununun 13 ncü maddesi hükmünün, tâyinleri Maliye 
Bakanlığına ait sayman ve saymanlık memurlarına şümulü olmadığı; Muhasebei Umumiye Kanunu
nun 134 ncü maddesi gereğince yetki verilmesine mesağ bulunmadığına işaret edilerek Maliye Ba
kanlığınca mezkûr Kuruluş Kanununda sayman ve saymanlık memuru kadroları temini zımnında lü
zumlu tadilâtın yapılması konusunda İsrar edilmiştir. 

Belirtilen durum ve Beş Yıllık Kalkınma Plânının uygulanması dolayısiyle Karayolları bölge 
teşkilâtının (15) e çıkarılmasının mutasavver bulunması karşısında, saymanlık kadrolarının bir re

vizyona tabi tutulmasına kesin ihtiyaç hissedilmiştir. 
Gerçekten; birkaç vilâyeti kapsıyan çeşitli i§ yerlerine sahip çeşitli statüde personel çalıştıran 

Karayolları Genel Müdürlüğü merkez, bölge teşkilâtı ve grup şefliklerinin müstakil birer saymanlık 
organizasyonuna malik bulunmaları zaruridir ve halihazırdaki eksik kadrolarla işlerin selâmetle 
yürütülmesine imkân bulunmamaktadır. 

Bayındırlık hizmetlerinin önemli bir kısmını takabbül eden Bayındırlık Bakanlığına bağlı Kara
yolları Genel Müdürlüğünün olağanüstü bütçesi ve bütçe harcamalarına ilişkin muamele hacmi
nin kesafeti ve saymanlık memurlarına tahmil olunan ağır sorumluluk göz önünde tutulursa bu gö
revlere küçük dereceli kadroların tahsisinin mahzurlu olacağı da izahtan varestedir. 

ö te yandan, kanun tasarısına ekli kadro cetvelleri; Maliye Bakanlığı Teşkilât Kanununda tadi
lâtı mutazammm son kanun teklifindeki esaslara muvazi olmak üzere, teklif edilmiş bulunmakta
dır. 

Katma bütçe ile idare olunan Tekel Genel Müdürlüğü Muhasebe Müdürlüğüne (1 500) liralık 
kadro tahsis edildiği de nazarı dikkate alınırsa, teşkilâtımız Muhasebe Müdürlüğüne tefrik edi
len (1 500) liralık kadronun normal bir teklif olduğu tezahür eder. 

SONUÇ : 

Yukardan beri açıklanan hususlardan ötürü bu kanım tasarısının hazırlanarak şevkine lüzum hâ
sıl olmuştur, 

M. Meclisi (S . Sayısı : 711) 
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Bayındırlık Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bayındırlık Komisyonu 

Esas No. : 1/640 
Karar No. i 3 

10 . 2 . 1964 

Yüksek Başkanlığa 

Bayındırlık Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kuru
lunca 27 . 1 . 1964 tarihinde kararlaştırılan «5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve 
Görevleri hakkında Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı» 
ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle tetkik ve müzakere edildi : 

Müstenit gerekçede arz ve izah edilen hususlar Komisyonumuzca muvafık mütalaa edilmiş ve 
tasarı ve eki cetveller aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Bayındırlık Komisyonu 
Başkanı 

Eskişehir 
8. Öztürk 

Sözcü 
Konya 

F. Özlen 

Ordu 
/. Ağanoğlu 

içel 
S. Kutlay 

imzada bulunamadı 

Zonguldak 
M. A. PesUlci 

İsparta 
M. Gülcügil 

Bütçe Plân Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 

Esas No. : 1/640 
Karar No. : 29 

8 . 5 . 1964 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Komisyonumuza havale edilmiş bulunan, «5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş 
ve Görevleri hakkındaki Kanuna 'bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki kanun 
tasarısı» ilgili Hükümet temsilcilerininde iştirakiyle incelendi ve görüşüldü : 

Kanun tasarısının gerekçesinden ve Hükümet temsilcilerinin verdiği izahattan da anlaşıdığma 
göre; Karayolları hizmetlerini sağlıyan Karayolları Genel Müdürlüğünün, 5539 sayılı Kanunun 
2 nci maddesinde tâdadedilen görevleri, 1950 yılından bu yana hizmetlerdeki inkişaf sebebiyle bölge 
müdürlükleri adedini halen 13 e yükseltmiş bulunmaktadır. Ayrıca müstakil Saymanlık tekilâtı-
nın bulunmasını zaruri kılan makina ve ikmal şeflikleri de ihdas edilmiştir. Diğer taraftan hizmet
lerin daha rasyonel şekilde ifası için yakın bir gelecekte iki yeni bölge müdürlüğüde ihdas edile
cektir. 

1950 senesinde çıkan 5539 numaralı Teşkilât Kanununda 12 sayman ve 12 veznedar kabul edil
miştir, bugün illerde 15, birde merkezde olmak üzere ceman 16 saymanlık mevcuttur. Teşkilâtın 
inkişafı neticesi bizzarare ihdas edilen saymanlıklara Maliye Bakanlığı emrine verilen kadrolara 
müsteniden yapılmakta olan tatbikat iki yıl önce değiştirilmiş, bu kadrolara tâyinde 1050 sayılı 

M. Meclisi (S . Sayısı : 711 ) 
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Muhasebei Umumiye Kanununun 134 ncü maddesine göre muhasiplik salâhiyeti verilmek suretiy
le işlem yapılagelmis, ancak son defa saymanlıkların Muhaseibat Genel Müdürlüğüne devrinden 
sonra tatbikat Maliye Bakanlığınca mahzurlu görülerek saymanlıklar için kadro temini hususu 
ilgili Bayındırlık Bakanlığına bildirilmiştir. Bu sebeple illerdeki 12 sayman ve veznedar kadrosu 
kaldırılmış fiilî duruma tekabül edecek 17 sayman ve 17 veznedar kadrosunu derpiş eden bu tasa
rının teklif edilmesi zarureti doğmuştur. 

Katma bütçeli idarelerde meselâ Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü , Tekel Genel Mü
dürlüğü gibi daha küçük masraflı saymanlık müdürlerinin kadrolarının 1 500 lira olması ve son 
defa 395 sayılı Kanunla kabul edilen Maliye Bakanlığı Kuruluş ve Görevleri hakkındaki Kanun
da merkez daireleri saymanlık müdürlüklerine yeter sayıda 1 500 liralık saymanlık müdürlüğü 
kalbul edilmesi sebebiyle ve ayrıca Sayıştay sorumluluğuda mevcudolan Karayolları Merkez 
Saymanlık Müdürlüğünede 1 500 liralık kadronun verilmesi yerinde görülmüştür. 

Tasarıda bulunan saymanlık müdür yardımcılarının iki ve kadrolarının da 395 sayılı Kanunla 
kabul edilen 1 100 liralık kadrolar olarak yer almış bulunması hususunun Devlet Personel Daire-
sincede uygun mütalâa edildiği diğer yönden verilen kadroların fiilî ödemede bir değişiklik göster-
miyeceği ilgililer tarafından verilen bilgiden anlaşılmıştır. 

Tasarının 1 nci maddesi aynen, 2 nci maddesi 1 nei maddede kabul edilen kadrolara tâyinlerin 
normal zamanda (ve isabetle yapılmasını temin lb alkımımdan kanunun yayıımı tarihinden Ibir ay 
sionra yürürlüğe girmesini teminen «Bu kanun yayımı tarihinden bir ay sonra yürürlüğe girer> 
şeklinde değiştirilerek kalbul edil-mdlştir. 

öndelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Trabzon îzmir Yozgat 

A. Ş. Ağanoğlu N. Mirkelâmoğlu V- Sungur 

Ankara 
İV. BerkJcan 

Elâzığ 
H. Müftüoğlu 

Niğde 
E. Soyer 

• ; 
Trabzon 

A. Şener 

Ankara 
M. Ete 

Gümüşane 
S. Savacı 

Sakarya 
B. Akdağ 

A. 
Trabzon 
R. 

Diyarbakır 
H. Güldağon 

İmzada bulunamadı 
K!onya 

Söz hakkım mahfuzdur 
B. özal 
Sakarya 

M. Gürer 

Uzuner 

M. MeeJM (S. Sayısı : 711) 



Hükümetin teklifi 

5539 sayılı Karayolları Genel 
Müdürlüğü kuruluş ve görevleri 
hakkında Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelde değişiklik yapıl

masına dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Karayolları 
Genel Müdürlüğü kuruluş ve 
görevleri hakkında 5539 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetve
lin merkez ve iller kuruluşla
rına dâhil kadrolarından bu 
kanuna bağlı (1) sayılı cetvel
de yazılı kadrolar çıkarılmış 
ve yerine ilişik (2) sayılı cet
velde yazılı kadrolar eklenmiş
tir. 

MADDE 2. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe gi
rer. 

MADDE 3. — Bu kanunu 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

27 . 1 . 1964 
Başbakan 

ismet înönü 
Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

K. Satır 
Devlet Bakam 

/. 8. Omay 
Devlet Bakam 

M. Yolaç 
Devlet Bakanı V. 

/. 8. Omay 
Adalet Bakam 

S. Çumralı 
Millî Savunma Bakanı 

/. Sanca/r 
toişleri Bakam 

O. öztrak 
Dışişleri Bakanı V. 

K. Satır 

- 5 -
M. Meclisi Bayındırlık Komis

yonunun değiştirişi 

5539 sayılı Karayolları Genel 
Müdürlüğü kuruluş ve görevleri 
hakkında Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelde değişiklik yapıl

masına dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 
1 nci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

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

MADDE 3. — Tasarının 
3 ncü maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

('Tasarıya bağlı 1 ve 2 nu
maralı cetveller aynen kalbul 
edilmiştir.) 

Maliye Bakanı 
F. Melen 

Millî Eğitim Bakanı 
/. ökUm 

Bayındırlık Bakanı 
A. H. Onat 

Ticaret Bakanı 
F. Islimyeli 

Sağ. ve Sos. Y. Bakam 
K. Demir 

Güm. ve Tekel Bakam 
M. Yüceler 

Tarım Bakam 
T. Şahin 

M. Meclisi Bütçe Pdân Ko
misyonunun değiştirişi 

5539 sayılı Karayolları Genel 
Müdürlüğü kuruluş ve görevleri 
hakkında Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelde değişiklik yapıl

masına dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 
1 nci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun 
yayımı tarihinden bir ay sonra 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Tasarının 
3 ncü maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

(Tasarıya ilişik 1 ive '2 sayılı 
ceDvellcr aynen kalbul edilmiş
tir.) 

Ulaştırma Bakanı 
F. Alpiskender 
Çalışma Bakanı 

B. Ecevit 
Sanayi Bakanı 

M. Erten 
Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 

H. Oral 
Turizm ve Tanıtma Bakanı 

A. /. Göğüs 
tmar ve İskân Bakanı 

C. Üzer 
Köy İşleri Bakanı 

L. Yurdoğlu 

M. Meclisi (S. Sayısı : ? l l ) 
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(Hükümetin teklifine bağh cetveller) 

[1] SAYILI CETVEL 

Aylık 
Görevin çeşidi Sayı tutarı 

MERKEZ KISMI 

Saymanlık Müdürü 1 1 250 
» » Yardımcısı 1 950 

Veznedar 1 600 

İLLER KURULUŞU 

Sorumlu Sayman 6 800 
» » 6 700 

Veznedar 6 600 
» 6 500 

[2] SAYILI CETVEL 

Aylık 
Görevin çeşidi Sayı tutarı 

MERKEZ KISMI 

Saymanlık Müdürü I 1 500 
» » Yardımcısı 2 1 100 

Merkez Sorumlu Saymanı 1 1 100 
Veznedar 1 800 

İLLER KURULUŞU 

Sorumlu Sayman 
» » 

Veznedar 

8 
9 
8 
9 

950 
800 
700 
600 

M. Meclisi (S . Sayısı : fal) 



Dönem : 1 
Toplantı : 3 M İ L L E T M E C L Î S İ S. Sayısı : 

Nöbetçi memurluğu kurulmasını ve olağanüstü hal tatbikatlarında 
mesainin 24 saat devamını sağlıyan kanun tasarısı ve İçişleri 

Komisyonu raporu (1 /648) 

T. G. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 - 1914/364 

MÎLLET MECLİS t BAŞKANLIĞINA 

Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 29 . 1 . 1964 tarihinde kararlaştırı
lan «Nöbetçi memurluğu kurulmasını ve olağanüstü hal tatbikatlarında mesainin 24 saat de
vamını sağlıyan kanun tasarısı» gerekçesiyle birlikte sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
İsmet tnönü 

1 Başbakan 

GEREKÇE 

Olağanüstü halin zuhurunda ve bilhassa geceleyin verilecek çeşitli alarm haberlerinin zama
nında ilgililere emniyetle ulaştırılması konularında hizmet ve faaliyette bulunmak üzere her 
Bakanlıkta ve Bakanlıkça uygun görülen teşkilât ve kurumlarında nöbetçi memurlukları kurul
ması zorunluğunda kalınmıştır. 

Bu görevlerin ücretsiz olarak yapılmasını ve buna karşılık olarak nöbet tutanların nöbe
tin bitiminde bir iş günü izinli sayılmalarını sağlamak m&ksadiyle, bu kanun tasarısı hazırlan
mıştır. 

Ayrıca, yapılmakta ve yapılacak olan olağanüstü hal tatbikatlarının mesai saatlerinin dışında 
da devamı halinde, mevzuat yetersizliği yüzünden, tatbikatın devam ettirilmesinde güçlüklerle 
karşılaşılmakta olduğundan, bu hususu teminen, kanun tasarısına, 5 nci maddedeki hükümler 
konulmuştur. 

içişleri Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

İçişleri Komisyonu 22 . 2 .1964 
Esas No. 1/648 
Karar No. 32 

Yüksek Başkanlığa 

Nöbetçi ımemurLuğu kuruılnıasıı ve olağanüstü hal tatbikatlarında mesainin 24 saat devamını 
sağlıyan kanun tasarısı, i'llgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle (komisyonumuzda görüşüüldü : 
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(l.ere'kçede de belirtildiği veçMle, olağan Katlin zuhurumda ve bilhassa geceleri verilecek çe

şitli al'ârnı hal) ellerini ilgililere uılaş'tırniıak »nakısa d iyi e hazıılaiMii'Ş. olan tasarı, kamisyonuimıızda 
cereyan eden uzun müzakereler neticesin d e aynen ve ekseriyetle kabul edilmiştir. 

Genel Kurula arz edilmek üzere Yüksek Başkaınlığ'a su'iullur. 

Ba>şikam 
Kınklareli 
M. A. Eriş 

Ay d un 
Pasai'iya mu-haılill'im 

M. Gedik 

İstaidini 
Z. Altmoğlıı 

1.uızalda. bulunamadı 

Başkanvekili 

Tasarıya 

A. 

E mi ram 
T. Telli Ş 

Edirne 
esastan muhalifim 

/. Ertem 

Maıraş 
. ITüdayioğlu 

Van 
Ş. Kösereisoğlu 

•Sözcü 
Eskişehir 
. Asbuzoğlıı 

Hmırıiıin 
1. Senyurt 

Sivas 
/. Göker 

Kâtip 
Konya 

K. Ataman 

İstanbul 
0. Eyiiboğlu 

Urfa 
Esasltan ımullıaliiinı 

K. Eroğan 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Nöbetçi •mem-urlu.fju kurulmasını ve olağanüstü hal tatbikatı'arında mesainin 24 saat devamını 
sağhyan kanun tasarısı 

MADDE 1. — Yetkili merciler tarafından bildirilecek alarm haberlerinin sürat ve emniyet
le ilgililere ulaştırılmasını sağlamak amacı ile bakanlıklarda ve bakanlıklarca uygun görülecek 
teşkilât, ve kurumlarında birer nöbetçi memurluğu kurulur. 

MADDE 2. — Nöbetçi memurluğu görevini yapacak subay, memur, hizmetlilerle diğer per
sonele bu görevden ötürü her hangi bir ücret verilmez. Nöbet tutanlar, nöbetin bitiminde bir iş 
günü izinli sayılırlar. 

Nöbet konusu ile ilgili özel kanunlardaki haklar saklıdır. 

MADDE 3. — Nöbetçi memurların görevlerini gereği gibi yapabilmeleri için lüzumlu oda, 
yatak ve telefon gibi ihtiyaçlar mensuboldukları teşkilâtça sağlanır. 

MADDE 4. — Nöbet tutacakların nitelikleri, görevleri ve nöbetle ilgili diğer hususlar bir yö
netmeliğin uygulanmasını sağlıyacak tedbirleri ve nöbet tutacaklara verilecek ek sorumlulukları 
ve nöbetçi memurunu tesbit edecek ve onu denetliyecek sorumlu makam ve görevliyi özel bir tali
matla tesbit eder. 

MADDE 5. — Olağanüstü hal tatbikatlarında 24 saat süreli çalışma sekizer saatlik üç posta 
halinde yürütülür. Bu takdirde veya mesai saatleri dışında daha az süre ile yapılacak bu nevi 
tatbikatlar için her hangi bir ücret ödenmez. 

MADDE 6. — Nöbetini hiç tutmıyan veya kusurlu tutan nöbetçi personel ile görev aldığı hal
de tatbikata katılmıyan personel hakkında, fiilin derecesine göre, Türk Ceza Kanununun ilgili hü
kümleri uygulanır. 

MADDE 7. — Bu kanun hükümleri Millî Savunma Bakanlığı teşkilâtı hakkında uygulan
maz. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 615 ) 
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MADDE 8. —- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 9. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Barbakan 
/. İnönü 

Devlet Bakanı V. 
1. S. Omay 

Dışişleri Bakanı V. 
K. Satır 

Ticaret Bakanı 
E. îslimyeli 

Devlet Balkanı ve 
Başb. Yardımcısı 

K. Satır 

Adalet Balkanı 
S. Çumralı 

Maliye Bakanı 
E. Melen 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
K. Demir 

Devlet iBaıkanı 
1. 8. Omay 

Millî Savunma Bakanı 
1. Sancar 

Milılî Eğitim Bakanı 
/. öktem 

(rüm. ve Tekel Bakanı 
M. Yüceler 

29 .1.1964 

Devlet Bakanı 
M. Yolaç 

İçişleri Bakanı 
0. öztrdk 

Bayındırlık Balkanı 
A. H. Onat 

Tarım Bakanı 
T. Şahin 

Çalışma Bakanı 
B. Ecevit 

Ulaştırma Bakanı 
E. Alpiskender 

Turizm ve Tanıtıma Bakanı İmar ve İskân Bakanı 
A. î. Göğüs C. Üzer 

Sanayi Bakanı 
M. Erten 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
H. Oral 

Köy İşleri Bakanı 
L. Yurdoğlu 

>' - F î < 

M. Meclisi (S. Sayısı : 61b) 



Dönem : 1 
Toplantı : 3 M İ L L E T M E C L Î S İ S. Sayısı : 

Sivil Savunma Kanununa iki ek madde eklenmesine dair kanun ta
sarısı ve Millî Savunma ve içişleri komisyonları raporları (1 /517) 

T. C. 
Başbakanlık 1 . 8 . 1963 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-2089/3781 

MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

içişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
25 . 7 . 1963 tarihinde kararlaştırılan «Sivil Savunma Kanununa iki ek madde eklenmesine dair 
kanun tasarısı» ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
İsmet İnönü 

Başbakan 

GEREKÇE 

1. 1Ö24 ısayıilı Içıişflieiri BaJkanlığı .mlerkıe'z teşkiıl'ât ve vazli(MerÜ 'halk'kınldaJkti 'Kanuna elk '2531 sa
yılı Kanunum 4 noü unaiddesdni değiştiriem 4445 nulm'analı Kanunim 6 n'cı maddesiyle teşjkil edilmüş 
olan Bakanlık iSeferlberlliik Müdürlüğümün 3 ncü şubesi hazar ve sefere mahsus itfaiyenin teşkilât, 
.miateemıe, taliım Ve terlbliye iışilerlinA tedvlir letlmelkte' lildli. 

Bu durum 13. i6.1968 tarihime 'kadar devamı etmiştir. 
2. 13 . 6 .19158 tarihimde yürürlüğe giren 7126 numaralı ıSdvil iSavunımıa Kanunumun 60 ncı 

maddesiyle yürürlükten kaldırılan 444'5 sayılı Kanunum 6 mci maddesinin yerine yeni hir hüküm 
vaz'edilmiş okluğumdan itfaiye teşkilâtı mevzuat ba'kımımdan halen muallâkta kalmışı durumdadır. 

3. 1580* sayılı Belediye Kanununum,1 1!5 mci maddesinin 22 mci fıkrası belediyelerin itfaiye 
teşkilâtı kurmıalarımı mecburi tutmakta ise de bu 'mecburiyet yalnız belde ısınırlarıma inhisar 
etmekte belediyeler itfaiye teşkilleri araısımdıa zaruri olan araç, malzeme, teçhizat ve eğitime 
ilişkin koordimasyomu sağlamaktan uzak bulun maktadır. 

Diğer taraftan : 
4. 7126 »sayılı Kanun yangınlarım memleket ölçüsünde vukua getirdiği hasar ve zarar göz 

-önünde tutularak sivil savunma yönünden de itfaiye hizmetlerime özel bir 'ömeım vermiş bulun-
«ıaktadır. 

Hazırlanmış olan kamum tasarısımıın 1 nci maddesi, 'bu amaçla memleket itfaiyesinin onga-
tnizasyom ve .staındardizasyon işlerini '.Sivil.' Savunanıa idaresi Başkanlığına vermektedir. 

5. Kamunun 2 nei ımaddeısi itfaiye1 teşkilâtının,, teşkilât 'unvan, eğitim., ve malzemelerinim 
standart thale .getirilmesi ve ısairen'in, hazırlanacak: bir tüzükle sağlanmasını derpiş etmiştir. 

Tasarı kanunlaştığı takdirde uygulama1 .alanında devam eddgelen aksaklıklar kısa bir za-
ımıan'da giderilecek, memleket itfaiye teşkilâtunıın 'halihazır ve gelece'kteki ihtiyaçları 'gereği gibi 
karşılıyabilecek 'biir seviyeye uılaştıırıimıası mümkün olacaktır. 
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Millî Savunma Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Millî Savunma Komisyonu 

Esas No. 1/517 
Karar No. 7 

17 . 1 . 1964 

Yüksek Başkanlığa 

Sivil Savunana Kanununa iki e!k madde eklenmesine dair 'kanun tasarısı ilgili Millî Savunuma 
ve İçişleri Bakanlıkları temsilcilerinin de iştirakleri ile komisyonuımuzda görüşüldü. 

Tasarı gerekçeısinde iarz ve izah edilen hususlar koımisyonumıuzca da uygun görülmüş, ancak 
ek bir ve ikinci maddeler esasa müessir olmıyaeak şekilde yeniden düzenlıenımiiş, diğer maddeler 
laynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince İçişleri Komisyonuna havale buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa su
nulur. 

Başkan Sözcü Kâtip Aydın Çanakkale 
Ordu Edirne Mardin / / . Aydinçer S. Endik 

F. Oüley T. Asal 8. Güneştan İmzada bulunamadı 

Edirne 
N. özoğul 

İmzada bulunamadı 

G-iresun 
M. K. Çilesiz 

İmzada bulunamadı 

İstanbul 
M. E. Bertan 

İmzada 'bulunamadı 

Kars 
8. öktem 

Kars 
B. Vural 

Kastamonu 
F. Doğunçay 

Kocaeli 
H. Kısayol 

Mulş 
8. öztürk 

N'iğkle 
A. Eren 

MilletMeclisi 
İçişleri Komisyonu 

Esas No. : 1/517 
Karar No, : 33 

İçişleri Komisyonu raporu 

22 . 2 . 1964 

Yüksek Başkanlığa 

Sivil Savunma Kanununa iki ek madde eklenmesine dair olan kanun tasarısı, ilgili Bakanlık 
temsilcilerinin iştirakiyle Komisyonumuzda görüşüldü: 

Gerekçede de izah edildiği veçhile, yalnız beldeilişkin koordinasyonu sağlamak suretiyle bütün 
teşkilâtının, araç, (malzeme, teçhizat ve eğitime sınırları dâhiline inhisar etmekte olan itfaiye 
yurtta hizmet görebilecek hale getirmek maıksadiyle hazırlanmış olan tasarı, prensip itibariyle Ko-
mLsyonumuzoa da yerinde mütalâa edilmiş ve maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

Kanun başlığı ile çerçeve birinci madde ifade bakımından redaksiyona tabi tutulmuş, diğer mad
deler tasarı metninde olduğu gibi bırakılmıştır. 

M. Meclisli ( S. Sayısı : 614 ) 
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Belediyelerimizin malî imkânları nazarı itibara alınarak, malî takatleri nisbetinde mecburiyet 

tahmil edilmesi temenniye şayan görülmüş ve "yapılan bu değişikliklerle tasarı kabul edilmiştir. 
Genel Kurula arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Komisyon Başkanı 
Kırklareli 

/ / . A. Eriş, 

Aydın 
'M. Gedik 

İstanbul 
Z. Altmoğlu 

İmzada bulunamadı 

Başkanvekili 
Erzurum 

T. Telli 

Edirne 
Belediyelere" muayyen 

tahsisat koyma mecburi
yeti tahmil etmeme şar-

tiyle kabul ediyorum 
/. Ertem 

Maraş 
A. Hüdayioğlu 

Sözcü 
Eskişehir 

§. Asbuzoğlu 

Erzurum 
A. Şenyurt 

Sivas 
/ . Göker 

Van 
§. Kösereisoğlu 

Kâtip 
Konya 

K. Ataman 

istanbul 
0. Eyuboğlu 

Urfa 
K. Eroğan 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Sivil Savunma Kanununa iki 
ek madde eklenmesine dair 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — 9 . 6.1958 ta
rihli ve 7126 sayılı Sivil Savun
ma Kanununa aşağıdaki mad
deler eklenmiştir : 

«Ek madde 1. — Memleket 
itfaiyelerinin. (Hazar ve savaş 
hali itfaiyesi) modern tekniğe 
ve yurt ihtiyaçlarına uygun bir 
şekilde organizasyonu ve stan-
dardizasyonu işleri; İçişleri 
Bakanlığı Sivil Savunma İda
resi Başkanlığınca (Bir şube 
tarafından) yürütülür.» 

«Ek madde 2. — Hazar itfai
yesinin teşkil, teçhiz ve eğitim 
işleriyle personelin görev, yet
ki ve sorumlulukları, iş bölü
müne göre unvanları ve bunla
ra ilişkin diğer hususlar bir tü
zükle tesbit olunur.» 

MİLLÎ SAVUNMA KOMİS- İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN 
YONUNUN DEĞIŞTlRİŞl DEĞIŞTlRlŞl 

Sivil Savunma Kanununa iki 
ek madde eklenmesine dair 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — 9. 6.1958 ta
rihli ve 7126 sayıU Sivil Sa
vunma Kanununa aşağıdaki iki 
ek madde eklemmiştir : 

«Ek madde 1. — Memleket-
deki bütün itfaiye teşkilât ve 
hizmetlerinin barışta ve savaş
ta modern tekniğe ve yurt ih
tiyaçlarına uygun bir şekilde 
organizasyonu ve standardizas-
yonu işleri İçişleri Bakanlığı 
Sivil Savunma İdaresi Başkan
lığınca yürütülür.» 

«Ek madde 2. — Barış ve sa
vaş itfaiyesinin teşkil, teçhiz 
ve eğitim işleri ile bu görevi 
yürütecek personelin görev, 
yetki ve sorumlulukları, iş bö
lümüne göre unvanları ve bun
lara ilişkin, diğer hususlar bir 
tüzükle düzenlenir.» 

7126 sayılı Sivil Savunma Ka
nununa iki madde eklenmesine 

dair kanun 

MADDE 1. — 9. 6.1958 ta
rihli ve 7126 sayılı Sivil Savun
ma Kanununa aşağıda yazılı 
2 madde eklenmiştir : 

«Ek madde 1. — Tasarının 
ek birinci maddesi aynen kabul 
edilmiştir.» 

«Ek madde 2. — Tasarının 
ek ikinci maddesi aynen kabul 
edilmiştir.» 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 614 ) 
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Geçici madde — Ek ikinci 
maddeye göre hazırlanacak tü
zük yürürlüğe girinceye kadar 
yangın ve itfaiye işleri eskisi 
gibi yürütülür. 

MADDE 2. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hü
kümlerini Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

25 . 7 .1963 
Başlbalkan 

İsmet înönü 
Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

E. Alican 
Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

H. Dinçer 
Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

T. Feyzioğlu 
Devlet Bakam 
V. Pirinççioğlu 

Devlet Baikaını V. 
F. K. Gökay 
Devlet Bakanı 

N. ökten 
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Millî Savunma: Ko. 

Geçici madde — Ek ikinci 
maddeye göre hazırlanacak tü
zük yürürlüğe girinceye kadar 
yangın ve itfaiye işleri eskisi 
gibi yürütülür. 

MADDE 2. — Tasarının ikin
ci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Tasarının 
üçüncü maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

Adalet Bakanı 
A. K. Yörük 

Millî Savunma Bakanı 
/. Sancar 

içişleri Bakanı 
H. O. Bekata 

Dışişleri Bakanı 
F. G. Erkin 

Maliye Bakanı 
F. Melen 

Millî Eğitim Bakanı 
/. öktem 

Bayındırlık Bakanı 
/. Seçkin 

Ticaret Bakanı 
A. Oğuz 

» • < — •»«-

içişleri Ko. 

Geçici madde — Tasarının 
geçici maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının ikin
ci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Tasarının 
üçüncü maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Y. Azizoğlu 

(rüm. ve Tekel Bakanı 
O. öztırak 

Tarım Bakanı 
M. İzmen 

Ulaştırma Bakanı 
/. §. Dura 

Çalışma Bakanı 
B. Ecevit 

Sanayi Bakanı 
F. Gelikbaş 

Ba. - Ya. ve Turizm Bakanı 
N. Ardtçoğlu 

imar ve İskân Bakanı 
F. K. Gökay 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 614 ) 



Dönem : 1 ^ . 
ToPiantı:4 M İ L L E T M E C L Î S İ S. Sayısı : 

Türk Eğitim Derneğinin Türkiye Emlâk Kredi Bankasına olan borç-
lannın tasfiyesi hakkında kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân 

komisyonları raporları (1 /817) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve kararlar Tetkik Dairesi 18 . 2. 1965 
Sayı : 71-54/800 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Maliye Balkanlığınıoa 'hazır'lanan ve Türkiye (Büyük MifJLdt MödHisin'e' afzı Bakamlar KuıruTu<n-
cıa 17 . 2 . 19'65 tarihinde ikararlaıştırılaın «Türk Eğitim. Dermeğinim Türkiye Bm'lâk Kredi Ban
kasına olan ıborıçlarınrn tasfiyesi hakikında kamum 'tasarısı* ve gerekçelsi iügıl'k olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim'. 
îsmet İnönü 

Başbakan 

GEREKÇE 

Türk Eğitim Derneği, Büyük Atatürk tarafından 31- Ocak 1928 tarilhinde «Türk Maarif Cemi
yeti» adı altında kurulmuştur. Derneğin amacı, yurt içinde ve dışındaki eğitim merkezlerinde 
Türk öğrencileri için özel yurtlar kurmak; kimsesiz ve parasız Türk çocuklarının okumalarını sağ
lamak; yabancı dil öğretimini esas tutan okullar ve kurslar açmak ve Tüı'k çocuklarının ulusal ve 
sosyal eğitimlerini yükseltmeye çalışmaktır. 

Dernek amacını gerçekleştirmek için «Kasım 1931 tarisinde Ankara Kolejini» tesis ederek bu 
maksatla Sılhıhiye'dc Ziya Gökalp Caddesinde (1057 ada, 1,5 ve 6 parseller) kolej binaları inşa et
tirilmiş ve beliren ihtiyaçlara göre zamanla ilâve inşaatlar daı yapmıştır. 

ingilizce öğrenme yolundaki isteklerin artması üzerine 1956 senesinde, mevcut bina ve tesisler 
yeterli bulunmadığından aynı caddenin sağında (2745 ada, 11 sayılı parsel) Hazineye ait 9 028 
metro karelik arsada bir lise "binası inşası için Türkiye Emlâk Kredi Bankası ile bir mukavele 
imzalanmış ve 1956 yılında başlıyan inşaat 1958 do bitirilmiştir. Bu inşaat dolayısiyle Türk Eği
tim Derneği, Emlâk Kredi Bankasına borçlanmış ve 31 . 12 . 1964 tarihi itibariyle faizleriyle 
birlikte 'bu 'borç 9 834 780,21 liraya baliğ olmuştur. 

30 Haziran 1963 tarihinden itibaren Türk Eğitim Derneğinden ayrılarak tesis haline 'getirilen 
«Ankara Koleji» nin il'k kuruluş yılında 15 olan öğrenci sayısı bugün 5 210 a yükselmiş; ders
lerin İngilizce öğretim nisbeti ise % 63,5 a çıkmıştır. 

Memleketimizde R'obert Kolejden sonra1 İngilhce öğretimi yapan okullar arasında ikinci sırayı 
alan Ankara Koleji Türk eğitim alanında önemli bir yer işgal etmektedir. Bilhassa Millî Eğitim 
Standartlarına) göre Devlet okullarındaki beber öğrenci için Millî Eğitim bütçesinden harcanan 
paranın ortalama 1 000 lira olduğu göz önünde tutulursa, 5 210 öğrencisi olan Ankara Koleji
nin her sene, Eğitim bütçesi harcamâlarındaı 5 210 000 liralık tasarruf sağladığı ve bu suretle 
Türk eğitimine yararlı olduğu kendiliğinden anlaşılacaktır. 

Kolejin daba ziyade yapılan tesislerin inşaat borçlarından ve bunun mürekkep faizlerinden 
doğduğu anlaşılan borçlarını defaten ödemek imkânlarına malik bulunmadığı, her hangi bir şe
kilde bu borçların tasfiyesi sağlanamadığı' takdirde Derneğin ve Ankara Koleji tesisinin çok güç 
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durumlara mâruz kalacağı nazarı dikkate alınarak, Türkiye Emlâk Kredi Bankasına olan borcun 
Hazinece derulhde edilmesini ve MiUî Eğitim Derneği ve Ankara Koleji tesisinin ödeme imkânla
rına uygun olarak Hazinece derulhde edilen borcun 20 senede Hazineye geri ödenmesini temin mak-
sadiyle igbu kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

Tasarı, Millî Eğitim -alanında büyük bir 'boşluğu dolduran Ankara Kolejine, inşaattan dolayı 
Türkiye Emlâk Kredi Bankasına olan borcunu, imkânlariyle mütenasip bir şekilde ödeme fırsatı
nı bahşetmek ve böylece bu eğitim müessesesini ihtiyaçlar içerisinde kıvranmaktan kurtarmak ama
cını 'gütmektedir. 

Bu maksatla hazırlanan kanun tasarısının 1 nci (maddesiyle bankanın 31 . 12 . 1964 tarihi 
itibariyle Türkiye Emlâk Kredi Bankasına olan 9 834 780,21 lira tutarındaki borcunun ödeme 
tarihine kadar işliyecek faizleriyle birlikte Hazinece ıbankaya ödenmek suretiyle tasfiye edileceği 
hükme 'bağlanmıştır. 

Bu ödeme dolayısiyle Derneğin Hazineye karşı doğan borcunun vâdesi, taksitleri, tahsil şekil 
ve şartları da 2 nci maddede açıklanmıştır. 

3 ncü maddede ise Hazinece yapılacak ödeme ve tahsilatın aidolduğu yıllar bütçelerine gider 
ve gelir kaydedilme esasını koymaktadır. 

Millî Eğitim Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Millî Eğitim Komisyonu 26 . 3 . 1965 

Esas No. : î/817 
Kavra No. : 27 

Yüksek Başkanlığa 

Komisyonumuza havale edilmiş bulunan «Türk Eğitim Derneğinin Türkiye Emlâk Kredi 
Bankasına olan borçlarının tasfiyesi hakkında kanun tasarısı» Hükümet ve Türk Eğitim Derneği 
temsilcileriyle, Emlâk Kredi Bankası mümessilinin iştirakiyle Komisyonumuzda görüşüldü. 

Maddeler aşağıda izah edeceğimiz sebeplerle değişiklikler yapılarak kabul edildi. 
1. Tasarının 1 nci maddesi; Türk Eğitim Derneğinin 37 yıldan beri memleketin kültür ha

yatına olan hizmetleri belirtildi. Bugüne kadar gelir ve sarfiyatı özel olarak açıklandı. Halen 
30 milyon Türk Lirası değerinde gayrimenkul bulunduğu, buna karşılık eski borçlardan ve ye
ni yapılan okul binalarından dolayı 31 . 12 . 1964 tarihi itibariyle Türkiye Emlâk Kredi Banka
sına 9 834 780,21 lira borçlu olduğu görüldü. / 

Türk Eğitim Derneğinin 1963 yılında tesis haline gelmesinden sonra ona bağlı kolejlerin ra
hat ve verimli çalıştıkları, yukardaki borcu 20 yılda ödiyebilecek seviyede gelir temin edebile
ceği anlaşıldı. 

Türk Eğitim Derneğinin Türkiye Emlâk Kredi Bankasına olan borcunun 31 . 12 . 1964 tari
hinden itibaren işliyecek faizleri ve sair masrafları ile birlikte ödenmesi lâzımgeldiği hususun
daki teklif kabul edildi. Maddenin sonunda bu değişikliğin ifadesi uygun görüldü. 

Türk Eğitim Derneğinin aynı zamanda Hükümetin aracılığı ile Vakıflar Genel Müdürlüğün
den de 500 000 1 ira borç almış olduğunu, kolejden alınacak öğrenci ücretlerinden başka yer
den geliri olmıyan bu derneğin rahat çalışabilmesi için bu borcun da Türkiye Emlâk Kredi 
Bankasına olan borç gibi mütalâa edilerek Plazine tarafından ödenmesinin ve yükünün dernek 
tarafından 20 yılda ve yıllık eşit 2 şer taksit halinde Hazineye geri verilmesinin uygun olacağı 
mütalâasına varıldı. Bu hususun da 1 nci maddede açıklanmasına karar verilmiştir. Ve madde 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

M, Meclisi (S. Sayısı : 951) 
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«Madde 1. — Türkiye Eğitim Derneği Ankara Koleji tesisinin Vakıflar Umum Müdürlüğüne 

borçlu bulunduğu (500 000) lira, Vakıflar Umum Müdürlüğüne ve aynı tesisin Emlâk Kredi 
Bankasına 31 . 12 . 1964 tarihi itibariyle borçlu bulunduğu (9 834 780) lira (21) kuruşun bu 
tarihten itibaren işliyecek faizleri ve sair masrafları ile birlikte Türkiye Emlâk Kredi Bankası
na Hazinece ödenmek suretiyle tasfiye olunur.» 

2. Tasarının 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
3. Tasarının 3 ncü maddesi; Hazinece yapılacak ödemenin ve dernekten her yıl yapılacak 

tahsilatın zamanı hakkında açıklığa ihtiyaç görülmüş, bu zamanın «bu kanunun yürürlüğe gir
diği yılı takibeden bütçe yılından itibaren»' ifadesiyle belirtilmesi uygun görülmüştür. Bu se
beple madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 3. — Bu kanun gereğince Hazinece yapılacak ödeme, bu kanunun yürrülüğe girdiği 
yılı takibeden bütçe yılında konulacak ödenekten, yapılır ve dernekten her yıl yapılacak tahsilat 
o yıl. bütçesine gelir kaybedilir. 

4. Tasarının başlığı da yukardaki izah ettiğimiz esaslara göre değiştirilmesi zaruri görüldü
ğünden başlıkta aşağıdaki şekilde kararlaştırılmıştır. : • • ' • ' 

«Türk Eğitim Derneğinin Türkiye Emlâk Kredi Bankasına ve Vakıflar Umum Müdürlüğüne 
olan borçlarının tasfiyesi hakkında kanun tasarısı» 

5. Tasarının 4 ncü ve 5 nci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Havalesi gereğince Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan ve Sözcü Kâtip Antalya Çankırı 
Tunceli Sakarya /. Ataöv K. Arar 
F. Ülkü Y. Ulusoy 

Erzurum istanbul Muğla Ağn 
Ç, Dursunoğlu R. T. Burak H. Boydur R. Polat 

Bütçe Plân Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Bütçe Plân Komisyonu 11. 5 .1965 
Esas No.: 1/817 
Karar No.: 43 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Komisyonumuza havale edilmiş bulunan «Türk Eğitim Derneğinin Türkiye Emlâk Kredi Banka
sına olan borçlarının tasfiyesi hakkındaki kanun tasarısı» ilgili Hükümet temsilcilerinin de iştirakiyle 
incelendi ve görüşüldü. 

Kanun teklifinde, Türk Eğitim Derneğinin Ankara Koleji tesisi için, Türkiye Emlâk Kredi Ban
kasına 31 . 12 . 1964 tarihine kadar olan 9 834 780 lira 21 kuruş borcun işliyecek faizi ile birlikte, 
Hazinece bankaya ödenmesi suretiyle tasfiye olunacağı, Hazinece Ödenen meblâğın da adı geçen Der
nek tarafından 20 yılda eşit taksitlerle Hazineye ödeneceği, Hazine alacağının da tahsiline kadar Der
neğe ait gayrimenkullerin, borç miktarınca Hazine adına ipotek tesis edileceği derpiş olunmaktadır. 

Çok geniş tesisleriyle Millî Eğitim sahasında yabancı dille ve muhtelif sosyal dallariyle büyük hiz
met gören Türk Eğitim Derneğinin bu işlerini bihakkın yapabilmesi için mevcut paralarının hepsini 
borçlarına yatırarak hizmetlerinin âtıl kalmaması, bu sebeple taksite bağlanabilmesi gayesiyle hazır
lanan tasarı ve Millî Eğitim Komisyonunca Vakıflar Genel Müdürlüğüne olan 500 000 lira borcunun 
da aynı şekilde tasfiyeye tabi tutulmak üzere kanun metnine alınması uygun görüldüğünden Millî 
Eğitim Komisyonunun metni müzakereye esas alınmıştır. 

M. Meclisi : (S . Saym* 951) 



Tasarının 2 nci maddesinde her ne kadar ilgililer tarafından Hazineye yapılacak ödemelerin faiz
siz olacağı belirtilmiş, ise de «taksit halinde Hazineye geri ödenir» ibaresine daha vuzuh vermek gaye
siyle «taksit halinde faizsiz olarak Hazineye geri ödenir» şeklinde değiştirilmiştir. 

Diğer adı geçen % 5 faiz, metinden de anlaşılacağı üzere normal faiz olmayıp, vâdesinde ödenmi-
yen taksitler için olan temerrüt faizidir. 

Az kalan bir borç için tesislerin çoğunun ipotek altında kalması komoisyonumuzca lüzumlu görül
mediğinden aynı maddenin sonuna «Yıllık tediyeler miktarınca ipoteğin fekki caizdir.» cümlesi ilâve 
edilmiştir. 

Tasarının 2 nci' maddesi bu değişikliklerle', 1, 3, 4 ve 5 nci maddeleri ise aynen kabul edilmiştir. 
öncelik, ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa 

sunulur. 
Başkan Başkarivekili Sözcü 
Aydın Güıiıüşâne Sakarya Adana 

î. Sezgin N. Küçüker N. Bayar K. Sarıibrahimoğlu 

Ankara 
î. Seçkin 

Balıkesir 
A. A. Bolak 

tmzada bulunamadı 
Giresun 

/. E. Ktlıçoğlu 

Maraş 
E. Kaplan 

Ankara 
M. Ete' 

Bursa 
A. fürkel 

istanbul 
M. Güven 

Rize 
E. f.Akçal 

Artvin 
S. 0. Avcı 

Erzincan 
ff. Atabeyli 

Kars 
K, Okyây 

imzada bulunamadı 
Trabzon 

A. Ş. Ağanoğlu 

Aydın 
0. Apaydın 

imzada bulunamadı 

Erzurum 
Â. Şenyurt 

Konya 
H< C. Yılmaz 

Trabzon 
E. Dikmen 

Hükümetin teklifi 

Türk Eğitim Derneğinin Türki
ye Emlâk Kredi Bankasına olan 
borçlarının tasfiyesi hakkında 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — Türk Eğitim 
Derneğinin Ankara Koleji tesi
si için Türkiye Emlâk- Kredi 
Bankasına 31.12.1964 tarihi 
itibariyle borçlu bulunduğu 
9 834 780,21 lira: bu tarihten 
itibaren işliyecek" faizleriyle bir
likte Hazinece Bankaya öden
mek" suretiyle tasfiye olunur. 

Millî Eğitim Komisyonunun 
değiştirıişi 

Türk Eğitim Derneğinin Türki
ye Emlâk Kredi Bankasına ve 
Vakıflar Umum Müdürlüğüne 
olan borçlarının tasfiyesi hak

kında kanun tdsttrisi 

MADDE 1. — Türk Eğitim 
Derneği Ankara Koleji tesiri
nin Vakıflar Umûm Müdürlü
ğüne borçlu bulunduğu 500 000 
lira, Vakıflar Umum Müdür
lüğüne ve aynı tesisin Emlâk 
Kredi Bankasına 31... 12 . 1Ö64-
tarihi itibariyle borçlu bulun
duğu 9- 884 780 lira 21-kuruşun 
bu tarihten itibaren igliyecek-
faizleri v^ sair masrafları- ile-
birlikte Tür-kiye Emlâk Kradi 

Bütçe Plân Komisyonunun 
değiştirip 

Türk Eğitim Derneğinin Türki
ye Emlâk Kredi Bankasına ve 
Vakıflar Genel 31üdü?'lüğüne 
olan borçlarının tasfiyesi hak

kında kanun tasarısı 

MADDE 1, — Millî Eğitim 
Komisyonunun 1 nci maddesi 
avnen kabul edilmiştir, 
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Hükümetin teklifi 

MADDE 2. — Hazinece öde
nen meblâğ ödeme tarihini ta<-
kibeden yıl başından itibaren 
Dernek tarafından yirmi yılda 
ve yıllık eşit ikişer taksit halin
de Hazineye geri ödenir. Tak
sit zamanları Maliye Bakanlı
ğınca tâyin olunur. Vâdesinde 
ödenmiyen taksitler % 5 gecik
me faizleriyle tahsil edilir. Borç 
•taksitlerinin ve gecikme faizle
rinin tahsilinde 6183 sayılı Âm
me alacaklarının tahsil usulü 
.hakkında Kanun hükümleri uy
gulanır. Hazine alacağının tas
fiyesine kadar Derneğe ve tesi
se »ait gayrimenku'ller üzerinde 
borç miktarınca Hazine adına 
ipotek tesis edilir. 

MADDE 3. — Bu kanun ge
reğince Hazinece yapılacak öde
me, yılı bütçesine 'konula
cak ödenekten mahsubedilir ve 
Dernekten her yıl yapılacak 
tahsilat, yılı bütçesine ge
lir kaydolunur. 

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

MADDE 5. — Bu kanunun 
hükümlerini Maliye Bakanı yü
rütür. 

17 . 2 . 1965 
Başjbakan 

İsmet İnönü 
Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

K. Satır 
Devlet Bakanı 

/. 8. Omay 
Devlet Bakanı 

M. Yolaç 

'Milî Eğitim KJo. değişıtirişıi 

Bankasına Hazinece ödenmek 
suretiyle tasfiye olunur. 

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

MADDE 3. — Bu kanun ge
reğince Hazinece yapılacak öde
me, bu kanunun yürürlüğe gir
diği yılı takibeden bütçe yılın
da hbnulaca'k ödenekten yapılır 
ve Dernekten her yıl yapılacak 
tahsilat o yıl bütçesine gelir 
kaydedilir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Büıbç-e ve Flâa- Kkh •değiştirdiği 

MADDE 2L. •=» Hazinece öde
nen meblâğ ödeme tamhini ta
kibeden yıl başından itibaren 
dernek tarafından yirmi yılda 
ve yıllık eşit ikişer- taksit ha
linde farzsjz olarak Hazineye ge
ri ödenir. Tajssjfc zamanları Ma
liye Bakanlığınca tâyia olunur. 
Vâdesinde ödenmiyen taksitler 
% 5 gaciknıe faizleriyle tahsil 
edilir. Borç taksitlerinin ve 
gecikme faizlerinin tahsilinde 
6183 sayılı ^jnme alacaklarının 
tahsili \|şuiü hakkında Kanun 
hükümleri uygulasır. Hazine 
alacağının tasfiyesine kadar 
Derneğe ve tçsise; ait' gayrimen-
kuller üzerinde borç miktarın
ca Hazine adyaa ipotek tesis 
edilir. Yıllık tediyeler mikta
rınca ipoteğin fekîâ caizdir. 

MADDE & — Millî Eğitim 
Komisyonunun 3 noü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE.4. — Tasarının 4 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. '•-- Tasarının 5 nci 
maddesi aynen kalbul edilmiştir. 
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Devlet Bakanı 
N. Yetkin 

Adalet Bakanı 
S. At alay 

Millî Savunma Bakanı 
î Sancar 

İçişleri Bakanı 
O. öztrak 

Dışişleri Bakanı 
F. C. Erkin 

Maliye Bakanı 
F. Melen 

Millî Eğitim Bakanı 
/. öktem 

Bayındırlık Bakanı 
A. H. Onat 

Ticaret Bakanı 
F. îslimyeli 

Sağ. ve Sos. Y. Baka,nı 
K. Demir 

Güm. ve Tekel Bakanı 
M. Yüceler 

Tanın Bakam 
T. Şahin 

Ulaştırma Bakanı 
M. Vural 

Çalışma Bakanı 
B. Ecevit 

ıSanayi Bakanı 
M. Erten 

En. ve Ta'biî Kay. Bakanı 
H. Oral 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 
A. î. Göğüs 

îmar ve îskân Bakanı 
S. Kutlay 

Köy İşleri Bakanı 
L. Yurdoğlu 

mmm 
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