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Sayfa 
9. — İstanbul Milletvekili Coşkun 

Kırca ve iki arkadaşının, Cumhuriyet 
Senatosu Üyesi Cevat Açıkalm ve 12 ar
kadaşının, Milletlerarası münasebetlerin 
yürütülmesi ve koordinasyonu hakkında
ki kanun teklifinin, havale edilmiş oldu
ğu Ticaret, Maliye, Anayasa, Dışişleri ve 
Plân komisyonlarından seçilecek üçer 
üyeden kurulu bir Geçici Komisyonda 
görüşülmesine dair önergesi. (4/319, 
2/243) 300 

10. — Grup başkanvekülerinin, Genel 
Kurulun 15 . 12 . 1967 tarihli toplantısın
da alınmış olan kararın, «Pazartesi ve 
Cuma günlerinin ilk bir saatlik süresinde, 
sırası Başkanlıkça tesbit olunacak işle
rin görüşülmesine» ait kısmının kaldırıl
masına dair önergesi. 300:301 

Sayfa 
5. _ GÖRÜŞÜLÜN İŞLUR 301 
1. — Genel bütçeye dâhil dairelerin 

1963 bütçe yılı kesinhesaplarma ait uy
gunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sa
yıştay Başkanlığı tezkeresi ile 1963 büt
çe yılı Kesinhesap kanun tasarısı ve Sa
yıştay Komisyonu raporu, (3/543, 1/48) 
(S. Sayısı : 660) '. 301,348:351 

2. — Umumi hayata müessir âfetler 
dolayısiyle alınacak tedbirlerle yapılacak 
yardımlara dair 15 . 5 . 1959 gün ve 
7269 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı madde
ler eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve 
İmar ve iskân, İçişleri ve Plân komisyon
larından 5 er üye seçilerek kurulan Geçi
ci Komisyon raporu. (1/231) (S. Sayısı : 
159 ve 159 a 1 nci ek) 301:347 
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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci oturum, 

Yapılan yoklama sonucunda çoğunluğun 
bulunmadığı anlaşıldığından Birleşime 1 saat 
ara verildi. 

İkinci oturum 
Yapılan yoklamada çoğunluğun yine bulun

madığı görüldüğünden 22 . 3 . 1968 Cuma günü 

saat 15,00 te toplanılmak üzere Birleşime saat 
10,05 te son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Tunceli 
Nurettin Oh Kenan Aral 

Kâtip 
Konya 

İsmet Kapısız 

SORULAR 

Yazılı sorular 
1. — Muş Milletvekili Nermin Neftçi'nin, 

Muş'un Dere mahallesinde, toprak kayması so
nunda çöken evlere ve ölüm olaylarına dair 
yazılı soru önergesi, İmar ve iskân Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/689) 

2. — Çankırı Milletvekili M. Ali Arsan'm, 
Sayın Başbakanın, ihtilâl teşebbüslerinden bah
seden beyanlarına dair yazılı soru önergesi, 
Başbakanlığa gönderilmiştir. (7/690) 

3. — Siirt Milletvekili H. Hüsnü Oran'm, 
Siirt Bölgesi akarsularının tanzimine dair ya

zılı soru önergesi, Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/691) 

4. — Siirt Milletvekili H. Hüsnü Oran'm, 
Siirt ilinde bir sınai tesisin kurulup kurulmıya-
cağma dair yazılı soru önergesi, Sanayi Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/692) 

5. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Marmara tütün piyasasının daha erken açılma
sının düşünülüp düşünülmediğine dair yazılı 
soru önergesi, Gümrük ve Tekel Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/693) 

— 294 



M. Meclisi B : 62 22 . 3 . 1968 O : 1 

6. — Edirne Milletvekili Türkân Seçkin'in, 
Bulgaristan'dan gelecek göçmenlere dair yazılı 
soru önergesi, Dışişleri Bakanlığına gönderil
miştir. (7/694) 

TKZKİKRKLER 
1. — Yalova Kaplıcaları işletme idaresi

nin 1963 bütçe yılı hesap işlemleriyle bilan
çosunun sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığı tezkeresi. (3/887) (Sayıştay Komisyonu
na) 

2. — Yalova Kaplıcaları işletme idaresi
nin 1964 bütçe yılı hesap işlemleriyle bilan
çosunun sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlı
ğı tezkeresi. (3/888) (Sayıştay Komisyonuna) 

BAŞKAN — Yoklama yapılacak, sayın üye
ler lütfen beyaz düğmelere bassınlar. 

(Yoklama yapıldı.) 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ 

1. — Niğde Milletvekili Oğuzdemir Tüzün'ün, 
son sel felâketleri ve Aksaray ilçesinin uğradığı 
rüzgâr erozyonu konularında gerekli tedbirlerin 
alınmasına dair demeci. 

BAŞKAN — Sayın Oğuzdemir Tüzün; son 
vukubulan âfetler dolayısiyle gündem dışı kısa 
bir beyanda bujnnmak istiyorsunuz. Beş daki
kayı geçmemek üzere buyurun, 

7. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğlu'nun, Küçük Meydan Sahnesinin kapa
tılmasına dair yazılı soru önergesi, içişleri Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/695) 

3. — Yalova Kaplıcaları işletme İdaresi
nin 1965 bütçe yılı hesap işlemleriyle bilan
çosunun sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlı
ğı tezkeresi. (3/889) (Sayıştay Komisyonuna) 

RAPOR 
4. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun bâzı 
hükümlerinin ertelenmesine ve bu kanuna ge
çici maddeler eklenmesine dair kanun teklifi. 
(2/344) (Gündeme) (S. Sayısı : 675) 

BAŞKAN — Yoklama muamelesi bitmiştir. 
Müzakere için gerekli çoğunluğumuz mevcut
tur. Müzakereye başlıyoruz. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

OĞUZDEMİR TÜZÜN (Niğde) — Muhterem 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Kurban Bayramı tatilinden itibaren yurdu
muzun çeşitli bölgelerinde meydana gelen ya
ğışlar, sel ve rüzgâr âfeti, hepinizin malûmudur. 
Birçok yerlerde bu felâketler yüzünden hayat 
felce uğramış, büyük ölçüde maddi ve mânevi 
zararlar olmuştur. Sayın Hükümetimizin, im
kânlar nisbetinde ve süratle âfetlerin meydana 

2. — GELEN KAĞITLAR 

BÎRÎNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 

KÂTİPLER : Kenan Aral (Tunceli), İsmet Kapısız (Konya) 

* 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 62 nci Birleşimini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

— 295 — 
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getirdiği aksaklık ve zararları telâfi yoluna git
miş olduğunu görmekle memnuniyet duymakta
yız. Âfetler mevsim icabı bundan sonra da de
vam edebilir. 

Bu arada şiddetli bir rüzgâr erozyonuna mâ
ruz kalan Aksaray ve havalisi de afetzedeler 
arasında bulunmaktadır. Bu vesileyle, insan 
iktidarının ve tekniğin birleşmesiyle telâfisi 
mümkün olan rüzgâr erozyonu hakkında Yüce 
Heyetinize, Muhterem Hükümete bâzı temennile
rimi kısaca arz etmek istiyorum. 

Aksaray Kaymakamı ve Aksaraylılarla yap
tığım temaslardan öğrendiğime göre, rüzgâr 
erozyonu çok şiddetli olmuş ve ekili arazilerde 
umulmadık büyük hasarlar meydana getirmiştir. 
Henüz yeşermiş olan ekinleri büyük ölçüde kök
ten sökmüş veya ekili tarlalar üzerinde kum yı
ğınları meydana getirmiştir. Kaymakamlık ha
sarı mahallinde hızla tesbilt etmeye başlamış bu
lunmaktadır. Hasar mıntakalarında yazın ekin 
yapmak da mümkün değildir. Hasarın tesbiti so
nunda borç tecili; tohumluk yardımı ve gübre 
gibi krediye dayalı yardımlar şüphesiz yapıla
caktır. Fakat bu yardımlar her yıl tekerrür 
etmekte olan ve arazinin tabiatından gelen de
vamlı hasara ve bu sebeple gerek halkımıza ve 
gerekse Devlete tahmil olunan maddi külfetin 
önüne geçilmesine medar olamıyacaktır. 

Bir numaralı Devlet yolunun içinden geçtiği 
Hasandağı eteklerinde Yeşilova, G-elveri, Taşpı-
nar bucakları ve merkeze bağlı Amarat bölgele
rindeki rüzgâr erozyonu 1961 den sonra ilgili 
bakanlıklara duyurulmuş ve icabeden fennî ted
birlerin alınması rica edilmiştir; fakat bugüne 
kadar müspet bir netice alınamamıştır. 

Rüzgâr erozyonu Arabistan çöllerinde oldu
ğu gibi ufak çapta eksibeler meydana getirmek
te ve bazan Devlet yolundaki trafiği de kapat
maktadır. Bu sefer de trafik aksamıştır. Hatır
ladığıma göre 1962 yılında bir Tarım Bakanı da 
bu yolda kum fırtınasına tutulmuş, arabası gi
dememiş ve beklemek zorunda kalmıştır. 

Volkanik yapıdaki Hasandağı ve civarında
ki arazi kumsal ve verimsizdir. Karapınar'da ol
duğu gibi burada da toprak en hafif rüzgârda 
dahi akıp gitmektedir. Vatandaş bu verimsiz-
toprağa tohum eker, çoğu zaman tohumunu ge
ri alamaz. Bu durum Toprak - Su Teşkilâtınca 
malûmdur. Dertlerine çare bulunamıyan bu 

yurt parçasında yaşıyan talihsiz insanların pe
rişanlığını önliyecek teknik hizmetin yapılma
sını bu kürsüden tekrar rica ediyorum. 

Buralarda yeraltı suyu vardır, açtırılan iki 
kuyu bunu ispat etmiştir. Tarım Bakanlığı, Dev
let Su işleri ve Toprak - Su elbirliği yaparak 
icabeden tedbirlerin alınmasını lütfetsinler. Yüz-
binlerce dönüm araziyi kapsıyan bu bölgede ne
siller boyunca açlık ve sefaletin pençesinden 
kurtulamıyan onbinlerce vatandaşın dertlerine 
el uzatılsın. Bu felâket yalnız bu sene değil her 
sene o bölge halkını perişan etmektedir. En iyi 
yılda ortalama bire üç verir. 

Haklı ve samimî temennilerimin hüsnüniyet
le karşılanmasını ve Sayın Hükümetin kıymetli 
alâka ve âcil direktiflerini beklediğimizi arz 
eder, bu vesileyle cümlenize saygılar sunarım. 

Teşekkür ederim. 

2. — Vazife ile yurt dışına giden Ticaret Ba
kam Ahmet Türkel'in dönüşüne kadar kendisine 
Devlet Bakanı Seyfi Öztürk'ün vekillik etmesinin 
uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi. (3/890) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Cum
hurbaşkanlığından gelen bir tezkere var, okutu
yorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına giden Ticaret Bakanı 

Ahmet Türkel'in dönüşüne kadar, Ticaret Ba
kanlığına Devlet Bakanı Seyfi öztürk'ün vekil
lik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun 
görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Yüce Meclisin bilgilerine sunu
lur. 

3. — Sayın üyelerden bâzılarına izin verilme
sine dair Başkanlık tezkeresi. (3/891) 

BAŞKAN — Bâzı milletvekillerine izin ve
rilmesine dair Başkanhk Divanının kararını 
okutuyorum. 

Genel Kurula 

Aşağıda adları yazılı sayın milletvekillerinin 
hizalarında gösterilen müddet ve sebeplerle vâ-
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ki.izin talepleri Başkanlık Divanınca uygun 
mütalâa edilmiştir. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 
Ferruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

Tokat Milletvekili Cevdet Aykan, 73 gün, 
hastalığına binaen, 16 . 2 . 1968 tarihinden iti
baren, 

Ordu Milletvekili A. Hikmet Onat, 73 gün, 
hastalığına binaen, 24 . 1 . 1968 tarihinden iti
baren, 

İstanbul Milletvekili Orhan Erkanlı, 31 gün, 
hastalığına binaen, 17 . 2 . 1968 tarihinden iti
baren. 

İstanbul Milletvekili Selim Sarper, 21 gün, 
hastalığına binaen, 18 . 3 . 1968 tarihinden iti
baren. 

Yozgat Milletvekili Neşet Tanrıdağ, 15 gün, 
mazeretine binaen, 25 . 3 . 1968 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Teker teker okutup Yüce He
yetin oyuna sunacağım. 

Tokat Milletvekili Cevdet Aykan, 73 gün, 
hastalığına binaen, 16 . 2 . 1968 tarihinden iti
baren, 

BAŞKAN —-, Yüce Meclisin oyuna sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Ordu Milletvekili A. Hikmet Onat, 73 gün, 
hastalığına binaen, 24 . 1 . 1968 tarihinden iti
baren, 

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

İstanbul Milletvekili Orhan Erkanlı, 31 gün, 
hastalığına binaen, 17 . 2 . 1968 tarihinden iti
baren. 

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

istanbul Milletvekili Selim Sarper, 21 gün, 
hastalığına binaen, 18 . 3 . 1968 tarihinden iti
baren. 

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

Yozgat Milletvekili Neşet Tanrıdağ, 15 gün, 
mazeretine binaen, 25 . 3 . 1968 tarihinden iti
baren. 

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

4. — Bir toplantı yılında iki aydan fazla izin 
alan Ordu Milletvekili Arif Hikmet Onat'a öde
neğinin verilmesine dair Başkanlık tezkeresi. 
(3/893) 

BAŞKAN — Ordu Milletvekili Arif Hikmet 
Onat arkadaşımıza, iki aydan fazla müddetle 
rahatsız bulunduğu cihetle ödeneğinin verilebil
mesi için Meclis kararı gerekmektedir. Bu hu
susta yazılmış yazıyı okutuyorum. 

Genel Kurula 

Hastalığı sebebiyle bir toplantı yılında iki 
aydan fazla izin alan Ordu Milletvekili A. Hik
met Onat'a ödeneğinin verilebilmesi, içtüzüğün 
197 nci maddesi gereğince, Genel Kurulun ka
rarına bağlı olduğundan keyfiyet Yüce tasvip
lerine arz olunur. 

Ferruh Bozbeyli 
Millet Meclisi Başkanı 

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

5. — Bir toplantı yılında iki aydan fazla izin 
alan Tokat Milletvekili Cevdet Aykan'a ödeneği
nin verilmesine dair Başkanlık tezkeresi (3/892) 

BAŞKAN — Diğer bir yazı var, onu okutu
yorum. 

Genel Kurula 

Hastalığı sebebiyle bir toplantı yılında iki 
aydan fazla izin alan Tokat Milletvekili Cevdet 
Aykan'a ödeneğinin verilebilmesi, içtüzüğün 
197 nci maddesi gereğince, Genel Kurulun ka
rarına bağlı olduğundan keyfiyet Yüce tasvip
lerine arz olunur. 

Ferruh Bozbeyli 
Millet Meclisi Başkanı 

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

6. — Cumhuriyet Senatosu Çankırı Üyesi 
Razım Dağlı'nın, 1305 doğumlu Halil Bal'a va
tani hizmet tertibinden maaş bağlanması hakkın
daki kanun teklifini geri aldığına dair önergesi, 
(4/315, 2/428) 

BAŞKAN — Bir kanun teklifinin geri alın
dığına dair önerge var, onu okutuyorum. 

— 297 — 
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Yüksek Başkanlığa 
Balkan ve Çanakkale savaşlarında üstün 

hizmet gösteren 1305 doğumlu Halil Bal'a vata
ni hizmet tertibinden maaş bağlanması hakkın
daki kanun teklifimi geri alıyorum. 

Gereğini saygılarımla rica ederim. 
Cumhuriyet Senatosu Çankırı Üyesi 

Hazım Dağlı 

BAŞKAN — Kanun teklifi, teklif sahibinin 
geri alma talebiyle geriverilmiştir. 

7. — Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt'-
un, 1961 yılında Doğu - Anadolu'da vukubulan 
kuraklık sebebiyle muhtaç çiftçiye dağıtılmış olan 
bir kısım buğday bedellerinin terkini hakkında
ki kanun teklifinin gündeme alınmasına, dair 
önergesi. (4/313, 2/367) 

BAŞKAN — Erzurum Milletvekili Adnan 
Şenyurt'un, içtüzüğün 36 ncı maddesi gere
ğince 45 günlük müddeti geçmiş bulunan kanun 
teklifinin gündeme alınması hakkındaki öner
gesi var, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
1961 yılında Doğu - Anadolu'da vukubulan 

kuraklık sebebiyle muhtaç çiftçiye dağıtılmış 
olan bir kısım buğday bedellerinin terkini husu
sunda Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Meh
met Hazer ile birlikte Yüce Meclise takdim kı
lınmış bulunan kanun teklifimiz, halen Bütçe 
Plân Komisyonunda bulunduğundan, şifahen arz 
edeceğim sebeplere binaen teklifimin gündeme 
alınarak müzakeresini saygiyle arz ve talebede-
rim. 

Erzurum 
Adnan Şenyurt 

BAŞKAN — Sayın Adnan Şenyurt, söz is
tiyorsunuz. 

Bütçe, Plân Komisyonu Başkanı Sayın Sez
gin, zatiâliniz de söz istiyorsunuz. 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Bir hususu 
tavzih edersem, belki Sayın Şenyurt arkadaşım 
tatmin olurlar ve önergelerini, geri alırlar. 

BAŞKAN — Evet efendim, buyurunuz. As
lında takdimen konuşma hakkınız var. 

Muhterem arkadaşlarım, bunu takiben acık 
oylama vardır, lütfen salonu terk etmeyiniz. 

Buyurun Sayın Sezgin. 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET 

SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkan, muhterem 
arkadaşlarım; Sayın Adnan Şenyurt ve bir 

arkadaşının müştereken vermiş oldukları bir 
kanun teklifi, Erzurum, Kars, Ağrı illerinde 
1961 kuraklığından müteessir olan vatandaşa 
verilen buğday bedellerinin terkini ile ilgili bir 
kanun teklifidir. 

Kanun teklifi 12 nci ayda Komisyonumuza 
verilmiş bulunmaktadır. 12 nci ay ve onu taki-
beden aylarda Bütçe Karma Komisyonunda 
1968 yılı bütçesi görüşüldüğü cihetle arkadaşla
rımızın kanun teklifi gündeme alınamamıştır. 

Bugün saat 15,30 da yapacağımız toplantı 
gündemindedir. Sayın Erzurum Milletvekili Ce-
vat önder arkadaşımız raporte etmiş, müspet 
mütalâa etmiştir ve bugün saat 15,30 da arka
daşlarımızın kanım teklifini görüşeceğiz, günde
mimizdedir. Tahmin ediyorum önergelerini geri 
alacaklardır. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Şenyurt, saat 15,30 da 

Bütçe - Plân Komisyonu Başkanı bu teklifin 
görüşmeye tâbi olacağını beyan buyurdu. Bunun 
üzerine zatiâlinizin beyanını öğrenmek isterim. 

ADNAN ŞENYURT (Erzurum) — Teklifin 
görüşülmesini temenni ederek önergemi geri alı
yorum. 

BAŞKAN — Peki efendim, önerge sahibinin 
dileği üzerine önergeleri geri verilmiştir. 

(S. — Bursa Milletvekili İbrahim Öktem'in, 
Ankara'da Politeknik Fakültesi kurulmasına da
ir kanun teklifinin, gündeme alınması hakkında
ki önergesi, (i/314, 2/22) 

BAŞKAN — Sayın ibrahim öktem tarafın
dan verilmiş bulunan ve içtüzüğün 36 ncı mad
desi gereğince gündeme alınması bahis konusu 
edilen bir kanun teklifi hakkında yazı var, oku
tuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
24 . 11 . 1965 tarihinde esas kayıt 2/22 nu

maralı 9 arkadaşımızla verdiğimiz (Ankara'da 
Politeknik Fakültesi) kurulması hakkındaki ka
nun teklifimizin İçtüzüğün 36 ncı maddesi uya
rınca gündeme alınmasını arz ve teklif ederiz. 

Bursa 
ibrahim öktem 

BAŞKAN — önerge okutulmuş bulunmakta
dır. 

Sayın öktem?.. Yoklar. 
Bu hususta Komisyonun bir beyanı var mı? 
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NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Mü-
saade ederdeniz, şahsım adına önergenin kabulü 
lehinde mütalâa arz edeceğim. 

BAŞKAN — Kanun teklifinde imzanız var 
mı efendim? 

NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Yok. 
BAŞKAN — Yok. 

NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Sa
yın Başkan arz edeyim; tatbikat böyledir, bu 
bir önergedir, bu kanun teklifinin gündeme alı
nıp alınmamasını müzakere edecektir Yüce Mec
lis. Söz hakkımız vardır, emsali vardır. Rica 
ediyorum, savunma hakkı veriniz. 

BAŞKAN — Sayın Kodamanoğlu, zâtiâliniz 
içtüzüğün 36 ncı maddesini dikkatle okursanız 
bu fikrinizden vaz geçersiniz. 

m 
Şimdi bahis konusu edilen teklif 45 gün zar

fında Komisyonda görüşülememiş bulunmakta
dır. Buna göre: «Encümenlerde muhavvel bir lâ
yiha veya teklif, havalesi gününden nihayet bir-
buçuk ay içinde Heyeti Umumiyeye gönderil
mek lâzımgelir. 

Eğer encümen bu müddetle müzakereyi ne
ticelen diremezse esbabı mucibesini Heyeti Umu
miyeye bildirir. 

Aksi takdirde mezkûr lâyiha veya teklifin 
doğrudan doğruya ruznameye alınmasını Hükü
met veya sahipleri istemek hakkını haizdirler. 

Bir encümen tarafından diğerine muhavvel 
mesele, on gün zarfında başarılmak ve kabil ola
mazsa esbabı mucibesi bildirilmek muktazidir.» 

Şimdi burada müzakereye taallûk eden bir 
nokta dercolunmamış. Binaenaleyh, zaman ve 
müddetinde bir kanun teklifini görüşemiyen ko
misyon, niçin görüşemediğini Mecliste beyan 
edecsk, teklif: sahibi de veya teklif sahiplerin
den her hangi birisi de bu teklifin gündeme 
alınmasını Heyeti Umumiyede müdafaa edecek. 
Bunun haricinde başka bir kimseye söz vermek 
mümkün değildir ve şimdiye kadar uygulanan 
usul de bu yöndedir. 

. NURÎ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Bu 
yönde değildir, emsalleri vardır. 

BAŞKAN — Bu yöndedir, efendim. 
Millî Eğitim Komisyonu Adına Sayın Akay, 

buyurunuz. 
NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Usul 

hakkında söz rica ediyorum. Hilâfına tatbikat | 

vardır. Bendeniz kaç defa bu hususta konuş
tum, hilâfına tatbikat vardır. Müzakeresiz oya 
arz edileceğine dair bir hüîriim de mevcut de
ğildir. Usul hakkında söz istiyorum. 

Buyurun Sayın Akay. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
AHMET NİHAT AKAY (Çanakkale) — Efen
dim, Bursa Milletvekili Sayın İbrahim Öktem'-
in, Ankara'da bir Poli - Teknik Fakültesi Ku
rulmasını derpiş eden kanun teklifinin gündeme 
alınmasiyle ilgili takriri hakkında mâruzâtta 
bulunacağım. 

Sayın Öktem'in takririnde ifade edildiği gi
bi, gerçekten bu kanun teklifinin uzun bir za
mandan beri komisyonda bulunduğu doğrudur. 
Bu, yalnız Sayın Öktem'in kanun teklifi için 
değil, 10 u mütecaviz yeni üniversite kuruluş
ları ile ilgili kanun teklifleri için de doğrudur. 

Birkaç defa komisyonun gündemine alman 
ve fakat Millî Eğitim Bakanlığının; yeni üni
versite kuruluşlariyle ilgili bir kanun tasarısı 
hazırlanmakta olduğu, bu kanun tasarısının tam 
mânasiyle ikmal edilebilmesi için uzun, ilmî 
geniş tetkiklere ihtiyaç bulunduğu, bu itibarla 
bu tasarının Büyük Meclise şevkine kadar yeni 
üniversite kuruluşları ile ilgili kanun teklifleri
nin müzakere edilmemesinin doğru olacağı hu
susundaki talebine komisyonumuz uymuş ve 
Sayın İbrahim Öktem'in kanun teklifini de, 
Hükümetten gelecek tasarının gelmesine kadar 
talik etmiştir. 

Bu gecikmenin sebebi sadece Hükümetin bu 
talebi de değildir. Bir üniversite kuruluşu, ger
çekten üzerinde titizlikle durulmasını icabetti-
ren bir mevzudur. Bu itibarla bu tetkiklerin so
nunun alınmasını, komisyondaki müzakereler 
bakımından da faydalı gördüğümüz için talike 
karar vermiş bulunuyoruz. 

Aynı zamanda komisyonumuz 1 Kasımdan 
bugüne kadar, kendisine muhavvel 69 teklif ve 
tasarıdan 23 dosyayı neticeye bağlamıştır. Bu 
itibarla kesif bir faaliyet içinde bulunan bir 
komisyonun bundan daha fazla bir neticeye, 
teklif ve tasarıları kısa zamanda bağlaması da 
mümkün olamıyacaktır. 

Takdir tabiatiyle Yüksek Meclisindir. Say
gılar sunarım. 

NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Sayın 
Başkan, bendeniz o komisyonun üyesiyim ve bu 
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tasarrufa muhalefetimi orada bildirmiştim. Gö
rüyorsunuz ki, müzakerelerin selâmeti için söz 
vermeniz lâzım. 

BAŞKAN — Beyefendi, söz mutlak ve İsrar 
üzerine alınmaz, söz talebedilir. Talebinizi usul 
muvacehesinde uygun mütalâa etmedim Sayın 
Kodamanoğlu. Açık ve seçik İçtüzüğün 36 ncı 
maddesini Heyeti Umumiyeye de fazladan ola
rak okudum. Bu yazılan 36 ncı maddenin altın
cı, yedinci yıldır tatbikatını yapmaktayız. Za-
tıâlinizin buyurduğu şekilde tatbikat tarafım
dan vukubulmamıştır. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Usul hakkın
da söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ülker, nedir 
efendim?.. 

REŞÎT ÜLKER (İstanbul) — Yapılan şey 
yanlıştır. Böyle bir madde geldiği zaman iki 
lehte, iki aleyhte söz verilmiştir her zaman.. 

BAŞKAN — Hayır efendim.. Böyle bir şey 
bahis konusu değildir. İçtüzüğün 36 ncı mad
desi açık ve seçik bunu düzenlemiştir. 

Önergeyi Yüce Heyetin oyuna sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Önerge ka
bul edilmemiştir. 

NURÎ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Sayın 
Başkan, söz veriniz size emsal arz edeyim. 

9. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca ve 
iki arkadaşının, Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ce-
vat Açıkalın ve 12 arkadaşının, Milletlerarası 
münasebetlerin yürütülmesi ve koordinasyonu 
hakkındaki kanun teklifinin, havale edilmiş ol
duğu Ticaret, Maliye, Anayasa,, Dışişleri ve Plân 
komisyonlarından seçilecek üçer üyeden kurulu 
bir Geçici Komisyonda görüşülmesine dair öner
gesi (4/319, 2/243) 

BAŞKAN — Bir Geçici Komisyon kurulma
sını öngören önerge vardır, önergeyi okutuyo
rum : 

Millet. Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Üyesi Cevat Açıkalın 

ve 12 arkadaşının, 2/243 dosya sayılı Milletler
arası münasebetlerin yürütülmesi ve koordinas
yonu hakkındaki kanun teklifinin, havale edil
diği Ticaret, Maliye, Anayasa, Dışişleri ve Plân 
komisyonlarından seçilecek üçer üyeden kurulu 

bir Geçici Komisyona havalesini arz ve teklif 
ederiz. 

Kanun teklifi sahipleri : 

Aydın Ordu 
Yüksel Menderes Feridun Cemal Erkin 

İstanbul 
Coşkun Kırca 

BAŞKAN — Önergeyi Yüce Heyetin oyuna 
sunuyorum. Kabul edenler... 

İBRAHİM AYTAÇ (Balıkesir) — Söz isti
yorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. Lütfen daha 
evvel işaret buyurun, rica ederim duyurunuz 
bana.. 

TİCARET KOMİSYONU BAŞKANI İBRA
HİM AYTAÇ (Balıkesir) — Muhterem Başkan, 
muhterem milletvekilleri; mevzuubahis kanun 
teklifi Ticaret Komisyonunda gündeme alınmış, 
tam görüşüleceği sırada Hükümetin mehil iste
mesi üzerine mûtat veçhile Hükümete mehil ve
rilmiştir. Bu 45 günlük mehilden sonra kanun 
teklifi komisyonda görüşülecektir. 

Yüce Meclise niyabeten vazife gören komis
yonların bu şekilde vazifelerine müdahale et
mek her halde Yüce Meclisin hakkıdır. Ama ko
misyonların da mehabetini ihlâl etmektedir, ar
kadaşlarımızın çalışma şevklerini kırmaktadır. 
Gündemde olan, mûtat veçhile 45 gün mehil ve
rilen bir kanun teklifini Geçici Komisyona sevk 
etmek Yüce Meclisin takdiridir. Müddeti hita
mında konuşulacak olan bir kanun teklifini 
Geçici Komisyona havaleniz sizin takdirleriniz 
olacaktır. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Önergeyi Yüce Heyetin oyuna 

sunuyorum. Geçici Komisyon kurulmasını ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Anlaşılama
mıştır. Önergeyi kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Önerge kabul edilmiştir. Mezkûr ka
nun teklifi bir Geçici Komisyonda görüşülecek
tir. 

10. — Grup b aşk anv ek ili erinin Genel Kuru
lun 15.12. 1967 tarihli toplantısında alınmış 
olan. kararın, «Pazartesi ve Cuma günlerinin 
ilk bir saatlik süresinde, sırası Başkanlıkça 
tesbit olunacak işlerin görüşülmesine» ait kıs
mının kul d mim asma dair önergesi. 
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B&ŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Mec
lis çalışmalarının düzenlenmesi ve gündemin 
tesbiti yönünde daha önce Yüce Meclisçe alın
mış olan bir karan kısmen değiştirici mahiyette 
bir önerge gelmiştir, önerge, parti grup baş-
kanvekillerinin müştereken imzasını muhtevidir, 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemimizde mevcut bâzı önemli kanun ta

sarı ve tekliflerinin müzakeresine imkân sağla
mak üzere, Genel Kurulun 15 . 12 . 1967 tarihli 
toplantısında alınmış olan kararın (Pazartesi 
ve Cuma günlerinin ilk bir saatlik süresinde, 
sırası Başkanlıkça tesbit olunacak işlerin görü
şülmesine ait) kısmının kaldırılmasını arz ve 
teklif ederiz. 

A. P. Grupu adına C. H. P. Grupu adına 
Grup Başkanvekili Trabzon 

Artvin Ahmet Şener 
Sabit Osman Avcı 
G. P. Grupu adına Y. T. P. Grupu adına 
Grup Başkanvekili Grup Başkanvekili 

7. — Genel bütçeye dâhil dairelerin 1963 
Bütçe yılı kcsinhesaplarına ait uygunluk bildi
riminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile 1963 Bütçe yüı Kesinhesap kanun 
tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/513, 
1/48) (S. Sayısı : 660) 

BAŞKAN — Geçen birleşim görüşülmüştü. 
Açık oylamasında gerekli çoğunluk sağlanama
mıştı. Bu birleşim açık oylamasını yapacağız. 
Müsaade ederseniz yine oy kupasını gezdirmek 
suretiyle açık oylamayı yapalım. Muvaffık mı 
efendim?.. («Mufavık» sesleri) Kupayı gezdiri
niz. 

Şimdi, alınmış olan karar gereğince bir sa
atlik süre zarfında görüşülecek kanunlar bahis 
konusu edilmiyecektir. Doğrudan doğruya ge
çen birleşimde müzakeresine başlamış bulundu
ğumuz tasarının görüşülmesine başlıyoruz. 

2. — 'Umumi hayata müessir âfetler dola
yı siy l e alınacak tedbirlerle yapılacak yardım
lara dair 15.5. 1959 gün ve 7269 saydı 
Kanunun bâzı •maddelerinin değiştirilmesi ve 
bu kanuna bâzı maddeler ellenmesi hakkında 

istanbul Erzurum 
Coşkun Kırca Nihat Diler 

T. i. P. Grupu adına M. P. Grupu adına 
İzmir Kayseri 

Cemal Hakkı Selek Fehmi Cumalıoğlu 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bahis 
konusu önerge, gündemde Pazartesi ve Cuma 
günleri kanunlar görüşüleceği sırada ilk bir 
saatlik müddet zarfında küçük kesinhesap ra
porları gibi meselelerin görüşülmesi şimdiye ka
dar bahis konusu edilmekte idi. Bu önerge ka
bul edilirse, bir saatlik süre zarfında görüşü
lecek kanunlar ve küçük meseleler kayıttan dı
şarı çıkarılacaktır ve doğrudan doğruya kanun
lar görüşülecektir. 

Önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. Bu 
esasa göre, gündeme geçildiği andan itibaren 
bundan böyle «bir saatlik süre zarfında görü
şülecek kanunlar» diye bir konu ortada mev-
zuubahsolmıyacaktır. 

Gündeme geçiyorum. 

kanun tasarısı ve İmar ve İskân, İçişleri ve 
Plân komisyonlarından 5 er üye seçilerek ku
rulan Geçici Komisyon raporu. (1/231) (S. Sa
yısı : 159 ve 159 a 1 nci ek) 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon yerini 
alsın efendim. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kanun tasarısı
nın geçen birleşim yapılan müzakeresinde 3 ncü 
maddeye kadar görüşmüştük. 3 ncü madde üze
rinde 5 arkadaşımız konuşmuştu. Şimdi Sayın 
Feyyaz Köksal'da sıra. Sayın Koksal?.. Yok. 

NİHAT DlLER (Erzurum) — Söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Grup adına mı efendim? 
NİHAT DİLER (Erzurum) — Grup adına 

söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. Sayın Diler, 
maddeler üzerinde konuşmalar beşer dakika ile 
kayıtlıdır. 

Y. T. P. GRUPU ADINA NİHAT DİLER 
(Erzurum) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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Kanunun tümü ürerinde de belirttiğimiz 
üzere, kanun, son meydana gelmiş olan deprem
lerden veya su baskınlarından ilham almak su
retiyle hazırlanmamıştır, eskiden mevcudolan 
aksaklığı aynen ihtiva etmektedir. 3 ncü mad
de de bu şekilde tanzim edilmiştir. 

3 ncü maddede yer alması lâzımg'elen husus
lardan biri şudur : Deprem veya sel felâketi 
meydana gelince bir plân dâhilinde depremin 
veya su baskınlarının meydana getirdiği tahri
batı önlemek için bir teknik plânın hazırlanması 
ve teknik plâna dayanarak yönetmeliğin tanzim 
edilmesi gerekirken, kanun yönetmeliğe işi bı
rakmak suretiyle yine tedbirleri ilmî imkânlar
dan yoksun bırakmış bulunmaktadır. Bu itibar
la grupunıuz olarak 3 ncü maddenin birinci 
fıkrasına şöyle bir ibarenin ilâve edilmesi zaru
retine inanmaktayız : «İkinci maddeye göre 
ilân edilen âfet bölgelerinde yeniden yapılacak, 
değiştirilecek, büyütülecek veya esaslı tamir 
görecek resmî ve özel bütün yapıların tabi ola
cağı teknik şartlar, teknik elemanların hazır
ladığı plâna ve jeolog raporlarına dayanarak 
imar - iskân Bakanlığınca hazırlanacak bir yö
netmelikle tesbit olunur» şeklinde bir ilâve ya
pıldığı takdirde teknik gücün hazırlamış oldu
ğu ilmî ölçülere dayanan bilgiler ihtiva eden 
plân dâhilinde hareket edilmiş olacak ve bunun 
neticesinde de israfa kaçmadan imkânlar daha 
iyi kullanılmış olacak, bu suretle afetzedelerin 
ıstırapları en kısa zamanda süratle telâfi edil
miş olacaktır. 

Aksi halde yönetmeliğe bıraktığımız takdir
de yönetmeliğin ilmî ölçülere göre, Türkiye'nin 
teknik gücünün vermiş olduğu bilgilerden isti
fade edip etmiyeceği muallâkta kalacaktır, as
kıda kalacaktır. Bu itibarla meydana gelmiş 
olan âfetler ve afetlerdeki tatbikat göz önüne 
getirilerek, Türkiye'de mevcudolan teknik güç
ten kanunun alacağı tedbirleri müstefit kılmak 
lâzımgelmektedir. 

Önergemize iltifat buyurmanızı saygılarımla 
arz ederim. 

BAŞKAN — Madde üzerinde müzakerelerin 
yeterli olduğuna dair önerge vardır, önergeyi 
okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Konu aydınlanmıştır, kifayetin oya konul

masını arz ve teklif ederim. Saygılarımla. 
Erzurum 

Turhan Bilgin 

BAŞKAN" — Yeterlik önergesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde üzerinde verilmiş bulunan değişik
lik önergesi var, okutuyorum : 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
3 ncü maddeye «bunun dışında kalan yer

lerde» ibaresinden sonra ilk şekilde olduğu gibi 
«ilgili teknik elemanlardan faydalanmak sure
tiyle» ibaresinin konmasını arz ve teklif ederiz. 

istanbul Trabzon 
Reşit Ülker Hamdi Orhon 

BAŞKAN — Komisyon?... 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ORHAN 

EREN (Ankara) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Önerge

yi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 3 ncü maddesinin birinci fıkrası

nın aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Erzurum 
Nihat Diler 

<:I#adde 3. — ikinci maddeye göre ilân edi
len âfet bölgelerinde yeniden yapılacak, değiş
tirilecek, büyütülecek veya esaslı tamir görecek 
resmî ve özel bütün yapıların tabi olacağı tek
nik şartlar, teknik elemanlarm hazırladığı bir 
plâna dayanarak imar ve iskân Bakanlığınca 
hazırlanmış bir yönetmelikle tesbit olunur.» 

BAŞKAN — Komisyon?... 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ORHAN 
EREN (Ankara) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önergeyi 
Yüce Heyetin oyuna sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... önerge kabul edilmemiştir. 

3 ncü maddeyi metinde yazılı şekliyle oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 

j 3 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 
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4 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 4. — içişleri, imar ve iskân, Bayın

dırlık, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Tarım ba
kanlıklarınca âcil yardım teşkilâtı ve program
ları hakkında kapsıyan bir yönetmelik 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
gulanmak üzere görev ve görevlileri tâyin, top
lanma yerlerini tesbit eden bir program valilik
lerce düzenlenir ve gereken vasıtalar hazırla
narak muhafaza olunur. 

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

Ancak, 7126 sayılı Sivil Müdafaa Kanunu
na göre teşkilât kurulan yerlerde âcil kurtar
ma ve yardım işleri, yukarda belirtilen komite 
ile sözü geçen sivil savunma teşkilâtı tarafın
dan müştereken yürütülür. 

ilçe, bucak ve köylerde tafsilâtlı çalışma 
muhtıraları ve uygulama programları tasdikli 
il muhtıra ve programlarındaki esaslar daire
sinde ilçelere kaymakamlar, bucak ve köyler
de bucak müdürleri tarafından düzenlenir; il 
kurtarma ve yardım komitesinin incelemesin
den sonra valilerin onayı ile kesinleşir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen ... 
Yok. Madde üzerinde bir tashihat var, tashi-
hatı mutazammın önergeyi okutuyorum. 

4 ncü maddede zuhulen baskısı unutulmuş 
bir nokta var, onu değiştirmeye matuf bir öner
ge. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Âfetler Kanunu tâdil 

tasarısının 4 ncü maddesinin ikinci satırında 
«programları hakkında» ibaresinden sonra 
yer alması gereken «Genel Esasları» deyimi zu
hulen basılmamıştır. Bu deyimin maddedeki 
söz konusu yere ilâve edilmesini arz ederim. 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
Ankara 

Orhan Eren 

İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Kasta
monu) — Okunurken maddede bir «sivil müda
faa» geçti,, bir «sivil savunma» geçti, öyleyse 
onun da tashihi lâzımgelir. 

BAŞKAN — 7126 sayılı Sivil Müdafaa Ka
nuna diyor. Kanunun adı olduğu için o şekilde 
okunmuştur. 

Komisyon Başkanı tarafından zuhulen bas
kıda unutulmuş bulunan «Genel Esasları» de
yiminin madde metninde dercolunmasını mu
tazammın önergeyi oyunuza sunuyorum. Ka-
bu edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi değişik bu şekliyle oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 6, okutuyorum.. 

Mülkiye âmirlerine verilen olağanüstü yetkiler 

Madde 6. — Âfetlerin meydana gelmesinden 
sonra vali ve kaymakamlar (askerler ve hâ
kim sınıfından bulunanlar haricolmak 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 el koymaya ve hiçbir kayda ve me
rasime tabi almaksızın tedavi, kurtarma, yedir
me, giydirme ve barındırma gibi işlerle bu gibi 
işlerin gerektirdiği âcil satmalmaları ve kirala
mayı yapmaya, Devlete, mahallî idarelere, evka
fa, iktisadi 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 yetkinin kullanma süresi, âfetin sona er
mesinden itibaren 15 gündür. Bu süre, gerekti
ğinde imar ve İskân Bakanlığınca uzatılabilir. 

Yedirme, giydirme, barındırma, onarım için 
afetzedelere nakdî ödemede bulunulması, önle
me için harcama yapılması imar ve iskân Ba
kanlığının muvafakatine bağlıdır. 

Bu madde gereğince yapılacak harcamalar 
ve ödemeler borçlandırmaya tabi tutulmaz. 

Kendilerinden yardım istenilen âfet bölgesi 
civarındaki vali ve kaymakamlar yukarıdaki 
fıkralarda yazılı yetkilerini kullanarak bütün 
imkân ve vasıtalarla yardıma mecburdurlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Gıya-
settin Karaca, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu 
adına, buyurunuz efendim, 
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C. H. P. GRUPU ADINA GIYASETTİN 
KABACA (Erzurum) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri, altıncı madde üzerinde Cum
huriyet Halk Partisi Meclis Grupu adına gö
rüşlerimizi arz ediyorum. 

Altıncı madde prensip itibariyle, mânası ve 
medlulü itibariyle son derece geniş tutulmuş
tur. Filvaki bir âfetin, depremin, sel veya ben
zeri gibi olaylar karşısında vatandaşların mâ
ruz kaldıkları zararın, maddi ve mânevi zara
rın ağırlığı karşısında, bu derece geniş ve şü
mullü bir maddenin getirilmesi ilk bakışta ye
rinde ve olağan bir hal olarak görülür ise de, 
madde iyice tetkik edildiği takdirde bu husu
sun halen yürürlükte bulunan bâzı yasalarımı
za ve özellikle Anayasaya karşı da çelişik bir 
durum arz ettiği kanaatini ortaya atmaktadır. 
Şöyle ki; altıncı maddenin birinci bendinde, 
âfetin meydana gelmesinden sonra vali ve kay
makamlar (askerler ve hâkim sınıfından olan
lar hariç) 18 ile 65 yaş arasındaki bütün er
keklere görev vermeye -dikkat buyurulsun 
arkadaşlar- bedeli, ücreti veya kirası sonra
dan ödenmek üzere canlı, cansız, resmî ve özel 
her türlü kişilere ait taşıt araçlarına da el 
konulacağı, çalıştırılacağı belirtilmektedir. Bu
rada özel kişinin malına, taşıtma ve araçlarına 
el konduğu zaman sadece bedelinden, ücretin
den ve kirasından bahsedilmiştir. Halbuki 
son Doğu depremi göstermektedir ki, birçok 
ahvalde gerek askerî, gerekse resmî ve ka
mu tüzel kişilerine ait vasıtalar hâdise yerine 
sevk edilirken veya kullanılırken devrildiği, 
büyük zararların meydana geldiği görülmekte
dir. Bu duruma göre, acaba bu okunan mad
denin kapsamına bunların kullanılmasından 
mütevellit vukua gelen zararların da bedelleri 
ödenir şeklinde, bir cümlenin kaydedilmesine 
Yüce Komisyon muvafakat etmezler mi? Çün
kü bedel, hukuken ve daha ziyade bir şeyi sa
tmalına mânasına taallûk etmektedir, ücret 
ve kira da kullanmak, istifade, intifa kastına 
tekabül ettiğine göre, burada «bunların kulla
nılmasından mütevellit meydana gelmiş olan 
zararlar da ödenir» şeklinde bir hüküm ilâve
sinde mutlak surette bir fayda olduğu kanı
sındayız. 

Diğer bir husus madde içerisinde yer alı
yor. Burada da deniyor ki. «...icabı halinde 

ilişkin her türlü taşınmaz malları; yetmemesi 
halinde de diğer tüzel kişiler ile -dikkat bu
yurulsun - gerçek kişilere ait bina, konut ve 
müştemilâtı ile bahçe ve arsa gibi araziyi de ge
çici olarak işgale yetkilidir.» 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, burada ko
nuttan kasıt meskendir, bir kimsenin ikamet
gâhıdır. Halen yürürlükte bulunan Anayasa
mızın 16 ncı maddesi şu şekildedir: «Konuta 
dokunulamaz.» Yani mutlak surette konuta do-
kunulamıyacağını belirtmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Karaca, bir dakikanız 
var, ona göre lütfen düzenleyiniz konuşmanızı. 

GIYASETTİN KARACA (Devamla) — 
İkinci maddesinde, kanunun açıkça gösterdi
ği hallerde usulüne göre yetkili merciler tara
fından, yani mahkemeler tarafından verilmiş 
bir karar olmadığı müddetçe hizbir kimsenin 
konutuna da girilemiyeceği ifade edildiğine 
göre, bütün bunlara rağmen bir idare âmirinin 
âfetin vukubulduğu yerdeki vatandaşın ika
metgâhına tahsis edilmiş bulunan evinde veya
hut lüzumu halinde âfetin vuku bulmadığı, 
ama âfetin civarındaki mücavir bir vilâyette
ki bir vatandaşın evini dahi işgal edebilmek 
gibi bir yetkinin idare âmirine verilmiş bulun
ması, halen meriyette bulunan Anayasamızın 
16 ncı maddesine aykırıdır. 

BAŞKAN — Tamamdır Sayın Karaca. 
GIYASETTİN KARACA (Devamla) — Te

şekkür ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Reşit Ülker. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Muhterem ar

kadaşlar, bu maddede mülkiye âmirlerine veri
len olağanüstü yetkilerden bahsedilmektedir. 
Yalnız son defa, Geçici Komisyon tekrar geri al
dıktan sonra, bu maddenin evvelki şekline na
zaran şu değişikliği yapmıştır: «Genel hayata 
etkili âfetlerin vukuu akabinde» diye başlıyor
du Hükümet teklifi, Bu, «âfetlerin meydana 
gelmesinden sonra vali...» şekline getirilmiş. Ge
rekçe olarak da, altıncı maddesi; «İlk ve âcil 
yardım çalışmalarına bağlıyabilmek ve bu konu
larda gerekli tedbirleri alabilmek için, âfetin 
genel hayata etkili bulunduğunun tesbitini bek
lemeye lüzum yoktur. Bu sebeple maddenin gi
riş kısmındaki genel hayata etkili deyiminin çı
karılması gerekli görülmektedir.» deniyor. Ben-
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ce, zannediyorum zühul olacak; çünkü bu mül
kiye âmirlerine verilen olağanüstü yetkiler, Hü
kümet teklifinde de ifade edildiği gibi, genel ha
yata etkili âfet vukuu demek, o âfetin genel ha
yata etkili olduğunun tasdikinden sonra yapıla
cağı anlamını taşımaz. O anda takdir kullanı-* 
lir ve yapılır anlamındadır. Onun için Hükü
metin teklifi yerindedir. Çıkardığımız zaman, 
yani şimdiki şekilde «âfetlerin meydana gelme
sinden sonra» dediğimiz zaman tatbikatta bü
yük aksaklıklar doğar. Çünkü «âfetler» tabiri 
kullanılmış oluyor. Âfetler çeşit çeşittir. Her 
âfete el koymuş değiliz. Genel hayata etkili olan 
âfetlerdir. Bu bakımdan Hükümetin hazırlamış 
olduğu teklifin metnindeki şeklin kabul edilme
si zarureti vardır. Aksi halde tatbikatta karı
şıklık çıkar. 

Ayrıca komisyon son geriye alışında çok 
büyük değişiklikler yapmıştır. Altıncı maddenin 
üçüncü fıkrasında, yedirme, giydirme, barın
dırma, onarım için afetzedelere nakdî ödemede 
bulunulması, önleme için harcama yapılması 
tmar ve iskân Bakanlığının muvafakatine bağ
lıdır.» deniyor. Yani burada yeni bir hüküm ge
tiriliyor ve bununla nakdî yardım yapılacak. 
Muhterem arkadaşlar, böyle bir felâket bölgesin
de, her şeyin karaborsaya düştüğü, her şeyin 
karmakarışık olduğu bir yerde nakdî yardımın 
yapılması pek ender hallerde doğru görülebilir. 
Fakat genel olarak büyük suiistimallere müsait
tir. Belki vatandaş, «paranın yüzü sıcaktır» di
ye atasözü var, para alacağım diye ilk anda bel
ki bundan bir sıcaklık duyar, paranın yüzünden 
bir sıcaklık duyar, ama o bölge bir felâket içe
risinde olduğu için... 

BAŞKAN — Sayın Ülker... 
REŞİT ÜLKER (Devamla) — Bitiriyorum 

efendim. 
Binalar yıkılmış, evlere su basmış, ekmek bu

lunmuyor, şu olmuyor, bu olmuyor; o para ile, 
kendisine yapılacak nakdî yardımla ihtiyaçlarını 
karşılamak yerinde olur. Nitekim eski kanunun 
zamanında bu böyle idi ve bugün böyle bir tat
bikata geçtiğimiz takdirde büyük suüstimal ka
pısı açmış oluruz ve vatandaşın ihtiyacı görül
mez. 

Kanaatimce, bunu ya daha bir ölçülü hale 
sokmak lâzım veyahut da bu ölçülü hale sckula-
madığı takdirde buradan çıkartılmak lâzım. Za

man doldu, daha söyliyeceklerim vardı, söyliye-
miyorüm. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Orhon, buyurunuz. 
HAMDİ ORHON (Trabzon) — Muhterem 

arkadaşlarım; temas edilen noktalara değinecek 
değilim. Yalnız bir noktayı çok önemli gördü
ğüm için arz ediyorum; bir Anayasa konusu ile 
karşı karşıyayız. Bunun mutlaka halledilmesi 
icabedei'. 

Şimdi, 6 ncı maddenin birinci fıkrasının son 
satırında «konut ve müştemilâtı ile bahçe ve 
arsa gibi araziyi geçici olarak işgale yetkilidir.» 
deniyor. Yani, binanın içinde vatandaş oturur
ken onu kolundan tutacağız dışarı atacağız, mes
keninin dışında durmaya mecbur kılacağız, evi
ni işgal edeceğiz. Anayasanın 16 ncı maddesini 
aynen okumak zaruri : «Konuta dokunulamaz.» 
insanoğlunun, vatandaşın en mukaddesi hak
larından biri. Mesken masuniyetine dokunula
maz. «Kanunun açıkça gösterdiği hallerde, usu
lüne göre verilmiş hâkim kararı olmadıkça; 
millî güvenlik veya kamu düşeni bakımından ge
cikmede sakınca bulunan hallerde de, kanunla 
yetkili' kılman merciin emri olmadıkça, konuta 
girilemez, arama yapılamaz ve buradaki eşyaya 
elkonulamaz.» Anayasanın temel prensiplerinden 
ve üzerinde titrememiz lâsımgelen mesken masu
niyetini tasarının son satırı ihlâl ediyor. Bunun 
Yüce Meclisçe halli zaruridir. Hiçbir türlü mü
dafaası yoktur. 

Şimdi, Hükümetin tasarısını okuyacağım : 
«Konut ve müştemilâtı işgal olunur.» işgal et
mek, meskende bulunan adamı kapı dışarı edip 
binasına yerleşmektir. Bunun başka türlü mâna
sı, izahı yoktur. Değil meskene girmek, müş
temilâtına girmek dahi gerek Türk Ceza Kanu
nuna göre, gerekse Anayasaya göre mesken ma
suniyeti teminatı altına alınmıştır. Binaenaleyh 
bu fırkanın buradan kaldırılması lâzımdır. 

Bunun üstündekiler rızaen kiralamak, men
kul emvale elkoymak; bunlar mümkündür, ara
basına, otomobiline bilmem traktörüne elkoy
mak mümkündür. Ama meskene Anayasanın 
16 ncı maddesine göre dokunmak mümkün de
ğildir. Kanunumuz Anayasaya aykırı bir ka
nun olur ve vatandasın bağırmasını da intace-
der. Saygılarımla. 
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BAŞKAN — Sayın Gürer buyurunuz. 
MUSLİHİDDİN GÜRER (Sakarya) — Muh

terem Başkan, muhterem arkadaşlarım; 6 ncı 
madde ile mülkiye âmirlerine verilen olağanüs
tü yetkiler hakikaten bu maddede tedvir edil
diği şekilde tamamiyle yerinde bir gerçektir. 
Muhterem arkadaşlarım; böyle fevkalâde haller
de o şehrin idarecileri gerekli tedbirleri almak
ta ve dolayısiyle âfetin en kusursuz ve en mah-
zursuz bir şekilde geçiştirilmesi babında büyük 
gayretler sarf ettikleri tatbikatta görülmüştür. 
Bu madde ile idare âmirlerine verilen olağanüs
tü yetkiler tamamiyle yerindedir. Çünkü, âfe
tin olduğu anda idare âmirleri o şehrin en iyi 
vaziyetini bilen insanlar olduğu için, muhakkak 
ki bedeli mukabilinde olsun, kiralamak sure
tiyle olsun yedirme, içirme, iaşe, ibate için ge
rekli tedbirleri almasında büyük faydalar var
dır. 

Yalnız, nazarı dikkatimi celbeden husus, Sa
yın C. H. P. Sözcüsünün buyurmuş olduğu gi
bi, konut ve müştemilâtı hakkındaki idare âmir
lerine verilmiş olan hususun Anayasaya aykırı
lığı prensibi bu kürsüden arz ve izah edilmiştir, 
Muhterem arkadaşlarım; şahsi kanaatim odur 
ki, bendeniz bu maddede tedvin edilmiş olan ko
nut ve müştemilâtını idare âmirleri geçici ola
rak işgal edebilir anlamına gelen bu fıkradaki 
cümleyi yerinde mütalâa etmekteyim. Şimdi, her 
ne kadar normal bir samanda konut ve müşte
milâtına yapılacak olan bir işgalin Anayasa mu
vacehesinde doğru olmadığı bir gerçektir. Yal
nız biran düşünelim ki, bu, hukukta ve tatbi
katta fevkalâde bir haldir. Zelzele her zaman 
olan bir hâdise değildir. Fevkalâde olan ve yi
ne Anayasanın maddesinde ve ruhunda yer al
mış olan kamu düzeni ile alâkalı bir husustur, 
Binaenaleyh o anda zelzelenin avakibini geçiş
tirmek babında idare âmirlerinin yapacakları bu 
şekildeki tasarruflarda hiçbir zaman Anayasa 
ile bağdaşmıyan bir husus olduğu kanaatini ta
şımamaktayım. 

Bu maddede gösterilmiş olan ve hassaten bel
ki keyfilik prensibini de önliyecek olan muay
yen müddetle takyidedilmiş olması da, fevka
lâde halin zaruretini kabul etmek neticesinde 
neşet etmektedir. Onun için bu durum karşı
sında bu madde gayet iyi bir şekilde tedvin edil
miş olup fevkalâde hallerdeki idare âmirlerinin 
tasarruflarını tadadederek büyük bir yenilik ve 

ferahlık getiriyor. Memleketini olan Sakarya'da 
son büyük zelzele neticesinde idarecilerin tat
bik etmiş ol duldan ve değerli Bakanlığın başm-
da bulunan ilgililerin tatbik etmiş oldukları sis
temi gördükten sonra şu maddenin tedvininde 
ve bu şekilde tedvininde büyük fayda gördüğü
mü huzurunuzda arz ederken hepmizi hürmetle 
selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Boz. 
ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Ağrı) — Sayın 

Başkan, biz de söz istemiştik... 
BAŞKAN — Sayın Akdoğan, siz yalnız ken

dinizi görüyorsunuz, biz hepinizi görüyoruz. 
Aramızdaki görüş farkı budur. 

İBRAHİM BOZ (Nevşehir) —.Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; 6 ncı maddede 13 
ilâ 65 yaşındaki mükelleflerin tabiî âfetler kar
şısında vatandaşlara yardım etmesi öngörülmüş
tür. Arkadaşlar, bir kısım arkadaşlar bunun 
Anayasaya aykırı olduğunu ileri sürdüler. Bir 
sel felâketi olacak, vatandaş can kaybı üzerin
de bulunacak, sellerle mücadele edilecek, fakat 
onu kurtarmak için «parayı ver de ben öyle su
ya dalayım» diyecek; bir kaya heyelanı olacak, 
vatandaş kayanın altında ezilecek, bir vasıta sa
hibini çağıracaksın, «parayı verde öyle götüre 
yim» diyecek. Bu, insanlık vicdaniyle bağdaşa
cak bir durum değildir arkadaşlar. Nitekim ha
len mer'i olan 442 sayılı Köy Kanununun 15 nci 
maddesinde yaş haddi gözetilmeksizin de bütün 
işlerin imece suretiyle yapılacağı bugün meri
dir ve halen tatbik edilmektedir. Bu sebeple 
bunun Anayasaya aykırılığı iddia edilemez. 

Konut dokunulmazlığına gelince; buradaki 
konut dokunulmazlığı, adamın gayrimenkulunu 
elinden alıp dışarı atmak mânasında değildir. 
Eğer, bir odası boşsa bu felâkete mâruz kalan, 
soğukta tirtir titriyen bir felâketzedenin mu
vakkat bir zaman için bir odasına misafir edil
mekten ibarettir. Bunu yanlış anlamak doğru 
değildir, işte bu sebeple bu Anayasa ile aykırı
lığı iddia edilemez. Çünkü, onun gayrimerıku-
lünde mülkiyet iddiasında değildir. Geçici bir 
zaman için bu felâket izale edilinceye kadar ora
da misafir kalmak amacına matuftur. Bu sebep
le madde yerinde tedvin edilmiştir, kabulünü is
tirham, ederim. 

BAŞKAN — Sayın Abdülbâri Akdoğan bu
yurunuz efendim. 
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ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Ağrı) — Sayın 

Başkan, muhterem milletvekilleri; görüşülmek
te olan 6 ncı madde münasebetiyle bendeniz üş 
yönü ile hazırlanmış bulunan bu kanun tasarı
sının yerinde olduğunu ifade etmeye çalışa
cağım. 

Birincisi, görüşmekte olduğumuz bu kanun 
tasarısının ismi âfettir. Âfet anında, Türk Mil
leti şimdiye kadar gelenekleri icabı, hürriyeti ile 
meskene tecavüz edilmesiyle, yardım ile ve sairesi 
ile hiçbir zaman müteessir olmamıştır. Bu ba
kımdan, benden evvel görüşen arkadaşlarımız, 
Anayasanın 16 ncı maddesi dedikleri zaman, 
lütfen bu âfetler bölgesinde olan hâdise esna
sında, halkın ne şekilde hareket ettiklerini ya-
kinen görsünler, takibetsinler. 

İkinci husus, hazırlnaacak olan yönetmelik
ler bakımından kanun tasarısının bu maddesi
nin tafsilâtlı olarak hazırlanması, dolayısiyle 
yönetmeliğin de hazırlanmasında bir kolaylık 
temin edecektir. Böyle anlarda, mülkî âmirleri 
bir anda bir gönül bağlılığı içerisinde halkın 
plânlı, programlı çalışmasını temin edecektir. 
Aksi takdirde herkes bir tarafa çekip götürür
se, o âfet bölgesine yapılacak faydaların hiç
bir faydası olmıyacağını, her kafadan bir ses 
gelircesine böyle bir fayda temin edilemiyece-
ğini ve mülkî âmirlere bu hakkın tanınmasının 
yerinde olduğunu saygiyle arz ederim. 

BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde müzake
renin yeterli olduğuna dair bir önerge gel
miştir, önergeyi okutuyorum. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Cumhuriyet Senatosu Muğ
la Üyesi) — Bu madde üzerinde söz istiyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Şimdi 6 kişi konuştu. Siz ko
nuştuğunuz takdimde, son söz milletvekilinin-
dir, hükmüne göre bir söz daha vereceğim. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Cumhuriyet Senatosu Muğ
la Üyesi) — Anayasaya aykırılığı konusu üze
rinde Yüce Meclise bilgi vermek isterim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 

MENTEŞEOĞLU (Cumhuriyet Senatosu Muğla 
Üyesi) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
bâzı arkadaşlarımız 6 ncı madde metninin Ana
yasanın 16 ncı maddesine aykırı olduğunu be

yan ettiler. Bu iddia, elimizdeki hukukî ger
çeklere uymamaktadır. Şöyle ki, 16 ncı madde, 
aykırı olduğunu beyan ettiler. Bu iddia, eli
mizdeki hukukî gerçeklere uymamaktadır. Şöy
le ki, 16 ncı madde, «Millî güvenlik veya kamu 
düzeni bakımından gecikmede sakınca bulunan 
halerde, kanunla yetkili kılman merciin emri 
alınır.» diyor. Âfet hâdisesi, olağanüstü bir 
hâdisedir. Her olağanüstü hâdise gibi, olağa
nüstü tedbirlerin alınması icabeder ve bu ted
birleri almak görevi kendilerine verilenleri de 
olağanüstü yetkilerle teçhiz etmek zarureti aşi
kârdır. 

Biz tamamiyle 16 ncı maddenin sarih metni
ne uyarak, bir âfet hâdisesinin bir güvenlik hâ
disesi olduğunu kabul ediyoruz. Bunun aksini 
iddia etmeye imkân yoktur. Sonra da, hususi 
bir kanunla, yani bu kanunla yetkili olan mer
cii tâyin ediyoruz. Bunun neresi 16 ncı mad
deye aykırı, muhterem arkadaşlarım? 

Hiçbir suretle 16 ncı maddenin ne sarih met
nine, ne ruhuna ve vazıı kanunun maksadına 
aykırı bir yönü yoktur. Kaldı ki, arkadaşları
mı tatmin etmek bakımından arz edeyim, bu 
metnin büyük kısmı eski kanun maddesinde de 
vardır. Bu kanun 1959 yılında çıkmıştır. 1961 
Anayasası çıktıktan sonra, yüksek malûmunuz, 
Anayasaya aykırı olup olmadığı hususunda bü
tün kanunlar ve mevzuat yegân yegân elden 
geçirilmiş ve yetkili hukukçuların araştırmala
rı sonunda, bizim bu kanunumuzun 6 ncı mad
desinin 1961 Anayasasının hiçbir metnine ay
kırı olmadığı da sabit olmuştur. Şu halde, 
huzurunuza gelmiş olan 6 ncı maddenin hiçbir 
taraftan Anayasamızın 16 ncı maddesine aykırı 
olmadığı sabit bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu vesile ile iki 
arkadaşımın temas ettiği konuya da cevap ver
mek isterim. 

Bir arkadaşımız, özel şahıslara aidolup ta 
vaziyet edilmiş olan vasıtaların, her hangi bir 
hasara uğradığı takdirde, ödeneceğinin de idare 
tarafından deruhte edildiğinin tasrih edilme
sini istediler. 

Muhterem arkadaşlarım, bu hâdise tama
miyle âfet hâdisesinin şümulü dışında ve hu
susi hukuka taallûk eden bir keyfiyettir. Eğer, 
mükellefiyet konmuşta bir vasıtaya, o her hangi 
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bir hasara uğramışsa, mahkemesinden ilâmını 
alarak idareden bedelini tahsil edecektir. Bi
naenaleyh, âmme hukukuna taallûk eden bir ka
nunda, hususi hukuku ilgilendiren bir metnin 
veya hükmün dercine zaten tedvin sanatı mü
saade etmez. 

Diğer taraftan bir arkadaşımız, çeşitli yar
dımların bir ölçü tâyininde cereyanına itina 
edilmesi lâzımdır, buyurdular. Haklıdır. Yapı
lacak olan yönetmeliklerle ve bu yönetmeliğe 
dayanan form halindeki genel tamimlerimizle, 
yardımların ne suretle, hangi ölçüler ve kıstas
lar içerisinde dağılacağını tadadedeceğiz, hattâ 
etmiş bulunmaktayız. 

Saygiyle arz ederim. 
BAŞKAN — Sayın Mehmet Atagün. buyu

runuz. 
MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; müzakeresi yapıl
makta olan kanunun 6 ncı maddesinde, «Konut 
ve müştemilâtı» tabirine işgal yetkisi verilmesi, 
işgal yetkisi; zoru ve bir hakka rıza hilâfına 
dokumayı ifade eder mahiyette bulunması iti
bariyle, Anayasamızın mesken mezuniyetine 
aidolan hükmüne aykırı düşer. Bu bakımdan, 
bendeniz bu maddenin içinde bulunan, «Konut 
ve müştemilâtı ile «tabirinin çıkarılarak, mad
denin kaıbul edilmesine dair bir önerge verdim. 
îltifat buyurmanızı rica ederim. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde yeterlik 
önergesini okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 6 ncı maddesi üzerinde 6 sayın 

sözcü ve üye konuşmuş, konu aydınlanmıştır. 
Yeterliğin oya sunulmasını teklif ediyorum. 
Saygiyle. 

Kars 
Cengiz Ekinci 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

6 ncı madde üzerinde verilmiş bulunan deği
şiklik önergelerini okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Âfetler Kanununun 6 ncı madesinin, nakdî 

yardımdan bahseden üçüncü fıkrasının, vatan
daşları mutazarrır etmesi ve kötüye kullanıl

ması ihtimali ile, maddeden çıkarılmasını arz 
ve teklif ederim. 

İstanbul 
Reşit Ülker 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Âfetler Kanununun 6 ncı maddesinin birin

ci fıkrasının birinci cümlesindeki, «Âfetlerin 
meydana gelmesinden sonra» ibaresinin Hükü
met teklifindeki gibi, «Genel hayata etkili âfet
lerin vukuu akabinde» şekline sokulmasını arz 
ve teklif ederim. 

istanbul 
Reşit Ülker 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arz ettim; meskene dokunulamaz. 

Anayasanın 16 ncı maddösine aykırı olan ben
din çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Trabzon 
Hamdi Orhon 

Sayın Başkanlığa 
6 ncı maddenin birinci fıkrasının son sa

tırındaki, «Konut ve müştemilâtı ile» ibaresi
nin çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Kırklareli 
Mehmet Atagün 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun tasarısı 6 ncı mad

desine aşağıdaki ibarenin ilâvesini arz ve tek
lif ederim. Saygılarımla. 

Kocaeli 
Sedat Akay 

«Bu madde gereğince yapılacak her türlü 
kullanmalardan husule gelecek zararlar imar 
ve iskân Bakanlığınca tazmin edilir.» 

BAŞKAN — Teker teker okutup Yüce He
yetin oyuna sunacağım. 

(istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in öner
gesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ORHAN 

EREN (Ankara) — İştirak etmiyoruz. 
BAŞKAN — İştirak etmiyorsunuz, önergeyi 

Yüce Heyetin oyuna sunuyorum. Kabul eden
ler.. Kabul etmiyenler... önerge kabul edilme
miştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in ikinci 

önergesi tekrar okundu), 
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BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ORHAN 

EREN (Ankara) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz, önergeyi Yü

ce Heyetin oyuna sunuyorum. Kabul edenler.. 
Kabul etmiyenler.. Reddedilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 

(Trabzon Milletvekili Hamdi Orhun'un öner
gesi tekrar okundu). 

HAMDİ ORHON (Trabzon) — Sayın Baş
kan, 119 ncu maddeye göre söz istiyorum. 

BAŞKAN — 119 diye tasrih etmenize lü
zum yok, onu biz biliyoruz. 

Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ORHAN 

EREN (Ankara) — Kabul etmiyoruz. 
BAŞKAN — Etmiyorsunuz. 
Buyurunuz, mücmelen beyanda bulunacak

sınız. 
HAMDİ ORHON (Trabzon) — Hiç merak 

buyurmayınız, hep mücmelendir. 
Efendim, biraz vaktimiz olsaydı Sayın Ba

kana cevap vermek isterdim. Fakat vaktimiz 
dar ve mücmelen izahatta bulunmak zarureti 
vardır. Meskene dokunmamak şarttır. Bu Ana
yasanın esas prensibidir. Hiçbir surette ihlâl 
edilemez, işgal hükmünü getiriyor tasarı, işgal 
kesin olarak müdahaledir, kesin müdahaledir. 

Kapısını kıracaksınız, binanın içine gireceksi
niz. Anayasaya sarahaten, münakaşasız aykırı
dır. Şimdi Anayasa hangi hallerde izin veriyor? 
Meskeni işgale izin vermiyor beyler. Neye izin 
veriyor? Aramaya izin veriyor, aramaya, işgale 
değil. Sayın Bakan burada işgal gibi bir söz 
etti. Aramaya izin veriyor. Nasıl veriyor? Hâ
kimin kararı ile veriyor. Başka? Yetkili kanun 
mercilerinin. Nedir o? Asayişi umumiyeye mües
sir bir dağ başında şaki ile mücadele eden bir za
bıta kuvveti, şaki binanın içine girmiştir, orda 
hâkim yoktur, orada mesul, müfrezenin kuman
danıdır. Eve girmek başka. Kaçakçılık olmuştur, 
kaçakçı bir binanın içine girmiştir, hâkim yok
tur, kaçakçılık Kanununa göre o evde arama 
yetkisini muhtar dahi verebilir. Bunlara matuf
tur, aramaya münhasırdır. Meskene hiçbir su
retle dokunulamaz. Benim önergem bu fıkra
nın kaldırılması mahiyetindedir. Muhterem ar
kadaşım da verdi, aynı mahiyettedir, onun öner
gesine iltihak ediyorum. 

BAŞKAN — Verilmiş bulunan değişiklik 
önergesini, Sayın Mehmet Atagün tarafından 
verilmiş olan da aynı mahiyette olduğu cihetle 
birlikte oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Değişiklik önergesi Yüce 
Heyet tarafından dikkat nazara alınmak kay-
diyle kabul edilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Kocaeli Milletvekili Sedat AkaV'ın öner

gesi tekrar okundu). 
BAŞKAN — Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ORHAN 

EREN (Ankara) — Efendim tabiî âfetler dola-
yısiyle alınacak tedbirler ile yapılacak yardım
lara dair kanunun 11 nci madesi bunu derpişe-
diyor zaten. Bir~tekerrür olacaktır, lüzum yok
tur. 

BAŞKAN — Lüzum yoktur, tekerrür olacak
tır diyorsunuz. Komisyon katılmıyor bu öner
geye. Değişiklik önergesini Yüce Heyetin oyu
na sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Benim 
önergem sarihtir arkadaşınkme nazaran. Be
nimkini de bir defa okutun. 

BAŞKAN — Efendim, birinci defa okuttum, 
ikinci defa lüzum görmedim. Aynı mahiyette 
clduğu cihetle zatıâlinizin önergesiyle birlikte 
Sayın Orhon'un önergesini aynı şekilde muame
leye koydum. Aslında kabul edilen önerge dik
kat nazara alınmak kaydiyle kabul edilmiştir. 
Komisyona gönderilecektir önergeler. Komisyo
nun İsrar hakkı vardır, Komisyon ister sizin
kini redaksiyonunda kabul eder, ister Sayın Or
hon'un önergesini kabul eder. Çünkü dikkat na
zarına alınmak kaydiyle kabul "edilen önergenin 
aynen kaydı muhtevi değildir. Gönderiyorum 
Komisyona, Yüce Heyetin bu temayülü muva
cehesinde maddeyi bir esas dairesinde düzenli-
yecektir. 

SEDAT AKAY (Kocaeli) — Efendim, be
nim vermiş olduğum önergemde, Sayın Bakan 
izahatı sırasında dediler ki... 

BAŞKAN — Sayın Akay, şimdi o mesele 
bitmiştir. 

SEDAT AKAY (Kocaeli) — Bir çelişme 
oldu. 

BAŞKAN — Olabilir. Çelişme dahi olsa za
tıâlinizin önergesi okunduğu sırada Komisyon 
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katılmadığını fbeyan ettiği anda İçtüzüğün 
119 ncu maddesine göre söz istemek hakkınız 
mevcut idi. 

SEDAT AK AY (Kocaeli) — Ben istiyene 
kadar oylama oldu. Yani dâva açma hakkı var
dır diyorum. Eğer Sayın Komisyon benim söy
lediğimi kabul ediyor ise o zaman oylanmıya-
caktı. 

BAŞKAN — Bitti efendim. 
İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 

MENTESEOĞLU (Cumhuriyet Senatosu Muğla 
Üyesi) — Maddeyi okuyunuz efendim, tashih et
tik. Gelip bize sorunuz. 

BAŞKAN — Başkanlığı bu cihetler ilgilen
dirmez. Şimdi Komisyona göndermiş bulunmak
tayım. Yüce Heyetin temayülü muvacehesinde 
6 ncı maddeyi düzenleyip getireceksiniz. 

Çok kısa bir süre zarfında hemen altıncı 
maddeyi oylıyabilecek hale getirecekseniz bek-
liyelim. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ORHAN 
EREN (Ankara) — 13 ncü maddeye geçin Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Peki, 13 ncü maddeyi okutu
yorum. 

Âfet bölgelerinde yapılacak teknik işler 

MADDE 13. — a) Yapılacak işlemlere 
esas olmak üzere imar ve İskân Bakanlığınca 
kurulacak fen kurulları tarafından, âfetin mey
dana geldiği arazinin durumu ile bütün yapı
lar ve kamu tesisleri incelenerek hasar testoit 
raporu düzenlenir. 

Gereken hallerde, İmar ve İskân Bakanlı
ğının isteği üzerine diğer bakanlık, kurum ve 
mahallî idareler yeteri kadar teknik personeli 
hasar tesbiti çalışmalarında derhal görevlendir
mekle yükümlüdürler. 

Arazinin tehlikeli durumu ve binaların gör
düğü hasar bakımından yıktırılması ve boşaltıl
ması gerekenler hakkında, o il ve ilçenin en 
büyük mülkiye âmirine aykırı bir rapor verilir. 
Bu makamlarca böyle binalar derhal boşalttı
rılır. Yıkılması gerekenler için en çok 15 gün 
süre verilerek tehlikenin giderilmesi sahipleri
ne bildirilir. Mahallinde sahibi bulunmadığı 
takdirde durum, mahallî vasıtalarla ilân edil
mek suretiyle, 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 ifade kurullarınca yıkılması onaylanan 
binaları mal sahibi yıkmadığı takdirde bu bi
nalara el konularak yıkma parası yıkıntıdan 
elde edilecek malzeme bedelinden ödenmek üze
re, mahallin en büyük mülkiye âmirinin emri 
ile yıktırılır. 

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

İtiraz halinde yukardaki mahallî idare ku
rullarınca 15 gün içinde incelenir ve karara 
bağlanır. İtiraz sebepleri yerinde görüldüğü tak
dirde süre 1 yıl daha uzatılabilir. 

c) Resmî daire ve müesseselere ait binalar
dan bu madde gereğince yıktırılması gerekenler 
yıkma masrafları ilgili daire ve müeseselerce 
sonradan karşılanmak şartiyle fon hesabından 
ödenerek yıktırılır. 

ç) Yer kayması, kaya düşmesi gibi âfet
lerde, tehlikenin devamı veya tekrarı ihtimali 
üzerinde boşaltılan binaların tehlikeye karşı ke
sin tedbir alınıncaya kadar işgaline veya hasara 
uğrıyanların tamirine müsaade edilmez. Tedbir 
alınamıyacağma karar verildiği takdirde tehli
keli mahal içindeki binalar, yukardaki esaslar 
dâhilinde yıktırılır. İmar ve İ3kân Bakanlığın
ca âfete karşı arazide gerekli tedbirlerin alın
ması, tehlikeye mâruz yapıların yıkılması ve 
topluluğun başka yere taşınmasından daha eko-
mik görülürse, bu tedbirlerin alınması için lü
zumlu ödenek 33 ncü maddede yazılı fondan 
ödenir. Tehlikenin gerilmesiyle ilgili tedbirler 
için yapılan harcamalar borçlanmaya tabi tu
tulmaz. 

d) Âfete uğrıyanların veya uğraması muh
temel olanların bulundukları yerlerde veya 
başka yerlerde geçici olarak barınmalarını sağ
lamak üzere, baraka ve konutlar inşa edilebi
lir, ettirilebilir, kiralanabilir veya satmalma-
bilir. 

Bu tedbirlerin, kısa zamanda yerine getiril
mesinin mümkün olamıyacağı hallerde, geçici 
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iskân tedbirlerini kendileri almak istiyenlere 
nakdî yardım da yapılabilir. 

Geçici barındırma işleri için gerekli ödenek 
ile afetzedelere nakden yapılacak yardımların 
miktarı ve barınaklarda oturulacak süre İmar 
ve iskân Bakanlığınca tesbit olunur. 

Bu bend gereğince yapılacak harcamalar 
ve ödemeler borçlandırmaya tabi tutulmaz. 

BAŞKAN — 13 ncü madde üzerinde söz al
mış bulunan arkadaşlarımın isimlerini okuyo
rum; Y. T. P. Grupu adına Sayın Nihat Diler, 
Sayın Reşit Ülker, Sayın Müslihiddin Gürer, 
Sayın Gıyasettin Karaca, grup adına mı efen
dim? 

GIYASETTİN KARACA (Erzurum) — Bü
tün konuşmalarım grup admadır. 

BAŞKAN — Peki. Sayın Abdülbâri Ak
doğan, Sayın Hasan Lâtif Sarıyüce. 

Buyurun Sayın Diler. 
Açık oylamada oylarını kullanmamış arka

daşlarımız lütfen oylarını kullansınlar. 

Y. T. P. GRUPU ADINA NİHAT DİLER 
(Erzurum) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri; bir kanun değiştirilirken, tatbikatta bir
takım aksaklıklarına tesadüf edilir, tatbik edi
lirken müşkülâtlarla karşı karşıya kalınır; bu 
müşkülâtları, aksaklıkları bertaraf etmek için 
kanunun değiştirilmesi cihetine gidilir. 

Kanun değiştirildiği zaman eğer bu aksak
lıkları bertaraf etmezse bu takdirde mânâsız 
ve boş yere kanun değiştirilmiş olur. tekrar 
tatbikata konulduğu zaman aynı müşkülâtlarla 
karşı karşıya kalınınca tekrar kanunun değiş
tirilmesi cihetine gidilir. 

Burada kanun vâzıı olarak Yüce Heyetiniz 
bilhassa bu durum üzerine nazarı dikkatini tek
sif etmek mecburiyetindedir. Eğer kanunları 
biz bu şekilde çıkarırsak, Yüce Meclisin boşu
na çalışmasına sebebolmuş olacağız. 

Esasen ifade edeyim ki, kanun birbirinin 
peşi sıra meydana gelen âfetlerden mülhem ol
muş değildir. Âfetler sırasında vâki tatbikattaki 
bütün aksaklıklar, yalnız 13 ncü maddenin (d) 
fıkrası hariç diğer fıkraları tamamen vuzuh
tan, sarahatten uzak, eski kanunun maddele
rini ihtiva etmektedir, ondan öteye gitmemiş
tir. 

Şöyle ki; 13 ncü madde hasar tesbitlerini 
ihtiva eden bir maddedir. Hasar tesbit edilir-
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ken ne şekilde hareket edilmiştir? Doğu dep
remi sebebiyle kurulan komisyona iştirak etmiş 
olan arkadaşlar müşahede etmişlerdir ki, ha
sar tesbitleri esasen aksamaların büyümesine se
bebolmuş ve dolayısiyle bir kısım kimsele
rin hak sahibi olmasını, bir kısmının da 
hak sahibi olmayışını intacetmiş, objektif öl
çülerden uzak olduğu için bâzı kimseler felâ
ketzede görünmüş, bâzıları da felâketzede gö-
rünmemiş, dolayısiyle Devletin şefkat ve mer
hametinden istifade edememiştir. 

Hasar tesbitleri bu haliyle yine objektif 
esaslara dayanmamıştır. Şöyle ki; birinci fık
rada «Bayındırlık Bakanlığiyle İmar ve İskân 
Bakanlığının gönderdiği teknik elemanlar», de
niyor. Bu teknik elemanların vasıfları nedir? 
Mühendis mi, kalfa mı, usta mı, teknisyen mi? 
Bu hususta bir malûmat yok. Teknik eleman
ların vasıfları belli olmadığı için vatandaş hak
lı olarak diyor ki, «bir usta gelmiş, benim bi
nimin ağır mı, hafif mi, orta hasarlı mı oldu
ğu yolunda beyanda bulunmuştur. Ben bunun 
vermiş olduğu rapora itimadetmiyorum.» Bir 
yeknesaklık yok. Bunun miktarı nedir? iki ki
şi mi, üç kişi mi, beş kişi mi bu heyet, bu da 
belli edilmemiştir. Kanunda bunun, bilhassa 
mevcut tatbikatlardan edindiğimiz intiıbaa göre 
beli edilmesi lâzımdı. Bu da belli edilmemiştir. 

BAŞKAN — Sayın Diler.. 

Y. T. P. GRUPU ADINA NİHAT DİLER 
(Devamla) — Üçüncüsü efendim, hasar tesbit-
lerinin yapılışı; Jeolog raporları nazarı dikka
te alınmamıştır. Jeologlarla bu fen heyetlerinin 
el birliğiyle çalışması yine bu kanunla, bu ta-
sariyle bir araya getirilememiştir. Jeologların 
vermiş olduğu raporlar göz önüne getirilip eğer 
Doğu depreminde birinci derecede nazarı dik
kate alınıp, hasar tesbit edilmiş olsaydı o za
man 2 500 vatandaşın hayatına malolmadan ted
birler yerinde ve isabetle alınmış olacaktı. 

BAŞKAN — Tamamdır. 

Y. T. P. GRUPU ADINA NİHAT DİLER 
(Devamla) — Burada da hasar tesbitlerinde 
jeologlarla işbirliği yapılmamıştır, ağır, orta, 
hafif hasar ölçüleri belirtilmemiştir. Sayın Ba
kanlar, kendi arzularına göre «filân şeye siz 
diyeceksiniz ki, ağır hasar, filâna diyeceksiniz 
ki, hafif hasar, filâna da orta hasar diyeceksi-
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niz» gibi bir genelge vermek suretiyle objektif 
esaslardan uzak, kanunu bu şekilde kendi arzu
su istikametinde tatbik edecektir. Dolayısiyle 
bu kanunun tâdilinden evvelki 13 ncü madde 
ile şimdiki 13 ncü madde arasında (d) fıkrası 
hariç hiçbir fark yoktur, o itibarla kanunun bu 
maddesinin geri alınmasını arz ve istirham edi
yorum. Mevcut hâdiselerden ilham alması lâ
zımdır, ilham almadığı takdirde... 

BAŞKAN — Tamamdır Sayın Diler, çok 
uzun konuştunuz. 

Y. T. P. GRUPU ADINA NİHAT DİLER 
(Devamla) — Bu kanun bu şekilde çıkacaktır. 
Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Karaca buyurunuz. Lüt
fen müddetlere dikkat edelim. Alınan karar 
Meclis karandır, riayet:, mecburidir. 

C. H. P. GRUPU ADINA GIYASETT1N 
KARACA (Erzurum) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; bu madde üzerindeki görüşleri
mizi de kısaca tâdadetmek isteriz. 

Maddenin birinci bendinde hasar tesbiti 
raporundan bahsediliyor ve bunlarda «hasar 
raporu düzenlenir» deniyor. Fakat hasar tes-
bit raporunun esasları ne olmalıdır, ne şe
kilde olmalıdır? Bunun hakkında her hangi 
bir sarahat yoktur. 

Keza, ayni maddenin ikinci bendinde bâzı 
hususların yapılması gerektiğini söylüyor, Mad
de içerisinde bunların tâyin ve tesbiti müm
kün bulunmadığına göre, diğer maddelerde 
bu kabil teferruata tâaallûk eden kısımların 
birer yönetmelikle tanzim edileceği ifade edil
miş olduğu halde ikinci maddede yönetmelik 
kaydının bulunmadığını bu maddede bir nok
sanlık şeklinde düşünmekteyiz. Komisyonun 
bu husustaki düşüncelerini öğrenmek isteriz. 

Saniyen, üçüncü bentte idare âmirlerine 
lüzumu halinde binanın yıktırılması veya bo
şaltılması hususunda bir yetkinin verildiği ifa
de edilmektedir. Şüphesiz, bu talebe «evet» 
diyoruz. Yerindedir, münasiptir; fakat, kana
atimize göre mevcut meri 've cari hukuk kai-
deleriyle çatışır bir durum arz etmektedir. Şöy
le ki; bu kısmın şu şekilde düzenlenmesi lüzum
lu olur. Madde metninde şöyle deniyor: «... o il 
ve ilçenin en büyük mülkiye âmirine ayrı bir 
rapor verilir. Bu makamlarca böyle binalar der
hal boşaltılır.» Bendeniz de, grupum adına ifa

de etmek isterim ki, «Bu makamlarca böyle bi
nalar derhal boşaltılır» kelimesinden önce, 
(böyle binalar, ayrıca mahkemeden karar alın-
nasına lüzum kalmadan derhal boşaltılır.» kay
dını bırakırsak, ilerideki hukukî ihtilâfları ve 
'Milâtları önlemiş oluruz. 

Maddenin 5 nci bendinde ise, binanın yıkıl
masından bahsederler ve bu binanın yıkılması 
muayyen şartlar içinde afetzede tarafından ye
dine getirilmediği takdirde, o takdirde İmar ve 
!skân Bakanlığı ve yetkili kişiler tarafından bi
na yıkılır ve bunun yıkma masrafı enkazın mas
rafından ödenir deniyor. 

Şimdi, bilfarz düşünelim ki, enkazın masra
fı yıkma masrafını karşılamıyor ise, o takdir
le ne yapmak lâzımdır? Grup olarak bizim dü
şüncemize göre, âfetler fonundan bu masrafın 
karşılanması gerekir. Bu husus bu bentte ve 
bu maddede yoktur. Meselâ, bir noktayı hatır
latmak isterim: 14 ncü maddede bu husus der
miş edildiği halde, 13 ncü maddede ele alınma
mış olması bir zühul olarak kabul edilmekte
dir tarafımızdan. 14 ncü madde diyor ki; «Hilâ
fına hareket edildiği takdirde mevcut ve yapıl
makta olan binalar, yıkma parası yıkıntı mal« 
memesinden karşılanmak, yetmemesi halinde ka« 
lan kısmı âfetler fonundan tamamlanmak üzere 
vali ve kaymakamların emriyle yıktırılır.» İşte 
bu kısımdaki ifade, 13 ncü maddedeki cümley
le aynı mânayı ifade etmiş olmasına rağmen, 
burada «âfetler fonundan noksanı tamamlattı
rılır.» kısmı alınmamıştır, ilâvesinde fayda uma
rız. 

Son olarak, (b) bendinde ise, tamiri ve ona
rımı gereken bir bina eğer muayyen bir zaman, 
içinde onarılmadığı takdirde, bir yıl içinde, o 
halde yıkılabileceğini söyler. Fakat, burada 
binası onarılmaya mecbur tutulmuş bulunan 
afetzede bilfarz bunu ödiyecek malî bir kud
rete veya malî bir kaynağa sahip değilse, o tak
dirde bir yıl değil bin yıllık bir müddet ver
sek dahi bunu yapamıyacak bir durumdadır. 
Binaenaleyh, bu boşluğu doldurmak için de; 
«Afetzedenin malî kudretinin müsaidolmaması 
halinde, gerektiği halde bu onarımın yapılabil
mesi için imar ve İskân Bakanlığınca lüzumlu 
fondan kendisine yardım edilir» şeklinde bir 
ilâvenin de yapılmasının lüzumlu olduğu ka
naatindeyiz. 
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Yüce Komisyon tarafından, umumiyetle 
önergelerin kabulü veya âdemi kabulü hakkın
daki durumunu nazarı itibara alarak reddedi
lebilir veya kabul edilemez düşüncesiyle birçok 
noktalarda Önerge vermekten tevakki ediyoruz. 
Diğer arkadaşların vereceğini ve Yüce Komis
yonun da bu yanlış veya noksanları kendilikle
rinden düzelteceğini düşünerek konuşmalarıma 
son verir saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker, buyurunuz. 
REŞÎT ÜLKER (İstanbul) — Muhterem 

arkadaşlar, bu 13 ncü maddede bilhassa^üze-
rinde durulacak değişiklik : «Yapılacak işlem
lere esas olmak üzere İmar ve İskân Bakanlı
ğınca kurulacak fen kurulları tarafından, 
âfetin meydana geldiği arazinin durumu ile 
bütün yapılar ve kamu tesisleri incelenerek ha
sar tesbit düzenlenir. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, burada getiri
len değişiklik, belli başlı, beş dakika içinde 
anlatılabilecek değişiklik, hasar tesbit heyet
lerinin münhasıran, maddede belirtilen kurum
lar personelinden teşkili oldukça zor olmakta 
ve doiayısiyle hizmetler aksamaktadır. Daha 
bir genişlik verilmiş. Yalnız burada kabul edi-
iemiyecek nokta kanaatimce şudur : Kanunun 
eski metninde «Âfeti mütaakıp İmar ve İskân 
ve Nafıa Vekâletince kurulacak fen heyetleri» 
tâbiri var. Memleketin ve memleketimdzin, 
bayındırlık işlerinde esas vekâlet, esas bakan
lık Bayındırlık Bakanlığıdır. Yapı bakımın
dan, Bayındırlık Bakanlığı. Şimdi Bayın
dırlık Bakanlığının eli çekiliyor, İmar ve İs
kân Bakanlığının emrine veriliyor, böyle ya
pılacak. Bunun çabukluk bakımından da bir 
alâkası yoktur. Bayındırlık Bakanlığının bun
ları bilmesi lâzımdır, esas bakımından mem
lekette cereyan eden deprem, sel baskını ve 
saireyle en çok ilgilenecek, bütün Devlet ya
pılarını yapan bir teşkilât olması bakımın
dan ençok onun bilmesi lâzımdır. Ayrıca, eski 
kanun, yani halen yürürlükteki metinde, ve
rilecek tesbit raporlarının Bayındırlık Bakan
lığına gönderilmesi var. Bu hüküm de lü
zumsuz addedilmiş. Bir defa hele, bunun lü
zumsuz addedilmesine hiç mâna yok. Yani, 
böyle bir raporun posta il© veyahut her hangi 
bir vasıta ile Devletin bir başka bakanlığına 
gönderilmesinden ne zarar olabilir? Halbuki 

[ gönderildiği zaman, çok faydalar olabilir. Gön
derildiği zaman, Bayındırlık Bakanlığı orta
larda cereyan eden hâdiseleri öğrenir ve millî 
sınırlar içinde bunu kıymetlendirmek imkâ
nını bulur. Bu bakımdan bu noktaların dü
zeltilmesi lâzungeldiği kanaat'ndeyis. Yani, 
Bayındırlık Bakanlığının elini çekmekte fayda 
yoktur, Bayındırlık Bakanlığı esas bir Bakan
lıktır. İmar ve İskân Bakanlığının vazifesi 
bayındırlıkla da ilgili olmakla beraber, esas 
bakanlık Bayındırlık Bakanlığıdır. Saygıla
rımla. 

BAŞKAN — Komisyon adına Sayın Orhan 
Eren buyurunuz. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ORHAN 
EREN (Ankara) — Hayır Sayın Başkan, söz 
istemedim, maddeyi gönderdim. 

BAŞKAN — Altıncı maddeyi gönderdiğinizi 
beyan ettiniz, peki efendim. Sayın Muslihiddin 
Gürer, buyurunuz efendim. 

MUSLİHİDDİN GÜRER (Sakarya) — Muh
terem Başkan, muhterem arkadaşlarım; müza
keresini yapmakta olduğumuz 13 ncü madde 
esasında âfetlerden sonra yapılacak teknik 
işler bakımından ve bilhassa âfetin yaralarının 
sarılması bakımından çok mühim bir maddedir. 

Muhterem arkadaşlarım, tatbikatta bili
yorsunuz hasar tesbitleri esasen vatandaşımızı 
sızlandıran ve doiayısiyle tesbitlere itirazlar 
vuku bulan ve o acılı halle iyi tesbit yapılama
dığı zaman o bölgedeki zelzele felâketini daha 
da derinleştiren bir unsur haline gelmektedir. 
Bugün zelzeleler olduktan sonra hasarlar üç şe
kilde tesbit edilmektedir: Ağır hasar, orta ha
sar ve hafif hasar olmak üzere üç şekilde, şim
diye kadar yapılan tatbikata göre tesbit edil
mektedir. Birçok arkadaşlarımız buradan bu 
hususların dahi bu kanunda deroedilmesini ve 
Bakanlığa hiçbir yetki bırakmadan adetâ her-
birinin ayrı ayrı tadadedilmesini bu maddede 
istemişlerdir. 

Mulhterem arkadaşlarım, kanun tedvin edi
lirken her şeyden evvel onun umumi prensip
leri ve doiayısiyle umumi hükümlere göre tat
bik şekilleri konur. Yoksa biz bu kanunun bu 
maddesini tedvin doiayısiyle burada her husu
su ayrı ayrı bu maddenin içine dercedecek 
olursak, bu o zaman artık kanunların bir nev'i 

— 313 — 



M. Meclisi B : 62 22 . 3 . 1968 . 0 : 1 

külliyatı olur ve âdeta Prusya'da bundan ev
vel tatbik edilmiş olan her husus için bir ka
nun çıkarmak gibi acaip bir şekille karşılaş
mış oluruz ki, bu kanunun tatbik anında bu 
hususları istemenin yerinde olmadığı kanaatin
deyim. Binaenaleyh, tatbikatta üç husus üze
rine yapılacak olan bu tesbitleri ağır, orta ve 
hafif derken, işte imar ve İskân Vekâleti ta
rafından gönderilmiş olan teknik elemanların 
bu yaptığı tesbitlerin aceleye gelmesi suretiy
le çok defa ağır hasarların orta hasar, veyahut-
ta hafif hasar şeklinde gözükmesi veyahutta 
hafiflerin veya ortaların ağır hasar gibi gözü
kerek, âdeta bir adaletsizlik olduğu havası 
umumi efkâra intikal etmekte ve dolayısiyle 
mevcut idareleri bu hususta tenkide tabi tut
maktadır. Bu hasarların tesbitinde ilgili ve
kâletin o anda bulunan ilgilileri, eğer dira
yetli kimselerse bunu şahsi insiyatifleriyte ön
lemekte ve halkın, vatandaşımızın sızlanma
sını önlemektedirler. Meselâ; Sakarya'da bu
gün bunun tatbikatı acı bir şekilde görülmüş, 
fakat ilgili vekâletin ve değeHi Vekilinin 
yerinde, enerjik tatbikatı neticesinde en 
kısa zamanda yaralar sarılmıştır. Şöyle ki; 
zelzele olduğu an o mıntakaya gitmiş olan tes-
bit heyetleri 400 hanelik köyün tesbitini acele
den iki saatte yapar gibi bir gariplik haline 
düşmüşler, ama tatbikat göstermiş ki, âdeta 
bir evin tesbitini yapmak için belki yarım saa
tin dahi kâfi gelmiyeceği ortada bir bedahat 
olduğu halde, yalnız bir an avvel yardıma ko
şalım derken birtakım acayip, garip neticeler 
doğmuştur. İşte bu neticeleri ilgili Vekâlete 
intikal ettirdiğimiz zaman kendi inisiyatiflerini 
de kullanmak suretiyle yeni baştan ve vatan
daşı mağdur etmiyecek şekilde tesbitlerin ya-
pılmasiyle gerçek neticeler bulunmuştur. 

BAŞKAN — Tamamdır, Sayın Gürer. 
MUSLİHİDDİN GÜRER (Devamla) — 

Hay hay; toparlıyacağım. 
Binaenaleyh; bu maddenin aynı zamanda 

getirmiş olduğu bir yenilikte muhterem arka
daşlarım; bilhassa zelzele anından sonra zelze
leye uğramış vatandaşlarımızın geçici olarak 
barınmalarını temin için birtakım konutları ki
ralaması ve mevcut barakalar elinde bulun
durmak suretiyle inşa etmesini çok yerinde 
görmekteyim. Bahusus bu acil anda, bura

larda muvakkaten kalacak vatandaşlarımızı 
borçlandırmaya tabi tutmadan fondan bizatihi 
Devletin karşılaması gayet yerindedir. Onun 
için maddenin aynen kabulünde büyük fayda
lar gördüğümü huzurunuzda arz ederken hepi
nizi hürmetlerimle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Abdülbâri Akdoğan, 
buyurun. 

ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Ağrı) — Sayın 
Başkan, muhterem milletvekilleri; ilgili Ba
kanlığın bilhassa yakın zamanda çıkan memle
ketimizdeki âfetler dolayısiyle memleketin ne
resinde olursa olsun aynı titizlikle, gerek ken
di bünyesinde çalışan elemanları, gerek ba
kanlık, memleketin öz evlâtları olarak vazife 
peşine koşmuş teknik yönden hizmetlerini yap
mışlardır. 

Buna böylece kısaca değindikten sonra, bu 
madde hâdise olan mahalde tesbit rapor düzen
lenir, diğer bakanlıklardan icabederse teknik 
yaradım yapılır, yıktırılması ve boşaltılması, 
raporunun gönderilmesi için 15 gün mühlet, 
buna yedi gün. içerisinde itiraz edilmesi v. s. 
hususlar hakikaten maddenin başında belirtil
diği gibi âfet bölgelerinde yapılacak teknik iş
ler tâbirine uygun olarak, teknik olarak gayet 
güzel hazırlanmıştır. Kaldı ki, «boşuna ka
nun çıkartırız, Devlet elini uzatmamış, teknik 
eleman nedir, Bakanlık bunu düzenlesin, bu 
yönde bir talimat hazırlasın» filân sözleri boş 
lâflardır, muhterem arkadaşlar. Bakanlığın 
bünyesi içerisinde teknik yönden çalışma dü
zeni olarak, hattâ Bayındırlık Bakanlığının 
içerisinden gelen çok değerli elemanlar vardır. 
Bu işe kifayetli ve yeterlidirler. Bakanlığın 
teşkilâtında çalışan elemanları Bayındırlık Ba
kanlığının elemanlardan farksız ve hattâ çoğu 
da, biraz evvel arz ettiğim gibi, Bayındırlık 
Bakanlığından gelmişlerdir. «Yeniden madde 
üzerinde bir yönetmelik yapılması ve teknik 
bakımdan yoksun» v. s. tâbirlerini bendeniz 
huzurlarınızda şiddetle reddederim. Bakanlık 
kuruluşu itibariyle gelişmekte ve günden güne 
de ilerlemektedir. Böyle âfetler esnasında 
memleketin yarasını saracak niteliktedir. Say
gılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Hasan Lâtif Sanyüce, 
buyurunuz. 
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HASAN LÂTİF SARIYÜCE (Çorum) — 
Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım; 13 ncü mad
denin (a) fıkrasında zarar ve ziyanı tesbit ede-
cek fen heyetleri hususunda esaslar gösteril
miş, fakat bu fen heyetlerinin ne kadar müd
det içerisinde bu zarar ve ziyanı tesbit edip 
rapora bağlıyacağı hususunda bir esas getiril
memiştir. Mutlaka fen heyetlerinin zarar ve zi
yan tesbitlerinin bir zamana bağlanmasına çok 
lüzum vardır. Çünkü, felaketlerin yalnız büyük 
çapta değil, küçük çapta olanları da vardır. Ba-
zan bir köyün bir kısmı, bir mahallenin bir kıs
mı sel veya heyelan tehdidine mâruz kalabilir; 
heyelanla hasara uğrıyabilir. öyle köyler bili
riz ki, biz, iki üç seneden beri heyelana mâruz 
kaldığı, bakanlığa müracaatları olduğu halde 
buralara değil, her hangi bir heyet göndermek 
tek bir fen adamı, bir jeolog göndermek dahi 
şimdiye kadar mümkün olamamıştır. Bunun mi
sali başka bakanlıklarda da vardır. Meselâ, İçiş
leri Bakanlığı bazan merkezden, Ankara'dan 
köyler arasındaki, kasabalar arasındaki hudut 
ihtilâflarını incelemek ve bir karara bağlamak 
üzere heyetler gönderir. Bunların gönderilmesi 
bazan senelerce bekletilmektedir. Meselâ; Anka
ra ile Çorum arasında iki köy arasındaki bir 
ihtilâfı incelemek üzere uzun müddet bekletil
miş ve iki köy arasındaki kavgalar cinayetle 
neticelendikten sonra ancak İçişleri Bakanlığı 
harekete gelmek suretiyle buradan iki kişilik 
bir heyet gönderip vakayı ve hududu yerinde 
inceliyebilmiştir. Benim memleketimde de bir
kaç tane köy halen heyelana mâruz olduğu 
halde ve heyelanla köylerin bir kısım evleri ha
sara uğradığı halde henüz heyet değil, bir jeo
log dahi bu mahalle gönderilmemiştir. Binaen
aleyh; bu kanun çıktıktan sonra da, bu hükme 
rağmen, bu heyetlerin mahallerine gitmeleri çok 
gecikebilir, hattâ senelere kadar uzayabilir. 
Onun için 13 ncü maddenin (A) fıkrasında mut
laka bu heyetlerin gidiş zamanlarını bir tahdide 
bağlamak ve işi süratlendirmek lâzımdır. 

Yine 13 ncü maddenin (A) fıkrasında hasara 
uğnyan binaların yıktırılma ve boşaltılma hu
suslarında hükümler getirilmektedir. Boşaltılma 
ile ilgili hükümler yerindedir. Hakikaten, teh
like arz eden binaların her hangi bir zarar ver
memesi için ânında boşaltılması gereklidir. Fa
kat yıktırılma hakkındaki hükümler hukuk dı

şı gibi görünmektedir bana. Çünkü, arazinin 
tehlikeli durumu ve binaların gördüğü hasar 
bakımından yıktırılması ve boşaltılması gere
kenler hakkında o il ve ilçenin en büyük mülki 
âmirine ayrı bir rapor verilir. Bu makamlarca 
böyle binalar derhal boşalttırılır. Yıkılması ge
rekenler için de en çok 15 gün süre verilerek 
tehlikenin giderilmesi sahiplerine bildirilir. Bi
nalar boşaltıldığına göre ve tehlike ilk anda 
bertaraf edildiğine göre bu yıktırılma hususun
daki 15 gün mühlet hem azdır, hem de bu müd
dete yapılan itiraz normal hukuk yollarının dı
şında bir kurula bağlanmıştır. Binası yıktırıla
cak adama onbeş gün mühlet veriliyor ve yedi 
gün içerisinde de idare kurullarına itiraz hakkı 
tanınıyor. İdare kurulları da bunu onbeş gün 
içerisinde bir karara bağlıyacak. Neden idare 
kurulları da meselâ normal mahkeme yolu değil. 
Bu yıktırılacak binaların içerisinde gerçekten 
ihtilaflı durumda olanlar vardır. Türkiye'de 
bunların örnekleri görülmüştür. Bilhassa imar 
plânlan tatbikatında çok sağlam, betonarme bi
naların dahi «çürüktür, yıkılması lâzımdır» ge
rekçesi ile rapor aldırılıp, yıktınldığı ve bu yüz
den de birçok mahkeme olaylarının vukua gel
diği bir gerçektir. 

Boşaltılma hususundaki teklifler yerinde ol
makla beraber, yıktırılma hususunda getirilen 
esaslar bence normal kanun yollarının dışında
dır. Vatandaşa normal mahkeme yollarına mü
racaat hakkını tanımak lâzımdır. Bütün mesele 
sürat meselesidir. Gecekondu kanunu çıkarttık. 
İki seneden beri bu kanun meriyette olduğu hal
de, gecekondu mahallerinin keşifleri yapılacak, 
havaden uçaklarla vaziyet plânları elde edile
cek gecekondular altı ay içerisinde belediyelerce 
ilân edilmesi lâzımgelirken, iki seneden beri ma
alesef bir parmak boyu dahi ilerleme olmadığı 
gibi, iki sene içerisinde belki Ankara'da gece
kondu miktan hemen hemen % 50 nisbetinde bir 
artış kaydetmiştir. Binaenaleyh, kanun böyle 
çok detaylı olmaktan ziyade mutlaka sürat esa
sına bağlanmalı ve katî hükümler getirmelidir. 
Yoksa, gene iş vurdum duymazlığa, gene uyu
tulmaya dökülecek ve bir netice almamıyacak-
tır. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlanm, 13 ncü 

madde üzerinde altı arkadaşımız konuşmuştur. 
Yeterlik önergesi gelmiştir, sırada Sayın Faik 
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Kırbaşlı, Sayın Feyyaz Koksal ve Sayın Nihat 
Diler söz almışlardır. Yeterlik önergesini okutu
yorum. 

Sayın Başkanlığa 
Konu aydınlanmıştır, kifayeti arz ve teklif 

ederim. 
Turgut Nizamoğlu 
Yozgat Milletvekili 

NÎHAT DİLER (Erzurum) — Aleyhinde söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Diler. 
NÎHAT DİLER (Erzurum) —- Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri, 13 ncü madde hasar 
tesbitlerini ihtiva etmektedir.. Hasar tesbitle-
rinde jeolog raporlarını nazarı dikkate almak 
suretiyle fen heyetlerinin hasarın derecesini 
tesbit etmesini ihtiva etmektedir.. 

BAŞKAN — Bunları demincek bahsettiniz, 
lütfen yeterlik önergesinin aleyhinde konuşun. 

NİHAT DİLER (Devamla) — Âfetlerin 
derecesini ve dolayısiyle bu âfetlerin derecesi
ne göre vatandaşa yardım yapmayı derpiş eden 
bir maddedir.. Bu madde, eğer iyi tedvin edil
mezse bu takdirde kanunun çıkması hiçbir mâ
na ifade etmez. Zira, kanunun belkemiğidir. 
Mesele vuzuha kavuşmuştur, kanaatindeyim. 
Jeologlarla işbirliği yönünden hasar tesbitle-
rine gidecek olan elemanların vasıf ve mikta
rı yönünden, bir de hasar tesbitlerinüı derece
sini tâyin bakımından madde vuzuhla tesbit 
edilmiş durumda değildir ve şimdiye kadar vâ
ki olan âfetlerden ilham alınmamıştır.. Deği
şikliğe mâruz kalan madde gibi bu metin yine 
aynı kusurlarla malûl durumdadır. Bu iti
barla önerge kabul edilmediği takdirde bu hu
suslar aydınlığa kavuşacak ve dolayısiyle ihti
yaca cevap verecek şekilde ve kanunun diğer 
maddeleri bu madde ile ilişkin olduğu için, 
rahatlıkla çıkma imkânını bulacaktır. Bu 
itibarla önergenin reddini talebediyorum.. İl
tifat buyurmanızı arz ve istirham ederim. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini Yüce He
yetin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13 ncü madde üzerinde verilmiş bulunan 
değişiklik önergelerini okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
13 ncü maddenin 1 nci fıkrasının tanzim 

edilecek raporun daha tatminkâr olması bakı

mından, «âfetten sonra» ibaresini mütaakıp, 
«bir mühendisin başkanlığında asgari üç kişi
den ibaret» ilâvesiyle tadilen kabulünü arz ve 
teklif ederim. 

Adnan Şenyurt 
Erzurum Milletvekili 

BAŞKAN — Sayın Nihat Diler, zatıâliniz-
den önemli bir ricam var, lütfen değişiklik 
önergelerini madde müzakeresinin bittiği âna 
kadar gönderiniz.. Başkanlık olarak bu gecik
menizden dolayı büyük müşkülât çekmekteyiz. 
Çünkü Başkanlık değişiklik önergelerini da
ha önceden tetkik edecek ve aykırılıkları itiba
riyle bir sıraya sokacaktır. Bu aykırılığın han
gisi yönünde tecelli edebileceğini bilebilmek 
için evvelemirde önergelerin gelmiş olması lâ
zımdır.. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
13 ncü maddenin ihtiyaca cevap vermediği 

ve tatbikattaki mahzurları bertaraf etmediği 
için yeniden tedvin edilmek üzere komisyona 
geriverilmesini arz ve teklif ederim.. 

Nihat Diler 
Erzurum Milletvekili 

BAŞKAN — Diğer bir önergeyi okutuyo
rum. 

Sayın Başkanlığa 
13 ncü maddenin (A) fıkrasının birinci ben

dinin sonuna aşağıdaki cümlenin konulması
nı teklif ediyorum. Saygılarımla. 

Hasan Lâtif Sanyüce 
Çorum Milletvekili 

«Hasar tesbit işleminin en kısa zamanda 
yapılması gerekir.» 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, tek
rar Yüce Heyetinize arz etmek isterim ki, mad
de müzakeresinin sona erdiği âna kadar gel
miş bulunan değişiklik önergeleri Başkanlıkça 
muameleye konacaktır. Maddenin müzakeresi
nin bittiği andan itibaren gelmiş bulunan deği
şiklik önergeleri muameleye konmıyacaktır.. 

Şimdi aykırılıkları itibariyle her bir öner
geyi ayrı ayrı tekrar okutup oyunuza sunaca
ğım. Sayın Nihat Diler'in vermiş olduğu öner
ge, mevcut önergeler içerisinde en aykırı olanı 
olduğu cihetle evvelemirde onu okutacağım. 

(Nihat Diler'in önergesi tekrar okundu.) 
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NİHAT DİLER (Erzurum) — Takririmi izah 
etmek istiyorum.. 

BAŞKAN — Zatıâliniz daha evvel burada 
izah ettiniz, tekrar mı izah edeceksiniz? 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri, 13 noü maddenin 1 nci 
fıkrası âfetten sonra imar ve İskân ve Bayın
dırlık bakanlıkları ile varsa mahallî belediye 
fen elemanlarından kurulacak fen heyetleri 
tarafından âfetin meydana geldiği... 

BAŞKAN — Sayın Diler, bu, cümlen beyan 
mahiyetinde değil, bunu okumayınız, bu ma
lûm, Yüce Heyette matbu kanun taşanları var 
efendim, herkes biliyor. Siz önergenizin kısaca 
izahını yapın, bir maddenin komisyona iadesi 
gerektiğini lütfen çok kısa olarak belirtiniz. 
Daha önceki konuşmalarınızı itham edici mahi
yette değil. 

NİHAT DİLER (Devamla) — Arazinin du
rumunu tesbit ederek raporlarını tanzim eder
ler, diyor. 13 ncü maddede evvelce de yine böy
le hasar tesbitleri için vazifelendirilen heyetler 
var idi. Fakat bu heyetlerin vasfı, miktarı be
lirtilmediği için, biz bir heyet olarak gittik, çe
şitli tatbikatları gördük ve vatandaşların bü
yük bir kısmının bundan dolayı sızlandığını 
müşahade ettik. Doğu depremi dolayısiyle Mec
lis Araştırması yapan komisyonun raporu şayet 
dikkatlice okunmuş olsa idi, bu hususa birçok 
kimselerin temas ettiğini, hattâ komisyon baş
kanının da temas ettiğini müşahede etmiş ola
caklardı. Bu bakımdan noksandır. Fen heyeti 
kimlerden teşekkül edecektir ve miktarı nedir? 
Bunun belirtilmeyişi, maddede tam mânasiyle 
bir noksanlıktır. 

ikincisi, hasar tesbitlerinde jeologlarla işbir
liği etme keyfiyeti bahis mevzuu değildir. Nor
mal olarak fen heyetleri gittiği vakit bir bina
nın tehlikeli olup olmadığını, oranın jeolojik 
durumunu değil, binanın bizatihi yapımındaki 
durumunu göz önüne getirerek tehlikeli olduğu 
yolunda bir rapor tanzim etmişlerdir, tatbikat
ta. Halbuki, bâzı yerler vardır, birinci derecede 
deprem bölgesidir, her zaman için sallanmaya 
mahkumdur. Veyahut da bâzı yerler vardır M, 
mütemadi şekilde yağan yağmurlarla, sel felâ
ketine mâruz kalacak durumdadır. 
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İşte bu gibi hallerde durumun tesbiti için 
jeolog raporlarını göz önünde tutmak suretiy
le fen heyetleri tehlikeli olup olmadığı, hasa
rın derecesi hususunda ancak karar verebilir. 
Bu yönden de madde yine vazıh değildir, tat
bikatta birtakım aksaklıklarla karşıkarşıya ka
lınır. 

BAŞKAN — Tamam efendim, lütfen bağla
yın. 

NİHAT DİLER (Devamla) — Yine hasar 
tesbitleri, malûmu âliniz, gerek nakdî yardım, 
gerek aynî yardım, gerekse kendi evini yapa
na yardım metodu içinde, felâkete mâruz kalan 
vatandaşlara, bir esas olarak nazarı dikkate 
alınmıştır ve dolayısiyle ağır hasarlı olanlara 
yardımlar yapılmıştır. Ağır hasar hangisidir, 
hafif hasar hangisidir, orta hasar hangisidir? 
Bunu kanunda belirtmesek bile bir yönetmelik
le bunun esaslarının tesbit edilmesi ve dolayı
siyle bir yönetmeliğe atıf yapmak suretiyle 
ağır, orta ve hafif hasar gibi, tatbikatta yar
dıma müstahak bulunan hak sahibini teşvik ba
bında bir zaruret vardır. Bu yönden de yine 
maddede bir sarahat yoktur. Şayet bu haliyle 
madde çıkarsa, bu takdirde bizim emeklerimiz 
boşa gidecektir. Daha evvelki konuşmamda da 
aynı şeyi arz etmiştim. 

BAŞKAN — Arz etmiştiniz evet, iki konuş
manız da aynı şekildedir. 

NİHAT DİLER (Devamla) — Onun için 
Yüce Komisyon lütfetsin, maddeyi geri alsın ve 
dolayısiyle 88 nci maddeye göre hazırlanmış 
Doğu depremi mevzuundaki raporun neticesi 
gözden geçirilsin, ondan ilham alınarak hiç ol
mazsa maddeyi tedvin etmek suretiyle huzuru
nuza gelsin. 

Bu bakımdan önergemin kabulünü arz ve is
tirham ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Nihat Diler tarafından 
verilmiş bulunan değişiklik önergesini - ki, bu 
önerge maddenin komisyona iadesi mahiyetin
dedir - oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Reddedilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt'un 

önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon? 
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GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ORHAN 
EREN (Ankara) — İştirak etmiyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 

Buyurun Sayın Şenyurt. 

ADNAN ŞENYURT (Erzurum) — Muhte
rem arkadaşlar, ümidederim ki, Sayın Hükü
met, sayın komisyonun görüşüne iştirak etmez. 
Filhakika bu maddenin halin icaplarına göre 
uygun tedvin edilip edilmemesi, iyi veya kötü 
tatbik edilmesi, sayın bakanlığın gelecekteki 
icraatlarını çok yakinen ilgilendirecek ve netice 
itibariyle icraatının müspet veya menfi yönde 
tecellisine bir vesile teşkil edecektir. 

Bu itibarla Sayın Hükümetin takririmize 
iltifat etmesini ümidetmesem de pek, temenni 
etmekteyim. 

Bir arkadaşımız burada, maddenin aynen 
kabulünde faydalar mülâhaza ettiğini ileri sür
dü. Biz fayda değil, bunun aksine isabetsiz 
olacağı kanatindeyiz. Heyeti umumiyesinin mü
zakeresi sırasında maruzatta bulunduğum gibi, 
bu kanunun en mühim maddelerinden birisidir. 
Müşahedelerimiz bunu böylece ifade etmemize 
vesile veriyor. O itibarla, madde biraz daha vu
zuha kavuşmalı, tasrih edilmeli ve takdim etti
ğim önergemde ifade ettiğim üzere, bir mühen
disin başkanlığında üç kişiden ibaret olmalıdır 
fen heyeti. Aksi halde itirazlar, şikâyetler sayın 
bakanlığın bu mevzudaki faaliyetlerini geniş 
nisbette aksatmaktadır. Bu itibarla bu önerge
nin kabul edilmesinde fayda mülâhaza ederim. 
Saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Adnan Şenyurt tarafın
dan verilmiş bulunan değişiklik önergesini Yü
ce Heyetin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sarıyüce'-

nin önergesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ORHAN 

EREN (Ankara) — iştirak etmiyoruz efendim. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Değişik

lik önergesini Yüce Heyetin oyuna sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

13 ncü maddeyi tasarı metninde yazılı şek
liyle oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... 13 ncü madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Madde 14. — ikinci 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, imar ve iskân Ba
kanlığınca yapı ve ikamet için yasaklanmış âfet 
bölgeleri sayılır ve durum, belediyesi olan yer
lerde belediyesince, köylerde ise ihtiyar meclis
lerince hemen ilân edilir. 

Belediyesi olan yerlerde belediyeler, olmı-
yan yerlerde ihtiyar meclisleri bu yasaklanmış 
âfet bölgesi hükmünü uygulamakla görevlidir. 

Hilâfına hareket edildiği takdirde, mevcut 
ve yapılmakta olan binalar, yıkma parası yı
kıntı malzemesinden karşılanmak, yetmemesi 
halinde kalan kısmı âfetler fonundan tamam
lanmak üzere vali ve kaymakamların emri ile 
yıktırılır. 

Yasaklanmış âfet bölgesi sınırları, alınacak 
tedbirlerle tehlikenin önlenmesi oranında da
raltılır veya tamamen kaldırılır. Bu husus da 
aynı şekilde duyurulur. 

BAŞKAN — 14 ncü madde üzerinde söz is-
tiy enler? Sayın Gürer, Sayın Kırbaşlı, Sayın 
Karaca. 

Sayın Karaca Halk Partisi Grupu adına söz 
istiyorsunuz. O bakımdan takdimen buyurun. 

C. H. GRUPU ADINA GIYASETTİN KA
RACA (Erzurum) — Sayın Başkan, sayın ar
kadaşlar, bu madde üzerindeki görüşlerimizi 
arz etmeden önce bir konuya temas etmek iste
riz. 

Bugün üzerinde müzakeresini yapmış oldu
ğumuz âfetler kanunu ile ilgili bu maddeler 
üzerindeki görüş ve temennilerimiz hiç şüphe
siz ki, Hükümeti tenkid etmek veyahut Hükü
meti ve Hükümetin icraatını karşımıza almak 
mânasında değildir ve olmasına da imkân yok
tur. Bu yolda da hiçbir konuşma yapmadık. 
Bütün buna rağmen yapmış olduğumuz konuş
malarda, sanki Hükümeti karşımıza almış da 
onu tenkid ediyor, icraatını eleştiriyormuşuz 
gibi konuşmamızı karşılıyan bu kürsüdeki ha
tip arkadaşlar da; Hükümetin icraatı yerinde
dir, âfetlerde fevkalâde tedbirler alınmıştır, 



M. Meclisi B : 62 22 . 3 . 1968 O : 1 

hizmetler son derece iyidir, falandır, şeklinde 
konunun dışında, maddenin ve kanunun müza
keresi üzerinde ışık tutmıyan, tamamen enfüsi 
görüşler getirmektedir. Arkadaşlarımızın, bu
nun dışında görüşlerimize görüş olarak burada 
katılmaları neticesinde komisyona da, bu kanu
nun müzakeresine de daha faydalı olacağımızı 
ifade etmekte fayda mülâhaza etmekteyim. 

Şimdi, ikinci olarak da Komisyonun mesa
isine ve çalışma tarzına değinmek isterim. Biz 
buradaki konuşmalarımız sırasında bâzı talep
lerde bulunuyoruz ve (komisyondan da bâzı su
aller soruyoruz. Komisyon suallerimizin hiçbi
risine cevap vermemekte, evet veya hayır, şek
linde maddenin içerisinde mevcuttur veya mev
cut değildir, şeklinde bir görüş teatisinde bu
lunmak suretiyle bu maddenin vuzuha erebile-
ceği inancını taşıyor. Komisyon, sorduğumuz 
suallerin hiçbirisine cevap vermez, konular tmes-
kût geçer, dolayısiyle verilen önerge reddedi
lirse... 

BAŞKAN — Sayın Karaca, zâtıâlinizin ko
nuşması da biraz önce tenkid etmiş olduğunuz 
usule mugayir oluyor. Siz de 14 ncü madde 
üzerinde konuşacaksınız. 14 ncü madde ile hiç
bir ilgisi yok şu konuştuklarınızın. 

GIYASETTİN KARACA (Devamla) — Ha
yır, o şekilde değil, var efendim. Şimdi bakınız 
burada 14 ncü maddenin son fıkrasında, «Bi
nası yıkılacak kimselerin yıkma parası enkaz
dan ödenir, bu para karşılanmadığı takdirde 
âfetler fonundan ödenir.» şeklinde 14 ncü mad
dede sarahat vardır. Geçen maddede bu sara
hat yoktur, bunun konulması lâzımdır, açıklan
ması icabeder, dediğimiz halde Komisyon sükût 
geçmiştir. Dolayısiyle faydalı bir konuşma ve 
müzakere usulü olmamıştır. 

Bu madde üzerindeki bir başka görüşümüz; 
tedvinde bir hatanın olduğu kanısındayız. 
14 ncü madde diyor ki, «2 nci madde gereğin
ce tesbit ve ilân olunan âfet bölgelerine dâhil 
şehir, kasaba ve köylerde bina ve mesken yapı
mı fen kurullarınca tehlikeli görülen» şeklin
de ifade edilmiştir. Halbuki, maddenin hukuk 
tekniğine daha uygun bir şekilde düzeltilebil
mesi için «ikinci madde gereğince tesbit ve ilân 
olunan âfet bölgelerine dâhil şehir, kasaba ve 
köylerde fen kurullarınca bina ve mesken yapı
mı tehlikeli görülen» demek suretiyle bu keli
me ve cümlelerin yerlerini değiştirip maddeye 

daha iyi bir vuzuh vermenin lüzumlu ve faydalı 
olduğu inancındayız. Yüce Komisyon da buna 
katıldığı takdirde, maddenin daha hukukî esas
lara ve hukuk tekniğine uygun olacağını ifade 
ederek saygılarımızı sunarız. 

BAŞKAN — Sayın Musühiddin Gürer, bu
yurunuz. 

MUSLİH1DDİN GÜRER (Sakarya) — Muh
terem Başkan, muhterem arkadaşlarım, müza
keresini yapmakta olduğumuz 14 ncü madde 
üzerinde görüşlerimi bildireceğim. Biliyorsunuz 
ki, kanunlar herşeyden evvel tatbikat ve zaru
retlerin icabı doğarlar. Binaenaleyh, kanun 
maddeleri tedvin edilirken tatbikattan misal
ler vermek suretiyle o kanun maddesinin bün
yemize, umumi hükümlere ve kanunun espirisi-
ne en uygun şekilde tatbiki için ceht gösteri
lir ve bu ceht içinde alınan derslerle o madde
ler tedvin edilir ve çıkan kanun memleketimi
zin milletimizin bünyesine en uygun kanun 
olur. 

Biraz evvel konuşan Halk Partisi Sözcüsü 
arkadaşım, bu kürsüden şahısları adma görüşü
nü bildiren arkadaşlamna bir nevi bühtanda 
bulunmak suretiyle, «Benden evvel görüşenler 
enfüsi birtakım lâflar söylüyorlar, haddizatın
da biz kanunun esasına mütedair konuşmalar 
yapıyoruz, şu hale göre esasen enfüsi söylenmiş 
olan lâfların, sırf söylenmiş olmak için söylen
diği» gibi bir beyanda bulunmuştur. O arka
daşıma hatırlatmak isterim ki, şu Meclis kür
süsünde konuşan ve milletin temsilcisi olan her 
arkadaşın söylediği tatbikattan gelen, itibar 
edilmesi lâzımgelen bir sözdür ve dolayısiyle 
sırf düşündüğünü millet kürsüsünden dilediği 
şekilde söylemesinin en güzel bir delilidir. Ben, 
hiçbir arkadaşın söylemiş olduğunu enfüsi ola
rak kabul etmiyorum, ancak bir ıstırabın dile 
getirmiş olduğunu kabul ederek, 14 ncü madde 
hakkındaki görüşlerimi arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Lütfettiniz. 

MUSLIHtDDİN GÜRER (Devamla) — Muh
terem arkadaşlarım, 14 ncü maddede biliyorsu
nuz ki, Afetler Kanununun 2 nci maddesi ah
kâmına göre âfet bölgeleri tesbit edilmiş bulun
maktadır. Yani su baskınlarının, yer kaymaları
nın, kaya kaymalarının, çığların nerede 
olacağı ve dolayısiyle kaya düşmelerinin n&-
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relerde olacağı hususlarını gösteren ikinci 
maddenin hudutları dâhilinde tadadedil-
miştir. îşte 14 ncü maddede bu sınırlandırı
lan yerlerde mesken yapmanın nasıl yasaklandı
ğına dair hükmü tedvin etmiş bulunmaktadır. 

Şimdi, muhterem arkadaşlarım, hakikaten 
bu maddedeki yasaklara riayet etmiyenlere 
karşı idare âmirlerine, ilgililere, belediyelere 
verilmiş olan yetkiler yerindedir. Saniyen, 
kanunda da belirtildiği gibi, ilgililer ve bu ka
nunun tatbikçileri tarafından, enfüsi konuş-
mıyorum, tatbikattan misal veriyorum, biran 
evvel bu mıntakaların daraltılması suretiyle 
memleketimizde âfete duçar olabilecek mın-
takalann asgariye indirilmesi, ancak zelze
leler neticesinde meydana gelecek olanların 
ise şu kanunun ışığı altında biran evvel 
karşılanması için ceht gösterMiği vs bu mad
dede de bunun daraltılması ve daraltıldık
tan sonra ilân edilmesi keyfiyeti konmakla 
gayet isabetli bir husus derpiş edilmiş bulun
maktadır. Madde şu anlamiyle yerindedir, 
Yüksek Meclisinizce aynen kabulünde büyük 
faydalar vardır. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Faik Kırbaşlı, buyuru
nuz efendim. 

FAÎK KIRBAŞLI (Burdur) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri, ben yalnız huzu
runuza getirilmiş bulunan 14 ncü maddenin 
anlaşımadığı konusuna kanaat getirdiğim bir 
hususu sayın komisyondan sormak istiyorum : 

«İkinci madde gereğince tesbit ve ilân olu
nan âfet bölgeleri» İkinci maddede buların 
nasıl tesbit edileceği özellikle belirtilmiş ve 
izah edilmiştir. Arkasından, «Şehir, kasaba ve 
köylerde, bina ve mesken yapımı fen kurul-
larınoa tehlikeli görülen» diyor. Hattâ bizim 
belediye reisimiz de bu hususta bana ayrıca 
mektup yazmıştır. «Fen kurullarınca tehlikeli 
görülen ve sınırlan krokilerle tesbit olunan yer
ler! Şimdi fen kurullarıma krokileri tesbit ede
cektir? Evvelâ o belli değildir. Kim tesbit edecek 
bu krokileri? Çünkü ikinci maddede sarahat 
yoktur. Bütün belediye reisleri bu hususta 
aşağı - yukarı müttefiktirler, benim kendi böl
gem dâhil, evvelâ bunu belirtmek isterim. 
Onun için burada bir yanlış tatbikata, anla
maya, yazışmalara ve hattâ çıkarıüacak yönet
meliğe. Çünkü bu kanunun son maddesıinde 

«bu kanunun çeşitli maddelerinde düzenlen
mesi öngörülen yönetmelikler hazırlanıncaya 
kadar» deniyor. Hangi maddede yönetmelik ha
zırlanacağı belil değildir. Bunun da sarahaten 
ifade edilmesi lâzımdır. Bu madde yönetme-
HkUe tesbit edilecek midir, edilmiyecek midir? 
Onu da maalesef kanundan anlıyamadım. Bu 
bakımdan bu noktanın sarahaten, tatbikatta 
kolaylık sağlamak üzere, sürat sağlamak üzere 
ifade edilmesinde fayda mülâhaza ediyorum. 

Diğer taraftan, kanun yapılırken bir bölge
nin âfet bölgesi olarak hudutlarının tesbiti 
kadar bunların daraltılmasının hangi prose
düre tâbi tutulacağı da ifade edilmelidir. 
Prosedürden kastım şudur : Her hangi bir 
bölge kendisi, âfet bölgesi ilân edilmiş ise, 
bunun daraltılması yolunda bir teklif yapa
bilecek midir? Bu teklif Bakanlıkça re'sen mi 
nazarı itibara alınacaktır, yoksa başka bir 
prosedüre tâbi tutulacak mıdır? Bu nokta
ların da, tatbikattan gelen arkadaşlarımız 
tarafından ikaz edildiğimiz veçhile, aydınla
tılmasında fayda mülâhaza ediyorum. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN" — 14 ncü madde üzerinde başka 

söz istiyen yok. Verilmiş bulunan değişiklik 
önergesi de yok. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ ORHAN EREN 
< Ankara) — Sayın Başkan, bir hususu müsaa
denizle şuradan arz edeyim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ORHAN 
EREN (Ankara) — 14 ncü maddede bahsedilen 
fen kurulları İmar Bakanlığınca gönderilecek 
fen kurullarıdır. Krokiyi de, tesbiti de bu 
fen kurulları yapacaktır. Malûmaten arz edi
yorum,, efendim. 

BAŞKAN — Zapta geçmesinde fayda var
dır. 

14 ncü maddeyi tasarı metninde yazılı 
olan şekliyle oyunuza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmıiyenler... 14 ncü madde aynen 
kabul edilmiştir. 

Madde 15. — Âfet dolayısiyle hasara uğ
ramış şehir ve kasabaların imar plânı mevcu-
dolup da İmar ve İskân Bakanlığınca değiştirili-
mesi gerekli görülmediği takdirde, inşaata 
mevzuat dairesinde hemen izin verilir. 
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Mevcut imar plânının kısmen değiştirilmesi 
gerekli görülen şehir ve kasabalarda, bu deği-
ğişiklik plânları, imar ve iskân Bakanlığınca 
5 ay zarfında yaptırılır. 

İmar veya istikamet plânı olmıyan veya 
ollup da tamamen değiştılrilmesi gereken yer
lerde halihazır harita ve imar veya istikamet 
plânı imar ve iskân Bakanlığınca öncelikle ya
pılır veya yaptırılır. 

Bu plânlar yapılıncaya kadar gelecekteki 
plânlara göre esash inşaat yaptırılmasına 
imar ve iskân Bakanlığınca izin verilebilir. 

Yukarda yazılı hallerde veya yerinin de
ğiştirilmesi gereken şehir ve kasabalarda ilgi
lilerin âfetten masun yerlerde gösterilecek 
arsalar üzerinde, ilk barınma tedbiri olarak 
geçici baraka inşasına izin verilebilir. Bu türlü 
geçici inşaatın, imar plânı olan yerlerde, 
âfetin vukuundan; imar plânı olmıyan veya 
değiştirilen veya yerleri değiştirilecek olan şe
hir ve kasabalarda, yeni plânların onanma
sından itibaren bir yıl içinde sahipleri tarafın
dan yıkılması mecburidir. Aksi halde masraf 
lan yıkıntı bedelinden ödenmek üzere mahallin 
en büyük mülkiye âmirinin emri ile belediye
lerce yıktırılır. Bu bir yıllık süre zaruret 
halinde ilgili valiliğin teklifi üzerine imar ve 
iskân Bakanlığınca gerektiği kadar uzatılabilir. 

BAŞKAN — 15 nci madde üzerinde Sayın 
Karaca, Sayın Zeytinoğlu, Sayın Ülker söz iste
mişlerdir. 

REŞtT ÜLKER (istanbul) — Madde üze
rindeki söz talebimi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Bütün maddeler üzerinde söz 
istemişsiniz. Hepsinden mi sarfınazar ettiniz? 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Hayır, yalnız 
bu madde üzerinde. 

BAŞKAN — Peki efendim. 

Sayın Karaca C. H. P. Grupu adma, Savın 
Zeytinoğlu. Sayın Muslihiddin Gürer, Sayın Ab-
dülbâri Akdoğan 15 nci madde üzerinde söz is
temişlerdir. 

Buyurun Sayın Karaca. 

O. H. P. GRUPU ADINA GIYASETTlN 
KARACA (Erzurum) — Sayın Başkan, sayın 
arkadaşlar, 15 nci maddenin 1 nci bendinde bir 
zühul olduğu kanaatini taşıyoruz. «Âfet bölgesi 
ile hasara uğramış şehir ve kasabaların imar 
plânından» bahsedilmektedir. Buradaki «bölgesi 

ile» kelimesinin «dolayısiyle» olması icabeder. 
Bir mürettip hatası olması ihtimali vardır. Ni
tekim Senato metninde de «dolayısiyle» kelime
si kullanılmıştır. Bu hususun düzeltilmesi için 
ayrıca Yüce Başkanlığa da bir önerge takdim 
edeceğiz. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN MEN-
TEŞEOĞLU (Muğla Cumhuriyet Senatosu Üye
si) — Son baskıda «dolayısiyle» şeklindedir. Siz 
eski baskıyı okuyorsunuz. 

BAŞKAN — Son baskıda «dolayısiyle» şek
linde düzeltilmiş bulunmaktadır, şeklinde arka
daşlarımız tasrih ediyorlar. 

GIYASETTlN KARACA (Devamla) — Dü-
zeltilmişse mesele yok. 

Diğer bir konu; masraflar yıkıntı bedelini 
karşılamazsa âfetler fonundan ödenip ödenemi-
yeceği hususunda hiçbir sarahat yoktur. 14 ncü 
maddedeki sarahat 13 ncü ve 15 nci maddede 
esirgenmiştir. Komisyondan bu hususu sorma
mıza rağmen, her nedense cevap vermek lüzu
munu hissetmemektedirler. Çok sarih olarak gö
rülmektedir ki, «yıkılan binanın bedeli, enka
zın karşılığında ödenir» deniyor. Enkaz bunu 
ödemediği takdirde, diğer kalan masrafı nere
den ödenecek? 14 ncü madde «âfetler fonundan 
noksanı ikmal edilir» diyor. 13 ncü madde geç
miştir. 15 nci maddede de bu boşluk vardır. 
Sayın Komisyonun «bu, maddenin metninde 
mevcuttur. Yönetmelikte bunu karşılıyacağız» 
şeklinde bir cevapları varsa lütfen bunu izah 
etsinler de öğrenmiş bulunalım. Bu madde hak
kındaki görüşlerimiz bundan ibarettir. Saygıla
rımla. 

BAŞKAN — Sayın Aziz Zeytinoğlu, buyuru
nuz efendim. 

AZIZ ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Muhte
rem arkadaşlarım, bu 15 nci maddedeki 2 nci ve 
3 ncü paragraflar birbirini tutmamaktadır. Şöy
le ki; 2 nci paragrafta, o yerin mevcut imar 
plânının kısmen değiştirilmesinden bahsedili
yor. 3 ncü paragrafta da imar veya isti
kamet plânı olmıyan yerlerden bahsedili
yor. Bunları birleştirmek daha yerinde olacak. 
Çünkü imar plânının kısmen değiştirilmesini 
öngören paragrafta bunun yapılması için 5 ay 
müddet isteniyor. 3 ncü paragrafta da, yani 
imar plânı hiç olmıyan yerlerde de «imar ve 
iskân Bakanlığınca en kısa zamanda yapılır.» 
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diyor. Kısmen yapılacak yere 5 ay müddet ta
nıyor, diğerine «hemen yapılır» diyor. Binaen
aleyh, bence bu 2 nci ve 3 ncü paragrafları bir
leştirerek veyahut da 2 nci paragrafı tamamen 
çıkararak 3 ncü paragrafta «veya kısmen» iba
resini koymak suretiyle hem kısmen veya hiç 
olmıyan imar plânının derhal Bakanlıkça ya
pılmasını ön koşmuş oluruz ki, bu şekilde daha 
yerinde olur kanısındayım. Yani, 2 nci parag
rafın çıkarılması, 3 ncü paragrafa da «veya kıs
men» ibaresinin konulması suretiyle bunların 
birleştirilmesi lâzımdır. Bu takdirde yapılacak 
değişikliğin veya imar plânının yapılması da 
5 ay gibi bir müddet değil; mümkün olduğu ka
dar kısa bir zamanda; 3 ncü paragrafın sonun
da olduğu gibi, «imar ve tskân Bakanlığınca 
en kısa zamanda yapılır» demek kâfidir, ka
nısındayım. 

Yine aynı maddenin 5 nci paragrafında «1 
yıl içinde» gibi bir müddet var. imar plânı ol
mıyan yerlerde muvakkat iskân dolayısiyle ya
pılan barakaların, bu plânlar yapıldıktan son
ra, yani Bakanlık tekrar esas suretiyle faaliye
te geçeceği zaman, yıkılması için 1 yıllık bir 
müddet veriyor. Bu bence doğru değildir. Çün
kü, mademki, imar plânı tamamen yapılmış olu
yor. Artık bu 1 yıl müddete lüzum yok. Orada 
derhal bu imar plânının faaliyete geçmesi lâzım. 
Bu bakımdan, bu 1 yıllık müddetin de çıkarıl
ması çok yerinde olur kanaatindeyim. Esasen 
derhal tatbikata geçileceğine göre, o beldenin, 
o yerin imarını böyle uzatmakta bir fayda gör
müyorum. Onun için bu 5 nci paragraftaki «bir 
yıl içinde» kelimelerinin de çılcanlmasını arz ve 
teklif ediyorum. Bunun için de bir önerge tak
dim ediyorum, kabulünü istirham ederim. 

BAŞKAN — Açık oylamada oylarını kullan
mamış arkadaşlar lütfen oylarını kullansınlar. 

Sayın Muslihiddin Gürer, buyurunuz. 
MUSLtHiDDtN GÜRER (Sakarya) — Muh

terem Başkan, muhterem arkadaşlarım, 15 nci 
maddede, arkadaşlarımızın başlıca üzerinde dur
duğu 3 husus mevcutur. Şöyle ki; bir âfet do
layısiyle hasara uğramış olup da imar plânı mev-
cudolanlar, yine âfet dolayısiyle hasara uğramış 
da kısmen imar plânında tashihat yapılması ge
rekenler ve bir de hiç imar plânı olmıyanlar. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, zannediyo
rum ki, şimdi arz edeceğim sebepler tahtında 
bu hususları madde gayet iyi tedvin etmiştir. 

Çünkü imar plânı mevcudolup da, yeni baştan 
bir imar plânı lâzım olmadığı kanaati hâsıl ol
duğu takdirde, yapılacak inşaatlara mevzuat 
dâhilinde izin verilmesi gayet tabiîdir. Yine 
imar plânı mevcutolup da kısmen değiştirilmesi 
lâzımgelenlere de maddede 5 aylık bir süre ta
nınmış. Bu 5 ay zarfında imar plânının derhal 
tatbiki ilgili bakanlık tarafından istenmiştir. 
Bu süre tamamiyle yerindedir. Çünkü süre ile 
takyidetmemiş olursak ilgili bakanlık bunu ge
ciktirebilir veyahut da türlü sebeplerle zama
nında yapımyabilir, ama bir kanun hükmü ola
rak 5 ayın sarahaten konmuş olması da o felâ
kete uğrıyan yer için kâfi bir garantidir. 

3 ncü husus, yani, hiç imar ve istikamet plâ
nı olmıyan yerler için ise, doğrudan doğruya, 
îmar ve iskân Bakanlığının takdirine bırakmak 
suretiyle öncelikle yapılır, denmiştir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, buraya bir 
müddet koymamıza maddeten ve manen imkân 
yoktur. Bu fıkradaki tedvin şekli gayet yerin
dedir. Çünkü, artık «öncelikle yapılır» dendiği
ne göre, imar ve iskân Vekâletine, dolayısiyle 
bir emir mahiyetindedir ve o muhakkak olan 
bir şey varsa bu kanunun bu maddesinin ışığı 
altında en kısa zamanda, imar ve istikamet 
plânlan olmıyan yerde bunu tamamlıyacaktır. 
Çünkü, diğer iki fıkradan bunun ayrılma şekli, 
haddizatında kısmi olan yerlerde 5 aylık bir 
müddet tanınmasının sebebi, çünkü onların ha
lihazır plâna göre ellerinde bir imar plânı mev
cuttur ki, o kısmi olan yer hemen buna ilâve 
edilmek suretiyle 5 ay zarfında tekemmül etti
rilecek mânasını taşımaktadır. Ama diğer ta
rafta elde ne istikamet plânı, ne imar plânı ol
madığı nazarı itibara alınmak suretiyle «önce
likle yapılır» âmir hükmüne dayanmak suretiy
le vekâlet bu hususta bir takdir hakkı tanın
ması gayet yerindedir. Muhakkak vekâlet de 
bunun zaruretine kaani olmak suretiyle bu 
maddenin ışığı altında, en kısa zamanda imar 
plânını, gerekli işlemleri de bunun üzerinde 
yapacak, mânasını bendeniz bu maddeden an
lamaktayım. Ve maddenin gayet yerinde oldu
ğuna kaaniyim. Bunun için aynen kabulünde 
büyük fayda görürüm. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Hasan Lâtif Sarıyüce bu

yurunuz efendim. 

— 322 — 



M. Meclisi B : 62 22 . 3 . 1968 O : 1 

HASAN LÂTİF SARIYÜCE (Çorum) — 
Muhterem arkadaşlarım; bir âfet sırasında 
sürat çok mühim bir faktördür. Burada 15 nci 
maddenin 2 nci bölümünde, şehir ve kasabalar
da bu tadilât plânları İmar ve İskân Bakanlı
ğınca 5 ay zarfında yaptırılır, hükmünün geti
rilmesini gayet olumlu olarak karşılıyorum. Ha
kikaten bir zamana bağlanmasında, bir müddet 
gösterilmesinde çok isabet vardır. 

öbür taraftan bu aynı maddenin 3 ncü ben
dinde ise, «İmar ve istikamet plânı olmıyan ve
ya olup da tamamen değiştirilmesi gereken 
yerlerde halihazır harita ve imar veya istikamet 
plânı İmar ve İskân Bakanlığınca en kısa za
manda yapılır veya yaptırılır» hükmü haki
katen yeterli değildir. Burada bir arkadaşımız 
bunun bir çelişki olduğunu birisi «5 ay zarfın
da yapılır» diğeri de «en kısa zamanda yap
tırılır» ibaresinde bir çelişme olduğunu söyle
diler. Ben o kanaatte değilim. «En kısa» tâbiri 
bizim Devlet hayatımızda maalesef, - bunu ten-
kid bakımından söylemiyorum - seneleri kapsa
maktadır. «En kısa zamanda yapılır» sözü bir 
seneyi, iki seneyi, bazan 5 - 10 seneyi dahi içe
risine almaktadır, bu kadar zamanı içerisine al
maktadır. Binaenaleyh, «En kısa» tâbirini bir 
vuzuha erdirmek lâzımdır. Bakanlık kendi im
kânları ile önceden kestirmek de pek kolay ol
mamakla beraber, kendi imkânları ile bu en kı
sa zamanda, kaç ay müddetle, yahut da ne ka
dar zaman müddetle yapılabilecekse bu 15 nci 
maddenin 3 ncü bendinde gösterilen, «En kısa» 
tâbirini net bir zaman kavramına irca etmek 
gerekir kanısındayım. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde başka söz 
istiyen? Buvurunuz efendim. 

ABDÜLBÂRt AKDOĞAN (Ağrı) — Sayın 
Başkan, muhterem milletvekilleri; 

15 nci maddenin ruhunu teşkil eden 3 ncü 
bölüm üzerinde fikirlerimi arz edeceğim. 

1 nci husus, âfetten ötürü şehrin imar plâ
nını değiştirecek mühim bir şey yoksa, müsaade
ye lüzum kalmadan, imar plânına uygun olarak 
inşaatın yapılmasını öngörmektedir. 

2 nci husus, az hasar görülmüş ise ve imar 
plânını bozucu bir durum ortada var ise o za
man az hasar görmüş olan kısmın 5 ay içinde 
tamamlanmasını 2 nci fıkra öngörmektedir. Bu 

5 aylık müddeti Sayın Komisyon lütfetsin, bir 
vuzuha kavuştursun. Bunun neye istinaden bu
rada zikredUdiğini anlamakta bendeniz maalesef 
biraz müşkilât çekmekteyim. Zira işin kapasi
tesi, yani âfetin büyüklüğü, yahut küçüldüğü 
itibariyle bu sürenin bu şekilde tahdidedilmesi 
taraftarı değilim. 

3 ncü husus, imar plânı yoksa, yahut hasar
dan mütevellit tamamen imar plânını değişti-
recekse o da kısa zamanda yapılacaktır, tâbirini 
yukarda arz ettiğim 2 nci fıkraya uygun ola
rak verecekleri karar gereğince düzenlenmesin
de fayda vardır. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — 15 nci madde üzerinde verilmiş 

bulunan değişiklik önergesini okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
15 nci maddenin 2 nci paragrafının çıkarıl

masını, 3 ncü paragrafa «veya kısmen» kelime
lerinin ilâvesini, 5 nci paragraftaki «bir yıl 
içinde» kelimelerinin çıkarılmasını arz ve tek
lif ederim. 

Eskişehir 
Aziz Zeytinoğlu 

BAŞKAN — Savın Komisvon. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUSTAFA 

KEMAL YILMAZ (Ankara) — Katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmıvor. 
önergeyi Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul 
"edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

15 nci maddeyi, tasarı metninde yazılı olan 
sekli ile oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... 15 nci madde aynen kabul edil
miştir. 
Âfet bölgelerindeki bir toplıâuffun kaldırılarak 

başka yerlere t\aşınması 
Madde 16. — Genel hayata etkili âfetlerden 

önce veya sonra kesin lüzum üzerine meskûn 
bir topluluğun bir kısmının veya tamamının 
kaldırılarak başka mahallere tonlu olarak veya
hut dağıtılarak yerleştirilmesi İçişleri, Maliye, 
Bavındırhk, Sağlık ve Sosyal Yardım, Tarım 
Millî Eğitim, Sanayi, İmar ve İskân ve Köv İş
lerine bakan bakanlıklar mütehassıs temsilcile
rinden kurulacak bir komitece incelendikten 
sonra Bakanlar Kurulu Kararı ile İmar ve İskân 
Bakanlığı tarafından yaptırılır. 
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Ancak bu toplu nakiller aynı belediye ve köy 
sınırları içinde ise Bakanlar Kurulu Kararına 
lüzum kalmaksızın İçişleri ve İmar ve İskân ba
kanlıklarınca müştereken yapılır. 

Taşınma yeri âfet bölgesinin bulunduğu il 
sınırları dişinde tesbit edildiği takdirde, afetze
delerin taşınması ile ilgili giderler İmar ve İs
kân Bakanlığınca âfetler fonundan karşılanır. 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker, Sayın Halil 
İbrahim Cop, Sayın Muslihiddin Gürer, Sayın 
Faik Kırbaşlı, Sayın Sarıyüce söz istemişlerdir. 

Buyurunuz Sayın Ülker. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Muhterem ar
kadaşlarım; bu 16 ncı maddede evvelki kanun
dan farklı olarak, 2 nci ve 3 ncü fıkralar ek
lenmiş bulunmaktadır. Bu da, «Toplu nakiller 
aynı belediye ve köy sınırları içinde ise Bakan
lar Kurulu Kararına lüzum kalmaksızın İçişleri 
ve İmar ve İskân bakanlıklarınca müştereken 
yapılır. Taşınma yeri âfet bölgesinin bulundu
ğu il sınırı dışında tesbit edildiği takdirde 
afetzedelerin taşınması ile ilgili giderler İmar 
ve İskân Bakanlığınca âfetler fonundan kar
şılanır.» 

Şimdi, bu son fıkra üzerinde bir sey söyliye-
cek delilim. Yalnız, burada 2 nci fıkrada ga
yet önemli bir sev, bir yerden kaldırıyoruz in
sanlın. topraklarından, yerlerinden, evlerinden. 
barklarından, başka bir y*re naklediyoruz. 
Bu, ancak cok önemli hallerde kabul edilebile
cek ve sekil bakımından da sağlam ve daha dik
katli esaslara bağlı olabilecek bir tasarruftur. 
Yani. bir insanı toprağından alıp başka bir ye
re, ama yakında olsun, ama uzakta olsun, kal
dırmak vabîm, aeır bir haldir. Eski 7269 daki 
esas doorudur, İcra Vekilleri, yani. Bakanlar 
Kurulunun Kararivle yapılmalıdır. Yani bunun 
getirilmişi olmasını doö-ru olarak karşılamak im
kânı voktur. Bunun Bakanlar Kurulu Karan 
ile yapılmasında büvük faydalar ve emniyet un
suru mevcuttur. Bakanlar Kumlu Karan ile 
yapıla,ca,k. Resmî erazetede nesredilecftk. aleyhi
ne yarffi mercilerine müracaat edilebilecek; o 
sistem daha doorudur. Eğer bunun daha üstün 
bir gerekçesini Komisyon izah etmediği takdir
de. bövle vata.ndas hürrivetivle, vatandaş hür-
rivetmin özü il* doorudan doğruya ilgili olan 
bu fıkranın kaldırılması lâzımdır. 

Saygılanmla. 

BAŞKAN — Sayın Cop. 
HALİL İBRAHİM COP (Bolu) — Muhte

rem arkadaşlar, müzakeresi yapılmakta olan 16 
ncı madde «Âfet bölgelerinde genel hayata mü
essir âfete uğrıyan afetzedelerden, bir yerden 
diğer yere nakledileceklerin, nakil esası hükme 
bağlanmış bulunmaktadır. 

Bendeniz, madde metninin 3 ncü fıkrası 
üzerinde görüşümü arz etmek ve Komisyondan 
bir sual sormak üzere söz almış bulunuyorum. 

Geçici Komisyon asıl kanundaki, bir yerden 
diğer yere nakledileceklere nakil ücreti olarak 
borçlanma şeklinde verilecek paralann fondan 
karşılanmasına dair 3 ncü fıkrada hüküm koy
muş bulunmaktadır. Aslında, fıkra hükmünün 
prensibini uygun mütalâa etmekteyim, Geçici 
Komisyonun koyduğu bu hükmü uygun görmek
teyim. Ancak, taşınma yeri âfet bölgesinin bu
lunduğu il sının dışında tesbit edildiği takdirde 
nakledilecek afetzedelerin taşınma masraflan-
nın âfetler fonundan karşılanması, hükme bağ
lanmış bulunmaktadır. Maddenin bu metnine 
göre, afetzedelerin il sının içinde bir ilçeden di
ğer ilçeye nakli gerekebilir ve bu da bir masrafı 
icabettirir. Bu takdirde afetzedelerin nakli için 
madde, masraflarını karşılamak üzere bir hü
küm getirmemektedir. Sadece, afetzedeler il sı
nırı dışında bir yere nakledilecek ise nakil mas-
raflannm âfetler fonundan karşılanması hükme 
bağlanmaktadır. Halbuki, kanaatimce il sının 
içinde fakat bir ilçeden diğer ilçeye mühimce 
masrafı gerektiren bir nakilde de afetzedenin 
durumunu nazan itibara almak gerekir kanaa
tindeyim. Gerçekten kanunun muaddel 16 ncı 
maddesinde bu husus, il dahilindeki ilçeden di
ğer ilçeye nakledilecekleri 1 000 lira borçlandır
ma, dışanya nakledilecekleri de 2 000 lira borç
landırma konusunda daha geniş bir hüküm ge
tirmekte iken, bu hususu bilmiyorum Sayın Ge
çici Komisyon nasıl mütalâa etmiştir, burada na
zarı itibara alınmamıştır. Komisyon bu hususta
ki görüşünü lütfederse, buna göre değiştirge 
önergesi verip vermemek hususunda karar ver
mek üzere, Yüce Heyete mâruzâtta bulundum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Kırbaşlı, buyurun, 

FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Pek muhte
rem arkadaşlar, ufak bir hususu huzurunuzda 
izah etmek için geldim. 
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Şimdi maddenin metninde, âfete uğnyanla-
rm nakilleri, belediye ve köy sınırları dışında 
yapıldığı takdirde ilk taşınma masraflarına ait 
zaruri masrafları karşılanmak üzere istiyen aile
lere ilçe sınırları içindeki yer değiştirmelerinde 
1 000 lirayı, ilçe sınırları dışında da 2 000 lirayı 
on yıl vâde ile, nasıl alınacağı verileceği, son 
fıkrada da bunların faizsiz olarak kendilerine 
verileceği düzenlenmiştir, işin enteresan tarafı, 
ancak yerleştirilen.... 

KEMAL NEBÎOĞLU (Tekirdağ) — O eski 
metinde, yeni metinde yok. 

BAŞKAN — Sayın Kırbaşlı, arkadaşlarımı
zın itirazını mucibolan nokta, bu kanunun met
ni değişmiş olduğu cihetle, zatıâlinizin eski met
ne istinadederek beyanda bulunduğunuz kanaa
ti içinde mütalâa edilmektedir. Yeni metinde 
şimdi zikretmiş olduğunuz hususlar telâfi edil
miştir. 

FAÎK KIRBAŞLI (Devamla) — Hayır efen
dim, benim burada işaret etmiş olduğum husus 
yeni metinde de olan bir husustur. 

KEMAL NEBÎOĞLU (Tekirdağ) — Hayır, 
yeni metinde öyle bir hüküm yok, o eski metin
dedir. 

FAÎK KIRBAŞLI (Devamla) — Yeni me
tinde şu var efendim; «yerleştirilen bu aileler
den konut kredisi verilenlere, o tarihte geri ka
lan borçlan konut kredisine ilâveten tahsil edi
lir.» denilmektedir. 

HASAN LÂTİF SARIYÜCE (Çorum) — 
Kaldırıldı o fıkra. 

FAÎK KIRBAŞLI (Devamla) — Bu fıkra 
da mı kaldırıldı efendim? 

BAŞKAN — Zatıâlinize göndereyim 16 ncı 
maddeyi, yeni metinde, lütfen okuyun. 

FAÎK KIRBAŞLI (Devamla) — Lütfedin 
Reis Bey, eğer yoksa mesele yok. Çünkü okunuş 
tarzına göre... 

BAŞKAN — Burada okunan metin en yeni 
olan metindir, Sayın Kırbaşlı. Divan Kâtibi ar
kadaşımızın okumuş olduğu metin en son bası
lan ve Geçici Komisyon tarafından değiştirilmiş 
bulunan metindir. Okuyunuz, lütfen... 

FAİK KIRBAŞLI (Devamla) — Okudum, 
tamam efendim, çok teşekkür ederim. Bu vazi
yet karşısında söylenecek bir şey yok. 

BAŞKAN — Sayın Gürer, buyurunuz efen
dim. 

MUSL1HİDD1N GÜRER (Sakarya) — Muh
terem Başkan, muhterem arkadaşlarım; müza
keresini yapmakta olduğumuz 16 ncı madde üze
rindeki görüşlerimi kısaca şöyle toplamak isti
yorum. 

Muhterem arkadaşlar, şimdi bu madde üze
rinde görüşen arkadaşlarımızın görüşmelerinin 
ışığı altında iki prensip ihtilâfı doğmaktadır : 

«1. Toplu veyahutta dağınık olarak yapıla
cak nakiller il sınırı dâhilinde olduğu zaman na
sıl hareket edilmesi lâzımdır, 

2. Umumi âfetlerde il sınırı haricine nakil 
olduğu zaman nasıl hareket edilmelidir. 

Aynı zamanda bu nakillerde belediye ve köy 
hudutları dâhilinde olanlara para verilmeli mi
dir, verilmemeli midir, 

Sonra, il sınırı haricine gidenlere mi yalnız 
para verilmelidir?» tezleri bu maddede kendisi
ni göstermiş ve arkadaşlar da bu ışık altında gö
rüşlerini arz etmişlerdir. 

Şimdi bendeniz, şahsi görüşümü ifade etmek 
istiyorum : 

Muhterem arkadaşlarım, bir defa burada 
genel hayata etkili âfetler için Bakanlar Kurulu 
karan alınması gayet yerindedir. Ama, yalnız 
nir belediye veyahutta il sının içindeki âfetler 
için ise artık Bakanlar Kurulu karanna lüzumı 
olmadığına kaaniinı. işin müstaceliyeti ve zaru
reti bakımından, bu maddede tedvin edilmiş 
olan şekilde, yani, içişleri ve imar ve iskân Ba
kanlıklarınca müşterek hazırlanacak olan ka
rarname gereğince bunların tesbitinde, madde
de olduğu gibd, büyük fayda görmekteyim. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi âfet dolayı-
siyle il dâhiline ve il hâricine yapılacak toplu 
nakillerde âfetler fonundan ne gibi yardım et
melidir veyahutta yardım etmemeli midir hu
susundaki. görüşlerimi şöyle özetlemek istiyo
rum. 

Şimdi, köy ve belediye sınırlan içinde ola
cak olan âfet neticesindeki nakillerde, aynen 
kanunun maddesinde derpiş edildiği gibi, ayri-
yeten âfetler fonundan bir para verilmesine lü
zum olmadığı kanaatindeyiz. Çünkü, zaten âfet 
olduğu anda devletin bütün gücü, vesaiti, yar
dımı, eli oradadır. Yani, uzak bir mesafeden,. 
başka bir uzak mesafeye nakli diye bir mevzu 
yoktur. Bütün vesaiti, bütün her şeyi orada ol
duğuna göre, böyle bir nakil anında bütün im-
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kânlarını kullanmak suretiyle esasen devlet ya
nındadır. 

Şimdi, buna ayriyeten âfetler fonundan bir 
para vermek yerinde olmaz. Ama, il hârici ola
cak olan toplu nakillerde ise hakikaten âfetler 
fonundan bir para verilmesi yerindedir. Çünkü 
artık bir nevi sıla başlamıştır, bir nevi gurbet 
başlamıştır, bir nevi artık toprağından ayrılma 
başlamıştır. Bu felâketli anda devletin benliği 
ve eh o vatandaşın yanında olmalıdır. Onun için 
il sınırına girecek olan afetzedelere toplu na
killerde muhakkak para verilmesi faydalıdır, 
onun için bu hususun ayniyle kabulünüzde bü
yük fayda görürüm. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Sarıyüce, buyurun. 

HASAN LÂTİF SARIYÜCE (Çorum) — 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Âfete mâruz kalmış olan meskûn yerlerin 
toplu veya dağınık olarak bir yerden başka bir 
yere nakli hususunda hüküm getiren bu 16 ncı 
maddede; «İçişleri, Maliye, Bayındırlık, Sağlık 
ve Sosyal Yardım, Tarım, Millî Eğitim, Sanayi, 
İmar ve İskân ve Köy İşlerine bakan bakanlık
lar mütehassıs temsilcilerinden kurulacak bir 
komitece incelendikten sonra karara bağlanır.» 
diyor ki, bir hayli bakanlık burada zikredil
miştir. Bu bakanlıkların arasında konuyla di-
relct olarak alâkası olanlar vardır, alâkası ol-
mıyanlar vardır. 

Çeşitli yönlerden bir iskân sahasının ince
lenmesinde ve karara bağlanmasında isabet var
dır. Ancak, çeşitli bakanlıklar temsilcisinin bir 
araya getirilmesi ve bunlara ayrıca yolluk ve 
saire gibi ücretlerin ödenmesi bakımından bu 
kadar geniş bir temsilci grupunun incelemelere 
gönderilmesi bence sakıncalıdır. Meselâ, Mali
ye Bakanlığı temsilcisinin bu heyete dâhil ol
masını ankyabilmek müşküldür. Eğer iş para 
meselesiyle alâkalıysa, zaten oraya gidecek he
yet bu para bakımından işin hesabını, kitabını 
yapacak ve devlete, hükümete gerekli teklifi 
getirecektir. Para meselesi, Maliye Bakanlığının 
temsilcisinin oraya gitmesi meselesi değil, bir 
bütçe imkânı meselesidir. Bütçeyle doğrudan 
doğruya alâkalıdır. Onun için Maliye, hattâ 
içişleri Bakanlığı temsilcisinin oraya gönderil
mesinde bence bir hikmet görünmüyor. Bayın

dırlık, Sağlık ve Sosyal Yardım, Tarım, Millî 
Eğitim, Sanayi, imar ve İskân ve Köy İşleri 
bakanlıkları temsilcilerinin oraya gönderilme
si yeter de artar bile. Benim kanaatime göre, 
buradan bilhassa Maliye ve İçişleri Bakanlık
ları temsilcilerinin behemahal bu temsilciler 
grupundaıı çıkarılmasında zorunluk vardır. 

16 ncı maddenin 2 nci fıkrası, getirdiği esas 
bakımından, bizce yerindedir. Yani, il dâhilin
de nakledilecek toplulukların Bakanlar Kurulu 
karariyle değilde İçişleri ve imar ve İskân Ba
kanlıklarınca karar verilmesi yerindedir, işin 
sürati bakımından uygundur. Çünkü, böyle nak
ledilecek köyler; zannettiğime göre; imar ve 
iskân Bakanlığınca tesbiti yapılan ve nakli 

' icabeden köy sayısı yüzden fazladır. Bunlar 
senelerdenberi Bakanlar Kurulunun kararını 
beklemektedirler. Bakanlar Kurulunun kararlan 
çeşitli sebeplerle biraz daha geç çıktığıdan işin 
uzamasına sebebolmaktadır. Binaenaleyh, iki 
bakanlığın karar vermesi bizce, hukuken bir 
sakınca yaratmamaktadır. 

Yalnız bu 2 nci fıkra; ifade bakımından muğ
laktır. Çünkü şöyle denilmektedir. «Ancak, bu 
toplu nakiller aynı belediye ve köy sınırları 
içinde ise Bakanlar Kurulu kararına lüzum kal
maksızın içişleri ve imar ve İskân bakanlıkla
rınca müştereken yapılır.» Yani, bu karar mı 
müştereken verilecektir, yoksa nakil işleri mi 
müştereken yapılacaktır? Yani, iki bakanlık ta
rafından mı masraflar tekabbül edilecektir, 
ödenecektir? Bu izaha muhtaçtır. Bizce, bu 
ibarenin «içişleri ve imar ve İskân bakanlık
larının müşterek karariyle yapılır.» şekilde bir 
vuzuha kavuşmasına ihtiyaç vardır. 

Taşınmayı da, «âfet bölgesinin bulunduğu 
il sınırlan dışında tesbit edildiği takdirde afet
zedelerinin taşınmasiyle ilgili giderler imar ve 
iskân Bakanlıklarınca âfetler fonundan karşı
lanır.» Yani, burada bir ayının yapılmış, eğer 
il huduttan dâhilinde bir taşınma yapılıyorsa 
bunun masrafını afetzedelerin kendileri çeke
cekler, il dışına bir taşınma yapılıyorsa bu
nun masrafını Hükümet ödiyecektir. Neye gö
re bu şekilde bir ayınm yapılmıştır, hangi 
kıstas ele alınmıştır? Bu, izaha muhtaç bir key
fiyettir. il içinde nakille, il dışındaki nakil bir 
ölçü olamaz, öyle iller vardır ki, meselâ vi
lâyetin bir ucuyla diğer ucu 300 kilometreden 
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daha fazla mesafe tutmaktadır. Yine öyle il
ler vardır ki ikisinin bir ilden arası 30 - 40 ki
lometrelik bir mesafede tutar. Bizce bu, il 
içerisinde veya il dışarısına nakil için bir ölçü 
olamaz. Bir mesafe konmalıdır. Şu kilomet
reden, bu kilometreye kadar olursa âfetzedele-
rin kendileri çeker. Şu kilometreden, bu kilo
metreye kadar olan mesafeye nakil yapıldığı 
takdirde veya bunun üstünde bir nakil yapıl
dığı takdirde bunun masrafını Devlet öder, 
karşılar şeklinde bir hükmün getirilmesinde 
zaruret vardır. Yani, bir köyü vilâyetin bir 
ucundan alacaksın, öbür ucuna götürecek
sin, meselâ 100 kilometre uzağa götüreceksin, 
bunun masrafını afetzede kendisi çekecek. 

Meselâ Ankara'nın, yahut da Yozgat'ın bir 
köyünü 10 kilometre uzaktaki Ankara'nın bir 
bölgesine iskân edeceksin, bunun masrafını 
da Devlet çekecektir. Bu, gayriâdil bir du
rumdur, müdafaa edilecek tarafı da yoktur. 

Binaenaleyh, bu maddenin 3 ncü fıkrası
nın, şu ibaresinin metinden bilhassa çıkarılma
sında şiddetle zaruret vardır. «Taşınma yeri 
âfet bölgesinin bulunduğu il sınırları dışında 
tesbit edildiği takdirde...» ibaresi çıktığı tak
dirde, o zaman ilden ile veya il içerisinde yapı
lacak nakillerde de masrafı Devlet deruhde ede
cek mânası çıkar ki, böylelikle hem âdil bir 
hüküm, hem de bütün afetzedeleri tatmin ede
cek bir neticeye bağlanmış olacaktır. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Zeytinoğlu, buyurun 
efendim. 

AZİZ ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Muhte
rem arkadaşlarım, bu madde nakilleri icabeden 
topluluklardan bahsettiğine göre, bendeniz fe
lâketlerin her sahnesine mâruz kalmış, yangı
nına, depremine ve su taşkınlarına mütaaddit 
defalar mâruz kalmış, bir beldenin milletvekili 
olarak şunu arz etmek isterim ki, bu maddeyi 
naklolacak kimselere ne kadar yardımcı ola
cak şekilde çıkarabilirsek o kadar faydalı olur. 
Hakikaten bugün, Hükümetimiz bütün bu fe
lâketzedelerin yanında ve büyük yardımlar 
yapmaktadır. Ama her ne olursa olsun, yine 
yardımlar gayet tabiî eksik olmakta, bu felâ
ketzedelerin bütün icaplarını yerine getireme
mektedir. Hükümet de esasen bunu düşüne-
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rek, tasarısında yer vermiştir. Bendenizin 
üzerinde durmak istediğim husus şudur. Hü
kümet yardımı yaparım, ama o felâketzedele
rin her derdine deva olamam diye naklolan 
kimselerin oradaki ihtiyaçlarını karşılıyamam 
düşüncesi ile Hükümetin teklifinde yer alan 
birtakım yardımları maalesef Geçici Komisyon 
almamıştır. Hem de bu yardımlar bilâkaydü 
şart karşılıksız değil, bir vadeyle faizsiz. Borç
landırma suretiyle, Hükümetin teklifi olan 
1 000 ve 2 000 liralık yardımları maalesef Ge
çici Komisyon almamıştır. Onun için bende
niz bu maddenin sonuna Hükümet teklifindeki 
1 000 ve 2 O00 lira tekliflerinin yer almasını 
bilhassa rica edeceğim, hakikaten çok yerinde 
olur, hatta mümkün olsa da bunu borçlan
dırmak suretiyle değil, hibe suretiyle yapsak 
daJha iyidir. Hükümet teklifinde, her halde 
bunu mümkün görmemektedir M, on yıl vâ
deyle ve faizsiz olarak getirmiştir. Geçici Ko
misyon maalesef hiç bunları nazarı itibare al
mamıştır. 

Bendenizin ricam, Hükümetin teklifi veç
hile, bu maddenin sonuna 1 O00 ve 2 000 lira
nın toplu olarak nakledilecek ailelere ufak da
hi olsa hem işi bakımından, hem geçimi bakı
mından, çoluğunun çocuğunun mektep leva
zımı bakımından, her bakımdan bir yardımını 
yapılması için önerge vereceğim. Çünkü, felâ
ketzede demek hiçbir şeyi kalmamış, yangın
dan çıkmış, su taşkınına mâruz kalmış insanlar 
demektir. Bunlara bu yardımın, ufak da olsa, 
verilmesi çok yerinde olur kanaati ile arz eder, 
teklifimin kabulünü rica eder; hürmetlerimi su
narım, arkadaşlar. 

BAŞKAN — Sayın Orhon. 
Açık oylamada oylarını kullanmamış arka

daşlarımız lütfen oylarını kullansınlar. 
HAMDİ ORHON (Trabzon) — Muhterem ar

kadaşlar, evvelâ bâzı arkadaşların temas ettiği 
nokta üzerinde durmak isterim. 

Benim anladığım, bir vilâyetin içerisinde bir 
köyde veya bir belediye sınırları içerisinde bir 
âfet vukubulduğu zaman imar ve İskân Bakan
lığı, mahallî vasıtalarla valilerin bunları kolay
lıkla nakledeceğini düşünerek masraftan içtina-
betmiş olacak ki, burada bir nakil masrafını ka
bul etmemiştir. Bu Yüce Meclisin takdirine kal
mıştır. Ama, bir vilâyetten başka bir vilâyete 
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nakildeki büyük külfeti dikkat nazarına alarak, 
âfet fonundan bunların bütün masrafım karşılı-
yacağmı metne koymuştur. Benim anladığım bu, 
ama aynı vilâyet içerisinde de Yüce Meclis, 
bu fondan faydalanarak nakil masraflarını öde
sin diye bir karar alırsa o mesele halledilir. 

Benim üzerinde durmak istediğim şu; şimdi 
16 ncı maddenin matlabına bakınız, «Âfet böl
gelerindeki bir topluluğun kaldırılarak başka 
yerlere taşınması...» Metin bu değildir. Metin; 
yerleştirmek maksadiyle nakildir. Nakil derse
niz tek başına, nakil demek, alıp bir taraftan, 
Varto'da olduğu gibi, iskenderun'da, Ankara'
da, şurada, burada misafir etmek demektir. Esas 
metin, Bakanlar Kurulu Anayasanın 18 nci 
maddesinin 2 nci fıkrasına tam mutabık olarak, 
yerleştirme kararı alacak. Bir felâket bir yerde 
vâki olmuştur, onu alacak başka bir yere yer
leştirmek maksadı ile nakledecek. Metnin mat-
lâbı ile içi bir değil. Biri bu. 

İkincisi; ikinci fırkada, «Ancak bu toplu 
nakiller.» diyor. Oamaz toplu nakil. Bu da nok
san. Yerleştirmek maksadiyle yapılan bu toplu 
nakiller, diyeceksiniz. Yarın masraf ödiyemez-
siniz. Eğer bunlar divanın vizesine tabi ise bu 
masrafları ödiyemezsiniz. Nakil diyor, çünkü. 
Halbuki birinci fıkrada, yerleştirme maksadı 
ile Bakanlar Kurulundan karar istihsal edecek
tir imar ve iskân Bakanlığı. Binaenaleyh, ge
rek matlabm ve gerekse, bâzı arkadaşlar «an
cak» diyor, ancak dediniz mi yukarıya matuf
tur, yukarıya matuf olamaz. Çünkü, «Ancak bu 
toplu nakiller» diyor. Nakil demek muvakkat 
bir şeydir, yerleştirme maksadını tazammun et-
miyen bir nakle Hükümet para sarf edemez. 
Binaenaleyh, «Ancak, yerleştirmek maksadı ile 
bu toplu nakiller veya kısmen nakiller» demek 
lâzımdır. 

Üçüncüsü de: Matlabı; «Âfet bölgelerindeki 
bir topluluğun kaldırılarak başka yerlere yer
leştirilmek maksadı ile taşınması» şeklinde mat
labı da düzeltmek lâzımdır. Yüce Meclisin ve 
Komisyonun dikkatine arz ederim. 

BAŞKAN — Komisyon adına Sayın Yılmaz, 
buyurun. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUSTAFA 
KEMAL YILMAZ (Ankara) — Saym Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; 

I Bâzı arkadaşlarımızın da temas ettiği gibi, 
maddenin dikkatle okunması halinde, madde çok 
sarihti?. 

Birincisi; mevcut topraklarından ayırmadan 
ilgili olduğu bölgede yerleştirilmesi halinde 
her hangi bir toprağı veya topraktan ayrılması 
mevzuubahis değildir, yalnız köyün veya kasa
banın nakli keyfiyetidir ki, bu takdirde Bakan
lar Kurulu kararına lüzum ve zaruret görülme
miş, iki bakanlığın müşterek mütalâası ile na
killeri temin edimiştir. Ancak, topraklarından 

I ayrılması yani, kendi il sınırları dışında bir böl
geye taşınması halinde, bu takdirde Bakanlar 
Kurulunun kararma lüzum ve zaruret duyul
muştur. Zira, âfet bölgesinde bulunan felâketze
deler kendi il sınırı dışına çıkmak suretiyle bir 
toprak bahis mevzuudur, bir yer bahismevzuu-
dur, bu takdirde Bakanlar Kurulu kararma za
ruret görülmüştür. 

İkincisi, il sınırı içinde olduğu takdirde, bi
lindiği üzere her hangi bir bölgede bir felâket 
vukubulduğu tadkirde o bölgenin idarecisi, va
lisi, kaymakamı Devlet kuvvetiyle birlikte se
ferber olmuştur, olmak mecburiyetindedir. Ka
nunun, daha önce kabul buyurmuş olduğunuz 
maddeleri gereğince, bütün mesuliyet idareci
lere aittir. Her türlü vasıta ve imkânlarla... Bu 
takdirde, kendi vilâyet sınırları içerisinde olan 
nakillerde bu imkânlar düşünüldüğü için ayrı-, 
ca bir ücret verilmesi bahis konusu olamaz. 
Çünkü, Devletin, o vilâyetin valisi kendi salâ
hiyeti dâhilinde bulunan vasıtaları kullanmak 
suretiyle bir kazasından, bir köyünden diğer bir 
köyüne rahatlıkla aktarabilecek demektir. Ama 
il sınırını taştığı takdirde. Bu takdirde nereye 
gideceği, o felâket bölgesindeki bir kısım insan
ların başka bir vilâyete, daha başka bir kısım 
insanların da başka bir vilâyete gitmesi bahis 
konusu olduğu için bu nakillerin de fondan 
ödenmesi keyfiyeti düşünülmüştür. 

Muhterem Aziz Zeytinoğlu arkadaşımızın ifa
de buyurduğu miktarın konmamasından kasıt 
budur, muhterem arkadaşlarım. Eğer biz muay
yen bir miktarı, daha doğrusu muayyen miktar
lara saplandığımız takdirde, nakledilecek bu 
vatandaşlar uzak bir mesafeye gidecekse, veri
lecek olan, farzımuhal daha önceki teklifte ol
duğu gibi, 1 000 lira veya 2 000 lira gibi bir 
miktarla o vatandaşın o yerleşme mıntakasma 
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gitmesi umumiyetle mümkün olamamaktadır. 
Nitekim, İmar ve İskân Bakanlığı son felâ
kette de bunu tesbit etmiş bulunmaktadır. Var
to'dan alman bir vatandaş Eskişehir'e kadar 
gönderildiği takdirde, bütün ailesiyle birlikte, 
2 000 lira gibi bir miktarla taşınamıyaoağı 
açıktır. Buna mukabil Varto'nun yanından 
alırsınız Bitlis'e, Siirt'e gönderirseniz belki bu 
miktar yetebilir, ama Varto gibi bir yerden 
Eskişehir, Konya, İstanbul, İzmir, Aydın gi
bi mmtakalara gönderdiğiniz takdirde bu mik
tar elbette yetmez. Yetmiyeceği içindir ki, bu 
fondan yardım miktarı tamamen takdire terk 
edilmiş bulunmaktadır ki, bu, felâketzedelerin 
daha lehine görülmüştür. Arz ederim, saygılar 
sunarım. 

AZİZ ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Sayın 
Başkan, yerimden kısa bir maruzatım var, 
müsaade buyurursanız. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
AZİZ ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Hükü

metin getirdiği tasan, (istiyenlere Hükümet 
nakdî yardım yapacaktır, istemiyenleri de yi
ne Hükümet nakledecektir.) şeklindedir. Ben
denizin de teklifim bu, istiyenlere nakit vere
lim, istemiyenleri de Hükümet nakletsin, Hü
kümet teklifi ve bendenizin teklifim, istiyen
lere nakit verelim, istemiyenleri de Hükümet 
nakletsin.. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
HASAN LÂTİF SARIYÜCE (Çorum) — 

Sayın Başkan, eğer müsaade buyurursanız be
nim de sayın komisyondan bir sorum var.. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Sarıyüce. 
HASAN LÂTİF SARIYÜCE (Çorum) — 

Efendim, sayın komisyon sözcüsü, il içerisin
deki nakil masraflarının vilâyetin kendi imkân
larından istifade etmek suretiyle o ilin valisi 
tarafından yapılacağını beyan buyurdular, eğer 
yanlış anlamadı isem.. Bu kanuna göre vaziyet 
böyle değil, yardım yapılmıyor.. Çünkü kanun 
(11 içerisindeki nakilleri Devlet deruhde et
mez.) dediğine göre vali böyle bir nakil 
yapsa bile o il içindeki felâketzedelerin nakli 
için yaptığı masrafı alamıyacaktır. Binaen
aleyh, il içi ve il dışı diye ayırmıyalım, her 
ikisini de Devlet deruhde.etsin. Bu hususun 
daha iyi olduğu kanaatindeyim. Acaba sayın 
komisyon ne düşünürler? 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Yılmaz? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUSTAFA 

KEMAL YILMAZ (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlarım, bildiğiniz gibi bu maksat için ko
nan fon muayyendir. Bu fondan yedirme, içir-
me bahis konusudur, iskân bahis konusudur, 
nakil bahis konusudur, muvakkat inşaat, dai
mî inşaat bahis konusudur. Eğer biz, bu fondan 
her türlü masrafları karşılamaya kalkarsak da
ha başlangıçta bu fonu tüketmiş oluruz ve ha
kikaten felâketzedenin asıl işine yanyacak 
daimî iskân için bir fayda temin edemeyiz. 
Bu bakımdan, komisyonumuz böyle ufak te
fek masrafları umumiyetle bölgesine, daha 
doğrusu idare âmirinin tasarrufuna bırakmış, 
asıl hakikaten karşılanması müşkül olan mas
rafların da fondan karşılanmasını düşünmüştür, 
bu maksatla bu madde konulmuştur.. 

İkincisi; istiyene para verilsin, keyfiyeti de 
umumiyetle tatbikatta suiistimallere yol açmış
tır.. Ben falan vilâyete gideceğim, diye para 
istemiştir ve fakat o vatandaş parayı aldığı 
halde maalesef gideceği yere gitmemiştir, bu da 
dedi - kodulara yol açmıştır. Bunun için tama
men bu, istek üzerine para tahsisi keyfiyeti 
kaldırılmıştır, Ulaştırma Bakanlığı ve sair bu 
amaçla çalışan kurumlara fondan ödenmesi key
fiyeti düşünülmüştür, bu madde bu maksatla 
tedvin edilmiştir.. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Nebioğlu. 
KEMAL NEBİOĞLU (Tekirdağ) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; sayın komisyon 
sözcüsü, 16 ncı maddede getirilmiş bulunan 
unsurların neden ileri geldiğini ifade buyur
dular.. Biz, bu ifadelerde bir çelişi gördüğü
müz için söz almış bulunuyoruz.. 

Daha önce Anayasanın 93 ncü maddesi ge
reğince, Cumhurbaşkanlığınca kanun tasarısı 
Yüce Meclise gönderilmeden evvel, meclislerden 
geçmiş bulunan 16 ncı maddeye baktığımız 
vakit, âfete uğrayanların nakillerinde belediye 
veya köy sınırları dışına yapılan taşınmalar ile, 
belediye veya il hudutları içindeki taşınmalara 
ait hükümler ayrı ayrı vaz'edilmiş bulunmak
tadır. Sayın Komisyon Sözcüsü, il hudutları 
içinde yapılacak nakillerde valilerin kendi im-
kânlariyle bu nakilleri yapacağını, bu sebeple 
İmar ve İskân Bakanlığı nezdinde tesis edilmiş 
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bulunan fondan bir sarfiyatın icabetmediğini | 
ifade ettiler. 

İki işlem vardır: Birisi il hudutları içinde 
nakil mevzuubahistir, bir diğeri, il sınırlan 
dışına nakil mevzuubahistir. Her ikisin deM 
müşterek unsur nakildir. Bir yerden başka bir 
yere yerleştirmedir. Bir yerden bir diğer yere 
yerleştirmede il hudutları için ayrı hükümler 
getireceğiz ve bu hükümler valiliğin kendi im
kânları içindeki araçlardan istifade etmek su
retiyle bu husus yerine getirilecek, il sınırları 
dışına taşıldığı takdirde ise, gerekli para tmar 
ve iskân Bakanlığınca tesis edilmiş bulunan fon
dan sarf edilecek. Aradaki birbiriyle çelişi ha
linde bulunan bu hükmün düzeltilmesi lâzınıge-
lir. Bu sebeple de 16 ncı maddenin 3 ncü fıkra
sındaki (Taşınma yeri, âfet bölgesinin bulun
duğu il sınırları dışında tesbit edildiği takdir
de afetzedelerin taşınması ile ilgili giderler 
tmar ve İskân Bakanlığınca âfetler fonundan 
karşılanır.) fıkrasının küçük bir değişikliğe 
talbi tutulmak suretiyle (İl sınırları içinde veya 
dışında nakiller mevzuubahsolduğu takdirde 
bunların giderleri imar ve iskân Bakanlığınca 
âfetler fonundan karşılanır.) şekline ifrağ et
mek mecburiyetindeyiz. Daiha sonra gelecek 
olan ek madde 6 da da göreceğimiz gibi; (832 
sayılı Sayıştay Kanunu hükümlerine tabi değil
dir..) diye bir hüküm getirilmektedir. Bir yan
da valilerin yaptığı, ki her halde yapılacak olan 
nakil muayyen araçlarla olacaktır ve onlar içm 
de bâzı ödemelerde bulunulacaktır. Binaenaleyh, 
bunlar için ayrı imar ve iskân Bakanlığınca te
sis edilmiş bulunan fondan yapılacak olan öde
meler ayrı şekilde mütalâa edilmemesi her iki
sinin de aynı fondan ödenmesi gerekir kana
atindeyiz ve bu yolda da bir değişiklik önergesi 
verdik, bu önergeye de iltifat edilmesini rica 
ederim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — 16 ncı madde üzerinde başka 
söz istiyen?... Yok. Madde üzerinde verilmiş 
bulunan değişiklik önergelerini, aykırılık sıra
sına göre okutuyorum. 

Başkanlığa 
16 ncı maddenin 3 ncü fıkrasının aşağıdaki 

şekilde tadilini teklif ederim. 
Tekirdağ 

Kemal Nebioğlu j 

i «Afetzedelerin taşınması ile ilgili giderler, 
imar ve iskân Bakanlığınca âfetler fonundan 
karşılanır.» 

Sayın Başkanlığa 
16 ncı maddenin 3 ncü fıkrasındaki, «Taşın

ma yeri âfet bölgesinin bulunduğu il sınırları 
dışında tesbit edildiği takdirde.» ibaresinin me
tinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. Say
gılarımızla. 

Maraş Çorum 
Hüseyin Yaycıoğlu Hasan Lâtif Sarıyüce 

Sayın Başkanlığa 
16 ncı maddenin 2 nci fıkrasının şu şekil

de değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Çorum 

Hasan Lâtif Sarıyüce 

«Ancak bu toplu nakiller aynı belediye ve 
köy sınırları içinde ise Bakanlar Kurulu kara
rma lüzum kalmaksızın içişleri ve imar ve İs
kân bakanlıklarının müşterek karariyle yapı
lır.» 

Sayın Başkanlığa 
16 ncı maddenin 1 nci fıkrasının üçüncü 

satırında geçen, «içişleri, maliye» sözlerinin me
tinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Maraş Çorum 
Hüseyin Yaycıoğlu Hasan Lâtif Sarıyüce 

Sayın Başkanlığa 
16 ncı maddenin sonuna Hükümet teklifin

deki yardım miktarları olan 1 000 ve 2 000 li
ranın verilmesi hususunun konulmasını arz ve 
teklif ederim. 

Eskişehir 
Aziz Zeytinoğlu 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Âfetler kanunu tadil ta

sarısının 16 ncı maddesinin dördüncü satırında 
imar ve iskân ve ibaresinden sonra yer alması 
gereken, «köylerde» deyimi zuhulen basılma-
mıştır. Bu deyimin, tasarıdaki söz konusu yere 
dâhil edilmesini arz ederim. 

Komisyon Başkanı 
Ankara 

Mustafa Kemal Yılmaz 
BAŞKAN — Önergeleri teker teker okutup 

oyunuza sunacağım. 
(Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğlu'nun 

I önergesi tekrar okundu.) 
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BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUSTA

FA KEMAL YILMAZ (Ankara) — Katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
Değişiklik önergesini Meclisin oyuna sunu

yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
önerge reddedilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sarıyüce 

ve Maraş Milletvekili Hüseyin Yaycıoğlu'nun 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUSTA

FA KEMAL YILMAZ (Ankara) — Katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
Değişiklik önergesini oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Reddedil
miştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sarıyüce'-

nin önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUSTA

FA KEMAL YILMAZ (Ankara) — Katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
Değişiklik önergesini oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Reddedil
miştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Maraş Milletvekili Hüseyin Yaycıoğlu ve 

Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sarıyüce'nin 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUSTA
FA KEMAL YILMAZ (Ankara) — Katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
Değişiklik önergesini oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Reddedil
miştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun 

önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUSTA

FA KEMAL YILMAZ (Ankara) — Katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
Değişiklik önergesini oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Geçici Komisyon Başkanı Ankara Millet

vekili Mustafa Kemal Yılmaz'ın önergesi tek
rar okundu.) 

BAŞKAN — önerge Komisyon tarafından 
verilmiş bulunduğu cihetle tekabbülü de muta-
zammındır. Bu sebeple önergeyi Meclisin oyu
na sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

16 ncı maddeyi kabul buyurulan bu değişik 
şekliyle oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... 16 ncı madde değişik bu şek
liyle kabul edilmiştir. 

Kıymet takdiri, parselleme ve dağıtma 
Madde 17. — Âfet gören yerlerde hasara 

uğrıyan kısımlar içinde bulunan taşınmaz mal
larla, yine aym yerde, üzerine bina yaptırılmak 
üzere imar ve iskân Bakanlığınca tesbit edilen 
taşınmaz malların kıymetleri aşağıdaki mad
delerde gösterildiği şekilde takdir ve tesbit 
edilir. (Yeniden yerleşme yapılmıyacak âfet 
yerlerindeki taşınmaz mallar için kıymet belge
si düzenlenmez.) 

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

Tescil sırasında, vergi kıymet ve vukuat bel
geleri aranmaz. 

BAŞKAN — 17 nci madde üzerinde Sayın 
Reşit Ülker ve Sayın Abdülbâri Akdoğan söz 
istemişlerdir. Başka söz istiyen?.. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Vazgeçtiniz. 
Buyurun Sayın Abdülbâri Akdoğan. 

ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Ağrı) — Sayın 
Başkan, muhterem'milletvekilleri; 17 nci mad
denin bendeniz son fıkrasına takıldım. Zira bu
rada der ki; «Bu kıymetlere göre taşınmaz mal
lar için birer kıymet belgesi tanzimine ve bu 
belgelerin sahiplerine verilmesi karşılığında 
sözü geçen taşınmaz malları Hazine adına tes
cil ettirmeye İmar ve iskân Bakanlığı yetkili-
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dir.» yani 1 numaralı köyde yaşıyan vatandaş, 
felâkete uğrıyan bir vatandaş 2 numaralı köye 
nakledildiği zaman, yahut 1 numaralı ilden 
2 numaralı ile nakledildiği zaman, asıl felâketin 
olduğu yerdeki çayırını, tarlasını, yani taşın
maz mallarını Devlet bir defa satmalacak, on
dan flonra Hazineye tescil edecek. Yani vatan
daş bir defa oradan istifade etmiş olacak. Bu, 
iyi, güzel, hoş bir şey, fakat ikinci köye, yahut 
ikinci ile taşındığı zaman oradaki vatandaşa 
verilmesi icabeden tarla, çayırın, yani taşınmaz 
bir malın hangi şartlar altında verileceği yazılı 
değildir. Bu bakımdan Sayın Komisyondan is
tirhamım; bunun vuzuha kavuşturulmasıdır. 
Bendeniz öteki maddelerini de teker teker oku
dum; bu hususu bünyesinde bulunduran hiçbir 
kayda rastlamadım. Bu bakımdan bunu ya izah 
sadedinde lütfetsinler bir aydınlığa kavuştur
sunlar, tutanaklara geçmek bakımından, yahut 
da ne şekilde düşünüldüğünü lütfen izah bu
yururlarsa memnun olurum. Saygılar suna
nım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUSTA

FA KEMAL YILMAZ (Ankara) — Efendim, 
eğer başka yere bu vatandaşlar nakledilecekse 
o yerdeki yerleşme mmtakaları veya kendileri
ne verilecek arazi istimlâk edilecektir, istimlâk 
edildiği takdirde, kendisinin terketmiş olduğu 
arsa ve yer, bittabi Devlete kalmaktadır. Eğer 
kendisi aynı bölgede kalıyorsa zaten buna lü
zum ve zaruret yoktur. 

Arz ederim Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen?.. Yok. Ol
madığına göre, 17 nci madde üzerinde verilmiş 
bulunan değişiklik önergesi de yok. 

17 nci maddeyi tasarıda yazılı olan şekliyle 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... 17 nci madde aynen kabul edilmiş
tir. 

Madde 18. — Bu kanuna göre âfet sebebiy
le İmar ve İskân Bakanlığınca lüzum görülecek 
yerlerin kadastrosu ilânların yapılmasına ve 
kadastro komisyonlarının kurulmasına lüzum 
kalmaksızın kadastro postalarına belediyece ve 
köy ihtiyar heyetince iki bilir kişi verilmek ve 
tasarruf tetkikleri, mahallî kadastro müdürü 
ve tapu memuru tarafından ifa olunmak sure
tiyle 2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tahrir Ka

nununa göre öncelikle Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğünce yaptırılır. 

Anlaşmazlıklar mahallî mahkemelerce hallo-
lunur. 

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 esas
lar dâhilinde yapılır. 

BAŞKAN — 18 nci madde üzerinde söz is
tiyen?.. Yok. 

18 nci maddeyi tasarı metninde yazılı olan 
şekliyle oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etaıiyenler... Aynen kabul edilmiştir. 

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 
mahallî maliye veya tapu teşkilâtından bir kişi
den, 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 tak
dir ettirilir. Teknik eleman bulunmıyan yer
lerde bu işlerden anlıyan bir kimse komisyona 
alınır. Komisyonlar mahallin en büyük mülki
ye âmiri tarafından teşkil edilir. Komisyonlar 
aralarında seçecekleri başkanın başkanlığında 
çalışır ve çoğunluğa göre karar verir. 

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 mahkeme
sinde dâva açılabilir. Dâvanın açıldığı tarihten 
itibaren, 8 gün içinde taraflar mahkemeye ça
ğırılırlar. Bu dâvalar basit muhakeme usulüne 
tabidir ve diğer dâvalara tercihli olarak görü
lür. Dâvanın açılması veya temyiz talebi, bu ka
nuna göre yapılacak işlemleri ve inşaat işlerini 
hiçbir suretle durduramaz. Bu dâvalar dolayı-
siyle, mahkemelerce ihtiyati tedbir kararı ve
rilemez. 
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BAŞKAN — 19 ncu madde üzerinde söz is-
tiyen?.. Sayın Şenyurf, Sayın Atagün, Sayın 
Gürer, Sayın Zeytinoğlu. 

Buyurun Sayın Şenyurt. 

ADNAN ŞENYURT (Erzurum) — Muhte
rem arkadaşlar, 19 ncu maddede yazıldığı üze
re, taşınmaz malların takdir bakımından ihti
lâf konusu olması halinde mahkemelerde ihtiya
ti tedbir kararına başvurulmıyacağı ifade edil
mektedir. Mademki, mahkemelerde ihtiyati ted
bir kararma başvurulmıyacak, ihtiyati tedbir 
talebinde bulunulmıyacak o takdirde daha ihti
yatlı bir harekette bulunmanın lüzum ve zaru
retine inanmaktayım. Şöyle ki, takdir komis
yonlarında teknik elemanın, üç kişiden ibaret 
takdir komisyonlarında bir teknik elemanın 
bulunacağı ifade edilmektedir. Teknik eleman 
bulunmadığı takdirde o mahalde, her hangi bir 
kimsenin alınabileceği yine ifade edilmiş ol
maktadır. 

Bu ihtiyati tedbir talebinde bulunmamak 
kaydı karşısında ihtiyatsız bir hareket olur gi
bi geliyor bendenize. Mahallinde teknik eleman 
bulunmadığı takdirde civar vilâyetlerden her 
hangi birisinden teknik elemanın temini, celbi 
mümkündür. Bu noktanın bu suretle ıslahı ci
hetine gidilmesini arz ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Atagün, buyu
run. 

MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Sayın 
Başkan, sayın arkadaşlarım, 17 nci maddenin 
birinci fıkranın son cümlesinde: «Komisyonlar 
aralarında seçecekleri başkanın başkanlığında 
çalışır ve çoğunluğa göre karar verir» ibaresi 
mevcuttur. Böyle bir toplantı ânında eğer bir 
sarahat bulunmaz ise komisyon üyelerinden bâ
zısı çekimser kaldığı hallerde komisyon ekseri
yeti bulamıyacağı için hukuk bakımından ya
rın ihtilâflar doğacaktır. 

Bendeniz kaleme aldım, ikmal edemedim, 
şöyle bir teklifte bulunuyorum; «Komisyon üye
leri bulundukları vazifenin ifasında çekimser 
oy kullanamazlar.» Bu hususun sarahate var
ması, tahmin ederim ki, istinkâf etmek bakı
mından ve bir de oylarında çekimser kalması, 
yani oy kullanmaması bakımından da mühim
dir. Tahmin ederim Hükümet ve komisyon da 
teklifimi kabul edeceklerdir. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Muslihiddin Gürer, buyu
run. 

MUSLİHİDDİN GÜRER (Sakarya) — Muh
terem arkadaşlarım, müzakeresini yapmakta ol
duğumuz 19 ncu madde de, bilhassa taşınmaz 
malların bedelleri hakkındaki ihtilâflar husu
sunda olduğu için, vatandaş hukukunu yakinen 
ilgilendirmektedir. Bu hususta üç kişilik bir 
komisyon kurulacağı ve bu üç kişilik komis
yonların kimlerden olacağı maddede tadadedil-
miş bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu mevzuda bir ta
nesi de hakikaten teknik eleman olarak komis
yonda bulunmaktadır ki, esasen kıymetini tak
dirde büyük rol oynıyacak olan bu kimsedir. 
Bu durum karşısında teknik eleman olmıyan 
yerlerde bu işlerden anlıyan bir kimseye âdeta 
bir idare yolunu seçmiş bulunmaktadır bu 
madde. Onun için bu işlerden anlıyan bir kim
se yerine, ilgili vekâletin bu anlarda kâfi de
recede diğer vekâletlerle de temas halinde bu
lunmak suretiyle teknik personel temin edece
ği bedihidir. Bu durum karşısında böyle bir 
komisyonda teknik elemana ihtiyaç mutlak za
ruret hâsıl olduğuna göre ve bu husus da ta-
dadedilmiş bulunduğuna göre, sayın komisyon
dan bu teknik elemanın hassaten idare yolu 
olarak temin edildiği, zikredildiği veçhile önün
de teknik elemanın bizzat bulundurulmasında 
büyük faydalar olduğu kanısındayım. 

Muhterem arkadaşlarım, ikinci ve üçüncü 
fıkralarında müddetler bakımından ve ilgilile
rin 10 gün ilândan sonra Asliye Mahkemelerine 
7 gün içinde müracaat edecekleri ve Asliye 
Mahkemeleri de basit mahkeme usulüne dayan
mak suretiyle 8 gün içinde tarafları çağırmak 
suretiyle derhal dâvayı rüyet edecekleri sara
haten belirtildiğine göre, hakikaten adalette su
retin sağlanması bakımından ve vatandaş huku
kunu yakinen ilgilendiren bedellerin tesbiti yö
nünden çok faydalı olduğu kanaatini taşımak
tayım. Bu ikinci ve üçüncü fıkraların aynen 
kabulünde müddetler bakımından büyük fay
dalar olacaktır. Böylelikle teknik eleman husu
suna tekrar değinerek sözlerimi bitirir saygılar 
sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Aziz Zeytinoğlu, buyu
run. 
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AZİZ ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Muh
terem arkadaşlarım, bu 19 ncu maddede iki hu
sus nazarı dikkatimi celbetti. 

Birisi; bu takdir heyetlerinin üç kişi olma
sı. Arkadaşlar, takdir heyetlerinin üç kişiden 
kurulması, aded bakımından azdır. Bunun biri
si mülkiyeden yani idareden, birisi maliyeden, 
birisi de ihtiyar heyetinden veya belediyeden 
olacak. Şmdi bir yerde asıl o yerin kıymetini 
bilen ne maliyeci ne de idarecidir. Asıl kıyme
tini bilen bu işlerle uğraşan halktır, halk kütle
leridir. O yerin alım - satımında bulunan yani 
tatbikatını yapan kimsedir, o yerin kıymetini 
bilen. Binaenaleyh bu üç kişiyi, bugün dahi 
öyledir, takdiri kıymet heyetleri, belediyeler ta
rafından teşkil edilen takdiri kıymet heyetleri
nin ekseriyeti belediye üyelerinden müteşekkil
dir, binanaleyh benim ricam bu üç kişilik he
yetin beş kişiye çıkarılması olacaktır. Yine bi
risi maliyeden olsun, birisi mülkiyeden olsun, 
yani idareden olsun ama üç tanesi de belediye
den olsun, belediye olmıyan yerlerde de ihtiyar 
heyetinden olsun. Yani bu işle uğraşan ve bu 
yerin kıymetini bilen kimselerden olsun. Onun 
için birinci ricam bu olacaktır. Üç kişinin be
şe çıkarılması ve belediyeden olacak bir kişinin 
veya ihtiyar heyetinden olacak bir kişinin üç 
kişiye çıkarılması. 

İkinci husus; arkadaşlarım bir felâket mm-
takasmda 7 gün içinde acaba müracaat olabi
lir mi? Yani tatbikat nasıldır? Bugün Eskişe
hir'de su basalı on gün olmuştur, çarşıda hiç 
kimsenin eli bir iş yapmaya değmiyor. Yani bir 
iş yapmaya dahi gidemiyor. Nerde kaldı ki, bü
tün vesaikini toplıyacak da mahkemeye gide
cek. Daha büyük felâketleri düşünelim, daha 
büyük depremleri düşünelim, daha büyük yan
gınları düşünelim. Belki mahkemeler dahi 7 
gün içinde kurulu olmıyacak. Binaenaleyh bir 
defa şunu, esasını kabul etmemiz lâzım; müd
det az, ikincisi de mahkemelerin kurulduğu ta
rihi nazarı dikkate almamız lâzım, mahkemenin 
bulunduğu zamanı nazan dikkate almamız lâ
zım. 

O, ilânlar, kıymet takdiri, 10 gün falan, 
iyi. Onları yapsınlar ama, bir vatandaş, felâke
te uğramış bir vatandaş 7 gün içinde mahke
me yok ise nereye müracaat edecek? Müracaat 
da etmediği takdirde hakkını kaybeder, Hazi
neye geçmiş olur. ilân edildi ama ben nereye 

müracaat edeceğim; mahkeme yok ortada. Bi
naenaleyh buraya bir cümle koymak lâzım; 
mahkemelerin kurulduğu tarihten itibaren, o 
felâket mıntakasında mahkemelerin kurulduğu 
tarihten itibaren veya mahkeme bulunduğu tak
dirde de, 7 gün çok azdır bir felâket mıntaka
sında, asgari bir ay ister, 30 gün içinde müra
caat etsin. Vatandaş zaten kendi menfaati ica
bı eğer mümkün ise bir günde de müracaat 
eder, mesele yok. Ama âzamisini takdir etme
miz lâzım. Hakkının, hukukunun ziyaa uğrama
ması için son haddini koyalım buraya. Son had
di de mahkemeler olduğu takdirde, mahkeme
lerin bulunduğu müddetten başlamak üzere 30 
gün. Yedi gün zaten, eğer mümkün ise bir gün
de de müracaat eder, yedi günde de eder, ama 
edemediği takdirde ne olacak? O vatandaşın 
hakkı ziyaa mı uğrasın? Ben onun için 19 ncu 
maddedeki bu iki hususu, bir, kıymet takdiri 
hususunu, diğeri de müracaat hususunu bu şe
kilde üçü beşe çıkarmak ve yedi günü de 30 gü
ne çıkarmak üzere, mahkemelerin kurulduğu ta
rihten başlamak üzere 30 güne çıkarılmasını arz 
ve teklif ediyorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Nebioğlu, buyurunuz 
efendim. 

KEMAL NEBİOĞLU (Tekirdağ) — Sayın 
milletvekilleri; 19 ncu madde 17 nci maddede
ki taşınmaz malların bedellerinin tesbiti ile il
gili iki hüküm getirmektedir. Hiç şüphesiz, âfe
tin meydana gelmesinden hemen sonra mevzuu-
bahis değil. Muayyen bir süre geçecektir, on
dan sonra 17 nci maddede zikredilen hususla
rın tesbiti yoluna gidildiği vakit 19 ncu madde 
işliyecektir. öncelikle komisyon üzerinde dur
makta fayda vardır. 

Komisyon gerek şehirler için, belediye hu-
dutlarmdaki değerlerin tesbitinde şehirler için, 
gerekse köyler için kurulacak olan komisyon 
üçer kişiden ibarettir. Köyler için kurulacak 
olan komisyonda köy ihtiyar heyetinden bir ki
şi, bir fen elemanı, maliye veya tapu teşklâtın-
dan bir kişiden müteşekkildir. Şehirlerde ise, 
köy ihtiyar heyeti yerine belediye meclisi üye
lerinden bir kişinin iştiraki ile yine üç kişiden 
teşekkül edecektir. Burada ağırlık merkezini 
Hükümetin temsilcileri teşkil edecektir. Fen 
elemanı, şüphesiz o bölgedeki fen elemanı ola
caktır. Maliye veya tapu memuru yine Hükü
metin bir temsilcisi olacaktır. Halkın menfa-
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atlarının mevzuubahsolduğu bu yerde, şehirler
de belediye meclisi üyeleri, köylerde ise ihtiyar 
heyeti üyelerinden bir kişi görevli bulunacak
tır. 

Yine 19 ncu maddenin birinci fıkrasının son 
hükmüne göre ise çoğunluğa göre karar veri
lecektir. Yani, üç kişilik komitede iki kişinin 
oyu ile kararlar istihsal edilebilecektir. Böylesi
ne kurulacak komisyonlarda peşinen şunu ka
bul etmek mecburiyeti vardır, bütün takdirler 
mahkemelere intikal ettirilecektir, itiraza uğrı-
yacaktır, şayet gerçekten mahalli şartlara uyul
mak suretiyle yapılmış bulunan ilânlar vatan
daşın kulağına kadar gitmiş ise. Bu sebeple, ön
celikle itirazların mümkün olduğu kadar azal
tılabilmesi için, komisyonun gerçekçi gözle ku
rulması gerekir. 

Bir diğer husus; 10 gün süre ile mahallî im
kân ve şartlara göre ilân edildikten sonra tak
dir edilen kıymete karşı ilân süresinin bitimin
den itibaren yedi gün içinde taşınmaz malın bu
lunduğu yerdeki Asliye Hukuk Mahkemesinde 
dâva açılma keyfiyetidir. 

Benden evvel konuşan Sayın üye değindiler, 
gerçekten yedi gün çok kısa bir süredir. Bâzı 
ahvalde bu yedi günlük süreyi kullanmak isti-
yen vatandaş, kullanamamak durumu ile de 
karşıkarşıya gelebilir. Memleketimizin ulaştır
ma olanakları bellidir. Olayın ve tesbitin kış ol
duğu düşünüldüğü anda biran için, bu takdir
de belki de bu yedi gün içinde ilgili asliye hu
kuk mahkemesine müracaat edecek olanakları 
bile bulamıyabilir. Bu sebeple bu miktarın yük
seltilmesi gerekir. (A. P. sıralarından, «Olanak» 
nedir,» «Türkçe konuş» sesleri) 

Öğrenirsiniz efendim... 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Nebioğlu... 
Herkes kendisine göre bir konuşma tarzı 

içinde tabiî... 
Buyurun. 
KEMAL NEBİOĞLU (Devamla) — Olanak 

Türkçedir, öğrenirsiniz bilmiyorsanız. 
«Dâvanın açılması veya temyiz talebi, bu ka

nuna göre yapılacak işlemleri ve inşaat işlerini 
hiçbir suretle durduramaz.» diyor. Bu hüküm 
de mevzuubahsolduğuna göre, bu yedi günlük 
sürenin uzatılmasında bir mahzur yok. 

BAŞKAN — Sayın Nebioğlu, sözünüzü ta
mamlayınız, beş dakika ile kayıtlı biliyorsu
nuz. 

KEMAL NEBİOĞLU (Devamla) — Teşek
kür ederim Sayın Başkan. 

Durdurmıyacağma göre yedi günlük süre
nin uzatılması gerekir, bir. İkincisi; komisyon
ların gerekçi bir açıdan değerlendirilip tesbit 
edilmesi gerekir. Bu sebeple de üç kişilik ko
misyon yeterli değildir. Asgari iki Mşi daha, 
ihtiyar heyetlerinden veya belediye meclislerin
den komisyona ithal etmek suretiyle komisyo
nun adedini yukarıya çıkarmakta fayda var
dır. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Kırbaşlı. 
FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — önerge var

mış efendim, vazgeçtim. 
BAŞKAN — Vazgeçtiniz... 
Sayın Emre, buyurun. 
SÜLEYMAN ARİF EMRE (Adıyaman) — 

Muhterem arkadaşlar, ben de bu maddenin son 
cümlesindeki kaydın lüzumsuz olduğuna kaani-
im. Bu cümleye göre, mahkemeler bu türlü dâ
valardan dolayı ihtiyati tedbir kararları vere
mezler, şeklinde bir hüküm getiriyor. Böyle 
bir kayıtla mahkemeyi takyidetmek, kanaatim
ce doğru değildir. Mahkeme daha âcil hallerde, 
dâva sonuna kadar bir hakkın siyaneti bakı
mından ihtiyati tedbir kararı verir. Mahkeme
ye, âfet bölgesindeki mahkemelere, bilhassa bâ« 
zı âcil meseleler dolayısiyle, ihtiyati tedbir ka
rarı almak zarureti diğer mahkemelere nazaran 
daha fazla düşecek bir vazife olacaktır. Hâki
min takdirini ve hâkime olan, bu mevzudaki hâ
kime olan itimadı muhafaza ettiğimiz tabiîdir. 
Bu itibarla bu işlerde ihtiyati tedbir kararları 
işin uzamasına değil, daha âcil tedbirler alınma
sını mümkün kılacak bir yolun açılmasına gi
decektir, eğer maddeden bu metni çıkarırsak. 
Kanaatime göre, burada bilmiyorum hangi mak
satla bu hüküm konulmuş ise, isabetli değildir. 
Bunun çıkarılması için bir önerge takdim edece
ğim,. iltifat buyurulmasını istirham ederim. 

BAŞKAN — 19 ncu madde üzerinde başka 
söz istiyen?.. Yok. 

19 ncu madde üzerinde verilmiş bulunan de
ğişiklik önergelerini okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Halin icabına uygun olacağı cihetle takdir 

edilen kıymete karşı açılacak dâvada yedi gün
lük değil 15 günlük bir süre tanınmasını ve 
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maddenin bu suretle tadilini arz ve teklif ede
rim. 

Erzurum 
Adnan Şenyurt 

Sayın Başkanlığa 
Felâketlere göre bu müddetler azdır. Aynı 

zamanda bu müddet içinde belki de faaliyete 
geçemez. Bu sebepten, «ilân ve mahkemelerin 
kurulduğu günden itibaren 30 gün içinde mah
kemeye müracaat edebilir» seklinde tashihini 
arz ve teklif ederim. 

Eskişehir 

Aziz Zeytinoğlu 

Sayın Başkanlığa 
İL ncu maddenin ikinci fıkrasındaki «köy 

ihtiyar heyetlerinden 1 kişi yerine 3 kişi, bele
diye meclisi üyelerinden 1 yerine 3 rakamları
nın konmasını, ayrıca üçüncü fıkradaki 7 gü
nün 30 güne çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Tekirdağ 
Kemal Nebioğlu 

Millet Meclisi Başkanlığına 
19 ncu maddenin son cümlesini teşkil eden 

«Bu dâvalar dolayısiyle mahkemelerce ihtiyati 
tedbir kararı verilemez» ibaresinin metinden çı
karılmasını rica ederim. 

Adıyaman 
Süleyman Arif Emre 

Meclis Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Âfetler Kanun tasarısı

nın 19 ncu maddesindeki 10 günlük sürenin 30 
güne çıkarılmasını arz ederim. 

Ağrı 
Abdülbâri Akdoğan 

Sayın Başkanlığa 
19 ncu maddedeki 3 kişilik kıymet takdir 

heyetinin 5 kişiye çıkarılmasını ve belediye ve
ya ihtiyar heyetlerinin bir yerine 3 olmasını 
arz ve teklif ederim. 

Eskişehir 
Aziz Zeytinoğlu 

Sayın Başkanlığa 
19 ncu maddenin birinci fıkrasının sonuna 

«komisyon üyeleri vazifelerinden istinkâf ede

mezler ve oyunu kullanmak zorundadırlar» 
cümlesinin eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Kırklareli 
Mehmet Atagün 

BAŞKAN — Teker teker okutup oyunuza 
sunacağım. 

(Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt'un 
önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUSTA

FA KEMAL YILMAZ (Ankara) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmamaktadır. 
önergeyi Yüce Heyetin oyuna sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

(Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlunun' 
birinci önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUSTA

FA KEMAL YILMAZ (Ankara) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılma
maktadır. 

Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
eVıiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğlu'nun 

önergesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUSTAFA 

KEMAL YILMAZ (Ankara) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılma
maktadır. *$!§ 

Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Adıyaman Milletvekili Süleyman Arif Em

re 'nin önergesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUSTA
FA KEMAL YILMAZ (Ankara) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılma
maktadır. 

Değişiklik önergesini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 
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(Ağrı Milletvekili Abdülbâri Akdoğan'm 
önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUSTA

FA KEMAL YILMAZ (Ankara) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Komisyon değişiklik önergesi
ne katılmamaktadır. 

Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Eskirehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun 

ikinci önergesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUSTA

FA KEMAL YILMAZ (Ankara) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞEAN — Komisyon değişiklik önergesi
ne katılmamaktadır. 

Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagün'ün 

önergesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUSTA

FA KEMAL YILMAZ (Ankara) — Katılıyoruz 
Sayın Başkanım. 

MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Efen
dim, önergemde yanlış yazdığım bir kelimeyi 
düzeltmek için söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, usule göre hareket 
edelim. 

Sayın Atagün usule göre, Komisyon önerge
nize şayet katılmaz ise, o zaman İçtüzüğün 
119 ncu maddesine göre mücmelen beyan hak
kınız doğar. Komisyon önergenize katıldığını 
beyan ediyor. 

, MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Sayın 
Başkanım yanlış yazdığım bir kelimeyi düzelt
mek istiyorum. 

BAŞKAN — O başka.. O halde evvelemirde 
verilen önergelerin yanlış yazılmaması gerekir. 
Çünkü biz usulü tatbik ederiz. Usule göre Ko
misyon bir önergeye katılmaz ise o zaman mil
letvekilinin izah hakkı var. 

Komisyon önergeye katılmaktadır, önerge
yi Yüce Heyetin oyuna sunuyorum. Kabul 
edenler.. Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Şimdi önerge dikkat nazara alınma kaydiy-
le komisyon tarafından kabul edilmiştir. Ko
misyona redaksiyonunu yaptırırız. 

Çok kısa bir zaman içinde madde düzeltile-
cekse bekliyorum. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUSTA
FA KEMAL YILMAZ (Ankara) — Sayın Baş
kanım madde çok uzun. Yeniden yazılması ica-
beder, onun için maddeyi istiyoruz. 

BAŞKAN — Hay hay efendim. O zaman ko
misyon dikkat nazara-alınmak kaydiyle öner
geyi tetkik edecektir ve ona göre maddeyi re-
dakte edip getirecektir. 

Diğer maddeye geçiyoruz. 
Madde 21. — Âfet bölgesi içinde ve dışında 

tesbit olunan imar ve iskân alanları içindeki 
taşınmaz mallardan Hazineye, özel idareye, be
lediyeye, köy tüzel kişiliğine veya katma büt
çeli dairelere aidolanlardan (Vakıflar Genel 
müdürlüğü taşınmaz mallan ile Hazineye ait 
taşınmaz mallardan bir kamu hizmetine tahsis 
edilenler hariç) ihtiyaca tekabül eden miktarı, 
imar ve iskân Bakanlığının isteği üzerine be
delsiz 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 satınalınabileceği gibi, kamulaştırma 
mevzuatı dâhilinde, kamulaştırma da yapılabi
lir. 

Bu maddeye göre sağlanan taşınmaz mallar 
imar vo iskân Bakanlığının isteği üzerine, ayrı
ca ferağ şartı aranmaksızın Hazine adına re'sen 
tescil olunur. 

BAŞKAN — 21 nci madde üzerinde söz is-
tiycnler... Sayın Faik Kırbaşh buyurunuz efen
dim. >§ 

FAİK KIEBAŞLI (Burdur) — Sayın B-?,-
kan, sayın milletvekilleri; 

Bu Tabiî Âfetler Kanununun bünyesi içe
risinde bunun tatbik görebilmesi ve işlemesi 
iğin böyle bir maddenin tedvini zaruridir. Bun
la hic kimsenin şüphesi yoktur. Fakat Türki
ye'nin bugünkü belediye durumları, diğer mü
esseselerin ekonomik bünyeleri ve hukukî nıev-
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zuatımız da nazarı itibara alınırsa, maddenin 
tedvininde bâzı hukukî aksaklıkların da bu
lunabileceğini iddia etmek mümkündür. Şöyle 
ki; âfet bölgesi içinde ve dışında tesbit olunan 
imar ve iskân sahaları içindeki taşınmaz mal
lardan Hazineye aidolanlar kabul, özel idareye 
aidolanlar kabul, fakat burada üzerinde düşü
nülmesi lâzımgelen belediyeye ve bilhassa kat
ma bütçeli dairelere aidolanların bedelsiz tes
cili mevzuu hakikaten yarın ciddî surette mü
nakaşayı celbedilecek konular ortaya koyacak
tır. Bir defa katma bütçeli dairelerden bunla
rı almak ve iktisadi bünyeleri içerisinde bedel
siz alıp tescil etmek bugünkü mevzuatımızla 
kabili telif değildir. 

Belediyelere gelince, zaten Türkiye'de be
lediyeler gayrimenkul sataraktan geçinen bir 
nevi müesseseler haline gelmişlerdir. Şimdi be
lediyelerin elinden bunları da bedelsiz olarak 
alıp, tescilini istemek, onların malî imkânları
nı aşağı - yukarı kısıtlamak gibi bir hal almak
tadır. Hukukî düzen bir tarafa, bunları da na
zarı itibara almak mecburiyetindeyiz. 

Ben bilhassa komisyondan, bugünkü mev
zuat içerisinde katma bütçeli dairelerden bun
ları nasıl alabilecekleri hususunda izahat isti
yorum. İzahlarından sonra da, eğer mümkün 
olursa, elimizdeki dokümanlara göre daha mu
fassal izahat vereceğiz. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın Muslihiddin Gürer, bu

yurunuz. 
Açık oylamada oylarını kullanmıyan arka

daşlarımız kaldı mı efendim? Yok. 
Açık oylamada oylarını kullanmıyan var 

mı? Yok. Kupayı kaldırınız. 
MUSLİHİDDİN GÜRER (Sakarya) — Muh

terem Başkan, muhterem arkadaşlarım; görüş
mekte olduğumuz 21 nci maddede, bilhassa be
delsiz olarak tahsisler hususunda., hakikaten 
birtakım tereddütler meydandadır. Onun için 
bu maddeyi tedvin ederken, komisyonun bu 
maddeye vuzuh vermek ve tatbikattaki doğa
bilecek aksaklıkları göstermesi bakımından bâ
zı endişelerimizi, biz de huzurunuzda arz etmek 
istiyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, tabiî âfet, memle
ketin olduğu yerin kamu düzeninin bütünü ile 
alâkalı bir mevzudur. Ve hâdise olarak, Dev

let elindeki bütün imkânları kullanmak sure
tiyle bu yaraların biran evvel sarılması için 
lâzımgelen bütün tedbirleri alacaktır. Bu ted
birler alınırken, ama her şeyden önce, huku
kun anaprensiplerini ve dolayısiyle bu pren
siplere riayet eder bir idare ve bedelsiz olarak 
tahsis edilecek hususlarda da bu maddeye dik
katle eğilmek lâzımgeldiği kanaatini taşımak
tayım. 

Muhterem arkadaşlarım, hakikaten bu mad
dede; Hazineye, özel idareye, belediyeye, köy 
tüsel kişiliğine veya katma bütçeli dairelere 
aidolanlardan, diyor. Yalnız, Vakıfların ka
mu hizmetlerine tahsis edilmiş olanlarını hariç 
tutmak suretiyle, tadâdetmiş bulunmaktadır. 

Şimdi, bugün Türkiye'de öyle durumlar 
vardır ki, bugün öyle tüzel kişi olan, köy tüzel 
kişilikleri vardır ki, bunlar bugün elektrik yap
tırmak için köylerine veyahut da her hangi bir 
Devletin yol yapımına kntkıda bulunabilmek 
için, kendilerine aidolan köy mer'alarmı veya
hut da köyün tüzel kişiliğine aidolan malların 
satmak suretiyle nemalandırmakta ve bunu da 
köy âmme hizmetine tahsis etmek suretiyle za
manın icaplarına uymaktadır. Bu da haddiza
tında o köye gelen tüm kamu düzeni ortasın
da bir felâkettir, ama acaba sayın komisyon ta
rafından düşünülemez mi ki, bu şekilde bele
diye, köy tüsel kişiliği ve katma bütçeli ida
relerden alınacak olan, bedelsiz tahsis edilecek 
olan yerlerin karşılığında, hiç olmazsa temsili 
bakımdan olsa dahi, bir ücret vermenin, mev
cut mevzuatımız karşısında biraz adilâne ola
cağı kanaatini taşımaktayım. 

Onun için, bedelsiz olarak tahsis ettikleri
ne göre, hangi kasit ve mâna altında bu mad
deyi yaptırdıklarını sayın komisyon bize izah 
ederlerse memnun kalacağımızı huzurunuzda 
arz eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Ali Rıza 
Uzuner. 

ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — Muh
terem arkadaşlar, benden önce konuşan çok de
ğerli arkadaşlarımın fikirlerine iştirak edemi-
yeceğim. Bir âfet, fevkalâde haldir. Arkadaş
larım kamu düzeninden bahsediyorlar. Ama uy
gulamada daima bu kabil güçlüklerle karşıla
şacağını nazarı itibara alan Hükümet, gerçek
ten gönülden katıldığımız afetzede bir bölge-
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nin temsilcisi olarak uygulamadaki aksaklık
ları, güçlükleri müşahede eden bir arkadaşınız 
olarak, maddenin esas itibariyle kabulünde za
ruret olduğu kanaatindeyim,. 

Kaldı ki, 21 nci maddenin birinci fıkra
sında, parantez içine alınan bir kısım var, bu 
genişletilebilir. Vakıflar Genel Müdürlüğü ta
şınmaz malları ile, Hazineye ait taşınmaz mal
lardan bir kamu hizmetine tahsisi edilenler 
hariç, belediyelerin ve özel idarelerin de kamu 
hizmetine tahsis edilmek üzere tefrik edilmiş 
arazileri mevcudolabilir. Bunların, bu parantez 
içinde, istisnalar içinde yer almasında zaruret 
vardır. 

Burada bir bedelsiz temlik muamelesi var. 
Tahsis ve temlik muamelesi birinci fıkrada, ikinci 
fıkradaki, kamulaştırma, bu zaruretten doğmak
tadır. Tatbikatın normal olarak yürüyebilme
si bakımından, bu maddenin, arz ettiğim istis
nai hükümlere belediye ve özel idareye ait ka
mu hizmetine tahsis edilecek sahalar da istisna 
edilmek suretiyle, maddenin tedvininde ve ka
bulünde zaruret olduğu inancındayım. Bunu 
tatbikattan müşahedeci olarak, mülhem olarak 
arz ediyorum. Kabulünde zaruret vardır. Te
şekkür ederim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen? Buyurunuz 
Sayın Orhon. 

HAMDİ ORHON (Trabzon) — Muhterem 
arkadaşlar, bu madde afetzedelere mesken için, 
ziraat yapmak için gayrimenkul teminini istih
daf etmektedir. Nedir? Kamuya ait, belediye 
gibi, özel idare gibi, - haklı olarak Vakıfları 
istisna etmişler - Hazineye ait emvali bedelsiz 
temellük edecek, biri bu. 

İki; yetmiyorsa kamulaştıracak. 
Üç; satınalabilecek. 
Üç esas var. Belediyelerin emvali ile, eşhası 

hususiyenin emvali arasında mülkiyet bakı
mından hiçbir fark yoktur. Nasıl Hasan'ın, Hü
seyin'in malını parasız alamazsanız; Anayasa, 
peşin parası ile veyahut da muayyen istimlâk
te kamulaştırmalarda 10 yıl taksitle, istikamet 
gösteriyor. Hakkımız değildir belediyelerin em
valine el koymak, özel idarelerin emvaline el 
koymak. Zaten halleri ortada. Bırakalım hal
lerini bir tarafa, Hasan'ın, Hüseyin'in malına 
nasıl parasız el koymaya yetkimiz yok ise, 
bunların da emvaline parasız el koyamazsınız, 
bu bir. 
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İki; kamulaştırma tabiîdir. Burada «satm
alına» diyorlar. Bir yerde felâketzedeleri iskân 
edeceksiniz. Topraksa, toprak sahibini çağıra
caksınız, anlaşacaksınız, istimlâk etmeden ala
caksınız. Veyahut da 10 tane ev vardır, bunları 
anlaşarak alacaksınız. 

Elimizdeki metnin, bilmiyorum arkadaş
larda var mı; ferağ muamelesi olmadan tescil 
odilir diyor, imar ve iskân Bakanının tezke
resiyle. Bu mümkün değildir. Kamulaştırma
da mecburi temlik vardır, istimlâk eder, mu
amelesi biter, yazar istimlâk kararını, tapu 
tescil eder. Ama Hasan'ın Hüseyin'in malını 
anlaşarak karşılıklı yüz bin liraya alacaksınız, 
mal sahibi ferağ vermeden mecburi temellük 
suretiyle ferağ muamelesi yapamazsınız. Yok
tur böyle şey. Bu, bütün hukuk sisteminin al
tını üstüne getirir. Yarın adamın parasını ver
mediniz, anlaştığınız, yüz bin lira verecektiniz, 
elli bin lira verdiniz, elli bin lirasını vermedi
niz; imar ve iskân Bakanı bir tezkere yazıyor 
Tapu Dairesine, şu kadar arazini veya şu on 
tane evini aldım, tescil edin diyeceksiniz, müm
kün değil. Bu, Anayasa ile hiç bağdaşamaz. 
Onun için şahsım emvalini, çünkü satınalma 
diyor, satınalmak demek rızaen demek, kamu
laştırma değil. Kamulaştırmaya bir şey dedi
ğimiz yok. Kamulaştırırsınız, mecburi temel
lüktür, ferağ muamelesine lüzum yoktur. Ama 
şahsın malını rızasına binaen satınalacaksınız, 
kendisi ferağ vermeden idarenin yazısı ile ta
puya tescil edeceksiniz, bu mümkün değildir. 
Bunun metinden çıkarılması zaruridir. Arz 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın Hilmi işgüzar buyuru
nuz. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; 21 nci madde 
esasında iyi bir şekilde tedvin edilmiştir. 

Benden önce konuşan Ali Rıza Uzuner ar* 
kadarımızın da temas ettikleri veçhile sadece 
Hazineye aidolan mallar dışında köy tüzel ki
şiliği ve katma bütçeli dairelere aidolanlar 
yerinde olmakla beraber bilhassa ormanı az, 
toprağı fakir olan mmtakalarda daha çok sel 
felâketleri, çığılar, toprak kaymaları olduğu 
için esasında tabiatın fakir olan bu m:ntaka-
larm belediyeleri, il özel idareleri de fakirdir. 
Bütçeleri kısır olduğu için imkânsızlık içinde 
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bulunmaktadır. Bu bakımdan iyi bir şekilde 
tedvin edilmekle beraber istisna maddesi ola
rak parantez igerisindâ yer alan «Vakıflar Ge
nel Müdürlüğü taşınmaz malları ile Hazineye 
ait taşınmaz mallardan bir kamu hizmetine 
tahsis edilenler hariç» kısınma iî özel idare
siyle belediyelerinde aynı maksat için tahsis 
edilmiş olan malların istisnai maddeler içine 
alınmasını yerinde görüyoruz ve bu hususta 
da zaten arkadaşımızla birlikte bir önerge tak-
tim edeceğiz. 

Bu önorgeye iltifat edilmesini bilhassa is
tirham ederim. Esasında âfetlerin olduğu yer
lerde fevkalâde hal var demektir. Bunların 
her türlü ihtiyaçlarının giderilmesi için cihet
teki evvslâ Hazineye aidolan malların onlara 
tahsis edilmesi, daha sonra da bunlar kâfi gel
mediği takdirde1 yine kamulaştırma kanunları
nın esasları içinde kalınmak suretiyle mevzu
at dâhilinde gerek bina, gerekse arazi satm-
almması cihetine gidilecektir. Bu balamdan biz 
maddenin olumlu olduğu kanısındayız. Tadil 
teklifimizin dikkate alınacağını üraideder, say
gılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Nebioğlu. 
KEMAL ITEBİOĞLÜ (Tekirdağ) — Vazgeç

tim efendim. 
BAŞKAN — Vazgeçtiniz. 
Sayın Savacı buyurunuz. 
SABAHATTİN SAVACI (Gümüşane) — 

Muhterem arkadaşlar, bâzı muhterem arkadaş
larım 21 nci maddeyi, normal şartlar içerisin
de bulunduklarını farz ederek değerlendirdikle
ri intibaı bende hâsıl olduğu için söz aldım. 

Muhterem arkadaşlarım, tasarı, hususiyle 
bu 21 nci madde normal şartlanıl bir maddesi 
değil, anormal şartların, fevkalâde şartların 
icabettirdiği, zaruri kıldığı tedbirleri derpiş 
eden bir maddedir. Bu itibarla; Sayın Orhon'-
un; mülkiyet hakkını tahdidediyor, sözüne bir 
yönü ile iştirak edemiyeceğim, Kıymetle fikir
lerine değer verdiğim muhterem arkadaşım, 
mülkiyet hakkını yalnız 38 nci madde ile de
ğerlendirdi, fakat Anayasada mülkiyet hakkı
nın 36 nci maddeden itibaren başladığı ve 
mülkiyet hakkının birinci fıkrada «Mülkiyet 
ve miras haklarına sahiptir» dedikten sonra 
«Bu haklar ancak kamu yararı amacı ile ka
nunla sınırlanabilir. Mülkiyet hakkının kulla
nılması toplum yararına aykırı olamaz» der. 

Burada, bu maddede öyle bir durum var 
ki, kamu yararının da ötesinde fevkalâde bir 
duranı hâsıl olmuş. Hangi yararı arıyorsunuz 
arkadaşlarım? Ya bir felâket içerisinde, ya 
muhtemel bir felâketle karşı karşıya. Bu hal
lerde normal şartların prosedürünü düşünebi
lir misiniz? Bu itibarla şartların değiştiğini he
saba kattığınız takdirde maddenin haklı ola
rak tedvin edildiği neticesine varacaksınız. Bu 
itibarla Anayasa yönünden madde isabetli ve 
haklıdır. 

İkincisi muhterem arkadaşlarım; bedelsiz 
olarak, kamuya ait, Hazineye ait, belediyelere 
ait, koylara ait yerlerin tahsis edileceğini ve 
İmar ve İskân Bakanlığınca ferağa dahi lü
zum görülmeden el konacağını âmir bulun
maktadır ki, bu da yerindedir ve isabetlidir. 

Muhterem arkadaşlarım, burada bir hususu 
ihmal ediyorlar; o da, köylerde haklı görüyor
lar da, belediyelere mevzu intikal edince bele
diyelere haksızlık oluyor, diyorlar. Gerçek
ten de... 

HAMDİ ORHON (Trabzon) — Mahallî ida
relere ait. 

SABAHATTİN SAVACI (Devamla) — Za-
tıâlinize ait değil bu sözüm, diğer hatiplere 
aittir. Müsaade buyurursanız arz edeyim. 

Köylerde ne derece haklı ise, özel idarenin 
mülkünde de, belediyelerin mülkünde de o de
rece haklıdır, böyle bir fevkalâde ahval içeri
sinle. Köylerin şartlarını biliyorsunuz muhte
rem arkadaşlarım; köylüler fazla seslerini du
yuramadıkları için, belediyelerin muhtaç du
rumda oldukları, muztar durumda oldukları 
bu kürsüden her defa ifade edilir de, köylerin 
bunlardan çok daha muhtaç ve muztar durum
da olduklarını nedense hepimiz, hepimiz arka
daşlarımı ihmal ederiz. Hayat şartları itiba
riyle, köylerin sahiboldukları hayat standardı 
ile, imkânla beldelerde yaşıyan insanların ha
yat standardı arasında köylerin aleyhine bir 
fark olduğu kabul edilecek olursa, burada bu 
tasarı, 21 nci madde bir eşitlik getirmekte, bir 
ahsnk kurmaktadır kanaati bende hâkim ol
maktadır. Bu yönden de tasarı yerinde ve isa
betlidir. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — 21 nci madde üzerinde başka 
söz istiyen? Yok. 

Madde üzerinde verilmiş bulunan değişik
lik önergelerini okutuyorum. 
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Sayın Başkanlığa 
21 nci maddenin birinci, fıkrasında, paran

tez içindeki ifadenin aşağıdaki şekilde değişti
rilmesini arz ve teklif ederiz. 

Trabzon Sinop 
Ali Rıza Uzuner Hilmi İşgüzar 

«Vakıflar Genel Müdürlüğüne, Hazineye, 
özel idareye ve belediyeye ait taşınmaz mallar
dan bir kamu hizmetine tahsis edilenler ha
riç.» 

Yüksek Başkanlığa 
Müzakeresi yapılan 21 nci maddenin son 

fıkrasının maddeden çıkarılmasını saygı ile arz 
ederim. 

Burdur 
İsmail Hakkı Boyacıoğlu 

BAŞKAN — Sayın Boyacıoğlu 'nun vermiş 
bulunduğu önerge daha aykırı olduğu için 
önce onu okutup oya sunacağım. 

(Burdur Milletvekili ismail Hakkı Boyacı-
oğlu'nun önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUSTAFA 
KEMAL YILMAZ (Ankara) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Değişiklik önergesini Yüce Heyetin... 
İSMAİL HAKKI BOYACIOĞLU (Burdur) 

— Sayın Başkan önergemi oya koymadan ev
vel kısaca izah etmeme müsaade etmenizi rica 
ediyorum. 

BAŞKAN — Kısaca, buyurun. 
İSMAİL HAKKI BOYACIOĞLU (Burdur) 

— Muhterem Başkan kıymetli arkadaşlarım, 
verdiğimiz önerge biraz evvel maruzatta bulu
nan Hamdi Orhon arkadaşımızın konuşması 
üzerinedir. 

Şimdi, burada elde edilen mallar iki türlü 
elde ediliyor, birisi kamulaştırmak suretiyle 
elde edilen mallardır ki., kamulaştırma kanu
nunda yani, istimlâk kanununda zaten bu hü
küm vardır. İstimlâk yapılan bir yere ferağı 
otomatikman yapılır, müzakere yazmaya dahi 
lüzum yok. Fakat sahibinden alman malı belki 
kendisi satmıyor, başka birisi bunu satışa arz 
etmiş olabilir. Bu itibarla bir resmî makam 
önünde karşılıklı anlaşmanın ve bir akdin te
kemmül etmesi şarttır. Bu bakımdan bu fıkra 

kaldırılınca kamulaştırma kanununa göre oto
matikman tescili yapılacaktır. Satmalmada Me
deni Kanun hükümlerine göre ferağ muamelesi 
tekemmül edecektir. Bu itibarla bu maddenin 
son fıkrasının bulunması fazladır. Hürmetleri
mi arz ederim. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılma
dığını beyan etti. içtüzüğün maddei mahsusu
na göre önerge sahibi Meclise önergesini müc-
melen beyan etti. Şimdi Yüce Heyetin oyuna 
sunuyorum. 

önergeyi kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Reddedilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner ve 

Sinop Milletvekili Hilmi işgüzar'ın önergesi 
tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUSTAFA 

KEMAL YILMAZ (Ankara) — Katılıyoruz Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. Komisyon de
ğişiklik önergesine katılmaktadır, 

Yüce Heyetin oyuna sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Maddeyi bu şekliyle oya koymam mümkün 
mü efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUSTAFA 
KEMAL YILMAZ (Ankara) — Mümkün Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Maddenin değişik şekline göre 
okutulmasını temin edeceğiz. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Cumhuriyet Senatosu Muğ
la üyesi) — Parantez içine ilâve edilecek Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanı, 
21 nci maddenin birinci bendinde, parantez 
içinde; (Vakıflar Genel Müdürlüğü, taşınmaz 
mallariyle Hazineye ait taşınmaz mallardan bir 
kamu hizmetine tahsis edilenler hariç) paran
tez kapanmış, bu kısım önerge gereğince Va
kıflar Genel Müdürlüğüne, Hazineye, belediye 
ve özel idareye ait taşınmaz mallardan bir ka
mu hizmetine tahsis edilenler hariç, şeklinde 
mi olacak? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUSTAFA 
KEMAL YILMAZ (Ankara) — Hayır Sayın 
Başkan, Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait, - vir-
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gül- Vakıflar Genel Müdürlüğüne istisnaya 
tabi tutuyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Lütfen bu dikkat nazara alın
mak kaydı ile kabul edilmiş bulunan önerge 
muvacehesinde 21 nci maddeyi redakte ediniz 
ve oylanması suretiyle getiriniz... Bekliyorum, 
onu hemen redakte ediniz, ne şekilde olacaksa, 
21 nci maddeyi tanzim etmiş olduğunuz şekliy
le okutup oya koyacağım. 

22 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 22. — 17 ve 21 nci maddeler gere

ğince sağlanan taşınmaz mallar, birleştirildik
ten sonra imar ve iskân Bakanlığınca onanmış 
İmar ve istikamet plânlarına göre parsellere 
ayrılır. Bu suretle meydana gelen parseller adı 
geçen bakanlığın isteği üzerine ilgili tapu da
iresince tescil olunur. 

BAŞKAN — 22 nci madde üzerinde söz is-
tiyenler?... Yok. 

22 nci maddeyi tasarı metninde yazılan şek
liyle oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... 22 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

Madde 23. — Hazine mülkiyetine geçen ar
salardan imar ve iskân Bakanlığınca görülen 
lüzum üzerine, toplu inşaat yapılmıyan yerlerde 
bu kanundan faydalanacak olanlardan yapısını 
belli süre içersinde yapmayı taahhüdedenlere 
noter huzurunda kur'a çekilerek arsaları veri
lebileceği gibi, bunlara ayrıca teknik yardım 
ve borçlandırmak suretiyle yapı malzemesi ve 
para yardımı da yapılabilir. 

Üzerinde toplu inşaat yapılacak veya yukar-
daki fıkraya göre verilecek arsaların bedelleri 
imar ve iskân Bakanlığınca tesbit edilir. 

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

Kıymet belgesi sahiplerinden bina yapamıya-
caklara istedikleri takdirde arsa verilebilir. 

imar plânında kamu hizmet tesisleriyle iba
det yerleri için gösterilen yerler imar ve iskân 
Bakanlığının izni ile müesseselere bedelsiz ola
rak verilir. 

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

BAŞKAN — 23 ncü madde üzerinde söz 
istiyen?.. Buyurun Sayın Gıyasettin Karaca, 
C. H. P. Grupu adma. 

C. H. P. GRUPU ADINA GIYASETTİN 
KARACA (Erzurum) — Sayın Başkan,, muh
terem milletvekilleri; 23 ncü madde mahiyeti 
itibariyle iyi hazırlanmışta. Lâzımgelen husus
lar tam mânasiyle belirtilmiştir. Ancak bu bi
rinci fıkrada arsa üzerine bina yapacak olan 
kişilere arasanın nasıl ve ne şekilde verileceği 
ve bu verilme sırasında belli süre içerisinde 
bina yapmayı taahhüdedenlere noter huzurun
da kur'a çekilerek arsaların verilebileceği der-
piş edilmiştir. 

Ancak bu muayyen sürenin neden ibaret ol
duğu, hangi bir zamanı, kapsadığı belirtilmemiş
tir. Muayyen sürenin içerisinde muhitin ve âfe
tin vuku bulduğu bölgenin semtleri ve mahalle
leri mi yoksa kişilerin kendileri mi mevzuubahis-
tir ve bu husus maddede tasrih edilmadiğine gö
re ayrıca bir yönetmelikte mi tasrih edilecek 
yoksa bina yapıldığı, kur'a çekildiği zaman 
vâki sözlü bir anlaşma neticesinde mi tesbit 
edilecektir? Bu cihetin bilinmesinde fayda var
dır. 

Saniyen, kendisine belli bir süre içerisinde 
bina yapmak üzere kur'a ile arsa verilen kişi, 
bu belli süre içerisinde binayı inşa etmediği ve 
yapamadığı takdirde ne gibi bir muameleye ta
bi tutulması lâzımgelir? 

Son talebimiz; bu maddenin son bendinde; 
kendisine arsa verilen kişinin bu arsası tapu 
dairesi tarafından tahsis edildikleri şahıslar, 
hirsedarlar veya vârisleri adına tescil olunur, 
der. Biz demek isteriz ki, bu yapılan tahsis ve 
tebcil muameleleri, işbu tahsisler ve tesciller her 
türlü harç ve vergiden muaftır. Böyle bir 
madde bırakılmadığı takdirde bir âfetin şevki 
tabiisiyle varlığını ve maddi imkânlarını kay
betmiş olan bir kişinin belki vergi ve harç ve-
remiyecek bir durumda olduğu nazarı itibara 
alınarak, vatandaşın bu şekilde bir külfetten 
kurtarılmasının da lüzumlu olduğunu düşüne
rek taleplerimizi ileri sürdük. Teşekkür ederim, 
saygılar sunarım. Buna ait bir de önergemiz 
vardır. 

BAŞKAN — Saym Muslihiddkı Gürer, bu
yurunuz. 
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MUSLİHİDDİN GÜRER (Sakarya) — Muh
terem Başkan, muhterem arkadaşlarım, müza
keresini yapmakta olduğumuz 23 ncü madde 
üzerinde görüşlerimi tadadederken ilk evvelâ şu 
hususu tesbit ile söze başlamak istiyorum. 

Yüksek Meclisinizde bu kürsüden, şu kıy
metli dakikalar içinde görüşen arkadaşlarımız, 
sayın komisyondan bâzı fikirlerin açıklanması 
babında maddeler üzerinde sualler sormakta
dır. Ve haklı olarak bu sualleri sorduktan son
ra oyunu, muhterem komisyonun izahatı çerçe
vesi dâhilinde müspet veya menfi olarak izhar 
edecektir. Ama tatbikatta görmekte ve üzüle
rek müşahede etmekteyim ki, bundan evvelki 
maddeleri de görüşürken belirtmiş olduğumuz 
gibi, vuzuha kavuşmasında ve zabıtlara tesci
linde fayda gördüğümüz hususun, muhterem 
komisyona tevcih edilmiş olan sualleri, muhte
rem komisyon tamamiyle meskut geçmek sure
tiyle hiçbir cevap vermemekte adeta burada 
büyük hüsniniyetle sorulmuş olan sualler de 
böylelikle Meclis zabıtlarında cevapsız olarak 
kalmakta ve ilerde tatbikatta görülecek olan 
aksaklıklara mevcut komisyonun cevabı olma
dığı için tatbikatçıların da bu kanunu tatbik 
ederken birtakım çelişmelere düşeceği de gün 
ışığı altında bulunmaktadır. Şimdi bu hususta
ki temennimi tescil ederken bu madde üzerin
de de birkaç suali sayın komisyona tevcih et
mek suretiyle sükut geçmeden lütfen, bilebil
diği kadar, görebildiği kadar Yüksek Meclise 
arz etmiş olsursa ilerde, büyük faydalar olaca
ğı kanaatini taşıyarak görüşlerimi iki, üç cüm
le ile izah etmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, benden evvel gö
rüşmüş olan arkadaşımız hakikaten maddenin 
1 nci fıkrasında; belli bir süre içinde ancak bu 
taahhütlerini yaparlar, ev yapmak istiyenler ve 
bunlar da noter huzurunda çekilir. Bu belli bir 
sürenin, görüyorsunuz ki, kanun anlamı içinde 
müddeti tâyin veyahutta kesin olarak bir hu
sus belirtmediği için bu belli sürenin ne oldu
ğu hakkındaki, yönetmeliklerle mi olacak, yok
sa bu belli süre acaba ilgili vekâletin takdiri
ne mi kalmış olduğu bir boşluk olarak önümüz
de bulunmaktadır. Tatbikatta bu belli süre bel
ki ihtilâflar doğurabilir, işte tasan kanunlaştık
tan sonra ihtilâf doğmaması için sayın komis
yonun bu belli süre tâbirinden ne anladığım ve 
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bunun hangi mânaya geldiğini izahında fay
da görmekteyim, bu hususu sayın komisyonun 
bize açıklamasını rica ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; ikinci husus; di
yor ki, kıymet belgesi sahiplerinden bina yap
mayacaklara istedikleri takdirde arsa verilebi
lir. Gayet güzel; istedikleri takdirde arsa ve
rilebilir. Ama, birinci solüsyonu hallettiniz; no
ter huzurunda çekeceksiniz, ben ev yaptıraca
ğım diyecek ve belli bir süre içinde vereceksi
niz, peki ev yaptırmıyana arsa verebileceksiniz 
ama bunu hangi kriteryuma göre, hangi kısta
sa göre vereceksiniz? Acaba bunu ilgili, diledi
ği arsayı istediği zaman mı vereceksiniz? Yok
sa, ilgili vekâlet olarak, ilgililer olarak bu hu
susu siz mi gösterip, şuralar ancak ev yapmı-
yanlara tahsis edilebilecektir, binaenaleyh bu 
arsalar içinde sizin ev yaptırmayışınıza karşı
lık olan, kıymet belgenize göre sizin arsa mik
tarınız, arsa tutarınız şudur, oradan mı verecek
siniz? Burada bu husus da meşkûk olarak bu
lunmaktadır. 

Şayet sayın değerli komisyonun, bu husus
taki hangi kıstasa göre arsa verilebilir hususu 
zabıtlara dercedilmiş olursa bundan sonraki 
tatbikatında bu kanunun tatbikatçıları yönün
den büyük ışık tutacağı ve bilhassa her halü
kârda mülküne bağlı olan bir milletin çocuk
ları olarak, mülkiyet haklarımıza asla gölge 
düşürmiyen insanlar olarak bunun ihtilâflarını 
önlemek bakımından faydalı olacağı kanaati
ni taşımaktayım, bu hususta Yüksek Heyetini
ze saygılar sunarken sayın komisyon beni ma
zur görsün, herhalde bu işaretimde kendileri 
de biliyorum benimle aynı kanaattedirler zan
nediyorum, çünkü aynı kanaatte olmadıkları 
takdirde sayın Meclisinizin itiban mevzuuba-
histir. Hürmetler ederim. 

BAŞKAN — Sayın Faik Kırbaşlı, buyuru
nuz. 

FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Muhterem 
arkadaşlar, ben bir hususun, gene sayın arka
daşımızın ifadelerinden mülhem olarak ve o 
ifadelerin üzerine basarak Sayın Komisyondan 
bir hususun açıklanmasını istemek mecburiye
tinde bulunduğum için buraya, huzurunuza çık
mış bulunuyorum. 

Kanun metninin ilgili maddesinin üçüncü 
fıkrasında «Ellerinde kıymet belgesi bulunan-
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lamı borçlarından bu belge tutarı düşülür» gü
zel. «Fazlası kendilerine ödenir» güzel, «Ve 
noksanı borçlandırılır.» 

Şimdi, bir tarafta peşin muamele yapılmakta 
aynı fıkrada, diğer tarafta borçlandırma mua
melesi yapılmakta. Fakat borçlandırma muame
lesi bir vâdeyi de içine alan bir muameledir. Bu 
bakımdan bunun ne vakit tahsil edileceği, tak
sitlerle mi tahsil edileceği, on senede mi tahsil 
edileceği, defaten, üç ay sonra mı kendisinden 
alınacağı hakkında her hangi bir sarahat bura
da bulunmamaktadır. 

Diğer taraftan burada Sayın Bakan da pek 
âlâ biliyorlar ki; aynı mevzuda gene söz al
mış konuşmuştum, bu gecekondular mevzuun
da, Gecekondu Kanunu konuşulurken şu husus 
Meclis zabıtlarında alenen ve sarahaten müna
kaşa edilmiş bulunuyordu, «imar Plânında ka
mu hizmet ve tesisleriyle ibadet yerleri için gös
terilen yerler, tmar ve tskân Bakanlığının izniy
le ilgili müesseselere bedelsiz olarak verilir.» 
Burada kamu hizmet ve tesisleri meselesi uzun 
uzun münakaşa edilmişti. Neler kamu hizme
tinden mâduttur ve kamu tesisleri vasfı nedir? 
Bekçiler Kanunu konuşulurken aynı şey mev-
züubahsedilmiştir. Bunların burada tadat edil
mesinde fayda vardır. Birtakım ihtilâflara şim
diden meydan vermemek için bu, tüzükle mi belli 
edilecektir? Lütfen Komisyondan bunun iza
hını ben de, benden evvel konuşan arkadaşım 
gibi, istirham ediyorum. Burada zabıtlara ge
çirtmek mecburiyetindeyiz. Yoksa, Komisyon 
burada sadece susarsa, çok rica ediyorum ve 
biz de burada hiç konuşmıyalım hepimiz de bu
radan çıkalım gidelim, bu kanunun konuşul
masına lüzum yoktur. Bu bakımdan bu iki so
runun burada zabıtlara geçmesi bakımından 
açıklanmasını ben de istirham ediyorum. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde başka söz 
istiyen?.. 

Buyurunuz Komisyon adına Sayın Yılmaz. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUSTA

FA KEMAL YILMAZ (Ankara) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; kürsiye gelen 
çok muhterem arkadaşlarım kanunun diğer mad
delerini okumadan, müzakere edilmekte olan 
bir maddeyi ele alıyorlar, yalnız onun üzerin
de fikir beyan ediyorlar ve fakat diğer madde
lerde hakikaten bunun karşılığı var mıdır, bu 

| ihtiyaç karşılanmış mıdır, karşılanmamış midir; 
hiç tetkik etmeden gelip, gelişi güzel konuşu
yorlar. Nitekim, Muhterem Faik Kırbaşlı arka
daşımızın konuşmuş olduğu borçlandırma key
fiyeti 40 ncı madde ile sarahaten tasrih edilmiş. 
Ve borçlandırmaların ne şekil ve ne müddet 
içinde olacağı da gayet sarih olarak açıklan^ 
mıştır. Bu bakımdan arkadaşımız okumuyor, 
yalnız bir maddeyi okuyup buraya çıkıyor ve 
bu mütalâada bulunuyor. Diğer taraftan 

FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Bu benim 
sorumun cevabı değil. 

BAŞKAN — Sayın Kırbaşlı, onun yeri orası 
değil burası, kürsü. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUSTA
FA KEMAL YILMAZ (Ankara) — Siz konuş
tunuz biz dinledik Kırbaşlı. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUS
TAFA KEMAL YILMAZ (Devamla) — 
Efendim; bina yapımı hususuna gelince, 
bina yapılması için bakanlık bir program 
dâhilinde vatandaşa arsayı verecektir. Tat
bikatta görülmüştür ki, bir vatandaşa bir 
arsa verdiğiniz takdirde muayyen taksitler
le parayı çekmekte; bir sene, iki sene, üç sene, 
beş sene hattâ öyle inşaatlar vardır ki, yedi se
ne kadar devam edegelmiştir, yani verilen pa
rayı ihtiyaca değil, daha doğrusu gayeye değil 
başka istikametlere harcamıştır. Bunu önlemek 
için bu husus bakanlığın takdirine bırakılmış 
ve denmiştir ki; bakanlık bir program yapacak, 
bu programına göre vatandaşa diyecek ki, sa
na şu arsayı veriyorum, binanı şu müddet içe
risinde bitireceksin. Bitirmediği takdirde ba
kanlık bunu başka bir maksada tahsis edebile
cektir. 

im 
Arsanın bedelinin karşılanması hususuna ge

lince, vatandaşın ellinde bir belge var. Bu bel
genin bedeli verilecek arsadan ya yüksektir ya 
düşüktür. Eğer, eldeki belgenin bedeli verilen 
arsaya nazaran yüksek ise, zaten felâketzededir 
arkadaş, o vatandaş; onun parasının süratle 
ödenmesi zarureti aşikârdır ama, aldığı arsanın 
bedeli eski arsanın veya gayrimenkulun bede
llinden düşük ise o takdirde o felâketzededen, 
nen parasını peşin vereceksin diye bir zorlamada 
bulunmak ne insaf icabı, ne mantık icabıdır. 
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Binaenaleyh; bu vatandaşın arz ettiğim gibi 
40 ncı maddeye tabi tutulması zarureti aşikâr
dır. Durumu saygı ile arz ederim arkadaşlar. 

HAMDİ ORHON (Trabzon) — Söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Peki efendim. 

Buyurun Sayın Hilmi İşgüzar. 
HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Sayın Başkan, 

muhterem milletvekilleri; bendeniz 23 ncü mad
denin iyi bir şekilde kaleme alındığı kanaatini 
taşımaktayım. Arkadaşlarımın temas etmiş ol
dukları hususlar 40 ncı ve 42 nci maddede yer 
almıştır. Yani taksitlerin ne şekilde ödeneceği, 
bu binalar tescil edildiği zaman harçtan muaf 
mıdır, değil midir; bunlar var. Yalnız, benim 
temas etmek istediğim; belli süre içersinde ko
misyon sözcüsünün burada da işaret ettiği gibi, 
bizzat bunun takdirini bakanlığa değil de ob
jektif kıstas olarak asgari veya azami bir müd
detin kanunda yer almış olması lazım gelirdi. 
Ondan sonraki durum takdir hakkını bakanlığa 
bırakmak çok daha yerinde olacaktır. Çünkü, 
kanundan faydalanacak olanlardan yapısını 
belli süre içinde yapmayı taahhüt edenlere no
ter huzurunda kura çekilerek arsa verilir, deni
yor. Ama, bu süre nedir? Arkadaşımızın ifade 
ettiği gibi muayyen süreyi tâyin ve takdir ede
cek makam şahıslara göre belki değişecek, vi
lâyete göre değişecek yahut ta çeşitli istirham
lar, tazyikler karşısında bu süre değiştirilecek
tir. Halbuki, kanunlar çok daha objektif olur. 
Onun için de bu sürenin asgari veya âzami had-
dinin tâyin edilmesi şarttîr. Ondan sonra elas
tikiyet kısmının tâyin ve takdiri bakanlığa 
aidolurdu. Ben sayın komisyonun bu dileğimizi 
dikkate almak suretiyle bu maddenin bu kıs
mının kendi görüşlerine göre ele alınmasını is
tirham ediyor; saygılarımı sunuyorum. 

BAŞKAN — Sayın Orhon, buyurun. 

HAMDİ ORHON (Trabzon) — Efendim, bu 
komisyon sözcüleri pek nazlı olur. Uzun yıllar 
ben bunu müşahede ettim. 

Şimdi, muhterem komisyon sözcüsü arkadaş
larımın suallere cevap vermesi, kanunun sıhhati 
bakımından zaruridir. Burada, bulunan, bu 
müzakereleri taMbeden arkadaşlar görmüşler
dir ki, sözcü, başta Kırbaşh'ya serzenişte bu
lundu, bana düşmez cevap vermek ama, Mec-
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lise karşı söylendiği için, burada kanunları ta-
kibeden arkadaşlar tahmin ederim M, dikkatli 
arkadaşlardır. 

Şimdi, sözcüye sorulan sual ne, verdiği ce
vap ne? Evvelâ onu hesaplaşalım. Diyor ki,... 

FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Bambaşka 
cevap veriyor, maddeleri bilmiyor değiliz M. 

BAŞKAN — Sayın Kırbaşlı, Sayın Orhon 
beyan ediyor, sizin takviyenize ihtiyacı yok, 
oturun. 

HAMDİ ORHON (Devamla) — Şimdi, 40 ncı 
ve 42 nci maddeler malûm. Bunları bilmiyen 
yok. Ne soruyor şimdi arkadaşlar? Bir arsa ve
receksiniz diyor kura ile. Niçin? Kura niye ko
nuyor? Tesirlerden idareyi azade tutup parti
zanlığı önlemek için. Açık konuşun efendim, 
burası Yüce Meclis. 

Güzel; verdiniz niçin veriyorsunuz? Bina 
yapmak için. Ne binası, apartıman değil bey
ler. Diyor ki sözcü arkadaş; «Beş sene yapmaz; 
öyle inşaat yapar M, yedi senede bitmez.» Fab
rika mı yapıyor bu adam? Vereceğin ona 200 
metre kare bir yer. üzerine Anadolu tâbiri ile 
bir dam koyacak, iki tane oda, bir tane tuva
let; çoluğunu, çocuğunu sokmak için. Ne yedi 
senesi, ne sekiz senesi; fabrikamı yapıyor bu? 
Sualin cevabı değil. Muhterem arkadaşın ver
diği, sözcü cevabı değil. Biri bu. 

ikincisi; süre yok... 

İSMAİL HAKKI BOYACIOĞLU (Bur
dur) — Sözcü arkadaş, sözcü değil diyemez
sin. 

HAMDİ ORHON (Devamla) — Sözcü; söz
cü... 

Şimdi, yedi senede bina yapılıyor. Anlama
dım, herhalde adama fabrika yapmak için mi 
bir bina yeri verilmiş. Bu değil maksat sorulan 
bu değil. 

ikincisi; süre diyor arkadaşlar. Şu süreyi 
tesbit edin, diyor. Felâketzedelere kur'a ile 
yer verdiniz. Diyor ki; idarenin takdirine bı
rakırım. idarenin takdiri mülkü gereğe ver
mez. Eğer buraya derseniz ki, felâketzede üM 
sene zarfında buraya bina yapmazsa, mülk 
Hazineye döner. Döner, o zaman onu muhterem 
Hasan'm, Hüseyin'in yerini satınalma hükmü
nü koyan belediyelerin, özel idarelerin, köyle
rin malını parasız alan idare başka bir dertli 
adama verme imkânını kazanır. Süre yok. 
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idarenin takdirine kalmıştır, mülk Hazineye 
gelmez.. Bunu istiyor arkadaşlar, buna cevap 
verin diyor. Biri bu. 

Üçüncüsü; her türlü ihtilâfı kaldırmak 
için noter huzurunda dağıtıyoruz arsaları. Ni
çin? Bina yapmak için. Aşağıya bir fıkra sok
muşlar. Eğer diyor istemezse kendisi, ben ev 
yapmıyacağım, bana bir arsa verin derse bu 
arsa ticaretine döner. Kur'aya girmiyecek, bek-
liyecek şöyle, kur'a dışında ne kaldı, köşede 
filân. Köşede şöyle güzel bir arsa kaldı, koy
mayın şunu kur'aya Allah rızası için. Tamam; 
işjte o zaman diyecek ki, efendim işte ben çok 
mağdurum, işte ben falancanın da bilmem ne-
siyim, filancanın da bilmem nesiyim, şuraya 
da bağlıyım, bu arsayı bana verin. Arsayı 
ver, sat üç sene sonra 15 bin liraya. Bu olmaz. 
Arkadaşlar bunun cevabını istiyor. Arsa, mes
ken yapana verilir. Bunun cevabını istiyor ar
kadaşlar. Bunun cevabını sayın sözcü saraha
ten verir, mesele istikametini bulur. Yoksa, 
biz istiyoruz ki, her türlü ihtilâfı ortadan kal
dıran hükümler konsun. Bu teknik iştir arka
daşlar; bu bir siyasi partinin görüşü de değil
dir, bir şey de değildir.. Kanunların tatbikat
ta fevkalâde temiz, tatbikatçılara kolaylık gös
teren şeylerin çıkması için buradaki arkadaş
ların gayreti.. Ferağ meselesi de öyle idi. Ben 
dilerim ki, o ferağın aleyhinde el kaldıranla
rın yarın malı alınsın, parası verilmesin, cı
yak, cıyak bağırsmlar. Saygılar sunarım.. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde başka söz 
istiyen? 

Buyurun sayın komisyon başkanı.. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUSTAFA 

KEMAL YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; arsa hususunda arka
daşlarım tamamen yanlış düşünmektedirler.. 
Verilen arsa Hazineye intikal etmez. Arsa, 
kur'ası çekildikten sonra artık şahsa intikal 
«İtmiştir.. Hazineye geri dönmez. Buradaki 
maksat, yardımdan maksat, inşaat kredisidir. 
İnşaatı bakanlıkça kararlaştırılan muayyen sü
re içerisinde bitirmezse, o takdirde inşaat kre
disi kesilir.. Yoksa, şahsa intikal etmiş olan 
arsa muayyen zaman zarfında ibitmediği için, 
arsa Hazineye intikal etmez. Bu bakımdan 
«kur'aya dâhil olup olmaması keyfiyetini Sayın 
Orhon burada söylediler. Bir defa, kur'a çe
kilmeden önce, kimin arsaya inşaat yapacağı 

veya kimin yalnız arsa istediği tesbit edildik
ten sonra bu hususa intikal eder. Yoksa, artan 
arsalardan falana veya filâna verilecek diye 
bir keyfiyet yoktur. Felâket bölgesindeki va
tandaş kütlesi, hak sahibi toptan ele alınır. 
Arta kalana verilir diye bir hüküm yoktur ar
kadaşlar. Saygı ile arz ederim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen? Yok. Mad
de üzerinde verilmiş bulunan değişiklik öner
gesi de yok. 

Bu şekle göre maddeyi metinde yazılı şek
liyle oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, biraz önce komis
yona, Yüce Heyet huzurunda kabul edilmiş 
ıbulunan değişiklik önergeleri muvacehesinde 
maddeyi düzenlenmesi hususunda bir müddet 
vermek suretiyle değişiklik önergeleri gönder
miştik. 19 ncu madde bu esasa göre düzenlen
miş ve getirilmiştir. 

19 ncu maddenin yeni şeklini okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmektet olan 19 ncu maddenin aşağı

daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
rim. 

Komisyon Başkanı 
Mustafa Kemal Yılmaz 

Madde 19 - 17 nci maddedeki taşınmaz mal
ların bedelleri, köylerde köy ihtiyar heyetlerin
den bir kişi, mahallin en büyük mülkiye amirin
ce görevlendirilecek bir fen elemanı ve mahallî 
maliye veya tapu teşkilâtından bir kişiden, şe
hir ve kasabalarda ise belediye meclisi üyelin
den bir, mahallî maliye veya tapu teşkilâtından 
bir ve en büyük mülkiye amirince görevlendi
rilecek bir teknik elemandan meydana gelecek 
üç kişilik komisyon marifetiyle takdir ettirilir. 
Teknik eleman bulunmıyan yerlerde bu işlerden 
anlıyan bir kimse komisyona alınır. Komisyon
lar mahallin en büyük mülkiye âmirleri tara
fından teşkil edilir. Komisyonlar aralarında 
seçecekleri başkanın başkanlığında çalışır ve ço
ğunluğa göre karar verir. Komisyon üyeleri 
istinkâf edemezler ve çekimser oy kullanamaz
lar, 

Sözü geçen taşınmaz malların yüzölçülerini, 
özelliklerini ve takdir edilen bedeli içine alan 
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cetveller, 10 gün süre ile, mahallî imkân ve şart
lara göre ilân olunur. 

Takdir edilen kıymete karşı ilân süresinin bi
timinden itibaren 7 gün içinde taşınmaz malm 
bulunduğu yerdeki asliye hukuk mahkemesin
de dâva açılabilir. Dâvanın açıldığı tarihten 
itibaren, 8 gün içinde taraflar mahkemeye çağ
rılırlar. Bu dâvalar basit muhakeme usulüne 
tabidir ve diğer dâvalara tercihli olarak görü
lür. Dâvanın açılması veya Temyiz talebi, bu 
kanuna göre yapılacak işlemleri ve inşaat işle
rini hiçbir suretle durduramaz. Bu dâvalar do-
layısiyle, mahkemece ihtiyati tedbir kararı ve
rilemez. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, 19 ncu 
madde komisyon tarafından bu şekilde düzen
lenmiştir. 

Maddeyi bu şekliyle oyunuza sunuyorum. Ka-
ubl edenler... Kabul etmiyenler... Madde bu şek
liyle kabul edilmiştir. 

Biraz önce 21 nci madde üzerinde Sayın Hil
mi İşgüzar tarafından verilmiş bulunan değişik
lik önergesi dikkat nazara alınmak kaydiyle 
kabul edilmişti. Buna göre Komisyon 21 nci 
maddeyi şimdi okuyacağım şekilde yemden dü
zenlemiştir. 

Yüksek Başkanlığa 
Kabul edilen önerge muvacehesinde 21 nci 

maddenin birinci fıkrasında parantez içindeki 
ifadenin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Komisyon Başkanı 
M. Kemal Yılmaz 

(Vakıflar Genel Müdürlüğü taşınmaz mal
ları ile, Hazineye, özel idare ve belediyeye ait 
taşınmaz mallardan bir kamu hizmetine tahsis 
edilenler hariç.) 

BAŞKAN — 21 nci maddenin birinci fıkra
sındaki parantez içindeki ifadeyi Komisyon şim
di okuduğum şekilde düzenlemiştir. Maddeyi 
bu şekliyle oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Madde bu şekliyle ka
bul edilmiştir. 

Madde 27. — İnşa edilecek binalar için yapı
lacak harcamalar ile, üzerine bina yapılan arsa
ların bedelleri o binaların maliyetini teşkil eder. 
Harita alımı, imar plânı ve proje düzenlenmesi, 
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araştırma ve gerekli teknik yardım giderleri ile 
yeniden yapılacak veya tamir edilecek kamuya 
ait yol, su, elektrik ve kanalizasyon tesisleri gi
derleri borçlandırmaya tabi tutulmaz. 

Taşınmaz mal için bu şekilde tesbit edilen 
maliyet bedellerinden sahiplerine ait kıymet bel
gelerindeki miktarlar çıktıktan sonra, geri ka
lanı borçlandırmaya esas tutulur. 

Kıymet belgelerindeki bedellerin fazla olma
sı halinde aradald fark sahiplerine ödenir. 

BAŞKAN — 27 nci madde üzerinde söz is-
tiyen?... Sayın Muslihiddin Gürer. 

MUSLİHİDDİN GÜRER (Sakarya) — Muh
terem. Başkan, muhterem arkadaşlarım; sözleri
mi iki cümle içinde toplamağa çalışacağım. 

Muhterem arkadaşlar; 27 nci madde tetkik 
edildiği zaman gayet güzel bir şekilde tedvin 
edildiği, görülecektir. Çünkü, kamı1, hizmetine 
taallûk eden yol, su, elektrik ve kanalizasyon te
sisleri, tesis giderleri ilgili afetzedelerin borç
lanma hanelerine dâhil edilmediğine ve dolayı-
siyle doğrudan doğruya âfetler fonundan karşı
landığına göre vatandaş bu hususta hakikaten 
çok yerinde olarak mağdur edilmemekte ve ken
disi de borçlandırın] ya tabi tutulmamak suretiy
le bu şekildeki âmme hizmetleri gayet iyi bir şe
kilde tedvin edilmektedir. Ve keza metin ye
rinde bir maddedir, onun için olduğu gibi ka
bulünde büyük faydalar vardır. Saygılar suna
rım. 

BAŞKAN — 27 nci madde üzerinde başka söz 
istiyen? Yok. 

27 nci maddeyi tasarı metninde yazılı oldu
ğu şekilde oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler.. Aynen kabul edilmiş
tir. 

Muhterem arkadaşlarım; genel bütçeye dâhil 
dairelerin 1963 yılı kesinhesaplarma ait uygun
luk bildiriminin sunulduğuna dair kanun tasa
rısının yapılan açık oylamasma 188 milletvekili 
katılmıştır. 2 çekimser, 7 ret, 179 kabul oyu 
çıkmıştır. Gerekli oy çoğunluğu sağlanamadığı 
cihetle, kanun tasarısının açık oylaması gelecek 
birleşim tekrar yapılacaktır. 

Saat 20,00 ye gelmiştir. Bu sebeple birleşimi 
| 25 Mart Pazartesi günü saat 15,00 te toplanmak 
i üzere kapatıyorum. 

Kapanma saati : 20,00 
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Genel bütçeye dâhil dairelerin 1963 bütçe yılı Kesinhesaplarma ait uygunluk bildiriminin 
sunulduğuna dair kanun tasansna verilen oyların sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
Kasım Gülek 
Tahir Yüeekök 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalay 
Süleyman Arif Emre 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
Osman Attila 
Şevki Güler 
Muzaffer özdağ 
Ali ihsan Ulubahşi 

AĞRI 
Abdülbari Akdoğan 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Kemal Bağcıoğlu 
Ahmet Dallı 
Orhan Eren 
Recai Ergüder 
Hasan Türkay 
Ahmet Üstün 
M. Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
îhsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ahmet Torgay 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Yüksel Menderes 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 188 

Kabul edenler : 179 
Reddedenler : 7 

Çekinserler : 2 
Oya katılmıyanlar : 257 

Açık üyelikler : 5 

[Kabul 

Reşat özarda 
Kemal Ziya öztürk 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 
Enver Güreli 
Fennî Isliımyell 
Ahmet îhsan Kırımlı 

BİLECİK 
Sadi Binay 
ismail Selçuk Çakıroğlu 

BÎNGÖÜ 
M. Emin Gündoğdu 
Cemal Yavuz 

BlTLlS 
Zarife Koçak 

BOLU 
Halil ibrahim Cop 
Ahmet Çakmak 

BURDUR 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
Kasım önadım 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Cihad Baban 
Muammer Baykan 
Şefik inan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Tahir Akman 
Mehmet Ali Arsan 

ÇORUM 
Hilmi İncesulu 

— 3 

edenler] 

Hasan Lâtif Sarıyüce 
Arslan Topçubaşı 
Nejdet Yücer 

DENİZLİ 
Renizi Şenel 

DİYARBAKIR 
Feyzi Kalfagil 

ELÂZIĞ 
Kevni Nedimoğlu 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Necati Güven 
Gıyasettin Karaca 
Ahmet Mutstafaoğlu 
Cevat önder 
Nihat Pasinli 
Adnan Şenyurt 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Kâmil Ocak 
Naşit Sarıca 

GİRESUN 
M. Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Sabri özcan San 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Ali İhsan Balım 

48 — 

İÇEL 
C. Sadık Kuıtlay 

İSTANBUL 
Suphi Baykam 
Ali Esat Birol 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Orhan Eyüboğlu 
Muhiddin Güven 
Orhan Seyfi Orhon 
Osman özer 
Kaya özdemir 
ilhamı Sancar 
Fuad Sirmen 
1. Hakkı Tekinel 
Osman Nuri Ulusay 
Reşit Ülker 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Mehmet Ali Aytaş. 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Osman Zeki Efeoğlu 
Hüsamettin Gümüşpala 
İhsan Gürsan 
Settar Iksel 
Cemal Hakkı Selek 

KARS 
AJbbas Ali Çetin 
Sevinç Düşünsel 
Cengiz Ekinci 
Turgut Göle 
Celâl Nuri Koç 
Muzaffet Şaımiloğlu 
Osman Yeltekin 
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KASTAMONU 
-A. Muzaffer Akdoğanlı 
Ahmet Şevket Bohça 

.'Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
Âdil Toközlü 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
Fehmi Cumahoğlu 
Feyyaz Koksal 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagikı 
Orhan Türkkan 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Mehmet Güver 
Süleyman Onan 

KOCAELİ 
Sedat Akay 

KONYA 
Selçuk Aytan 
Mehmet Necati Kalaycı 
Mekki Keskin 
Sait Sına Yücesoy 

ttÜMÜSANE 
Necati Akagün 

ISTANBUÜ 
A. Coşkun Kırca 

KÜTAHYA 
Himmet Erdoğmuş 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 
Şaban Erik 
Lûtfi Evliyaoğlıı 
Hamit Fendoğlu 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik 
ön ol Sakar 
Nahit Yenişeh;rlioğlu 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlıı 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MUĞLA 
Adnan Akarca 

MUŞ 
Kemal Aytaç 
Kâmil Özsarıyıldız 

NEVŞEHİR 
İbrahim Boz 

NİĞDE 
Yaşar Arıbaş 
Haydar Özalp 

ORDU 
Feridun Cemal Erkin 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Mazhar Basa 
İsmail Sarıgöz 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Muslihittin Gürer 
Şerafeddin Paker 

SAMSUN 
Melâhat Gedik 

SİİRT 
Abdülhalim Araş 
Hüseyin Hüsnü Oran 
Âdil Yaşa 

SİNOP 
Niyazi özgüç 

SİVAS 
Nihat Doğan 
Cevad Odyakmaz 

[Reddedenler] 

KONYA 
ismet Kapısız 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğlu 

ORDU 
Ferda Güley 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 

TOKAT 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Osman Hacıbaloğlu 
Bedrettin Karaerkek 
İrfan Solmazer 

TRABZON 
Ahmet Cebi 
Hamdi Orhon 
Ahmet Şener 
Osman Turan 
Ömer Usta 

URFA 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
Orhan Dengiz 

VAN 
Mlslih Gören taş 
Kinyas Kartal 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
S. Ekmel Çetiner 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kemal Doğan Sungun 

UŞAK 
Ali Rıza Akbryıkoğlu 

[Çekinserler] 

KASTAMONU 
1. Hakkı Yılanlıoğlu 

TUNCELİ 
Hasan Ünlü 

[Oya kahlmtyanlar] 

ADANA 
Hasan Aksay 
Mahmut Bozdoğan 
Ali Bozdoğanoğlu 
Turhan Dilligil 
Ali Karcı 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
İbrahim Tekin (B.) 
Ahmet Topaloğlu (B.) 
Bekir Tünay 

ADIYAMAN 
Nazım Bayıllıoğhı 

AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Akalın 
Mehmet Göbekli 
Murat önder 

AORT 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Ahmet Demiray 
Ali Oelalettin Topala 
Kâzım Ulusoy 

ANKAEA 
İsmail Rüştü Aksal 

Orhan Alp (B.) 
Hüseyin Balan 
Osman Bölükbaşı (1.) 
Ali Rıza Çetiner 
Musa Kâzım Coşkun 
1. Sıtkı Hatipoğlu 
Rıza Kuas 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
îlyas Seçkin 
Hasan Tez 
H. Turgut Toker (B.) 

Alparslan Türkeş 
ANTALYA 

Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 
Rafet Eker 
Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Mustafa Şükrü Koç 
Nahit Menteşe 

— 349 
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ismet Sezgin 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
Cihat Bilgehan (B.) 
Süreyya Koç 
Mesut Ozansü 
Cihat Turgut 
Mevlüt Yılmaz 
Mehmet Zeki Yüeetttrk 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Kemal Demir 
Hasan özcan 
Hami Tezkan 

BURDUR 
1. H^kkı Boyacıoğlu 
Fethi Çeiikbas. 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
Nilüfer Gürsoy 
Barlas Küntay 
İbrahim Öktem 
ö. Doğan öztürkmen 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut (B.) 
Ahmet Türkel (B.) 
Bahri Yazır 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Ahmet Uysal 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Mehmet Salih Baydil 
Muzaffer Karan 
Hüdai Oral 
Zafer Nihat özel 
Atıf Şohoğlu ((Bşk V.) 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğkı 
Metin Cizreli 
Hasan Değer 
Tarık Ziya Ekinci 
Recai îskenderoğlu 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin 

Ilhami Ertem (B.) 
Naznii özoğul 
Türkân Seçkin 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Ömer Eken 
Samet Güldoğan 
Kamal Satır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
(B.) 
Nafiz Giray 
Sadık Perinçek 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Hayri Başar 
Seyfi öztürk (B.) 
Ertuğrul Oazi Sakarya 

GAZİANTEP 
Ali ihsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 
Mahmut Uygur 
Süleyman Ünlü 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 
Ali Ciiceoğlu 
I. Etem Kıhçoğlu 

GÜMÜŞANE 
Ali ihsan Çelikkan 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Yahya Kanbolat 
Talât Köseoğlu 
Reşat Mursaloğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
Tahsin Argun 
Süleyman Demirel 
(Başbakan) 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kemal Ataman 
Burhan Bozdoğan 

ismail Çataloğlu 
Kadir Çetin 
Celâl Kıkg 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
S ad an Aren 
Hüseyin Ataman 
Mehmet Ali Aybar 
Sadettin Bilgiç (B.) 
Orhan Birgit 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Nurettin Bulak 
Orhan Erkanlı (I.) 
Mustafa Ertuğrul 
Abdurrahman Şeref Lâç 
Selim Sarper (1.) 
Ahmet Tahtakılıç 
Aydın Yalçın 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Ali Naili Erdem (B.) 
Arif Ertunga 
Nihad Künşad (B.) 
Şinasi Osma 
Enver Turgut 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Âdil Kurtel 

KASTAMONU 
Adil Aydın 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
Cengiz Nayman 
Vedat Âli Özkan (B.) 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Arif Hikmet Güner 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdeanir 

KOCAELİ 
ismail Arar (Bşk. V.) 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Bahri Dağdaş (B.) 
Hasan Dinçer (B.) 
M. Ziyaeddin Izerdera 
ihsan. Kabadayı 
Yunus Koçak 
Nazif Kurucu 
Seyit Faruk Öndeı 
Fakih özfakih 
Faruk Sükan (B.) 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Ali Mesut Erez 
I. Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Mehmet Del ikaya 
ismet inönü 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Sami Binicioğlu 
Mithat Dülge 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatipoğlm 
Mustafa Ok 

MARAŞ 
Kemali Bay azıt 
Enver Kaplan 
Hacı Ahmet özsoy 
Vefik Pirinçeioğlu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
İbrahim Aysoy 
Rifat Baykal 
Seyfi Güneştan 
Nazmi Oğuz 
Fuat Uluç 

MUĞLA 
İzzet Oktay (İ. ü.) 
Turan Şahin 
Seyfi Sadi Pencap 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Numanoğlra 

NlÖDE 
Mehmet Altınsoy 

— 350 — 
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Oğuzdemir Tüzün 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Raif Aybaı 
Ata Bodur 
Hamdi Mağden 
Arif Hikmet Onat 
(t) 
Sadi Pehlivanoğlu 

RÎZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem Alican 
Kadri Eroğan 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Yaşar Akal 
Kâmran Evliyaoğlu 
llyas Kılıç 

Salâhattin Kılıç 
Osman Şahinoğlu 
Namık Kemal Tülezoğlu 
Süreyya Uluçay 
Bahattin Uzunoğlu 
Şevki Yücel 

SİİRT 
Misbah Ongan 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
Gıyasettin Duması 
Orhan Kabibay 
Kâzım Kangal 
Tevfik Koraltan 
Seyfi Kurtbek 
M. Kemal Palaoğlu 
Gültekin Sakarya 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
tlyas Demir 
Kemal Nebioğlu 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
Cevdet Aykan (I.) 
Osman Saraç 

TRABZON 
A. ihsan Birincioğlu 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

URFA 
Halil Balkıs 
Behice Hatko (Boran) 
Necmettin Cevheri 

Mahmut Çetin 
Cemal Güven 

UŞAK 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 

YOZGAT 

ismail Hakkı Akdoğan 
Yusuf Ziya Bahadınlı 
Nuri Kodamanoğlu 
Celal Sundur (I. Ü.) 
Neşet Tanrıdağ (t.) 

ZONGULDAK 

Talât Asa] 
Bülent Ecevit 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş. 
Kâmil Kırık oğlu 

[Açık üyelikler] 

Adana 1 
Çorum 1 
Diyarbakır 1 
istanbul 1 
Urfa 1 

Yekûn 5 

mmm 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 
62 NCÎ BİRLEŞİM 

22 . 3 . 1968 Cuma 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA S UNUŞ LARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

X I . — Genel bütçeye dâhil dairelerin 1903 
Bütçe yılı kcsinhesaplarma ait uygunluk bildi
riminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile 1963 Bütçe yılı Kcsinhesap kanun 
tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/543, 
1/48) (S. Sayısı : 660) [Dağıtma tarihi : 
5 . 3 . 1968] 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI
RILAN İŞLER 

X I . — Umumi 'hayata m'üe's'sir âfetler 
dolayısiyle alınacak tedbirlerle yapılacak yar
dımlara dair 15 . 5 . 1959 gün ve 7269 sayılı 
Kanunun' bâzı maddelerinin değiştiı-ilmasl ve 
bu kanuna bâzı (maddeler eklenmesi hakkında 
kanun tasarısı ve İmar ve İskân, İçişleri ve 
Plân komisyonlarımdan 5 er üye seçilerek ku
rulan Geçici Komisyon raporu. (1/231) (S. Sa
yısı : 159 ve 159 a 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
9 . 2 . 1968] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
G ÖR ÜŞ (İLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi 
Fikret Turhangil ve 9 arkadaşının, Tababet ve 
Şuabatı sanatlarının tarzı icrasına dair 1219 
sayılı Kanuna bir geçici madde eklenmesi hak
kında kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yar
dım ve Adalet komisyonları raporları (2/140) 
(S. Sayısı : 90 ve 90 a 1 nci ek) [Dağıtma tari
hi : 26 . 12 . 1967] 

2. — Yozgat MilletvekiM Celâl Sungur'un, 
6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 
28 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardı/m ve Ada
let komisyonları raporları (2/131) (S. Sayısı : 
170 ve 170 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
26 . 12 . 1967] 

3. — Hendek Kazası Kemaliye Mahallesi 
nüfusuna kayıtlı Mustafa oğlu 1329 doğumlu 
Faik Özer'in bakiye cezasının affı hakkında ka
nun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/244) (S. Sayısı : 172 ye 1 nci ek) [Dağıt
ma tarihi : 26 . 12 . 1967] 

4. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ragıp 
Üner'in, Medenî Kanunun 253 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Ada
let Komisyonu raporu (2/346) (S. Sayısı : 173 
e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 26 . 12 . 1967] 

5. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldı
rılmasına dair kanun teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu (2/348) (S. Sayısı : 174 e 1 nci ek) 
[Dağıtma tarihi : 26 . 12 . 1967] 

6. — Siverek Kazasının Dağbaşı Yukarı 
Modan köyü nüfusuna kayıtlı Hasan oğlu Ila-
ni'den doğma 1317 doğumlu Cuma Karakılıç 
(Özmodanlı) nın cezalarının affı hakkında ka-

I nun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
j (1/103) (S. Sayısı : 277 ve 277 ye ek) [Da

mıtma tarihi : 26 . 12 . 1967] 
7. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 

25 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu. (1/163) 
(S. Sayısı : 188 ve 188 e 1 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 17 . I . 1968] 

8. — Erzurum Milletvekili İsmail Hakkı 
Yıldırım, Hatay Milletvekili Talât Köseoğlu 
ve Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'rn, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Dahilî Nizamname
sinin bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair 



tüzük teklifleri ile istanbul Milletvekili Nuri 
Eroğan'ın, Millet Meclisi İçtüzüğünün 157 nci 
maddesinin tadili hakkında tüzük teklifi ve 
Anayasa Komisyonu raporu. (2/500, 2/503, 
2/504, 2/596) (S. Sayısı : 481) [Dağıtma ta
rihi : 23 . 1 . 1968] 

9. — Mardin eski Milletvekili Talât Oğuz'un, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
30 . 4 . 1964 tarihli Haftalık Karar Cetvelin
deki 1494 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporu. (Millet Meclisi 5/6; Cumhuri
yet Senatosu 4/69) (Milllet Meclisi S. Sayısı : 
19 ve 19 a 1 nci ek; Cumhuriyet Senatosu S. 
Sayısı : 522) [Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

10. — Siirt Milletvekilli Süreyya öner, Amas
ya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu, Diyarbakır 
Milletvekili Hilmi GüMoğan ve İstanbul Millet
vekili llhami Sanear'm, Dilekçe Karma Komis
yonu Genel Kurulunun 12 . 3 . 1964 tarihli 
Haftalık Karar Cetvelindeki 1316 sayılı Kara
rın Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi 
ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu. (Millet 
Meclisi 5/4; Cumhuriyet Senatosu 4/66) 
(Milllet Meclisi S. Sayısı : 20 ve 20 ye 
1 nci ek; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 442) 
[Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

11. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
1 . 7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
399 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesi
ne dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporu. (Millet Meclisi 5/5; Cumhuriyet Sena
tosu 4/68) (Milet Meclisi S. Sayısı : 21 ve 21 e 
1 nci ek; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 523) 
[Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

12. — İzmir Milletvekili İhsan Gürsan'm, Di
lekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
3658 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülme
sine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonu raporu. (Millet Meclisi 5/30; Cumhuriyet 
Senatosu 4/73) (Millet Meclisi S. Sayısı : 237 
ve 237 ye 1 nci ek; Cumhuriyet Senatosu S. Sa
yısı ; 772, 772 ye 1 nci ve 2 nci ekler) [Da
ğıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

13. — İzmir Milletvekili İhsan Gürsan'm, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 19'65 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
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3656 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülme
sine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyo
nu raporu. (Millet Meclisi 5/33; Cumhuriyet 
Senatosu 4/71) (Millet Meclisi S. Sayısı : 238 
ve 238 e 1 nci ek; Cumhuriyet Senatosu S. Sa
yısı : 771, 771 e 1 nci ve 2 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 7 . 2.1968] 

14. — İzmir Milletvekili İhsan Gürsan'm, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar cetvelindeki 
3657 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesi
ne dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporu. (Millet Meclisi 5/32; Cumhuriyet Sena
tosu 4/72) (Millet Meclisi S. 'Sayısı : 239 ve 
239 a 1 nci ek; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
773, 773 e 1 nci ve 2 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
7 . 2 . 1968] 

15. — İzmir Milletvekili İhsan Gürsan'm, 
Dilökçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar cetvelindeki 
3659 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu ra
poru. (Millet Meclisi 5/31; Cumhuriyet Senato
su 4/76) (Mdlet Meclisi S. Sayısı : 240 ve 240 a 
1 nci ek; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 898) 
[Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

16. — Denizli Milletvekilli Fuat Avcı'nm, 
yasama dokunulmazlığının kaldıırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/37) (S. Sayısı : 484) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 .1968] 

17. — Eski Urfa yeni Sakarya Milletvekili 
Kadiri Eroğan'ın, yasıama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürek
kep Karma Komisyon raporu. (3/48) (S. Sayı
sı : 485) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

18. — Adana Milletvekili Ali Bozdoğanoğ-
lu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/62) (S. Sayısı : 486) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

19. —• Eski Urfa yeni Sakarya Milletvekili 
Kadri Eroğan'ın yasama dokunulmazılığınm 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Anayasa ve Adalet komisyonlarından mü-



rekkep Karma Komisyonu raporu (3/71) (S. Sa
yısı : 487) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

20. — Giresun Milletvekili Etem Kılıçoğlu'-
nun yasama dokunulmazlığınım kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Anayasa ve Adalet komisyonlarımdan mürek
kep Karma Komisyon raporu. (3/76) (S. Sayı
sı : 488) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

21. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem 
Kılıeoğlu'nun yasama (dokunulmazlığınım kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürek
kep Karma Komisyona* aporu. (3/77) (S. Sayı
sı : 489) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

22. — Çorum Milletvekili Abdurrahman 
Güler'iın yasama 'dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komıisyotnlarmdan ımüreıbkep Karma Ko
misyon rapo?:u. (3/79) (S. Sayısı : 490) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

23. — Antalya Milletvekili Hasan Fahmi 
Boztepe'nin yasama dokunulmazlığımın kaldırıl
ması ıhakkmda Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyanlarındam mürekkep 
Karma Komisyon raporu. (3/86) (S. Sayısı : 
491) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

24. — Eski Erzurum yemi Manisa Milletve
kili Ertuğrul Akça ile Kayseri Milletvekili Ve
dat Âü Özkan'ın yasama dokunulmazlıklarının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet koımisyomlarımdan mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/90) (S. Sayısı : 492) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 .1968] 

25. — İzmir Milletvekili Mehmet Ali Ay-
taş'm, yasama > dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/172) (S. Sayısı : 493) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

26. — Diyarbakır Milletvekili Metin Ciz-
reli'nin yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet komisyonlarımdan mürek
kep Karma Komisyon raporu. (3/177) (S. Sa
yısı : 494) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 1968] 

27. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm 
yasama dokunulmazlığımın kaldırılması hak
kında Başjbakamluk tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko-
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misyon raporu. (3/254) (S. Sayısı : 495) [Da
ğıtma t a r M : 8 . 2 . 1968] 

28. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm 
yaşatma dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/262) (S. Sayısı : 496) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

29. — Adana Milletvekili Turhan 13illig.il'-
in, yasama dokunulmazlığınım kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Amayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/315) (S. Sayısı : 497) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

30. — Çanakkale Milletvekili Cihad Baban'-
in, yasama dokunulmazlığınım kaldırılması 
hakkımda Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarımdan mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/323) (S. Sayısı : 498) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

31. _ Çanakkale Milletvekili Cihad Ba-
ban'ın, yasama dokunulmazlığımın kaldırılması 
hakkımda Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/330) (S. Sayısı : 499) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

32. — Antalya Milletvekili Osman Yüksel'-
in yasama dokunulmazlığımın kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/338) (S. Sayısı : 500) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

33. — Kastamonu Milletvekili Ahmet Şev
ket Bohça'nın yasama dokunulmazlığınım kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet komisyonlarımdan mürek
kep Karma Komisyon raporu. (3/342) (S. Sa
yısı : 501) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

34. — Denizli Milletvekili Muzaffer Ka-
ram'm yasama dokunulmazlığımın kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Amayasa ve 
Adalet komisyonlarımdan mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/363) (S. Sayısı : 502) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

35. — Samsun Milletvekili Kâmran Evliya-
oğlu'nun yasama dokunulmazlığımın kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu. (3/393) (S. Sayısı : 
503) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 
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36. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/395) (S. Sayısı : 504) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

37. — Antalya Milletvekili Osman YükscF-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kımda Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/403) (S. Sayısı : 505) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

38. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kımda Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/404) (S. Sayısı : 506) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

39. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm 
m yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kımda Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/405) (S. Sayısı : 507) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

40. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm 
yasama dokunulmazlığınım kaldırılması hakkım
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarımdan mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/427) (S. Sayısı : 508) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

41. — Çanakkale Milletvekili Cihad Ba
ban'in yasama dokunulmazlığınım kaldırılması 
hakkımda Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/448) (S. Sayısı : 509) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

42. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm 
yasama dokunulmazlığınım kaldırılması hakkım
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu. (3/449) (S. Sayısı : 510) ([Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

43. — İstanbul Milletvekili Abdurrahman Şe
ref Lâç ile Antalya Milletvekili Osman Yüksel'in 
yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu. (3/452) (S. Sayısı : 511) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 
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44. — Manisa Milletvekili Muammer Dirik'-

in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyomlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/455) S. Sayısı : 512) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

45. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/475) (S. Sayısı : 513) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

46. — İzmir Milletvekili Osman Zeki Efeoğ-
lu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/476) (S. Sayısı : 514) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

47. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu. (3/480) (S. Sayısı : 515) [Dağıtma 
tarihi .- 8 . 2 . 1968] 

48. — İstanbul Milletvekili Orhan S ey fi Or-
hon'un yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/481) ('S. Sayısı : 516) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

49. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu. (3/482) (S. Sayısı : 517) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

50. — Manisa Milletvekili Muammer Dirik'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/484) (S. Sayısı: 518) [Dağıtma tari
hi: 8 . 2 . 1968] 

51. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak
kı Esatoğlu'nun yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu (3/485) (S. Sayısı: 519) 
[Dağıtma tarihi: 8 . 2 . 1968] 



52. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/486) (S. Sayısı: 520) [Da
ğıtma tarihi: 8 . 2 . 1968] 

53. — Samsuın Milletvekili Kâmran Evliya-
oğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anaya
sa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Kar
ma Komisyon raporu (3/487) (S. Sayısı: 521) 
[Dağıtma tarihi 8 . 2 . 1968] 

54. — ıG-iresun Milletvekili İbrahim Etem 
Kılıçoğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürek
kep Karma Komisyon raporu (3/502) (S. Sa
yısı: 522) [Dağıtma tarihi: 8 . 2 . 1968] 

55. — İstanbul Milletvekili Orhan Seyfi 
Orhon'un yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anaya
sa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Kar
ma Komisyon raporu (3/513) (S. Sayısı: 523) 
[Dağıtma tarihi 8 . 2 . 1968] 

56. — istanbul Milletvekili Orhan Seyfi 
Orhon'un yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu (3/514) (S. Sayısı: 524) 
[Dağıtma tarihi 8 . 2 . 1968] 

57. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'-
m yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyonu raporu (3/515) (S. Sayısı : 525) 
[Dağıtma tarihi 8 . 2 . 1968] 

58. — Trabzon Milletvekili Ahmet Çebi'ınin, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3 / 516) (S. Sayısı: 526) [Da
ğıtma tarihi: 8 . 2 . 1968] 

59. — Ankara Milletvekili Rıza Kuas'm ya
sama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/525) (S. Sayısı: 527) [Dağıtma ta
rihi: 8 . 2 . 1968] 
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60. — İzmir Milletvekili Osman Zeki Efe-

oğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/531) (S. Sayısı: 528) [Da
ğıtma tarihi: 8 . 2 . 1968] 

61. — Kırşehir Milletvekili Memduh Erde-
mir'in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekekp Karma 
Komisyon raporu (3/532) (S. Sayısı: 529) [Da
ğıtma tarihi: 8 . 2 . 1968] 

62. — izmir 'Milletvekili Osman Zeki Efeoğ-
lu'nun, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekekp Karma Ko
misyon raporu (3/539) (S. Sayısı: 530) [Da
ğıtma tarihi: 8 . 2 . 1968] 

63. — istanbul Milletvekili Çetin Altan'ım, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekekp Karma Komisyon 
raporu (3/542) (S. Sayısı: 531) [Dağıtma ta
rihi: 8 . 2 . 1968] 

64. — Adana 'Milletvekili Turhan Dilligil'iın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu. (3/546) (S. Sayısı : 532) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

65. — Adama Milletvekili 'Turhan Dilligil'in, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/547) (S. Sayısı : 5.33) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

66. — Adana Milletvekili 'Turhan Dilligil'in, 
yasama doikunulmazlığmın kaldırılması hakkın
ca Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/548) (S. Sayısı : 534) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

67. — izmir Milletvekili Osmain Zeki Efeoğ-
lu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/550) (ıS. Sayısı : 535 [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 



68. — Konya Milletvekili Selçuk Aytan'ın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/579) (S. Sayısı : 536) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

69. — Antalya Milletvekili Osman Yüksel 
Serdengeçti'nin yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu (3/580) (S. Sayısı : 
537) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

70. — Tokat Milletvekili Bedrettin Karaer-
kek'in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/585) (S. Sayısı : 538) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

71. —• Adana Milletvekili Turhan DilligiPiın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/586) (S. (Sayısı : 539) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

72. — Kastamonu (Milletvekili Adil Aydım'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu. (3/590) (S. Sayısı : 540) [Dağıtıma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

73. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
rapora. (3/593) (;S. Sayısı : 541) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

74. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu. (3/595) (S. Sayısı : 542) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

75. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu. (3/596) (S. Sayısı : 543) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

76. — Kastamonu Milletvekili Ahmet Şevket 
Bohça'nm yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anaya
sa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Kar
ma Komisyon raporu. (3/597) (S. Saısı : 544) 
[Dağılma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

77. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon rapora (3/601) (S. Sayısı : 545) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

78. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/602) (ıS. Sayısı : 546) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

79. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/603) (S. Sayısı: 547) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

80. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/604) (S. Sayısı : 548) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

81. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/611) (S. Sayısı : 549; [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

82. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon rapora (3/615) (S. Sayısı : 550) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

83. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon rapora (3/636) (S. Sayısı : 551) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 
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84. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın 

yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon rapora (3/664) (S. Sayısı : 552) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

85. — tstaınbul Milletvekili Orhan Seyfi Or-
hon'un yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/665) (S. Sayısı: 553) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

86. — Sinop Milletvekili Muhtafa Kaptan'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/666) (S. Sayısı : 554) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

87. — İstanbul Milletvekili Orhan Seyfi Or-
hon'un yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/671) S. Sayısı: 555) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968J 

88. — İstanbul Milletvekili Tekin Erer'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/675) (S. Sayısı : 556) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 19681 

89. — Adama Milletvekili Turhan DilligiTin, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/676) (S. Sayısı : 557) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

90. — Siirt Milletvekili Abdülhalim Aras'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon rapora (3/679) (S. Sayısı : 558) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

91. — Antalya Milletvekili İhsan AtaöVün 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon rapora (3/53) (S. Sayısı : 562) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

92. — Sakarya Milletvekili Hami Tezkasn'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/64) (S. Sayısı : 563) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

93. — Sakarya Milletvekili Nuri Bayar'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/81) (S. Sayısı : 564) [Dağtıma tari
hi : 8 . 2 . 1968] 

94. — Antalya Milletvekili H. Fehmi Boztepe-
pe'nin yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/87) (S. Sayısı : 565) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

95. — Ankara Milletvekili Ahmet Dallı'nım, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasıa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/104) (S. Sayısı : 566) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

96. — Ankara Milletvekili A. Rıza Çetiner'-
in yaşarma dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/362) (S. Sayısı : 567) [Dağtıma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

97. — İstanbul Milletvekili Osmam özer'in, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
,-aporu (3/369) (S. Sayısı : 568) [Dağıtma tari
hi : 8 . 2 . 1968] 

98. — Bingöl Milletvekili Cemal Yavuz'un, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/447) (S. Sayısı : 569) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

99. — Adana Milletvekili Toırhan Dilligil'in, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/684) (S. Sayısı : 570) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 
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100. — Ankara Milletvekili Rıza Kuas'm ya-

samıa dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 
Başlbakarilık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından mürekkep Karma Komisyon ra
poru (3/G85) (S. Sayısı : 571) [Dağıtma tari
hi : 8 . 2 . 1968] 

101. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
'komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/686) (S. Sayısı : 572) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

102. — Trabzon Milletvekili Ahmet Çebi'ınin 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/700) (S. Sayısı : 573) ([Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

103. — İstanbul Milletvekili Orhan ıSeyfi Or-
hon'un yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/706) (S. Sayısı : 574) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

104. — Kayseri Milletvekili Mehmet Yücc-
ler'in yasama dokunulmazlığının (kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyonu raporu (3/707) (S. Sayısı : 575) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

105. — Zonguldak Milletvekili Bülent Ece-
vit'in yasama dokunulmazllığmın kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/708) (S. Sayısı : 576) | Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

106. — İzmir Milletvekili Lebit Yurcloğlu, 
Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Göğüs ve Nevşe
hir Milletvekili Salâhattin Hakkı Esatoğlu'nun 
yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması hak
kında Baş'bakanlık tez'keresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/709) (S, Sayısı : 577) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

107. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in 
yasama dokunulmazlığının 'kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 

raporu (3/741) (S. Sayısı : 578) [Dağıtma ta
rihi - 8 . 2 . 1968] 

108. — Adama Milletvekili Turhan Dilligil'in 
iıı yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon rapora (3/742) (S. Sayısı : 
579) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

109. — Adana Milletvekili Turhan Dilli-
gii'in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karına Ko
misyon rapora (3/743) (S. Sayısı : 580) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

110. — Adana Milletvekili Turhan Dilli-
gü'in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon rapora (3/744) (S. Sayısı : 581) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

111. — Adana Milletvekili 'Turhan Dilli-
giFin, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon rapora. (3/745) (S. Sayısı : 582) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

112. — Adana Milletvekili Turhan Dilli-
gü'in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon rapora (3/746) (S. Sayısı : 583) | Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

113. — Adana Milletvekili Turhan DiUi-
gil'in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Baş'bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko-
ıniıyon. raporu (3/747) (S. Sayısı : 584) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

114. — İstanbul Milletvekili Orhan ıSeyfi 
Orlron'un yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon rapora (3/749) (S. Sayısı : 
585) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

115. — İstanbul Milletvekili Orhan Seyfi 
Orhon'un, yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 



Karma Komisyon raporu (3/750) (S. Sayısı : 
.586) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

116. — İstanbul Milletvekili Orhan Seyfi 
Orhon'un yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başkakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma. Komisyon raporu (3/751) (S. Sayısı : 
587) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

117. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali 
Aybar'm, yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/752) (S. Sayısı : 588) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

118. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/753) (S. Sayısı : 589) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

119. —•' İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon rapora. (3/754) (S. Sayısı : 590) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

120. —• 'Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ile Denizli Milletvekili Muzaffer Karan'in, 
yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu. (3/756) (S. Sayısı : 591) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

121. — Adama Milletvekili Turhan Dilligil'-
in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu. (3/762) (S. Sayısı : 592) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

122. — Ankara Milletvekili Hüseyin Balan'-
m, yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu. (3/763) (S. Sayısı : 593) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

123. — Adama Milletvekili Turhan Dilligil'-
in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak

kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu. (3/764) (S. Sayısı : 594) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

124. — Adana Milletvekili Turhan DilligiF-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanluk tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/766) (S. Sayısı : 595) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

125. —• Çanakkale Milletvekili Muammer 
Baykan'ın yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anaya
sa ve Adalet komisyon1!arından müreikkep Kar
ma Komisyon raporu. (3/774) (S. Sayısı : 596) 
[Dağıtma tariki : 8 . 2 . 1968] 

126. — Adama Milletvekili Turhan Dilligil'-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarndan mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/775) (S. Sayısı : 597) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

127. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/776) (S. Sayısı : 598) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

128. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal'm yasama dokunulmazlığının kaildırıllması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/781) (S. Sayısı : 599) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

129. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması! hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/782) (S. Sayısı : 600) [Da
ğıtma tariki : 8 . 2 . 1968] 

130. —' Adana Milletvekili Turban Dilligü'-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonu aradan mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/783) (S. Sayısı : 601) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

131. — İstanbul Milletvekili Tekin Erer'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak-



kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/784) (S. Sayısı : 602) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

132. — Ankara Milletvekili Eıza Kuıas'ın ya
sama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/785) (S. Sayısı : 603) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

133. —. Adana Milletvekili Turhan Dilligil'-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/789) (S. Sayısı : 604) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

134. — Malatya Milletvekili Hamit Femdoğ-
lu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/790) (S. Sayısı : 605) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

135. — Samsun Milletvekili Kararan Evliya-
oğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/793) (S. Sayısı : 606) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

136. — Adana Milletvekili 'Turhan Dilligil'-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/794) (S. Sayısı : 607) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

137. — Adana Milletvekili Turhan DilligiT-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/805) (S. Sayısı : 608) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

138. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/806) (S. Sayısı : 609) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

139. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada

let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/807) (S. Sayısı : 610) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

140. — istanbul Milletvekili Çetin Altam'un, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/808) (S. Sayısı : 611) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

141. — İstanbul Milletvekili Çetin Altam'ım 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/809) (S. Sayısı : 612) [Dağıtma ta
rihi : 8. 2 . 1968] 

142. — Trabzotn Milletvekili Osmasn Turam'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/810) (S. Sayısı : 613) [Dağıtma tari
hi : 8 . 2 . 1968] 

143. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun, evi olmıyam köylü vatandaşlara ev yeri 
verilmesi hakkında kanun teklifi ve Adalet, 
Ticaret, İçişleri, Maliye, İmar ve İskam ve Plâm 
komisyonlarımdan 3 er üyeden kurulu Geçici 
Komisyon raporu. (2/365) (S. Sayısı : 651) 
[Dağıtma tarihi : 15 . 2 .1968] 

X 144. — Petrol Dairesi Başkanlığımın 1965 
bütçe yılı kesinbesabma ait uygunluk bildirimi
nin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi ile Petrol Dairesi Başkanlığı 1965 bütçe 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay 
Komisyonu raporu. (3/815, 1/349) (S. Sayısı : 
661) [Dağıtma tarihi : 2 . 3 . 1968] 

X 145. — 'Ceza ve Islâh Evleri ile tş Yurt
ları döner sermaye saymanlıklarının 1959 ve 
1960 yılları bilançolarının sunulduğuna dair Sa
yıştay Başkanlığı tezkereleri ve Sayıştay Ko
misyonu raporu. (3/410, 3/478) (S. Sayısı : 
662) [Dağıma tarihi : 2 . 3 . 1968] 

146. — Yozgat Milletvekili Celâl Sumgur'un, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu. (3/865) (S. Sayısı : 663) [Dağıtma ta
rihi : 2 . 3 . 1968] 

147. — Nevşöhir Milletvekilli ıSalâhattin Hakkı 
Esatoğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana-



— 11 — 
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
K a m a Komisyon raporu. (3/819) (S. Sayısı : 
664) [Dağıoma tarihi : 6 . 3 . 19-68] 

148. — TraJbzon Milletvekili Osman Turan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu. (3/820) (S. Sayısı : 66'5) [Dağıt
ma tarihi : 6 . 3 .1968] 

149. — Traibzon Milletvekili Osman Turan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu. (3/821) (S. Sayısı : 6G6) [Da-
ğı'tma t-arühi : 6 . 3 .1968] 

150. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/827) (S. Sayısı : 667) [Da
ğıtma tarihi : 6 . 3 . 1968] 

151. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/830) (S. Sayısı : 668) [Da
ğıtma tarihi : 6 . 3 . 1968] 

152. — Trabzon Milletvekili Osman Turan'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet kondisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/834) (S. Sayısı : 669) [Da-
ğıltma tarihi : 6 . 3 . 1968] 

153. — Ankara Milletvekili Kâzım Coşkun'-
un yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko-
milsyn raporu. (3/839) (S. Sayısı : 670) [Da
ğıtma tarihi : 6 . 3 . 1968] 

154. — Hakkâri Milletoveklili Ali Karahan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/840) (S. Sayısı : 671) [Da
ğıtma tarihli : 6 . 3 . 1968] 

155. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın ya
sama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 

komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu. (3/856) (S. Sayısı : 672) [Dağıtma ta
rihi :6 . 3.1968] 

15-6. — Mara§ MiıMetveikiilî Hacı Ahmet öz-
soy'un yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/863) (S. Sayısı : 673) [Da
ğıtma tarihi : 6 . 3 . 1968] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Avukatlık kanunu tasarısı ile Adana 
Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu ve 7 arka
daşı, Konya Milletvekili Fakih Özfakih ve 21 ar
kadaşı ve Eskişehir Milletvekili İsmet Angı ve 2 
arkadaşının Avukatlık kanunuı teklifleri ile 
Çalışma ve Adalet komisyonlarımdan 7 şer üye
den kurulu Geçici Komisyon raporu (1/313, 
2/1, 2/54, 2/445) (S. Sayısı : 324 ve 324 e 1 nci 
ek) [Dağıtma tarihi : 2 1 . 12 .1967] 

X 2. — Kooperatifler kanun tasarısı ile Kon
ya Milletvekili Fakih Özfakih ile Adana Millet
vekili Kemal Sarıibrahimoğlu ve 23 arkadaşının, 
Kooperatifler kanunu teklifi ve Bursa Milletve-

I 

kili Kasım Önadım'ın, Kooperatifler kanunu tek
lifi ve Tarım, Adalet, Ticaret ve Plân komisyon
larından 3 er üyeden kurulu Geçici Komisyon 
raporu (1/151, 2/53, 2/232) (S. Sayısı : 351 
ve 351 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 21.12.1967] 

3. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 10 arkadaşı ile izmir Mil
letvekili Mustafa Uyar ve 11 arkadaşının, Tarım 
Kredi Kooperatifleri Kanununa bâzı maddeler 
eklenmesine ve bu kanunun bir maddesinin kal
dırılmasına dair kanun teklifi ve Ticaret, Mali
ye ve Plân komisyonları raporları (2/75) (S. 
Sayısı : 132 ve 132 ye 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
23 . 12 . 1967] 

4. — Halk Bankası ve halk sandıkları hak
kındaki Kanunun 4 ncü maddesinin değiştiril
mesi hakkında kanun tasarısı ve Cumhuriyet 
Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir'in, 
5652 sayüı Kanunun 4 ncü maddesinin değişti
rilmesi hakkında kanun teklifi ve Ticaret ve 
Plân komisyonları raporları (1/200, 2/171) (S. 



— 12 — 
Sayısı : 257 ve 257 ye 1 nci ek) [Dağıtma tari
hi : 23 . 12 . 1967] 

X 5. — Kanun ve kararnameler icabı olarak 
1960 yılı sonuna kadar Tarım Satış Kooperatif
leri Birlikleri nezdinde tekevvün eden Hazine 
alacaklarının terkini hakkında kanun tasarısı 
ve Ticaret ve Plân komisyonları raporları 
(1/270) (S. Sayısı : 279 ve 279 a 1 nci ek) [Da
ğıtma tarihi : 23 . 12 . 1967] 

X 6. •—• Toprak ve su kaynaklarını geliş
tirme birlikleri kanunu tasarısı ve Köy İşleri ve 
Plân komisyonları raporları (1/206) (S. Sayı
sı : 291 ve 291 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
23 . 12 . 1967] 

7. —• Cumhuriyet Senatosu Başkanvekili 
Fikret Turhangil ve 4 arkadaşının, Cumhuriyet 
Senatosu Memur ve îçhizmetler Teşkilâtı kanunu 
teklifi ve Plân Komisyonu raporu (2/508) 
(S. Sayısı : 296 ve 296 ya 1 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 25 . 12 .1967] 

8. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen 
ve 9 arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli San
dığı Kanununun 31 nci maddesine bir fıkra ek
lenmesi hakkında kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (2/176) (S. Sayısı : 
300 ve 300 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
23 . 12 . 1967] 

9. — 3530 sayılı Kanunun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi bâzı maddelerinin kaldırılma
sı ve bir geçici madde eklenmesi hakkında ka
nun tasarısı ile 3530 sayılı Beden Terbiyesi Ka
nununa ek 4047 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelde değişiklik yapılması, 6 nci maddesinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bir ek madde ek
lenmesi hakkında kanun tasarısı ve Millî Eğitim, 
İçişleri ve Plân komisyonları raporları (1/153, 
1/321) (S. Sayısı : 308 ve 308 e 1 nci ek) [Da
ğıtma tarihi : 23 . 12 . 1967] 

X 10. —• Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Damir'in, Türkiye Halk Bankası 
ve Halk Sandıkları hakkında 8 . 6 . 1933 tarih 
ve 2284 sayılı Kanuna ek kanun teklifi ve Ti
caret ve Plân komisyonları raporları (2/170) 
(S. Sayısı : 431 ve 431 e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 23 . 12 . 1967) 

U. — Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin 
ve 9 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanununa 
geçici bir madde eklenmesine dair kanun tek

lifi ve Adalet, Tarım ve Plân komisyonları ra
porları (2/124) (S. Sayısı : 432 ve 432 ye 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihi : 23 . 12 . 1967) 

X 12. — Cezaların infazı sırasında ve infaz
dan sonraki korunmaya ait kanun tasarısı ve 
Adalet ve Plân komisyonları raporları (1/113) 
(S. Sayısı : 135 ve 135 e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 25 . 12 . 1967) 

X 13. —• İzmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 
11 arkadaşının, 2834 sayılı Kanunun 21 nci mad
desinin değiştirilmesine dair ve Aydın Millet
vekili Reşat özarda'nm, 2834 sayılı Tarım Sa
tış Kooperatifleri ve Birlikleri hakkındaki Ka
nunun 19 ve 21 nci maddelerine fıkralar eklen
mesi hakkında kanun teklifleri ve Tarım, Tica
ret ve Plân komisyonları raporları (2/16, 2/177) 
(S. Sayısı : 290 ve 290 a 1 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 25 . 12 .1967] 

14. — Emekli sandıklariyle maluliyet, ihti
yarlık ve ölüm sigortalan kanunlarına tabii 
hizmetlerin birleştirilmesi hakkındaki kanuna 
geçici bir madde eklenmesine dair kanun ta
sarısı ve Çalışma, Maliye ve Plân komisyonları 
raporları (1/56) S. Sayısı : 429 ve 429 a 1 nci 
ek) [Dağıtma tarihi : 25 . 12 . 1967] 

15. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Hüsnü Di-
keçliıgii ve 69 arkadaşının, Kore Savaşma katı
lan Mehmet Mirzaoğlu 1928 doğumlu Hacı Al-
tmer'e vatani hizmet tertibinden maaş bağlan
ması hakkında kanun teklifi ve Maliye ve Plân 
komisyonları raporları (2/355) (S. Sayısı : 
433 ve 433 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
25 . 12 . 1967] 

1:6. — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
kuruluş ve görevleri hakkındaki Kanuna bir 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve İçiş
leri ve Plân komisyonları raporları. (1/363) 
(S. Sayısı: 443 ve 443 e 1 nci ek) ]Dağıtma ta
rihi : 25 . 12 . 1967] 

17. •— Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
raca ve 10 arkadaşınım Erzurum'un Şenkaya es
ki Erkek köyü öğretmeni Ziya Tan kızı Mü-
beccel Morkoç hakkında 4547 sayılı Kanunun 
(E) bendi gereğince meslekten ihracı hakkın
da Millî Eğitim Bakanlığınca verilen disiplin 
cezasının kaldırılması hakkında kanun teklifi 
ve Adalet Komisyonu raporu (2/219) (S. Sa
yısı : 282 ve 282 ye 1 nci ek) [Dağıtma tari
hi : 26 . 1 2 . 1967] 
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18. — Umumi Hıfzısıhha Kanununun bâzı 

maddelerinin değiştirilmesine dair kanun ta
sarısı ve İçişleri, Tarım ve Sağlık ve Sosyal 
Yardım komisyonları raporları (1/180) (S. Sa
yısı : 467) [Dağıtma tarihi 27 . 12 . 1967] 

19. — Ankara Üniversitesi kuruluş kadrola
rı hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek kanun ta
sarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları ra
porları. (1/379) (S. Sayısı : 468) [Dağıtma ta
rihi : 12 . 1 . 1968] 

20. — Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoglu'-
nun, 22 . 3 . 1926 tarih ve 789 sayılı Maarif Teş
kilâtına dair Kanunun 21 nci maddesinin değiş
tirilmesine dair kanun teklifi ve İçişleri ve Mil
lî Eğitim komisyonları raporları. (2/259) (S. 
Sayısı : 471) [Dağıtma tarihi : 12 . 1 . 1968] 

21. — Tütün Satış Kooperatifleri ve Bölge 
Birlikleriyle Türkiye Tütün Ekicileri Genel 
Birliği Kanun tasarısı ile İzmir Milletvekili 
Mustafa Uyar ve 18 arkadaşının, Tütün Tarım 
Satış Kooperatifleri ve Bölge Birlikleriyle Tür
kiye Tütün Ekicileri Genel Birliği kanun teklifi 
ve Tarım, Gümrük ve Tekel, Maliye, Ticaret ve 
Plân komisyonlarından seçilen dörder üyeden 
kurulu Geçici Komisyon raporu (1/208), (2/18) 
(S. Sayısı: 236 ve 236 ya 1 nci ek) [Dağıtma 
tarihi: 16 . 1 . 1968] 

X 22. — Devlet Opera ve Balesi Genel Mü
dürlüğü kuruluşu batkımda kanun tasarısı ve 
Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Osman Sa-
im Sarıgöllü ve 11 arkadaşımın, Devlet Operası 
Kuruluşu hakkında feanrum teklifi ve Maliye, 
İçişleri, Millî Eğiftdm ve Plân komisyonlarım-
dam seıçdlLen 5 er üyeden kurudu Geçici Komis
yon raporu (1/333, 2/199) (S. Sayısı : 273 ve 
273 e 1 nci eik) [Dağıtma tarihi : 16.1.1968] 

X 23. — 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu kuru
luşu hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine, 1 maddenin kaldırılmasına ve bu 
kanuna bâzı maddelerin eklenmesine dair kanun 
tasarısı ve Maliye, içişleri, Millî Eğitim ve Plân 
komisyonlarından seçilen 5 er üyeden kurulu 
Geçioi Komisyon raporu (1/332) (S. Sayısı • 274 
ve 274 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 16.1.1968] 

24. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çarnga ve 
10 arkadaşının Bölge tiyatroları kanun teklifi 
ve Maliye, İçişleri, Millî Eğitim ve Plân ko
misyonlarından seçilen 5 er üyeden kurulu Ge

çici Komisyon raporu (2/8) (S. Sayısı : 275 
ve 275 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi: 16 . 1 . 1968) 

25. — Serbest malî müşavirlik kanunu tasa
rısı ve Adalet, Maliye ve Plân komisyonların
dan seçilen 4 er üyeden kurulu Geçici Komis
yon raporu (1/166) (S. Sayısı : 325 ve 325 e 
1 noi ek) [Dağıtma tarihi : 16 . 1 . 1968] 

26. — Jandarma Kanununda değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı (1/217) (S. Sayı
sı : 294 ve 294 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
17 . 1 . 1968] 

27. — Kayseri Milletvekili Mehmet Ateşoğ-
lu'nun 2739 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Ta
tiller hakkındaki Kanunun 2 nci maddesinin 
(C) fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve İçişleri Komisyonu raporu (2/288) 
(S. Sayısı 309 ve 309 a 1 nci ek) [Dağıtma ta
rihi : 17 . 1 . 1968] 

28. — Konya Milletvekili Selçuk Aytan ve 6 
arkadaşının, kadro dolayısiyle açıkta kalanların 
açıkta geçirdikleri sürelerin kıdem ve emeklilik
lerine sayılmasına dair kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları. (2/511) (S. Sayı
sı : 477) [Dağıtma tarihi : 17 . 1 . 1?68] 

29. — Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit 
ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağ
lı (1) sayılı cetvel ile tadili ve eklerinin Tarım 
Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı ve Tarım ve Plân komis
yonlarından 8 er üye seçilerek kurulan Geçici 
Komisyon raporu (1/408) (S. Sayısı : 478) 
[Dağıtma tarihi : 18 . 1 . 1968] 

30. — Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit 
ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvel ve eklerinin Tarım Bakanlığı 
kısmında değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Tarım ve Plân komisyonlarından 8 er 
üye seçilerek Kurulan Geçici Komisyon raporu. 
(1/413) (S. Sayısı : 479) [Dağıtma tarihi : 
18 . 1 . 1968] 

X 31. — Su ürünleri kanunu tasarısı ile cum
huriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat öztürk-
çjine, Trabzon Milletvekili Ahmet Semer ve 10 
arkadaşı iiLe Cumhuriyet Senatosu Zonguldak 
Üyesi Tevfiik İnci'nim, Su üriinllıeri kanunu tek
lifleri ve Gümrük ve Tekel, İçişleri, Ticaret, 
Maliye, Adailet, Tarım ve Plân komisyonJlaran-
•dan 4 <er üyeden kuımıkt Geçioi Komisyon rapo-
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TU. (1/190, 2/26, 2/42, 2/83) (S. Sayısı : 210 ve 
210 a 1 n d ek) [Dağıtma tar ihi : 26 . 1 . 1968] 

32. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Hasan Âli Türker ve 6 arkadaşının Tarım Ba
kanlığı Teşkilâtında çalışan hayvan sağlığı me
murlarına ödenek verilmesine dair kanun tek
lifi ve Tarım ve Plân komisyonlarından 8 er 
üye seçilerek kurulan Geçici Komisyon raporu 
(2/561) (S. Sayısı : 561) [Dağıtma tarihi : 
1 . 2 . 1968] 

X 33. — Gümrük kanunu tasarısı ve Ticaret, 
Sanayi, Millî Savunma, Ulaştırma, Adalet. Ma
liye, Gümrük ve Tekel ve Plân komisyonların
dan seçilen 3 er üyeden kurulu Geçici Komisyon 
raporu (1/195) (S. Sayısı : 287 ve 287 ye 1 nci 
ek [Dağıtma tarihi - . 7 . 2 . 1968] 

X 34. — Genel nüfus yazımı kanunu tasarısı 
ve Dışişleri, Adalet, İçişleri ve Plân komisyon
larından 4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon 
raporu (1/69) (S. Sayısı : 330 ve 330 a 1 nci ek) 
[Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

X 35. — Nüfus kanunu tasarısı ve Dışişleri, 
Adalet, İçişleri ve Plân komisyonlarından seçilen 
4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu. 
(1/70) (S. Sayısı : 331 ve 331 e 1 nci ek) [Da
ğıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

3 6 . — Uyuşturucu maddelerin murakabesi 
hakkındaki Kanunun 23 ve 28 nci maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Sağlık 
ve Sosyal Yardım, Adalet, Tarım ve içişleri ko
misyonları raporları (1/173) (S. Sayısı : 614) 
[Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

37. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in, 
265 sayılı Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkın
da kanun teklifi ve Turizm ve Tanıtma ve Plân 
komisyonları raporları (2/351) (S. Sayısı : 621) 
[Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

38. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve Ankara Milletvekili llyas Seçkin'in, 15 
Temmuz 1963 tarih ve 275 sayılı Kanunun 35 
nci maddesinin bir fıkrasının değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi ve Çalışma Komisyonu ra
poru (2/629) (S. Sayısı : 623) [Dağıtma tarihi : 
7 . 2 . 1968] 

39. — Çorum Milletvekili Ahmet Uysal ve 12 
arkadaşının, Tarım Bakanlığının muhtelif kade
melerinde hizmet gören bölge ziraat okulları me

zunu personele mahrumiyet yeri ödeneği veril
mesi hakkında kanun teklifi ve Tarım ve Plân 
komisyonlarından 8 er üye seçüerek kurulan Ge
çici Komisyon raporu (2/498) (S. Sayısı : 625) 
[Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

40. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
na bağlı sağlık kurumları ile esenleştirme «Re
habilitasyon» tesislerine verilecek döner ser
maye hakkındaki 209 sayılı Kanuna bâzı mad
deler eklenmesine dair 641 sayılı Kanunun 
4 ncü maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plân 
komisyonları raporları (1/454) (S. Sayısı : 
633) [Dağıtma tarihi : 13 . 2 .1968] 

41. — Abana ve Bozkurt adları ile iki ilçe 
kurulması hakkında kanun tasarısı ile Kasta
monu Milletvekili Sabrı Keskin ve 173 arka
daşının, Kastamonu ilint bağlı (Bozkurt) adı 
ile bir ilçe kurulmasına ait kanun teklifi ve 
Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üyesi Ah
met Nusret Tuna'nm, Bozkurt adiyle bir ilçe 
kurulması hakkında kanun teklifi ve İçişleri 
ve Plân komisyonları raporları (1/446, 2/557, 
2/592) (S. Sayısı : 634) [Dağıtma tarihi : 
13 . 2 . 1968] 

X 42. — Konut kanunu tasarısı ile İzmir 
Milletvekili Mustafa Uyar ve 13 arkadaşının, 
Konut kanunu teklifi ve Adalet, Ticaret, İçişleri, 
Maliye, İmar ve İskân ve Plân komisyonların
dan 3 er üyeden kurulu Geçici Komisyon ra
poru. (1/266, 2/17) (S. Sayısı : 435 ve 435 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 15 . 2 . 1968] 

X 43. — Arsa Ofisi kanun tasarısı ve Ada
let, Ticaret, İçişleri, Maliye, imar ve iskân ve 
Plân komisyonlarından 5 er üyeden kurulu Ge
çici Komisyon raporu (1/157) ('S. Sayısı : 440 
ve 440 a 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 15.2.1968] 

44. — 931 sayılı iş Kanununun 110 ncu mad
desinde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Çalışma ve Ulaştırma komisyonları 
raporları (1/471) ('S. Sayısı : 652) [Dağıtma ta
rihi : 17 . 2 . 1968] 

45. — Kocaeli Milletvekili ismail Arar ile 
Tokat Milletvekili irfan Solmazer ve iki arka
daşının, Yasama Meclislerinin dış münasebetle
rinin düzenlenmesi hakkındaki 16 Ocak 1964 ta
rihli ve 378 sayılı Kanunun değiştirilmesine 
dair kanun teklifleri ve Anayasa Komisyonu 
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raporu (2/565, 2/619) (S. Sayısı : 627) [Dağıt
ma tarihi : 21 . 2 . 1968] 

X 46. — 26 Şubat 1966 tarihinde Bern'de 
imzalanan yolcuların ölmeleri ve yaralanmaalrı 
halinde demiryollarının sorumluluğu ile ilgili 
25 Şubat 1961 tarihli, 539 sayılı Kanunla ka
bul edilen Demiryolları ile yolcu ve bagaj taşı
malarına mütaallik Milletlerarası Andlaşmaya 
(CIV) ek Andlaşmanm, protokollerinin ve ni
hai Andlaşmanm onaylanmasının uygun bulun
duğu hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri ve 
Ulaştırma komisyonları raporları (1/423) (S. 
Sayısı : 653) [Dağıtma tarihi : 20 . 2 . 1968] 

47. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm, 
38 sayılı Anayasa nizamını, Millî Güvenlik ve 
huzuru bozan bâzı fiiller hakkındaki Kanunun 
yürürlükten kaldırılması hakkında kanun teklifi 

(2/380) (S. Sayısı : 654) [Dağıtma tarihi : 
20 . 2 .1968] 

48. — Asayişe müessir bâzı fiillerin önlenmesi 
hakkında kanun tasarısı ve Adalet ve içişleri ko
misyonları raporları (1/443) (S. Sayısı : 659) 
[Dağıtma tarihi : 27 . 2 .1968] 

X 49. — Tütün ve tütün tekeli kanunu tasa
rısı ile Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm, 
Tütün ziraati kanunu teklifi ve Manisa Millet
vekilli Sami Binioioğlu ile Sinop Milletvekili 
Hilmi îşgüzar'ın, Tütün ve tütün teikeli kanunu 
teklifi ve Tarım, Ticaret, îçişleıri, Adalet, Güm-
rük ve Tekel ve Plân komisyonlarından seçilen 
3 er üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu 
(1/205, 2/198, 2/362) (S. Sayısı : 674) [Dağıt
ma tarihi : 19 . 3 . 1968] 




