
D E V R E : XI CÎLT : 4 İ Ç T İ M A : 1 

T. B. M. M. 
ZABIT CERİDESİ 

-*•• 

Yetmiş altıncı İnikat 

4.VI. 1958 Çarşamba 

Münderecat 

1. — Sabık zabıt hulâsası 

2. — Havale edilen evrak 

3. — Yoklama 

4. — Müzakere edilen maddeler 

Sayfa 
314 

314:315 

315 

315 

1. — Maden Kanununun 6688 sayılı 
Kanunla muaddel 156 ncı maddesinin (A) 
bendinde yazılı iki yıllık müddetin 4 yıl 
daha uzatılması hakkında kanun lâyihası 
ve iktisat Encümeni mazbatası (1/135) 316: 

317 

2. — Sivil Savunma kanunu lâyihası 
ve Muvakkat Encümen mazbatası (1/100) 

5. — Sualler ve cevaplar 
A — Tahrirî Sual ve Cevabı 
1. — Malatya Mebusu Mehmet Kar

tal'ın, Malatya'nın Kale nahiyesine bağlı 
Bürüstün köyü arazisinin mâruz bulundu
ğu heyelan hâdisesi dolayısiyle yaptırılan 
tetkik neticesine dair sualine îmar ve îs-
kân Vekili Medeni Berk'in, tahrirî cevabı 
(7/140) 

Sayfa 

317: 
337 
338 
338 

338 



1. — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Afyon Karahisar Mebusu Rıza Çerçel'in, 
Umumi menfaatlere hadim hayır cemiyetleri
nin pul ve tutkallı makbuzlarının tevhidi hak
kındaki kanun teklifi, talebi üzerine geri ve
rildi. 

Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş ve 3 arkada
şının, Milletvekili Seçimi Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun tek
lifinin encümende müzakeresinin gecikmesi se
bebine dair Teşkilâtı Esasiye Encümeni Riya
seti tezkeresi okundu. 

3780 sayılı Millî Korunma Kanununa göre 
yapılmış olan harcamalara ait 1951 takvim yılı 
bilançosunun kabulüne ve 

1954 malî yılı Hesabı Katisine dair kanun
lar kabul edildi. 

4273 sayılı Subaylar heyetine mahsus terfi 
kanununun 6743 sayılı Kanunla muaddel l l n c i 
maddesinin V nei bendinin tadili, 

Gazianteb'in Töke mahallesinden Nuri Pa
zarbaşı'ya vatani hizmet tertibinden maaş bağ
lanması hakkındaki kanunlar kabul olundu. 

Sivil Müdafaa, 
6309 sayılı Maden Kanununun 6688 sayılı 

Kanunla muaddel 156 ncı maddesinin (a) ben
dinde yazılı iki yıllık müddetin dört yıl daha 
uzatılması hakkındaki kanun lâyihaları ile, 

izmir Mebusu İlhan Sipahioğlu'nun, 3499 sa
yılı Avukatlık Kanununun 49 ncu maddesine 
bir fıkra eklenmesine mütedair kanun teklifinin 
müzakereleri, alâkalı vekiller hazır bulunmadı
ğından bir defaya mahsus olmak üzere talik 
olundu. 

Munzam değerli posta pulları çıkarılmasına 
dair kanun teklifinin birinci müzakeresi biti
rildi. 

4. VI. 1958 Çarşamba günü saat 15 te top
lanılmak üzere inikada nihayet verildi. 

Reisvekili Kâtip 
Bursa Mebusu Antalya Mebusu 
Agâh Erozan Attilâ Konuk 

Kâtip 
Bolu Mebusu 
îhsan Gülez 

Sualler 

Şifahi sualler 
1. — Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş'm, 

köy içme suları ve vilâyet ve köy yolları için 
ayrılan tahsisatın en verimli ş»ekilde kullanıl
masını teminen ne gibi tedbirler alındığına dair 
şifahi sual takriri Nafıa Vekâletine gönde
rilmiştir. (6/193) 

2. — Adana Mebusu Kemal Sarıibrahim-
oğlu'nun, 6273 sarılı Kanunun tatbikini tazam-
mun eden Arzuhal Encümeni kararları gere
ğinin yapılıp yapılmadığına dair şifahi sual 
takriri Maarif Vekâletine gönderilmiştir. 
(6/194) 

3. — Adana Mebusu Kemal Sarıibrahim-
oğlu'nun, Arzuhal Encümeninin bâzı kararla
rında bahsi geçen kesinleşmiş Devlet Şûrası 
ilâmlarının infa'î edilmemesi sebebine dair şifa

hi sual takriri Maarif Vekâletine gönderilmiş
tir. (6/195) 

4. — Adana Mebusu Hamza Eroğlu'nun. 
fiyat tesbitleri hususunda Hükümetin salâ
hiyetine dair şifahi sual takriri Ticaret Ve
kâletine gönderilmiştir. (6/196) 

5. — Burdur Mebusu Âlim Sipahi'nin, Ye
şilova kazasının Güney köyünde vukubulan 
bir yaralama hâdisesi failine dair şifahi sual 
takriri Dahiliye Vekâtetine gönderilmiştir. 
(6/198) 

Tahrirî sual 
1. — Tokad Mebusu Şahap Kitapçı'nm, To-

kad şehri içinden geçmekte olan Behzat deresi 
mecrasının ten?izlenmesi ve yan duvarlariy-
le köprülerinin yapılması işinin ne zaman ik
mal edileceğine dair tahrirî sual takriri Nafıa 
Vekâletine gönderilmiştir. (7/184) 

2. — HAVALE EDİLEN EVRAK 

Teklifler 
1. — Ankara Mebusu Selim Soley'in, Malat

yalı Mustafa kızı 1322 doğumlu Zeynep Üstün'-

ün affı hakkında kanun teklifi (2/188) (Adli
ye Encümenine) 

2. — Bursa Mebusu Müfit Erkuyumcu ve iki 
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î : 76 4 .6 . 
arkadaşının, İlkokul öğretmenleriyle ilkokul öğ
retmenliğinden gelip de muhtelif dereceli okul
larda ve Millî Eğitim Vekâleti teşkilâtında çalı
şanların aylık dereceleri hakkındaki Kanuna ek 
kanun teklifi (2/189) (Maarif ve Bütçe encü
menlerine) 

3. — Tunceli Mebusu Arslan Bora'nm, Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 
39 ncu maddesinin 6422 sayılı Kanunla değişti
rilen (b) fıkrasının birinci bendinin tadiline ve 
aynı kanunun 6122 sayılı Kanunla muaddel 89 
ncu maddesine bir fıkra ilâvesine dair kanun 
teklifi (2/190) (Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

1958 0 : 1 
Mazbatalar 

4. — İspir'in Karakarmış köyünden Salihoğ-
lu, Havva'dan doğma 1340 doğumlu Sadettin 
Polat'm affı hakkında Arzuhal ve Adliye encü
menleri mazbataları (5/12) (Ruznameye) 

5. — Milletlerarası Adalet Divanı Statüsü
nün 36 ncı maddesinin ikinci fıkrasında derpiş 
olunan ve hukuki ihtilâfların halli . hususunda 
Divanın kaza hakkını önceden tanımayı gerek
tiren ihtiyari kayda katılmak hakkındaki 5047 
sayılı Kanunun yeniden temdidine dair kanun 
lâyihası ve Hariciye ve Adliye encümenleri maz
bataları (1/136) (Ruznameye) 

BÎRÎNCÎ CELSE 
Açılma saati : 15,11 

REİS — Reisvekili Agâh Erozan 
KATİPLER : Attilâ Konuk (Antalya), Hakkı Kurmel (Kayseri) 

3. — YOKLAMA 

REÎS — Yoklama yapacağız. 
(Kastamonu mebuslarına kadar yoklama ya

pıldı.) 
REÎS — Ekseriyetimiz hâsıldır, celseyi açı

yorum. 
İSMET İNÖNÜ (Malatya) —- Söz istiyorum. 
REÎS — Ne (hakkında paşam. 
İSMET İNÖNÜ (Malatya) — Gündemin tan

zimine dair. 
REÎS — Buyurun. 
İSMET İNÖNÜ (Malatya) — Muhterem ar

kadaşlar; Büyük Millet Meclisinin gündemine 
girmek üzere kâfi zaman geçmiş olan ehemmiyet
li mevzular şimdiye kadar gündeme alınmamış
tır. 

Sebebini bilmiyoruz, kanuna uygun görmü
yoruz. 

Şimdi meselelerin ehemmiyetini Yüksek Mec
lise arz edeceğim. 

Seçimler için alâkalı vekillerin mesuliyetini 
aramak üzere Meclis tahkikatı açılması için tak
rir, tarihi 5 Mart. 

Seçim mevzuatının kusurları hakkında bilgi 
edinilmek üzere 177 gereğince tahkikat talebe
den takrir, 5 Mart. 

Özalp meselesi hakkında Meclis tahkikatı 
raporu, 30 Nisan. 

Vatandaşı vatandaş haklarından mahrum 
eden muameleler üzerine istizah takriri, 16 Ni
san. 

Savcıların tekzip hakkını kötüye kullanma
ları ve diğer vazife suiistimalleri hakkında Ada
let Bakanından istizah takriri, 15 Mayıs. 

Hayat pahalılığı ve geçim darlığı hakkında 
istizah, 2 Mayıs. 

Fındık ihracı ve takas muamelelerinde bü
yük suiistimallere dair soru, 17 Nisan. 

Bunlar şimdiye kadar Meclise gelmemiştir. 
Halbuki, memleketin bugünkü huzuru ve selâ
meti: bu meseleleri Büyük Meclisin bir an evvel 
el koymasına bağlıdır. Büyük Meclis müesse
sesi bu vatanı kurtaran müessesedir. Bu vata
nın en büyük ıstırabı, Büyük Meclis gününde 
vazifesini ele aldığı zaman halledilir; vatan-
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î : 76 4 . 6 . 
daşın dertleri o gün yüzde elli serinleşir. (Sağ
dan, bravo sesleri, alkışlar) 

Gensoru, Meclis tahkikatı, soru, Büyük Mil
let -Meclisinin salâhiyetleri cümlesindendir. Bu 
salâhiyetleri hiç kimse tahdidedemez, savsaklı-
yamaz, tehir edemez. Riyaset Divanı 5 Marttan 
beri bu meseleleri gündeme almamak salâhiye
timi kimden alryor? Kanunların hangi madde- ] 
sinden alıyor? Lütfen izah etsinler. Bu fiilî 
muamele, Büyük Millet Meclisini vazifesinden, 
esas salâhiyetlerinden menetmek teşebbüsüdür. 
Riyaset Divanı bundan mesuldür; o ayrı mese
le. (Sağdan alkışlar) Ama Büyük Meclisin ken
di salâhiyetlerini ve kendi vazifelerini titizlik
le muhafaza etmesi bu milletin istin ad ettiği baş
lıca dayanak noktasıdır. 

Bu şikâyetlerimi Büyük Meclise arz ediyo
rum. Riyaset Divanının Büyük Millet Meclisi
nin salâhiyet ve vazifelerine müdahale etmeme
sini ve bu vazife ve salâhiyetleri kullanma im
kânından bizi mahrum etmemesini istiyorum. 
(Sağdan, şiddeti alkışlar) 

RE IS — Malatya İsmet İnönü'yü dinlemiş 
bulunuyorsunuz. (Sağdan gürültüler). Riyaset 
Divanının mesuliyetine temas ettiler. (Sağdan, 
gürültüler, Malatya înönü ne demek sesleri) 
Malatya değil mi, efendim! (Sağdan «Malatya 
Mebusu» sesleri) Malatya Mebusu. (Sağdan, 
«Mebusu demedin» sesleri) 

Muhterem arkadaşlar, bu Mecliste oturan her 
arkadaşın mebus olmaktan başka bir sıfatı var 
mı? (Sağdan, gürültüler.) Bu itirazlara katiyen 
lüzum yoktur. (Sağdan, «Malatya Mebusu deme
din» sesleri) Arkadaşlar, bu sıralarda oturan 
her arkadaşın mebus olduğu, açıkça ifadeden va
restedir. (Sağdan, gürültüler) Müsaade buyurun 
efendim. 

HAMZA EROĞLU (Adana) — Beyefendi, 
Malatya Mebusu olduğunu söylemediniz. 
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REİS —,Dedim. (Sağdan «Malatya mebusu» 

demedin sesleri) Efendim, İsmet İnönü Malatya 
Mebusudur. (Sağdan, gürültüler) Efendim, 
gündem dışı vâki olan beyanlarında sıraladık
ları muayyen hususlara kaani olmadıkla
rından bahsetmek suretiyle Riyaset Divanının 
mesuliyetinden bahsettiler. Mesuliyet veya ade-
mimesuliyet kararı verecek bir merci vardır, 
Şahısların, her şahsın beyanı, hürmete lâyık ka
naatleri olabilir ama, işin icabı ve zaruretleri var
dır. Herkes kendini her mevzuda haklı görebilir. 
Riyaset Divanında bulunan meseleler beyan bu-

. yurulduğu gibi beş değil, 15 - 25 belki daha faz
ladır. (Sağdan, neden sesleri) 

Müsaade buyurun, bunlar sıraya tâbidir 
(Sağdan, gürültüler) Efendim, lütfen dinleyin, 
müsaade buyurun, bilhassa sual müessesesinde 
sıra bekliyen 120 yi mütecaviz sual bulunmakta
dır. Sebebine gelince; haftada bir saat zarfında 
cevaplandırılması mümkün olan sualin adedi onu 
geçmemektedir. Nizamnamede hilâfına karar ol
madıkça kaydı olduğuna göre bir arkalaş bir tak
rir verir de ve Yüksek Heyet kabul ederse her-
gün toplanmak ve sualleri konuşmak mümkün
dür. Bu yollara müracaat edilmesini rica ede
rim. (Sağdan, gürültüler) Efendim, müsaade 
buyurun, müsaade buyurun, sükûneti ihlâl etme
yiniz. Arkadaşımız şu anda Riyasetteki Reisten 
cevap talebetmektedir. Dünya parlâmentolarında 
vazife gören hiçbir reisten bu gibi talepler asla 
istenemez ve vâki da değildir. Bunlar sorulur 
beyefendi. Riyaset Divanından sorular, Riyaset 
Divanı adına bir arkadaş burada cevap verir. Şu 
anda müzakereyi idare eden vazifeli arkadaş ce
vap veremez. (Sağdan, gürültüler) 

KEMAL SARIÎBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Vekiller de yazılı sorularımıza cevap vermiyor
lar. Sizden de cevap alamıyoruz. 

REİS — Beyefendi; cevabı celseyi idare eden 
Reis veremez. 

1. — Maden Kanununun 6688 sayılı Kanun
la, muaddel 156 ncı maddesinin (A) bendinde 
yazık iki ytUık müddetin 4 yıl debim uzatılması 
hakkında kanun lâyihası ve İktisat Encümeni 
mazbatam (1/135) (1) 

(1) 100 Sıra sıyılı matbua zaptın sonundadrr. 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
REİS — İlgili bir takrir vaT, okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 

Ruznanıenin birinci müzakeresi yapılacak 
maddeleri arasında birinci sırada bulunan (Ma
den Kanununun 6688 sayılı Kanunla muaddel 
156 ncı maddesinin (A) bendinde yazıh iki yıl-
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hk müddetin dört yıl daha uzatılması hakkın
daki kanun lâyihasının) hedefi Maden Tetkik 
ve Arama Enstitüsünün halen aramakla meşgul 
bulunduğu fevkalâde kıymetli minerallere ait 
müddetin 3 . I I I . 1958 tarihinde dolmuş olma
sından dolayı işi aksatmamak bakımından ruz-
namede bulunan diğer bütün işlere takdimen ve 
müstaceliyetle müzakeresini arz ve teklif ede
rim. 4 . VI . 1958 

İktisat En. M. M. 
Zonguldak Mebusu 

Suat Başol 

REİS — Okunan takriri dinlediniz. Ruzna-
medeki bütün işlere takdimen müzakeresini rey
lerinize arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyen-
ler.. Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi üzerine söz istiyen? Yok
tur. Maddelere geçilmesini kabul edenler.. Etmi-
yenler.. Kabul edilmiştir. 

Takrirde aynı zamanda müstaceliyet teklifi 
vardır. Müstaceliyeti kabul edenler.. Etmiyen-
ler.. Kabul edilmiştir. 

6309 sayılı Maden Kanununun 6688 sayılı Ka
nunla muaddel 156 ncı maddesinin (a) bendin
de yazılı iki yıllık müddetin dört yıl daha uza

tılması hakkında Kanun 

MADDE 1. — 6309 sayılı Maden Kanunu
nun 6688 sayılı Kanunla muaddel 156 ncı mad
desinin (a) bendinde yazılı toryum, uranyum 
gibi radyoaktif madenlerle volfram ve taş kömü
rüne aidolan iki yıllık memnuiyet müddeti, 
3 . I I I . 1958 tarihinden itibaren dört yıl daha 
uzatılmıştır. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen? Yok. 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

REÎS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini ic
raya tera Vekilleri Heyeti memurdur. 

REÎS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesi üzerinde müza
kere bitmiştir. Son olarak söz istiyen arkadaşı-
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mız var mı? (Yok sesleri) Kanunun heyeti umu-
miyesini oyunuza arz ediyorum. Kabul edenkr.. 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

2. — Sivil Savunma kanunu lâyihası ve Mu
vakkat Encümen mazbatası (1/100) 

REÎS — Geçen inikatta, heyeti umumiyesi 
üzerinde müzakere cereyan ederken alâkalı T*e-
kilin bulunmaması dolayısiyle bir defaya maiı-
sus olmak üzere müzakere tehir edilmişti. Şim
di müzakeresine başlıyoruz. Zöz encümenindir; 
buyurun efendim. 

MUVAKKAT ENCÜMEN REÎSÎ NAZMÎ 
ATAÇ (İstanbul) — Hükümetçe hazırlanmış ve 
Meclis Heyeti Umumiyesinin karariyle Muvak
kat Encümenimizde Hükümet temsilcilerinin de 
iştirakiyle, tetkiki tamamlanmış olan (Sivil sa
vunma kanun lâyihası) yüksek tasviplerine su
nulmuş bulunmaktadır. Muvakkat Encümen 
mazbatasında da belirtildiği gibi, encümenimize 
katılan muhalif, muvafık bütün azalar ittifakla 
Hükümetin bu kanun lâyihasına ait mucip se
beplerde beyan edilen esas fikirleriyle tara bir 
mutabakat halindedirler. Kanunun bir an önce 
yürürlüğe girmesini temenni hususunda da be
raberlik içindeyiz. Bu lâyiha üzerinde encümen 
çalışmalariyle yapılmış olan işlerin mühimleri 
şöyle hulâsa edilebilir : 

i. İsmini değiştirdik. (Sivil Savunma) 
adiyle gelmiş olan lâyihanın ismini (Sivil mü
dafaa kanunu lâyihası) şekline çevirdik. 

26 Aralık 1952 de tekrar yürürlüğe sokulan 
1340 tarihli Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzda (sa
vunma) karşılığı (müdafaa) olarak geçtiğinden 
buna uygunluğu temin etmeyi düşündük. Ama 
1952 den evvelki kanunlardaki (savunma) 
terimi devam ettiği gibi askerî edebiyatımızda 
(savunma) sözü yerleşmiş ve buna alışılmış bu
lunulmaktadır. (Protection çivile) karşılığı (Si
vil korunma) yi aldık. Bu, yalınız Fransızlar
da ve bâzılarında var. Anglosakson grupu (Ci-
vil def ence) kullandıkları gibi NATO'daki ben
zer teşkilâtta bu konuda ele alınan teşkilât (Ci-
vil defence organizatian) dır. 

2. Bu kanunun hazırlanmasındaki maksat
lardan biri de Sivil Müdafaa hizmeti ile alâkalı 
ve fakat halen çeşitli kanunların yürürlükte bu
lunan konuları ve hükümlerini kanunda topla
maktı. Encümen, NATO esaslarına ve tatbika
tına uyarak, tabiî âfetlerle mücadeleye yardım 
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mecburiyetini de Sivil Müdafaa görevleri ara
sına sokmuştur. 

3. Genel olarak teşkilât, ilk kuruluş zaman
ları için malî imkânlara da uyularak biraz kü
çültülmüştür. Fakat bu, yeni idare hizmetine 
girdikten sonraki çalışmaların icabettireeeği ge
lişmeleri ve yeni teklifleri önliyeeek surette dü
şünülmemiştir. Teşkilât zamanla, elbette geliş
tirilecektir. 

4. Mülki idare âmirlerinin mesuliyetleri ve 
salâhiyetleri genişletilmiş ve kuvvetlice müeyyi
delere bağlanmıştır. sSivil Müdafaa hizmetinin 
plânlamada, tehlikeden önce ve tehlikenin vu-
kubulduğu fevkalâde hallerde ve tehlike geç
tikten sonra ne kadar şümullü ve kesin icraata 
muhtacolduğu o tehlike zamanları göz önüne 
getirilerek düşünülürse icradan sorumlu olan
ların faaliyetlerini ancak geniş salâhiyetler sa
yesinde yürütebilecekleri hakikati kolayca an
laşılır. 

Encümen, bu görüşle Hükümetin teklif etti
ği hükümleri daha şümullendirerek ve kuvvet
lendirerek »tasvibeylemiştir. 

5. Eğitimin teşkilâtlandırılmasına bilhassa 
önem verilmiştir. Bilindiği üzere Sivil Müdafaa
nın iyi işlemesi, idarecilerin, kılavuzların iyi 
yetişmiş olmalarına, halkın tam ve doğru bilgi
lere sahib bulunmalarına sıkı surette bağlıdır. 
Hattâ yalnız kolej, okul, kursta yetişme de kâ
fi 'gelmez. Bu kanun yürürlüğe girdikten sonra 
Sivil Müdafaa fikrinin daha geniş sahalarda 
halk arasında yayılmasına, birçok yardımcı ve 
gönüllü teşkilâtın 'özel kurumlar halinde kurul
masına ve serbest -yayınlarla fikirlerin ve alâ
kanın halk arasında kuvvetlendirilmesine de
vamlı olarak çalışılması lâzımgelecektir. Kuv
vetli propaganda ve yayın, iSivil Müdafaa ida
resinin bu yoldaki faaliyeltinin mühim bir vası
tası olacaktır. 

6. Malî kaynaklar daha kuvvetlendirilmek 
suretiyle ve Maliye Vekâleti temsilcilerinin is
teklerine uygun olarak Hükümet tasarısında bâ
zı değişiklikler yapılmıştır. 

Teşkilât, eğitim, teçhizat, müstakil muhabe
re sistemi, sığınak ve sair meseleleriyle büyük 
bir malî problem olan Sivil Müdafaanın mem
leketimizde daha çaibuk gelişmesinde müttefik
lerimizin de emniyet ve menfaati bulunduğu 
Şüphesizdir. Bu bakımdan yeni kanun tatbika
tının muhtacolduğu bir kısım masraflara 
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NATO'nun malî yardımını sağlamayı da şahsi 
fikrim olarak Hükümetten temenni eylerim. 

7. Nihayet, kanun tasarısında bulunup da 
nizamname, talimatname ve talimatlara (girmesi 
mümkün görülen hususlar çıkartılmak ve bâzı 
cihetler de daha vazıh yazılmak suretiyle kanun 
kısaltılmıştır. 

Emniyet sistemimiz içinde İSMİ Müdafaanın 
yeri : Devlet emniyet sistemimiz içinde (Sivil 
Müdafaa) nm yeri hakkında da kısaca maru
zatta bulunmak istiyorum. 

Malûm olduğu üzere emniyetle ilgili vekâ
letler, tatbiki ile görevli bulundukları birtakım 
kanunlara dayanarak kendilerine verilen vazi-
ve ve salâhiyetlerle faaliyette bulunmaktadır
lar. 

Bunlardan Dahiliye Vekâleti iç emniyetle gö
revlidir. Silâhlı Kuvvetler bunu destekler. (Si
vil Müdafaa) da hemen pek çok devletlerde 
olduğu gibi, iç emniyetle doğrudan doğruya 
ilgili bir ihizmet bulunduğu için bu vekâletin 
bünyesinde yer alacaktır. 

Plânlamada ve tatbikatta birbirine çok mü
nasebetti bulunan (Hava taarruzlarına karşı 
korunma), (Tahliye, seyrekleştirme), (Tabiî 
âfetler ve büyük yangınlarla mücadele) gibi ko
nular Sivil Müdafaa hizmetlerinden sayılmak
tadır. NATO'ya bağlı milletlerde de yine bi
lindiği üzere topyekûn bir anlayış ile ve 5399 
sayılı Kanunla Başvekilin başkanlığında kurul
muş Ibulunan Millî Savunma Yüksek Kurulu da 
başlıca emniyet unsurlarındrJı birisi olan Sivil 
Müdafaada koorlinatör olarak en yüksek kade
meyi teşkil etmefete ve halen de bu suretle faa
liyet göstermektedir. 

• Elinizde bulunan kanun tasarısı hazırlanır
ken Sivil Müdafaa hizmetleri arasında (4654) 
sayılı Kanunla kurulmuş olan memleket içi düş
mana karşı silâhlı müdafaa hizmetlerinin (Av
cı teşkilâtının) ve keza (Sabotajlara karşı ko
runma) hizmetinin de alınıp alınmaması müna
kaşa edilmiştir. 

Neticede (Sivil Müdafaa) ya her ikisinin de 
asla sokulmaması kararlaştırılmıştır. Sebep ola
rak da, sivil müdafaanın teşkilât, hizmet ve faa
liyetleriyle öldürücü değil, bilhassa koruyucu, 
kurtarıcı, yardımcı ve kalkmdırıcı mahiyette 
bir teşekkül olduğu düşünülmüştür. Bilindiği 
gibi, bu hizmet hava taarruzlarına, fevkalâde 
tahrip kudretini haiz bombalara hedef olacak 
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mevki ve sahalarda bir anda meydana gelebile
cek zayiatlarda can kaybını azaltmak, insanları 
ölümden kurtarmak, yaralarını sarmak, zehirle
nenleri tedavi etmek, yıkılanları yeniden kur
mak, mümkün olduğu kadar eski haline getir
mek ve böylece maneviyatı da korumak, nizam 
ve otoriteyi ayakta tutmak gibi gayelerle çalı
şacaktır. Bu haliyle Kızılayınkine benzer faali
yetleri olacaktır. 

Silâhlı müdafaa ile asla bir alâkası bulunma
dığına göre, bünyesine silâhlı vazifelilerin ka
tılması ile (sivil müdafaa) bilâkis zayıflar. Ve 
bu vazifeler sivil müdafaanın asli vazifeleriyle 
asla bağdaşamaz. Binaenaleyh; memleket içi si
lâhlı savunma vazifeleri daha çok jandarma ile, 
sabotaja karşı korunma hizmeti de emniyet ve 
polis vazifeleriyle münasebetli görülmüştür. 
Bunlar sivil müdafaa hizmeti içinde ancak fer'î, 
tâli bir mahiyet alırlar. NATO'nun ve mensubu 
devletlerin de sivil müdafaa anlayışı böyledir. 

Bu bahse ait mütalâalarımı bitirirken, Dahi
liye Vekâletinin topyekûn harb anlayışı ile bil
hassa seferde çok güç şartlar içinde vazife göre
ceğini düşünerek bu vekâletin vekil yardım
cısı veya en az iki müsteşarla takviyesini şahsi 
fikrim olarak belirtmek isterim. 

Bunun Hükümet görüşüne ne dereceye ka
dar uygun olduğunu bilemem. 

Son sözlerim : 
Nükleer çağda atom enerjisinden, bir taraf

tan sulhçü gelişmeler beklenir, bunlar medeni 
dünyanın çeşitli faaliyet sahalarında büyük eser
ler halinde her gün artarken ve insanlığın da
ha rahat, daha iyi yaşamasında hizmete âmâde 
tutulurken, diğer taraftan da yeni bir harbin 
hazırlıklarından olmak üzere tahrip tesirleri 
korkunç silâhlar karşılıklı olarak ordular teşki
lâtına katılmakta ve bunlarla en tesirli ve kısa 
zamanda harbin neticelendirilmesi imkânları 
araştırılmaktadır. 

Türkiye; Birleşmiş Milletlerin uyanık ve 
kudretli bir üyesi olarak, sulhun gerçekleşme
sini daima arzu etmekte ve buna hizmetten bir 
an geri kalmamakta ise de tehlikelerin en büyük
lerine mâruz bulunan fevkalâde hassa durumu
muzla, bekamızın emniyetle müdafaası için dai
ma harbe hazır bulunmaktaki millî dikkat ve 
hassasiyetimizi de asla zayıflatmamaktadır. 

îşte Sivil Müdafaa Kanunu, hem topyekûn 
müdafaamızın ayrılmaz bir parçası, hem de ya-
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şama irademizin ve vatandaşlarımızı tehlikeler
den mümkün olduğu kadar koruma fikrindeki 
anlayışın insanca bir ifadesi olarak huzurunuza 
getirilmiş bulunuyor. Zamanın yeniliklerine uy
gun ve medeni âlemdeki emsallerine benzer bir 
tesis olarak kurulacaktır. Devlet emniyet siste
mine tesirli bir unsur olarak katılacak olan bu 
teşebbüsü getiren Hükümete encümen adına te
şekkürlerimizi sunar ve Muhterem Heyetinizin 
de tasvibine mazhar olacağını ümit ve temenni 
ederiz. 

Kanunun tertibi ile alâkalı suallere göre 
mazbata muharriri arkadaşım ayrıca mâruzâtta 
bulunacaktır. 

REÎS — Mazbata Muharriri. 
MUVAKKAT ENCÜMEN M. M. EKEEM 

ANIT (Samsun) — Muhterem arkadaşlar; ge
çen celse Sivil Müdafaa Kanununun tümü üze
rinde müzakere açıldığı zaman, Niğde Mebusu 
Sayın arkadaşım Asım Eren, mazbatada yer 
almamış olmalarından ötürü bâzı hususların 
encümence açıklanması ieabettiğini ileri süre
rek sual tevcih buyurdular. 

Takdir buyurursunuz ki : Kanunda derpiş 
edilen bütün hususların mazbataya dercine lü
zum yoktur. Mazbatada, kanunun tedvinini icab-
ettiren lüzum ve zaruretin en önemlilerini ve 
kanunun kabul ve tatbik mevkiine konulması 
halinde memleket ve millet ölçüsünde sağlıya-
cağı faydaları ve encümence kanun lâyihası 
üzerinde yapılan tadilâtı ve bunların mucip se
bepleri yer alır. Bu hususa bu suretle işaret 
ettikten sonra mücerret Heyeti Celilenizi ay
dınlatmak ve kanunun tedvini sırasında göz 
önünde bulundurulan hususata mütaallik açık
lamada bulunmaklığıma yüksek müsamahanızı 
rica ediyorum. 

Asım Eren arkadaşımın sorularını ayrıca ce
vaplandıracağım. 

Muhterem arkadaşlar; gerek Hükümetin es
babı mucibe lâyihasında ve gerekse mazbatamız
da belirtildiği üzere Üçüncü Dünya Harbinin 
nükleer ve termo - nükleer silâhlarla açılması
nın kuvvetle muhtemel olması karşısında mil
letler harb felâket ve musibetlerinden mümkün 

•olduğu kadar korunmak ve hayatiyetlerini ida
me etmek için bütün kuvvetleriyle teşkilâtlan
maya ve önceden kurdukları teşekkülleri de 
geliştirmeye çalışmaktadırlar. 1949 yılında bu 
mülâhazaya göre memleketimizde savunma ile 
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ilgili kanunlar yeniden incelenmiş ve ilk olarak ; 
5398 sayılı Kanunla (Millî Savunma Bakanlığı
nın kuruluş ve görevlerine dair) Millî Müdafaa 
Vekâleti, Erkânı Harbiyei Umumiye de emrin
de olarak topyekûn savunma ve topyekûn millî 
seferberlik hazırlıklarının yalnız Cumhuriyet | 
Ordusuna taallûk eden kısımlarını tedvir ile 
vazifeli kılınmıştır 

Keza aynı tarihte 5399 sayılı Kanunla (Millî 
Savunma Yüksek Kurulu) ve seferberlik (5 
Mart 1928 tarih ve 1211 sayılı) Kanuna uygun 
olarak; tepyekûn millî savunma ve millî se
ferberlik hazırlık ve faaliyetlerinin tesbit, plân
lama ve koordinasyonu ile görevli olarak da 
Başvekilin başkanlığında bir Millî Savunma Yük
sek Kurulu teşkil olunmuştur. 

Memleket içi silâhsız savunma faaliyetleri
nin esasını teşkil eden «Yurdun hava taarruz
larına karşı pasif korunma işleri bu tarihte 
3502 sayılı Kanunla Millî Müdafaa Vekâleti 
uhdesinde ve vekâlet adına Hava Müdafaa Ge
nel Komutanlığı tarafından aktif hava savun
ması ve hava haber verme işleriyle birlikte 
müştereken tedvir olunmaktaydı. Lâkin aktif 
ve pasif korunma işlerinin aynı makam tara
fından idaresi güç ve aynı zamanda 5398 sayılı 
Kanun muvacehesinde mahzurlu görüldüğünden 
önce aktif ve pasif vazifelerinde birbirinden ay
rılması ve mütaakıben pasif korunma vazifesi
nin askerî makamlardan alınarak sivil makam
lara devri için yeni bir kanun lâyihasının hazır
lanmasına karar verilmiştir. Bu maksatla, 1950 
yılında çıkarılan 5593 sayılı (Hava taarruzları
na karşı Pasif Korunma Kanununa ek Kanun 
ile) Millî Müdafaa Vekâletince Hava Müdafaa 
Genel Komutanlığının lağvı ve bu makamın ak
tif vazifelerinin hava haber verme hizmeti ile 
birlikte Hava Kuvvetlerine Pasif Korunma va
zifesinin de (yeni bir kanunla sivil makama 
devredilmesine kadar) seferde silâhlı kuvvet
lerin lojistik destekleme vazifesi bulunan I 
Kara Kuvvetleri Kumandanlığına devri karar 
altına alınmıştır. 

Bu tarihlerde diğer birçok devletler, ha
va taarruzlarına karşı korunma kanunları- I 
nın kifayetsizliğini anlıyarak onları tadil ve- I 
ya tamamen terk suretiyle modern mânada I 
bir Sivil Savunma teşkilâtı kurmaya karar ver
mişler ve daha önce bu teşekkülleri meydana I 
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getirmiş bulunanlar da bunları gelitşirme yo
luna tevessül etmişlerdir. 

Memleketimizde 1953 senesinde diğer Batı 
devletlerinin mevzuatından da faydalanılarak 
yeni bir Sivil müdafaa kanunu lâyihasının ha
zırlanmasına başlanılmış ve fakat atomik si
lâhlarda inkişaf kaydedilmesi, Sovyetlerin de 
Amerikalılarmkini takiben önce atom ve daha 
sonra hidrojen bombası imâline muvaffak ol
maları ve stokaja başlamaları, uçak ve güdüm
lü mermilerle zehirli gaz ve biyoloji ve rad
yolojik harb maddelerinde büyük gelişmele
rin sağlanması, bâzı bölgelerde fiilî harb, ve 
bâzı bölgelerde d-e soğuk harble iktisadi harbe 
bütün şiddetiyle devam olunması bütün mil
letlerin Sivil Müdafaaya daha çok önem ver
melerini intacetmiş ve dolayısiyle Sivil Mü
dafaa mevzuatı da buna paralel olarak de
vamlı bir tadile uğramıştır. Bu suretle mü
temadi inkişaf kaydeden Sivil Müdafaa esas
ları, nihayet 1956 senesinde oldukça istikrar 
kesbetmiş ve Hükümetçe hazırlanmakta olan Si
vil Müdafaa kanunu lâyihası da yüksek tet
kik ve tasvibinize sunulan son şeklini almış
tır. 

Tasarının süratle tatbik mevkiine konula
bilmesi için gerektirdiği malî porte dikkat 
nazara alınarak mevzuata konan esaslar bi
dayette sağlanması gereken en lüzumlu teş
kilât ve malzemenin yetecek asgari haddini 
ifade etmekte ve diğer ihtiyaçların temini mü-
taakıp senelere bırakılmış bulunmaktadır. 
önce merkezde ve en hassas bölgelerde kifayetli 
bir teşkilât kurulmasına, eski mevzuatın yenilen
mesine, sivil sektöre ait hava ikaz malzemesi ile 
radyak aletlerin teminine çalışılacak, sırasiyle si
vil müdafaa okulları açılmasına ve uzman perso
nel yetiştirilmesine tevessül olunacaktır. 

Memleketimizde halen hava taarruzlarına kar
şı korunma mevzuunda yürürlükte bulunan 3502 
(Hava taarruzlarına karşı korunma Kanunu), 
3992 (Hava taarruzlarına karşı korunma Kanu
nuna ek Kanun), 5593 (Hava taarruzlarına karşı 
korunma Kanununa ek Kanun) olmak üzere üç 
kanunla; 

1. Hava taarruzlarına karşı pasif Korunma, 
2. Ticaret gemilerinin gaza karşı korunması 

hakkında, 
3. Sığmaklar hakkında, 
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4. Şehir plânlarının tanziminde ve mühim 

bina yerlerinin tâyininde (Pasif korunma bakı
mından) riayet edilmesi iktiza eden hususlara 
ait, 

5. Hava taarruzlarına kargı ışıkların söndü
rülme ve karartılması gibi beş nizamname ile; 

1. Hava taarruzlarına karşı pasif korunma, 
2. Hava hücumlarına karşı hayvanların ve 

hayvanlardan vücuda gelecek yiyecek maddeleri
nin korunmasına mütedair, 

3. Gaz arama ve temizleme takımlarının ça
lışma ve teçhizatı gibi üç talimatname ve; 

1. Hava taarruzlarına karşı fabrika ve ku
rumların pasif korunmaları için genel hükümleri 
gösterir, 

2. Hava haber verme hizmetine mahsus 
D - 112, 

3. Şehir ve kasabalarda yapılacak pasif ko
runma işleri hakkında üç talimat mevcuttur. 
Bunlar günün şartlarına ve bilhassa teşkilât ba
kımından sivil bünyeye uymamaktadır. Bütün bu 
mevzuatın bir atom devri Termo nükleer silâhla
ra karşı korunma esası dâhilinde yenilenmesi lâ
zımdır. Gerçi şimdiye kadar bu vazifeyi uhdesin
de bulunduran makamlar şükranla kaydetmek is
terim ki, bu yeni silâhlara ve bunlara karşı ko
runma çarelerinin araştırılıp bulunmasına kayıt
sız kalmamışlar bilhassa sivil müdafaa plânları
nı en yeni esaslara göre tadil yolunda gayret 
sarfetmişlerdir. 

Bu sebeple halihazır noksanımız, diğer Dev
letlerde olduğu gibi bizde de topyekûn müdafaa 
zihniyetine ve 1949 senesinde kabul edilmiş olan 
5398 ve 5399 sayılı kanunlarla yeni hazırlanan 
Topyekûn Savunma ve Millî Seferberlik ve îş 
Birliği talimatnamelerine uygun olarak teşkilâtı 
genişletme, sivil müdafaa idaresinin sivil ma
kama devri ve mevcut mevzuatı yenilememiş ol
maktan ibarettir. 

Silâhlı kuvvetlerin durumuna gelince; İkinci 
Dünya Harbi tecrübeleri göstermiştir ki; silâhlı 
kuvvetler mevcut itibariyle ne kadar büyük ve 
kuvvetli olursa olsun yurdun kıyı sınırlarını da
hi düşman istilâsına karşı tam mânasiyle koru
yamadıkları gibi dolayısiyle memleket içi sivil 
müdafaa maksadına kuvvet ayırmak imkânım bu
lamamışlardır; 

Hava taarruzlarına karşı yapılan aktif müda
faa ise yine tam bir başarı sağlıyamamış ve fazla 
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sayıda önleme av uçaklariyle uçak savar silâhla
rına malik olan Devletler dahi düşman hava akın
larını durdurmaya muvaffak olamamışlardır. 

İkinci Dünya Harbinde Almanların en mu
vaffak aktif müdafaası % 10 dan fazla bir başarı 
sağlayamamıştır. Bugün ise bu nispetin % 30 u 
aşacağı pek tahmin edilmemektedir. Buna göre 
taarruza, teşebbüs eden yüz düşman uçağından 
yetmişinin hava müdafaa çemberini aşarak yurdun 
hassas bölgeleri üzerine ulaşması ve bombalarını 
hedefe isabet ettirmesi mümkün görülmektedir. 
Görülüyor ki; aktif müdafaa kifayetsizdir. Bu
nun noksanını sivil müdafaa telâfiye çalışacak ve 
faaliyetine de onun bıraktığı yerden başlıyacak-
tır. Yukardaki nispete göre sivil müdafaaya dü
şen vazife aktif müdafaaya isabet edenden en az 
iki kere fazladır. 

Gerçi sivil müdafaa bu % 70 düşman uçağı
nın hedef bölgeleri üzerine yapacağı tesiri tama
men bertaraf edemez. Lâkin hiç olmazsa vaktin
de alacağı tedbirlerle onu yarı derecede azalta
caktır. İşte sivil müdafaadan da beklenen budur. 
Aksi halde yani sivil müdafaa olmazsa memleket 
düşman uçaklarına, güdümlü mermilerine karşı 
tamamen açık bırakılmış ve dolayısiyle hedef 
bölgeleri tam tahrip ve imhaya mâruz bulundu
rulmuş olur. 

Bugünkü taarruz stratejisi başkadır. İkinci 
Dünya Harbinde müttefiklerin Almanlar'a yap
tığı gibi, bidayette orduların ikmaline esas teş
kil eden memleket harb gücü yani istihsal ve ulaş
tırma gücü ile halkın morali şiddetli ve devamlı 
taarruzlara hedef teşkil eder. Buralarda kâfi ne
tice elde edildikten sonra ordular üzerine tevec
cüh olunur ve kısa zamanda netice istihsaline ça
lışılır. 

Keza bir Üçüncü Dünya Harbinde, orduların 
mevcudu da daha muazzam olacak. Gerek bunla
rın ve gerekse halkın ihtiyaçlarını temin için mem
leket içi devamlı çalışma, muazzam bir istihsal ve 
ulaştırma merkezi haline gelecektir. Buna mu
kabil buradaki hassas bölgeler, havaya karşı ak
tif müdafaa bakımından zayıf bulunacaktır. Kim
se ikaz ve hattâ mecbur etmezse işçiler için özel 
ve halk için umumi sığnaklar da yapılmıyacak ve 
diğer tedbirler de alınmıyacaktır. Bu durumun 
vahametini göz önünde bulundurursak aktif mü
dafaaya ilâveten ve onu destekleyici mahiyette 
kuvvetli bir sivil müdafaaya ne kadar şiddetle ih
tiyaç olduğu anlaşılır. 
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Curasını da ilâveten arz edeyim ki, beş mega

tonluk bir nükleer bombası sivil müdafaa bakı
mından hiç tedbir almamış olan şehir, kasaba ve 
saire nüfusunun % 96 sının mutlak ölümüne se-
bebolur. Gereken tedbirler alınmış olduğu tak
dirde zayiat % 40 a düşer. 

Hazırlanma ve hazırlıkların taarruzu uğranıl-
dığı zaman ilk üstünlüğü kazanmak için ne ka
dar mühim rol oynadığı, kuvvetli bir sivil müda
faanın düşmanı taarruzdan dahi vazgeçilebile
ceği hakikatini da dikkat nazardan uzak bulun
durmamak icabeder. 

Halen memleketimizde yalnız Pasif Korunma 
Teşkilâtında vazife alanların miktarı 250 bini bul--

maktadır. Almanya ve İngiltere'de bu miktar biz
den fazladır. Birleşik Amerika'da ve Sovyet Rus
ya'da bu miktar memleket nüfusunun % 10 nu 
kadardır. Yani birinde 17 diğerinde 20 milyon
dur. Nükleer silâhların meydana çıkmasından 
sonra sivil müdafaaya artık lüzum var mıdır? 
Gibi kötümser bir düşünceye kapılmak da doğru 
değildir. 

Hazar zamanlarında bu konuda kifayetli teş
kilât kurmuş, gerekli bütün hazırlıkları yapmış, 
elemanlarını yetiştirmiş, stratejik istihbarat ve 
taktik, erken haber alma teşkilâtı vasıtasiyle düş
man taarruz teşebbüsünü vaktinde öğrenerek il
gililere anında haber verecek mevkide bulunan 
milletler bu silâhlara karşı pekâlâ korunabilir
ler. 

Muhterem arkadaşlar; netice olarak, sivil mü
dafaanın bir memleketin dayanmasında veya çök
mesinde oynıyacağı rol çok mühimdir. Gerçi yal
nız sivil müdafaa ile bir harb kazanılamaz lâkin 
sivil savunma olmazsa bir harb mutlaka kaybedi
lir. Sivil müdafaa aynı zamanda millî mevcudi
yetin teminatıdır. Bütün bu hakikatleri göz önün
de bulundurarak ona göre kifayetli tedbirlerin 
alınması (can kaybı ile millî servetlerin ve mem
leket içi kaynaklarının uğrıyacağı zararlar bakı
mından) millî ve vatani bir borç, buna lâyık ol
duğu önemin verilmemesi ise hiç kimsenin yükle-
nemiyeceği kadar ağır ve millî bir mesuliyettir. 

Şimdi tevcih olunan suallere geçiyorum. Ar
kadaşım Sayın Asım Eren, kanunun, 

I - Millî Müdafaa Mükellefiyeti Kanuniyle; 
II - Silâhlı kuvvetler ve yurt içi bölge ku-

mandanlıklariyle münasebetleri; 
n i - Köy Kanununa bu hususta hüküm ko

nulup, konulmadığı j 

. im ö : ı 
IV - Haber alma ve verme bakımından müt

tefiklerin biribirleriyle olan münasebetleri hak
kında encümenin izahatta bulunmasını iste
mektedir. 

Muhterem arkadaşlar; 1939 tarih ve 3634 sa
yılı Millî Müdafaa Kanunu yüksek malûmla
rı olduğu üzere, umumi veya kısmi seferber
lik halinde veya fevkalâde halterde yapıla
cak seferberlik hazırlıkları ile kıtaların te-
cemmüleri esnasında alelade vasıtalarla temin 
edilemiyen askerî ihtiyaçların ne suretle teda
rik edileceğini, hizmetlerin nasıl yürütülece
ğini, mükellefiyetin tarh şeklini ve bütün 
bunlar için askerî makamlara tanınan yetkileri 
gösteren bir kanundur. 

Sivil Müdafaa Kanuna ise tamamen sosyal 
bir karakter taşımaktadır. Bu kanunla istihdaf 
edilmek istenilen gaye gerekli tedbirlerin 
alınması suretiyle vatandaşı harb felâket ve 
musibetlerinden imkân nispetinde uzaklaştır
mak, zayiatı asgari hadde indirmektir; 

Sivil Müdafaa Kanununun tedvininde di
ğer mer'i mevzuat hükümlerini ve hassaten Mil
lî Müdafaa Kanununun tatbikatını zedeleye
cek en ufak bir şeye yer verilmemiştir. Kanu
nun 41 nci maddesi tetkik edilecek olursa bu 
cihet net olarak görüllür; Kanunun silâhlı kuv
vetlerle katiyen bir ilgisi bulunmamaktadır. 

Yurt içi bölge komutanlıklariyle olan mü
nasebetine gelince, yine malûmları olduğu veç
hile bu komutanlıklar, ordu seferberliğinin ik
mali bakımından bir kısım salâhiyetlerle teçhiz 
edilmişlerdir. Şimdiye kadar seferberlik mü
dürlüklerince ifa edilegelmekte olan ve ordu 
seferberliğinin ikmaline matuf tahrir ve tesbit, 
kaynak cetvelleriyle motorlu ve motorsuz nakil 
vasıtalarına ait muameleler, bu kanunla sefer
berlik müdürlüklerinin lağvından sonra sivil 
müdafaa müdürlüklerinde kurulacak bürolarca 
tedvir edilecektir. Görülüyor ki, yurt içi bölge 
komutanlıklariyle Sivil Müdafaa Kanununun 
ilgisi ancak, ordu seferberliğine takaddüm 
eden ve yukarda arz olunan muamelelerden iba
ret bulunmaktadır. Sivil müdafaaya mütaallik 
Köy Kanununa vaz'edilmiş bir hüküm bulun
mamaktadır. 

Muhterem arkadaşlar; kanunların mümey
yiz vasıflarından birisi de takdir buyurursunuz 
ki, teşriî kuvvetten sâdır olan kanunların mem~ 
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leketin dört bir tarafında siyyanen ve âdilâne 
bir şekilde tatbik edilmesidir. 

Sivil Müdafaa Kanunu da yalnız şehir ve 
kasabalarda değil, aynı zamanda köylerde de, 
bir kelime ile bu mübarek vatan sathında yaşı-
yan bütün vatandaşlara uygulanacaktır. Bu se
bepten ötürü Köy Kanununa ayrıca hüküm ko
nulmasına lüzum görülmemiştir. 

Maruzatım şimdilik bu kadardır. Sayın ar
kadaşlarımın soracakları sualleri cevaplandır
maya amade olduğumu bildirir, hepinizi hür
metle selâmlarım. 

REÎS — Asım Eren. 
ASIM EREN (Niğde) — Muhterem arka

daşlarım, evvelce arz etmiş olduğum dört sua
lin birisine Sayın Mazbata Muharriri cevap ver
mediler. Bu, (Müttefikler arası haber alma hiz
metinin birbirine haber verme teşkilâtı bakı
mından münasebeti) noktası idi. Bunu belirt
tikten sonra bendeniz mevzuun ehemmiyet ve 
nezaketi üzerinde söz söylemeyi zait addederim. 

Bu lâyihanın 1953 senesinden beri bir türlü 
Meclisi Âliye getirilememiş olmasından dolayı 
bir yandan Hükümete sitem, bugün getirebil
miş olmasından dolayı teşekkür etmek borcu
muzdur. Filhakika, Sivil Müdafaa Kanununun 
bir an evvel çıkması, Türkiye'nin nükleer silâh
lar muvacehesinde, müdafaası bakımından en 
zaruri ve hayati bir ihtiyaçtır. Sormuş olduğum 
sualler üzerinde kısaca bâzı mâruzâtta bulun
mak istiyorum. 

Millî Müdafaa mükellefiyeti Kanunu, yani 
3634 sayılı Kanun yalnız maddi mükellefiyeti 
değil, hizmet mükellefiyetini de ihtiva eder. 
Malûmu âliniz orada, kadınlar da dâhil olmak 
üzere, bilâbedel vatan hizmetlerinde, yalnız se
ferberlik hallerinde değil, ondan evvel olağan
üstü harb tehlikesi hallerine de şâmil olmak 
üzere, hizmet teklifini âmirdir, iş böyle olunca 
ve yaşlar da mevzuubahsolunca, bilhassa bu ka
nunda çacuklara ve kadınlara muayyen ve da
ha geniş mükellefiyetler tevcih edilince, her iki 
kanunun tatbikini icabettirecek bir zamanda 
birbirine zıt olan bu ahkâmın şimdi telif edil

memiş olması yarın silâhlı kuvvetleri idare ede
cek olan makamlar için pek büyük tereddütler, 
teşevvüşler ve neticede de verimsiz tedbir al-
mıya mecbur etmek suretiyle âciz kalacakları 
durumlar ihdas edeceğine kaaniim. 

1958 C : İ 
Birbiriyle kurozman yapmıyacağı hususun

da da sayın mazbata muharriri ile hemfikir de
ğiliz. Millî Müdafaa Mükellefiyeti Kanununda 
bilhassa kadınlara ağır hizmetler tahmil edil
miştir. Meselâ yeraltı çalışmaları, ağır fabri
ka hizmetleri gibi. Bunlar yanında istisnalar 
veya mecburiyetler de tahmil edilmiştir. Bu
gün ele almış olduğumuz ve bir an evvel çıkma
sını temenni ettiğimiz Sivil Müdafaa Kanunun
da ise yaş haddi geniş tutulmakla beraber hiz
metlerin şümulü tasrih edilmemiştir. Bu ise, 
4 ncü defadır arz ettiğim gibi Büyük Meclisin 
çıkardığı kanunların bütün Türkiye kanunları
nın heyeti umumiyesi muvacehesinde mukaye-
sesiyle fhemahenk hükümler tedvin edeceğimiz 
yerde bilâkis iğlâk yoluna sapmaktayız. Bu ise 
şüphesiz ki, teşriî faaliyetlerimizden beklediği
miz şerefâver neticeleri veremez. 

Muhterem arkadaşlar; yurt içi teşkilâtı böl
ge meselesine gelince, yurt içi bölge teşkilâtı, 
millî müdafaada madalyanın arka tarafından 
olmak üzere halen çalışmakta olan, faaliyette 
bulunn bir teşkilâttır. Yalnız Seferberlik za
manlarına münhasır olmıyan bu kanun pasif 
korunma ile aktif korunmayı sinesinde barındı
ran bir teşkilâttır. Teşkilâtın bu mahiyeti göz 
önünde bulunurken, bu vazifeler için eski mev
zuatta değişiklik yapmadıkça, yeni bir kanun 
çıkarmak, Hükümetin esbabı mucibesine encü
menin de iltihak ettiği noktada onların noktai 
nazarına zıt bir neticeye varmak olur ki, birta
kım teşevvüşatı artırmış olacaktır. Dahiliye Ve
kâletinin Sivil Müdafaanın âmiri olması kabul 
edilecek bir keyfiyettir. Ama ona verilecek va
zifeler başka makamlara da aynı zamanda ve
rilmiş ise onlardan bunun nez'i icabeder. Aksi 
takdirde esbabı mucibenin aksi bir netice ile kar
şı karşıya geliriz. Yani makamları azaltalım, 
mesuliyeti bir ele verelim derken, bilâkis mesu
liyeti dağıtmış olacağız. Askerî makamlarla si
vil makamları birbirine karıştıracağız. Eğer 
bunun aksi mevcutsa, mevzuata her hangi bir 
uygun hüküm konduğunu iddia ediyorlarsa, lüt
fen gelip izah buyursunlar. Ama böyle bir şey 
yok. Yurt içi bölgeleri pasit korunmayı vazife 
olarak üzerine almış bir teşkilâttır. 

Muhterem arkadaşlar; kaldı ki az zaman ev
vel kabul buyurulan İmar ve iskân Vekâletinin 
kuruluş ve görevleri hakkındaki Kanunda Na
fıa Encümeninin Bütçe Encümeninde tayyedil-
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mi§ teklifi Heyeti Umumiyede iki kelime ile onun 
şümulüne alınmıştır. Memleket müdafaasına ait 
bölge plânları, imar işleri bu Umum Müdürlü
ğün vazifeleri meyanmdadır. Bu nokta kaldı
rılmıştı. Bölge plânlamasına nükleer silâhların 
bugünkü neticeleri olarak dağılmanın da sokul
ması başta gelen tedbirlerdendir. Ancak İmar 
ve îskân Vekâleti kuruluş ve vazifeleri Kanu
nunda atladığımız, yani Bütçe Encümeninin 
tayyetmiş olduğu ve bu yüzden maalesef o ka
nuna girmesi unutulmuş olan bu kıymetli nok
ta, yani müdafaa mülâhazaları bugün karşımız
da sırıtmaktadır, imar ve iskân Vekâleti bölge 
plânlamasını yaparken sivil müdafaa düşüncele
rini de bir esas olarak almaya mecburdur. Aksi j 
takdirde imar ve iskân Vekâleti Türkiye'de si- j 
vil müdafaa ile ilgilenmiyecek demektir, imar 
Vekâletinin Türkiye'de yapması gereken müta-
addit işleri vardır. Fakat sivil müdafaa yoktur. 
imar ve iskân Vekâleti, bu kanun bana ait de-
miyecek, kendi mühendisleri, biz bunları yap
maya mecbur değiliz diyecek, işte bizim kendi 
kanunumuz diyecek. 

Beri taraftan şimdi gelmiş olan kanun tasa
rısında hükümet bu noktayı mevzuubahsetme-
miştir, tasrih etmemiştir, ayarlamamıştır. Bina
enaleyh bu bakımdan da bendeniz kanunun ev-
leviyetle sathi olarak tanzim edilmiş olduğu ka
naatini muhafaza etmekteyim. 

Nihayet, Müttefikler arasında haber alma me
selesine gelince; bugün tepkili uçakların son 
derece süratli gittiği bir devirde bilhassa nükle
er silâhların âni baskınları bir günde sivil halk 
cephesi ve teşkilâtını çökertmek suretiyle harbi 
kazanmak iddiasında bulunan gizli düşmanları
mızın, müttefikler üzerinden uçarak bizlere, biz
ler üzerinden uçarak müttefiklerimize tevcih 
edecekleri hava taarruzlarına karşılık sivil mü- | 
dafaıanın yabancısı olanlar için, haberleşme hak
kındaki kaydın kanunda işlenmemiş olması bü
yük bir zarftır, noksanlıktır. 

Sayın Nazmi Ataç arkadaşımızın NATO'nun 
bu sivil müdafaa masraflarımıza da iştirak et
mesi hakkındaki şahsi düşüncesine bütün kal
bimle iştirak ediyorum. Hükümet lâyihasında, 
esbabı mucibe mazbatasında NATO'nun Sivil 
Müdafaa Komitesinin kararlarının tatbik mükel
lefiyetini bize yüklerken NATO'nun bize yardı
mı hususunun da derpiş edilmemiş olması bir 
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noksandır. Bu düşünceleri belirterek huzuru
nuzdan ayrılmaktayım. 

RElS — Başka söz istiyen var mı? Buyurun. 
DURSUN AKÇAOĞLU (Çankırı) — Muh

terem arkadaşlarım; çok mühim bir kanunun 
müzakeresine başlamış bulunuyoruz. 1953 de 
Hükümet bu kanunun hazırlıklarına başlamış, 
encümen de gerekli çalışmalar yaparak huzu
runuza getirmiştir. Kanunun hazırlanmasında. 
gerek Hükümet tarafından emeği geçenlere ge
rekse Muvakkat Encümende çalışan arkadaşlara 
teşekkür ederim. Çünkü, bu kanun, memleke
timizin bekasım alâkalandıran, çok mühim bir 
kamındın-. 

Muhterem arkadaşlar; müstakbel harblerin 
termo - nükleer silâhlarla açılacağı, artık gün 
gibi aşikârdır. Nükleer silâhların açtığı yeni 
devir, muharebenin, cereyan tarzı bakımından 
harbin bünyesi üzerinde ehemmiyetli değişiklik
ler meydana getirmiştir. Cihanşümul nükleer 
bir harbde, zaferin kazanılması artık eskisi gi
bi silâhlı kuvvetlerden birinin diğeri üzerinde 
sağlıyacağı galebe ile olmayacak; harbin ilk gün
lerinde düşman, elindeki silâh ve vasıtaların 
Üstün imha kuvvetinden âzami derecede fay
dalanmaya çalışacak, muhasım memlekette Hü
kümet otorite ve kontrolünü yok ederek insan 
hayat ve maneviyatını felce uğratıp iç cepheyi 
çökertmek suretiyle katî neticeyi kısa zaman
da almak istiyeeektir. Şu halde bu korkunç 
silâhlara karşı millet olarak bekanın muhafaza 
edilebilmesi, milletlerin savunma güçlerinin 
zinde ve harb potansiyel ve istihsal kapasitele
rinin ayakta kalabilmesiyle mümkün" olabilecek
tir. Bu da ancak gefÜli tedbir ve tertiplerin 
önceden alınmasiyle ve bu*4ertib ve tedbirlerin 
geniş halk kitlelerine kadar yayılmasiyle imkân 
dâhiline girebilir. Kısaca millî varlığın korun
ması ve idamesi, yurt potansiyelinin topyekûn 
mânada kuvvetli bir müdafaa organizmasına sa
hip olmayı âmir kılmaktadır. Sadece orduları 
terkibederek millî bünyeyi ayakta tutabilmek 
artık tarihe karışmıştır. Binaenaleyh Hüküme
ti ve halkı böyle bir taaruza karşı tedbirsiz, ça
resiz, ve müdafaasız bırakmak düşünülemiyecc-
ği gibi bütün bir memleket sathını silâhlı bir 
müdafaa ile gayrikabili tecavüz kılmakta im
kânsızdır. 

Fakat bir tecavüze karşı, topyekûn bir mil
lî savunma anlayışı içinde askerî müdafaa ile 
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birlikte sivil halkın can ve malının korunması 
teşkilâtı, yani sivil savunmanın tam ve mak
sada uygun olarak teşkilâtlanması, ve icra saf
hasında noksansız tatbik edilmesi, silâhlı mü
dafaa kadar mühim ve onun bölünmez bir mü
temmimidir. 

Arkadaşlar, sivil savunma işlerimiz şimdiye 
kadar 3502 sayılı Hava taarruzlarına karşı ko
runma Kanunu ve ona sonradan ek olarak çıka
rılmış olan 3992 ve 5593 sayılı kanunlar ve 4656 
sayılı Tahliye ve seyrekleştirme Kanuniyle ted
vir edilmekte idi. Bu birinci kanun yani, Hava 
taarruzlarına karşı korunma Kanunu 1938 de 
çıkarılmıştır. Aynı kanunu Almanlar gayet gü
zel tatbik ettikleri halde maalesef bizim tatbi
katımızın hulâsası şudur. «Harb senelerinde bir
kaç karartma, denemeleri, bir de bahçesi olan
ların birkaç çukur kazmasından ibarettir.» Bu 
çukurların adına da siper denmiştir. Hakikaten 
o zamanki silâhlara karşı belki bu şekilde bir 
müdafaa tertibatı kâfi görülebilir ise de, had
dizatında kanunun istihdaf ettiği, ve yapılma
sını âmir kıldığı şeyler, yapılanlardan çok daha 
başka şeylerdi. Yani şunu arz etmek istiyorum 
ki, biz daima kanunları güzel çıkarmışızdır, fa
kat tatbikatını maalesef aynı titizlikle yapara a-
mışızdır. Onun için benim Hükümetten istirha
mım ve temennim şudur : 

Artık bugünkü Ternıo - Nükleer çağda mil
let olarak bekanın muhafazasında Sivil Savun
ma Kanununun ehemmiyeti üzerinde daha faz
la lâf söylemeye lüzum yoktur. 5398 sayılı Millî 
Müdafaa Teşkilât Kanunu muvacehesinde, Millî 
Müdafaa Vekâleti, artık silâhlı kuvvetler vekâ
leti halini almış, sadece silâhlı kuvvetlerin sevk 
ve idaresi ve eğitiminden sorumlu bir hale go! 
mistir. Binaenaleyh sivil müdafaa işlerinin so
rumluluğunu sivil sektörlere vermek icabetmek-
tedir. Şimdi sorumlu vekâlet olarak bunu Dahi
liye Vekâletine vermiş bulunuyoruz. Benim istir
hamım ve temennilerim şu noktada toplanmak
tadır; tatbikatta bilhassa kurulacak organizas
yonlarda merkez teşkilâtında Sivil Müdafaa İda
resi Reisi, Sivil Müdafaa Başmüşaviri, sivil mü 
dafaanın şube müdürleri ve diğer bâzı yerler 
- ihtisas yeri - olarak kabul edilmiştir. Bu orga
nizasyonda ihtisas demekte ki, maksat, çok hiz
met istiyen, ehliyet istiyen, alâka istiyen ve her 
hususta çok büyük bir bilgi istiyen makamlar 
olduğu içindir. Bu makamlara gayet liyakatli 
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ve bilgili, bu vazifenin ehli insanlar getirilme
diği takdirde yani adama iş bulunduğu veya 
ihtisasa kıymet verilmediği takdirde her zaman 
olduğu gibi diğer işlerde yapıldığı gibi hareket 
edildiği takdirde kanunun maksadı bugünden, 
şimdiden, çürümeye, işlememeye mahkûm ola
caktır. (Soldan, keramet sahibi sesleri) 

REÎS — Müdahale etmeyiniz. 
DURSUN AKÇAOĞLÜ (Devamla) — Mazi

den aldığı dersler ve gördüğü şeylerle insan, ha
lini de istikbalini de görebilir. Çünkü biz nice 
ihtisas makamlarına bâzı yaranın tâyin edildik
lerini gördük ve görmekteyiz. 

Endişemi Muhterem Hükümetin mesul ma
kamına duyurmayı bir memleket evlâdı olarak 
faydalı buluyorum. Ama bunu arkadaşım; keha 
net farzeder.. Ne ederse etsin. 

ÖMER LÛTFÎ ERZURUMLUOĞLU (Yoz-
gad) — Devri sabıktan.. 

DURSUN AKÇAOĞLU (Devamla) — Evet, 
devri sabık dersiniz. 

REÎS — Rica ederim, karşılıklı konuşmayın. 
siz sözünüze devam edin, cevap vermeyin efen
dim. Siz de rica ederim, Ömer Bey, hatibe mü
dahale etmeyin. 

DURSUN AKÇAOĞLU (Devamla) — Efen
dim, söz sırası benim, müdahale ediyor, lütfen 
ihtar ediniz. 

REÎS — Siz devam edin, kendisine söyledim 
efendim. 

DURSUN AKÇAOĞLU (Devamla) — Malî 
imkânlar da, bu kanunda ihtiyaçları karşılıya-
cak kifayette düşünülmemiş ise de eski kanun
daki imkânlardan daha kifayetli düşünülmüş
tür. öyle anlaşılıyor ki, bu sene bu iş için 6 - 7 
milyon lira kadar bir fon ayrılmıştır. Kanunun 
malî kaynaklarında bu şekilde bir ilerleme olma
sı beni epeyce ferahlatmıştır, teşekkür ederim. 
Ancak malî imkânlarda da endişem şudur; bu 
para behemehal verilmelidir. Ekonomik ve sos
yal sebeplerle ve saire gibi günlük ihtiyaç, se
bep ve düşüncelerle asla ihmal edilmemelidir. 
Ayrılacak paralar-, mutlak surette yerine veril
melidir. 

Meselâ yeni bir kanun çıkarılarak âtiye terk 
edilmemelidir. Eğer bu şekilde yanlış bir hare
kette bulunulursa kanun şimdiden felce uğratıl
mış olur. Bu suretle ileride kanunun bize bah
şetmek lûtfunda bulunacağı ve kanundan bekle
diğimiz faydalardan mahrum oluruz, 
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Malî imkânlarda, bir endişem de şudur: Yal

nız para ayırmak kâfi gelmez. Biliyorsunuz ki, 
şimdi Termo - Nüklöer silâhları için, fennî ha
ber alma âletleri vardır, radyosyonları Ölçen 
aletler vardır. Binaenaleyh sivil savunmanın ih
tiyacı olan bu âletleri behemehal almak icabede-
cektir. Yoksa paranın ayrılmış olması bir şey 
ifade etmez. Son terakkilere göre, bu şekildeki 
fennî aletler alınmadığı ve bu aletler, ehil eller
de kullanılmadığı takdirde ayrılan para ne ifade 
eder? 

Bir endişem de şudur: Para ayrılır da bu se
fer de döviz verilmez, rica ederim bu hayati me
selede hiçbir şekilde döviz yoktur sözü ile karşı-
laşmıyalım. Bu işe mutlaka para ayrılacak ve 
döviz bulunacaktır. Memleketin bu kadar haya
tiyeti ile ilgili bir meselede döviz temini? için 
ilgili makamların mutlak surette anlayış göster
mesi lâzımdır. Bu lüzumu tekrar tekrar belirt
meyi faydalı ve zaruri bulurum. 

Muhterem arkadaşlarım; bir endişem de sığı
nak meselesidir. İkmal bahsinde sığmaklardan 
endişeliyim. Biliyorsunuz ki, bir az evvel arz 
ettiğim gibi, bundan sonraki muharebeler, ordu
lar çarpışması şeklinde olmıyacak, milletlerin iç 
bünyelerinin çarpışması, topyekûn harb şeklinde 
olacaktır. Bu şekilde cereyan edecek bir harbde 
büyük şehirlerde oturanlar ne şekilde koruna
caktır? 

SELİM ERENGİL (İstanbul) — O seçimler
de olur. ((Gülüşmeler). 

DURSUN AKÇAOĞLU (Devamla) — Düş
man, bizim hayatımızla ilgili ikmal merkezleri
mizi, meselâ Karabük gibi hayati merkezlerimizi 
felce uğratmak için bütün gücü ile bu evsaftaki 
şehirlerimize tecavüz edecektir. Şimdi, büyük 
şehirlere bu şekilde bir taarruz vukuunda halk 
ne yapacaktır? Halkın toplu olarak bulunduğu 
bu mmtakalarda ne yapılacaktır? Meselâ ben ne 
yapacağım, hangi işi tutacağım, hangi sığınağa 
gireceğim. îşte ben ne yapacağımı bildiğim gün 
sivil müdafaa muvaffak olacaktır. Nerede ne ya
pılacak, sinemada, evde, yolda, dairede ne yapı
lacaktır? Binaenaleyh sivil savunma teşkilâtiyle, 
idaresiyle, ikmal ve eğitimiyle bir bütün olarak 
mütalâa edilmelidir. Eğer kanunun icaplarını 
tam mânasiyle yerine getirmediğimiz takdirde bu 
kanun da tıpkı Pasif Korunma Kanunu gibi 
felce uğrıyacaktır. Hükümetten istirhamım, ka-
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nunun icabettirdiği bütün vecibe ve vazifeleri 
harfiyen ve maksada uygun bir şekilde titizlikle 
yerine getirmesidir. 

Beni dinlemek lûtfunda bulunduğunuz için 
hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar), 

REİS — Dahiliye Vekili. 
DAHİLÎYE VEKÎLÎ NAMIK GEDlK (Ay

dın) — Çok muhterem arkadaşlarım; Heyeti Ce-
lilenize sevk edilmiş ve müzakerenize arz edilmiş 
bulunan Sivil Müdafaa Kanunu hakkında burada 
beyanı mütalâa eden ve temennilerde bulunan 
arkadaşlarıma Vekâletim ve Hükümet adına te
şekkür ederim. Bendeniz sadece bir iki noktaya 
temas etmekle iktifa edeceğim ve arkadaşlarımı 
bâzı hususlarda aydınlatmaya çalışacağım. 

Asım Eren arkadaşımın, geçen celsede Hükü
mete veya komisyona tevcih buyurmuş oldukları 
suallere burada komisyon adına konuşan arkada
şım cevap verdiler. Kendileri bir noktanın cevap
sız kaldığını ifade ettiler, zannediyorum ki, ko
misyon sözcüsü arkadaşım bu hususta arzı cevab-
edeceklerdir. Bendeniz de kısaca temas edeceğim: 
Bu alarm meseleleri bir nevi karşılıklı beynelmi
lel anlaşma mevzularıdır. Umumi kanunların. 
metnine hiçbir zaman girmez ve girmemiştir. 1953 
senesinde hazırlanan ve ancak bugün Yüksek Mec
liste müzakere edilmekte bulunan bu kanunun ha
zırlanmasında ve Yüksek Heyetinize tevdiinden 
dolayı, Asım Eren arkadaşımız, teşekkürlerini bil
dirdiler. Bilmukabele bendeniz de kendilerine te
şekkür ederim. Yalnız küçük bir sitemde bulun
dular. Şimdi arz edeceğim sebepler muvacehesin
de, bizi bu siteme müstehak telâkki etmesinler. 
Yüksek huzurunuza sevk edilmiş olan lâyihanın 
esbabı mucibesinden de anlaşılacağı üzere bu ka
nun müstakbel harblerin daha ziyade nükleer ve 
termo nükleer silâhlarla yapılacağı dikkate alın
mak suretiyle, harb gerisi milletleri korumaya 
matuf tedbirler derpiş eden hükümleri ihtiva eden 
bir kanundur. Yine kendilerinin de yakînen ta-
kibettikleri bu sahadaki inkişaflar, nükleer ve 
termo nükleer silâhlar üzerinde yapılan çalışma
lar netieesindeki inkişaflar çok süratli olmuştur. 
1953 senesinde ortada sadece atom silâhları mev
cut idi. Fakat 1955 te buna termo nükleer silâh
lar inzimam etti, hidrojen bombaları denemeleri 
başladı. Her iki silâhın harb gerisine yapacağı 
tahribatı hudutlandırmak, bunlara karşı tedbir
ler derpiş etmek hiç şüphe yoktur ki, ayrı ayrı 
mütalâa edilmesi lâzımgelen bir husustur. 
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Nitekim, 1950 senesinde alâkalı Yüksek Kurul 

tarafından ve Dahiliye Vekâleti tarafından, bu
gün Yüksek Huzurunuza tevdi edilmiş bulunan bu 
kanun tasarısı hazırlandığı, ikmal edildiği ve Bü
yük Millet Meclisine sevka hazır bulunduğu sırada 
.yeni inkişaflar karşısında, 1955 senesinde, Millî 
Savunma Yüksek Kurulu, yeni inkişafları da 
nazarı itibara almak suretiyle, kanunun yeni-
baştan gözden geçirilmesi ve tempo - nükleer si
lâhlara karşı tedbirleri derpiş eden hükümleri ih
tiva etmesini teminen Hükümete iade etmişti. 1955 
senesi başında baslıyan ve bilâhara 1956 Aralık ayı
na kadar devam eden çalışmalar neticesinde ka
nun lâyihası hazırlanmış ve Yüksek Meclise tevdi 
edilmiş bulunmakta idi. Fakat araya giren se
çimler, kanunun Heyeti Celilede müzakeresine 
imkân vermemiştir. Seçimlerden sonra bu kanun, 
yenilenmek suretiyle Yüksek Meclise tevdi edil
miş bulunmaktadır. 

Bir noktaya temas ettiler: «Kanun sathi bir 
şekilde hazırlanmıştır.» buyurdular. Kanun asla 
sathi bir şekilde 'hazırlanmamıştır. Diğer kanun, 
talimatname ve nizamnamelerle tedahül ettiği 
ifade edildi. Mütebayin bir hüküm mevcut de
ğildir. Komisyon sözcüsü arkadaşım bu hususta 
yaptığı konuşmada zannediyorum ki etraflı iza
hat verdiler. Fakat yine zannederim benden 
sonra kısa maruzatta bulunacaklardır. Bu kanu
nun ince bir tetkik ve titizlikle çalışılarak Hü
kümet tarafından hazırlanmasından sonra Yük
sek Mecliste de bu kanunu tetkik eden komisyon 
âzası arkadaşlarımız büyük bir dikkat ve titiz
likle bunun üzerinde şayanı şükran mesai gös
termişlerdir ve bu hali ile kanun Yüksek Hev^te 
tevdi edilmiş bulunmaktadır. Bu münasebetle 
hizmetleri sebk eden arkadaşlarımıza ve gerek te
menni ve gerek noktai nazarlarını tenkid şek 
ünde dahi olsa ifade etmiş olan arkadaşlarıma 
huzurunuzda Hükümet adına teşekkürü bir va
zife telâkki etmekteyim. 

RElS — Başka söz talebeden var mı efendim? 
Maddele geçilmesini reyinize arz ediyorum. 

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

Müstaceliyet teklifi de var. Müstaceliyeti re
yinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okuyoruz efendim. 
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Sivil Müdafaa kanunu lâyihası 

Birinci Bölüm 

Umumi Hükümler 
Sivil Müdafaanın Tarifi ve Şümulü 

MADDE 1. — Yurt aleyhine müteveccih düş
man faaliyetlerine, tabiî âfetlere ve büyük yan
gınlara karşı halkın can ve mal kaybının asgari 
hadde indirilmesi, hayati ehemmiyeti haiz her 
türlü resmî, hususi tesis ve teşekküllerin korun
ması ve faaliyetlerinin idamesi, tamir ve ıslahı, 
harb gayretlerinin sivil halk tarafından âzami 
surette desteklenmesi ve cephe gerisinin emniyet 
ve maneviyatının muhafazası için alınacak ted
bir ve faaliyetlerdir. 
. REÎS — Madde hakkında söz istiyen?.. 

ÎLHAN SÎPAHlOĞLU (izmir) — Söz isti
yorum. 

REÎS — Buyurun. 
ÎLHAN SÎPAHÎOÖLU (îzmir) — Efendim, 

bu maddede galiba bir yazı hatası olacak. Birin
ci madde sivil müdafaayı tarif ediyor. Hüküme
tin lâyihasında bu «Sivil Müdafaa» tasrih edildi
ği halde burada yoktur. Hükümet lâyihasında 
madde şöyledir: 

«Sivil Savunma, halk ve istihsal ve ulaştırma 
tesislerine v. s...» Denmektedir. Bu husus encü
menin maddesinde yoktur. Yani sivil müdafaa 
kelimesi bulunmamaktadır. Encümen Sözcüsü 
arkadaşımızın nazarı dikkatlerini celbederim. Bir 
noksanlığın izalesini veya bunun tavzih ve tashi
hini rica ederim. (Doğru, sesleri) 

RE IS — Encümen. 
MUVAKKAT ENCÜMEN M. M. EKREM 

ANIT (Samsun) — Encümen olarak arkadaşımın 
beyanına iştirak ediyoruz. Maddenin başına; 
«Sivil Müdafaa» ibaresinin konması lâzımdır. 

RE IS — Maddeyi bu tashih şekliyle reyleri
nize arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Hayati ehemmiyeti ve hususi
yetlerinden dolayı düşman faaliyetlerine bilhassa 
hedef olabilecek şehir, kasaba ve mevkilerle tesis
ler ve tabiî âfetlerin muhtemel tehditlerine mâ
ruz bölgeler öncelikle sivil müdafaa mecburiyet 
ve mükellefiyetine tâbi tutulurlar. Sivil müdafaa 
mecburiyet ve mükellefiyetine tâbi yerlere «Has
sas bölge» tâbir olunur. 
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REİS — Madde hakkında söz istiyenL. Yok. 

Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Vazife, Salâhiyet, Mesuliyet ve Mükellefiyetler 

MADDE 3. — Memleket içindeki hassas böl
gelerin tâyin ve tesbitinden, buralarda Sivil Mü
dafaayı teşkilâtlandırmaktan ve Sivil Müdafaa
nın eğitim, umumi idare ve kontrolundan ve mü
kelleflerin hizmete çağırılmasından Dahiliye Ve
kili mesuldür. Bu işlerin maksada uygun şekilde 
planlanmasını, tatbikini ve hassas bölgelerarası 
iş birliği ve yardımlaşmayı temin için Dahiliye 
Vekâletine bağlı ve Vekile karşı mesul bir «Sivil 
Müdafaa İdaresi» kurulur. 

Tabiî âfetler dışındaki hassas bölgeler; Dahi
liye ve Millî Müdafaa Vekâletlerince müştereken 
tesbit olunur. 

REİS — Buyurunuz. 
İLHAN SİPAHİOĞLU (İzmir) — Efendim, 

bu maddenin son cümlesine lüzumsuz bir kelime 
girmiş gibi görünüyor bana. Tabiî âfetlere karşı 
tedbirler, müştereken ittihaz edilir. Hangi böl
gelerin tabiî âfete mâruz bulunduğu evvelden bi
linemez. Binaenaleyh, encümenin ilâve ettiği bu 
kelimenin çıkarılması kanaatindeyim. 

REİS — Encümen. 
MUVAKKAT ENCÜMEN M. M. EKREM 

ANİT (Samsun) — Efendim, taşkın sularla yer 
sarsıntısından evvel veya sonra alınacak tedbir
ler bu iki Vekâlet tarafından değil kanunlarında, 
kanunun tatbikiyle mükellef olan vekâletler ta
rafından alınır. Binaenaleyh, bu maddenin ted
vin ettiğimiz şekilde aynen kalmasını istiyoruz. 

REİS — İlhan Sipahioğlu. 
İLHAN SİPAHÎĞOLU (İzmir) — O hal

de arkadaşlar bunu başka türlü tedvin etmek 
icabeder. Esasen bu terkip Türkçeye de uy
muyor. (Tabiî âfetler dışındaki hassas bölge
ler) Bu ne demektir? Yani nüfusu 20 bini ge
çen şehirler dediğimiz zaman, yirmi bin için
deki ve dışındaki şehirler de buna dâhil de
mektir. (Tabiî âfetler dışında kalan bölgeler
den bir mâna anlaşılmıyor. Kadınlar dışında 
kalan armutlar ve elmalar sözü gibi bir şey. 
Bunu şu şekilde yazmak mümkün. «Tabiî 
âfetlere mâruz mahallin tesbitinde hassas böl
geler Millî Müdafaa Vekâletince tesbit edilir.» 
Bu şekilde cümleler tertibedilerek mefhum 
izaha çalışılmalıdır. I 
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MUVAKKAT ENCÜMEN M. M. EKREM 

ANIT (Samsun) — Efendim, maddeyi encüme* 
ne istiyoruz. 

REİS — Madde Mazbata Muharriri tarafın
dan encümene istendiği için maddeyi geli
vermek mecburiyetindeyiz. Madde «encümene 
verilmiştir, efendim. 

4 neü maddeyi okutuyorum. 

MADDE 4. — İşbu kanunun şümulüne gi
ren bütün hizmet ve faaliyetlerin Dahiliye Ve
kâletinde planlanması ve icrası sırasında alı
nacak karar ve tedbirlerde diğer vekâletlerle 
iş birliği ve karşılıklı yardım hususları bir ni
zamname ile tesbit olunur. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen?.. Bu
yurun Asım Eren... 

ASIM EREN (Niğde) — Muhterem arka
daşlarım, gerçi Dahiliye Vekilinin söyledik
leri gibi beynelmilel ittifaklara mütaallik olup 
meriyette bulunan anlaşmalara kanun met
ninde temas edilmez ama buraya bir cümle ilâ
vesiyle müttefiklerle olan anlaşma esasları 
şu, şu vekaletlerce tatbik ve icra olunur diye
biliriz. Bunlar için tensip buyurulursa 4 ncü 
maddenin son fıkrasına encümen münasip bir 
cümle ile bunu ilâve edebilir. 

REİS — Encümen... 
MUVAKKAT ENCÜMEN MAZBATA MU

HARRİRİ EKREM ANIT (Samsun) — Muh
terem arkadaşlar, Asım Eren arkadaşımın tev
cih buyurduğu suale Sayın Dahiliye Vekili
nin buyurdukları gibi ittifakların kanunda 
yer almalarının doğru olamıyacağı esasen «ha
ber alma. ikaz» işleri için 24 ve 26 neı madde
lere hüküm vaz'edilmiş olduğundan maddenin 
aynen kabulünü rica ederim. 

REİS — Efendim, encümen iştirak etmedi
ğine ve Asım Eren tarafından da bir takrir 
verilmediğine göre maddeyi reyinize arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 5. — Mülki idare âmirleri, bu ka
nun hükümleri ve bunlara müsteniden Dahi
liye Vekâletince tebliğ olunacak esaslar dâhi
linde kendi mülkî hudutları içindeki hassas 
bölgelerde Sivil Müdafaa Teşkilât ve tesisa
tının kurulmasından donatımından, sevk ve 

I idaresinden, kontrolundan ve bölgelerine mü-
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teveccih düşman faaliyetlerine, tabiî âfetlere 
ve büyük yangınlara karşı barıştan itibaren 
Sivil Müdafaayı fiil-en tahakkuk ettirmekten 
bizzat mesuldürler. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen var mı ? 
Maddeyi reye arz ediyorum : Kabul eden

ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Tabiî âfetler ve büyük yan
gınlarda; 4373 sayılı (Taşkın sular ve su bas
kınlarına karşı korunma) ve 4623 sayılı (Yer 
sarsıntısından evvel ve sonra alınacak tedbir
ler) hakkında kanunlar hükümleri dairesinde 
yapılacak her türlü kurtarma ve yardım işlerine, 
mahallî, mülkî âmirlikleree görülecek lüzum 
üzerine, bu bölgede bulunan Sivil Müdafaa teş
killerinin de katılması mecburidir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var mı? 
Maddeyi reye arz ediyorum : Kabul eden

ler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Hassas bölgelerdeki resmî ve 
hususi daire, müessese ve teşekküller arasında 
Sivil Müdafaa bakımından iş birliği ve karşı
lıklı yardımlaşma, valiler ve kaymakamlar ta
rafından tertip ve tanzim olunur. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen var mı ? 
Reye arz ediyorum : Kabul edenler... Etmi-

yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Hassas bölgedeki belediyeler ; 

ve hususi idareler Sivil Müdafaa isteklerini ye
rine getirmekle mükellef ve bu yönden mahal
lin mülki âmirlerine karşı mesuldürler. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen var mı ? 
Maddeyi reye arz ediyorum : Kabul eden

ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Hassas bölgeler haricindeki 
şehir, kasaba ve mevkilerde Sivil Müdafaa hiz
metleri eldeki imkânlara göre plânlanır. Bura
larda ilk sıhhi yardım ve yangınla ilgili tedbir
lerin alınması mecburidir. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen var mı ? 
Reye arz ediyorum : Kabul edenler... Etmi

yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Mahallin garnizon kuman
dam, yoksa en büyük askerî âmiri Sivil Mü
dafaa ile ilgili hizmetlerde mahallin en büyük 
mülkiye âmiri ile iş birliği yapar ve mümkün 
olan yardımlarda bulunur, < 
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REÎS — Madde hakkında söz istiyen var mı, 

efendim?... Maddeyi reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 11. —'içt imai yardım müessesele
rinin, Sivil Müdafaa hizmetlerine iştirak şekil
leri Sivil Müdafaa idaresiyle veya mahallin en 
büyük mülkiye amiriyle bu müesseselerin mesul 
idarecileri arasında müştereken tâyin ve tesbit 
olunur. 

RElS — Madde hakkında söz istiyen var mı, 
efendim?... Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Vatandaşlar, resmî ve hu
susi daire, müessese, teşekküller ve içtimai yar
dım müesseseleri, yabancılar ve yabancı mües
seseler işbu kanun ve nizamnamelerle kendile
rine tahmil olunan Sivil Müdafaa hizmet ve va
zifelerini yapmaya ve bu mevzudaki istekleri 
yerine getirmeye mecburdurlar. 

RElS — Madde hakkında söz istiyen var mı, 
efendim?... Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Hassas bölgelerde, askerlikle 
ilgili olmıyan ve kendilerine Millî Müdafaa ile 
alâkalı diğer kanunlarla her hangi bir vazife 
ve -mükellefiyet tahmil edilmemiş bulunan 15 ya
şını bitirmiş ve 65 yaşını bitirmemiş Ikadın, er
kek, bütün vatandaşlar, mahallî Sivil Müdafaa 
hizmet teşkilâtı içinde kendilerine verilecek va
zifeleri yapmakla mükelleftirler. Mükelleflerin 
miktarı mahallin ihtiyaçlarına göre Sivil Mü
dafaa idaresince tesbit olunur. Bu mükellefiyet
ten kimlerin istisna veya tecil edileceği, hazar
da ve seferde mükelleflere verilecek tazminat 
şekilleri nizamnamede gösterilir. Mahallî Sivil 
Müdafaa hizmetlerine ayrılmış ve vazifeleri ken
dilerine yazılı olarak tebliğ edilmiş bulunan mü
kelleflerin isim kayıtları ile icabında yer değiş
tirmeleri hali ilgili muhtarlıklarca 30 gün içe
risinde Sivil Müdafaa idareleri makamlarına 
verilir ve bildirilir. 

RElS — Madde hakkında söz istiyen var 
mı, efendim?.. Asım Eren. 

ASIM EREN (Niğde) — Muhterem arka
daşlar, demin kısaca arz ve izah ettiğim gibi 
Millî Müdafaa mükellefiyeti Kanuniyle teda
hül eden en mühim hüküm bu ımadde hükmü
dür. Filhakika burada yaş tahdidi daha geniş 
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çerçevede tutulmuş ve şu kayıt konmuştur. 
«Hassas bölgelerde, askerlikle ilgili1 olmıyan v« i 
kendilerine Millî Müdafaa ile alâkalı diğer ka- | 
nunlarla 'her hangi bir vazife ve mükellefiyet 
tahmil, edilmemiş bulunan...» Olabilir ki, Millî 
Müdafaa mükellefiyeti' icabı olarak bu kanunda 
tatbiki gereken bir hal karşısında daha fazla 
Millî Müdafaa mükellefiyeti, tahmil edilmiş, lis
telerle tesbit edilmiş insanlar bulunabilir. Şu 
'halde bunların bu kanun muvacehesr.ıdeki du- ; 
rumu sarihtir. Ama tesbit edilmemişlere bu ka
nunla vazife verildikten sonra, Millî Müdafaa 
mükellefiyeti 'Kanunu ile diğer bir mükellefiyet 
tahmil edilmesi halinde ne olacaktır? 

Sonra yaş ibahslnde, 15 - 65 yaşlar arasında
kiler bu kanunla mükellefiyete tâbi tutuluyor, 
halbuki Millî Müdafaa mükellefiyeti Kanunun
da bu had bilhassa 'kadınlar için 45 ten fazla 
tesbit edilmemiştir. Bu noktadan da bu iki ka
nun birbirine zıt hükümleri ihtiva etmektedir. 
Sayın Encümenin, bu yaş meselesinde bir kar
şılaştırma yapması ve ondan sonra bu maddeyi 
Meclisi Âliye getirmesi için, şimdilik bu mad
denin encümene iadesini arz ve teklif ediyorum. 

REİS — Encümen. 
MUVAKKAT ENCÜMEN M. M. EKREM 

ANIT (Samsun) — Muhterem arkadaşlar, Asını 
Eren arkadaşımız, Sivil Müdafaa Kanunu ile 
Millî Müdafaa Kanunu mucibince kendilerine 
vazife tahmil edilecek vatandaşların yaş hadle
rinde aykırılık olduğunu, bunun tatbikatta bâ
zı tereddütlere yol vereceğini ve binaenaleyh 
farkın izalesini istemektedir. Park yalnız bu iki 
kanunda değildir. Memleket içi düşmana karşı 
silâhlı müdafaa mükellefiyeti hakkındaki 4654, 
yer sarsıntısından evvel ve sonra alınacak ted
birlere dair olan 4623 ve taşkın sulara ve su bas
kınlarına karşı korunma hakkındaki 4373 sayılı 
kanunlardaki yaş hadleri birbirlerinden tama
men farklıdır. Esasen bahsi geçen kanunların 
tatbikinde idare âmirleri kanun hükümlerini 
göz önünde bulundurmak şartiyle mükellefiyet 
tahmil edeceğine nazaran bir karışıklık mevzııu-
bahsolamaz. Sivil müdafaada kendilerine vazife 
verilecek olanlar, tamamen esnan harici ve şe
hir nüfusunun binde beş ve on beşine şâmil ekip
ler olarak çalıştırılacaklardır. Bunların istih
dam tarzları nizamname ile tesbit edilecektir. 
Bu, dünyanın her yerinde böyledir. Binde beş 
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ve 15 dışında kalanlar diğer kanunların yükle
diği vazifeleri ifa edeceklerdir. 

MUHİTTİN ÖZKEFELt (Samsun) — Bir 
sual. 

REİS — Buyurun. 
MUHİTTİN ÖZKEFELt (Samsun) — Efen

dim, kanunlar kadınlara 45 yaşma kadar mü
kellefiyet tahmil eder. Halbuki bu kanun 65 ya
şındaki kadınlara da mükellefiyet tahmil edi
yor. 65 yaşındaki bir kadının böyle mühim vazi
feler ifa edeceğine encümen olarak kaani misi
niz f 

MUVAKKAT ENCÜMEN M. M. EKREM 
ANIT (Devamla) — Muhterem arkadaşlar, ev
velâ şu ciheti arz edeyim ki, ister erkek ve ister 
kadın olsun, kendisine mükellefiyet tahmil edi
lecek kimse bidayette sıhhi bir muayeneye tâbi 
tutulacaktır. Verilecek vazifeyi ifa edecek du
rumda ise kendisine mükellefiyet tahmil oluna
caktır. Sayın arkadaşımın söylediği 45 yaş, yal
nız memleket içi düşmana karşı silâhlı müdafaa 
mükellefiyeti hakkındaki 4654 sayılı Kanunda 
yer almıştır. Yüksek malûmları olduğu üzere bu 
kanunla istenilen silâhlı mukavemettir. Halbu
ki Sivil Müdafaa Kanunu sosyal bir karakter 
taşımaktadır. 65 yaşındaki kadın bir yarada mı 
saramaz? Esasen hava taarruzlarına karşı ko
runma hakkındaki 3502 sayılı Kanunda tesbit 
edilen yaş haddi 60 idi. Arz ettiğim sebeple bu
nu 65 olarak kabul etmiş bulunuyoruz. 

REİS — Asım Eren. 
ASIM EREN (Niğde) — Muhterem arkadaş-

laa'ini; muhterem mazbata muharriri, mâruzâtı
mı beyanlariyle ret değil, teyidetmiş oldu. Fil
hakika bendeniz dedim ki, sivil müdafaa teşki
lâtında görevlendirilen vatandaşlardan her han
gi birisine Millî Müdafaa mükellefiyeti tahmil 
edilecek bir durum hâsıl olursa vaziyet ne ola
caktır? Yani Millî Müdafaa mükellefiyetine tâbi 
olmıyaeak mı? Listede vali, kaymakam falan 
tesbit etmiş, sivil müdafaa mükellefiyeti için 
vazife verilmiştir diye, Millî Müdafaa mükelle
fiyeti tahmil edildiği halde, ona artık bu mükel
lefiyet tahmil edilmiyecek midir? Aksi hali ka
bul ediyorum. Millî Müdafaa mükellefiyeti tah
mil edilmiş olan adama, sen vazife basındasın, 
bu sebeple sivil müdafaa için listede ismin olsa 
da gelme demeye lüzum kalmaz, idare âmiri de 
böyle bir şey düşünmez. Ama sivil müdafaa »va
zifesine başlamadan evvel listeye ismi geçmiş va-

330 



t 1 : 76 4 .6 
tandaşa, gel Millî Müdafaa mükellefiyeti kanu
nu gereğince sana! şu işi vereceğim derse ne ola
caktır? Vatandaş verilen bu vazifeye gitmezse 
müeyyideler maddesine göre ceza görecek midir? 
Bu mesele sarih değildir. Kaldı ki, muhterem 
arkadaşlar; bendenizin beşinci defa maruzatım 
olacak, teşriî organa karşı bu sitemim. Biz şu 
kanunda kadınlarla erkekleri bir tutmaktayız. 
Ve yaş haddi olarak 65 yaşı kabul ediyoruz. Fil
vaki her Türkün kendisine verilen vazifeyi her 
yaşta seve seve yapacağına kaaniim. Hattâ şu 
maşrabayı şuradan alıp, şuraya-koymak bile bir 
vazifedir, bir hizmettir. Fakat yaş mevzuunda, 
kadınla erkeği birbirinden ayıran kanunlarımız 
mevcuttur. Filân kanun kadınlar için yaş had
dini 45 olarak kabul etmiş. Diğer bir kanun 
kadınları muaf tutmuştur. Bir başka kanun ise 
kadınlarla çocukları da içine alarak yaşça büyük 
bir cömertlik göstermiştir. Bendeniz kanun tek
niği bakımından bu tehalüflerin hukuki esbabı 
mucibesini anlıyamadım. Eğer vatan müdafaası 
esbabı mucibesi ileri sürülüyorsa Millî Müdafaa 
mükellefiyetinde de zaten o mülâhaza yerine ge
tirilmiştir. 65 yaşındaki kadınlara vazife tah
mil edelim. Bendeniz meselâ, kendimi jandar
madan yetişmiş bir nahiye müdürü kabul ediyo
rum. Sel felâketine karşı kaç yaşındaki kadın
ları alacaktır diye kâtibe soruyorum. Kâtip di
yecek galiba 65 yahut 45, aç kitabı.. 

Arkadaşlar; böyle şümullü hüküm taşıyan bir 
kanun karşısında iyi yetişmemiş idare âmirleri 

. işin içinden nasıl çıksın? Bendeniz kanunun 
çıkmadan bu cihetlerin ayarlanmasını istemek
teyim. Bu kanundan şüphem budur. Kruvaz-
ma işte o noktadan mündemiçtir, dedim. Jitea-
litede tahaddüs edebilir. Bunu arz ediyorum, 
başka bir şey değil efendim. 

REİS -± Dahiliye Vekili. 
DAHİLÎYE VEKİLİ NAMIK GEDlK (Ay

dın) — Efendim, sözcjj arkadaşımız izah ettiler. 
Asım Eren arkadaşımız, hakikaten ehemmi

yetli bir noktaya temas etmiş bulunuyorlar. Yal
nız bu ifadeleri, kanunun müzakerelerinde yap
tıkları beyan ve temenniler, elbetteki tatbikat
çıların dikkatini çekecektir. Millî müdafaa mü
kellefiyetinde vazifelendirilecek vatandaşlarımı
zın tâbi bulunacağı hizmet şartları ile Sivil Mü
dafaa hizmetlerinde vazifelendirilecek vatandaş
ların tâbi bulunacakları hizmet şartları çok de
ğişiktir. 
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Bir defa bu hizmetin bariz karakteri sosyal 

olmasıdır. Binaenaleyh burada 60 - 65 yaş ara
sındaki 5 yaş farkı hizmet bakımından büyük bir 
aksaklık tevlidetmiyecek, vatandaşı müşkül bir 
duruma sokmıyaeaktır, bunu asla düşünmemek 
lâzımgelir. Bu hususta elimizde mevcut kanuna 
göre tanzim edilecek nizamnamelere vatandaşla
rımızın, bilhassa kadın vatandaşlarımızın sevk 
edilecekleri hizmetlerin tâyin ve tesbitinde ve 
bunun takdirinde idare âmirlerinin bugünden 
isabetsizlikte bulunabileceği hususunda bir kana
at izhar etmek asla doğru değildir. 65 yaşında
ki bir kadın vatandaşımız sivil müdafaa hizme
tinde, gerilerde kendisine, hattâ mükellefiyet tah
mil etmemiş olsanız dahi bu hizmete seve seve 
pekâlâ iştirak etmeyi arzu edecektir. Bu hizmete 
her vatandaşı âdeta geniş mikyasta iştirak ettir
mek hususunda kanunda sosyal ve millî karak
ter mevcut bulunmaktadır. Bu itibarla hiç ol
mazsa hizmete gidecek vatandaşların yaşları ya
nında mukavemet dereceleri ve diğer hususlar
da idare âmirlerinin isabetli çalışacaklarından 
arkadaşımın emin olmasını temenni ederim. 

RElS — Madde hakkında başka söz istiyen 
yoktur. Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 14. — Sivil Müdafaa hizmet kolla 
rında vazifelendirilmiş olan mükelleflerin bu va
zifelerde yetiştirilmeleri maksadı ile hazarda ter
tiplenecek eğitim ve tatbikatlara davet vukuun
da iştirakleri mecburidir. Bu eğitim ve tatbikat
ların müddeti yılda yetmiş iki saati (9 gün) ge
çemez. 

REtS — Madde hakkında söz istiyen? Yok. 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden 
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — Hassas bölgelerde muhtelif 
silâh ve vasıtaların tesirlerine karşı şehir ve ka
sabalarda Sivil Müdafaa bakımından şehir plân
larının tertip, tanzim ve tadil| hususlariyle mü
him bina ve tesis yer ve şekillerinin seçilmesinde 
ve koruyucu her cins sığınak tipleri, bunların ne
relerde, ne suretle ve kimler tarafından inşa ve 
istimal olunacağı, bakım ve muhafazaları, inşa • 
masraflarının nasıl karşılanacağı bir nizamname 
ile tâyin ve tesbit olunur. 

REİS — Madde hakkında söz -istiyen? Yok. 

-m~-
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Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — Sivil Müdafaa Teşkilâtı kuv
vet vasıtalarını fevkalâde hallerde sevk ve idare 
edecek olan kademeler için Sivil Müdafâa idaresi 
tarafından lüzumu kadar (Sivil Müdafaa îdare 
merkezleri) tesis olunur. 

E E l S — Madde üzerinde söz istiyen? Yok. 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 17. — Hassas bölgelerde Sivil Mü
dafaa hizmet1 ve vazifelerinde halka önderlik et
mek, Sivil Müdafaa idaresiyle mahallî Sivil Mü
dafaa kuvvetleri arasında gerekli irtibatı koru
mak üzere bölgelerin hususiyetine göre ve bun
larda devamlı oturan mükellefler arasından yeter 
sayıda (Koruma Klavuzlar) seçilir. 

RElS — Madde üzerinde söz istiyen? Yok. 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — Lüzum görülen hassas bölge
lerle askerî harekâta sahne olabilecek tehlikeli 
bölgelerde yerleşmiş halkın can kaybını azaltmak 
ve buralardaki müdafaa gücünü destekliyen, taşı
nabilir millî servetlerin düşman eline geçmesine 
mâni olmak üzere, icabında bunların tamamen ve
ya kısmen daha emin bölgelere tahliyesinin ilgili 
vekâletlerle iş birliği yapılarak maksada uygun 
şekilde planlanmasından ve tatbikinden Dahiliye 
Vekâleti mesuldür. 

Hazırlanmış olan tahliye plânları Millî Mü
dafaa Yüksek Kurulunun tasvibine arz olunur. 
Tasdik olunan bu plânların tatbik mevkiine konul
masına icra Vekilleri Heyeti karar verir. 

Valiler, bu plânların kendi vilâyetlerini ilgi
lendiren kısımlarını tahakkuk ettirmekle mükel
lef tirler. 

RE IS — Buyurun, Encümen. 
MUVAKKAT ENCÜMEN REÎS l NAZMI 

ATAÇ (istanbul) — Bu maddenin ikinci fıkra
sında «Millî Müdafaa Yüksek Kurulumun tasvibi
ne arz olunur» deniyor. Bunun adı «Millî Sa
vunma Yüksek Kurulu» olmak lâzımgelir. Çünkü 
kanunda böyledir. Bir matbaa hatasıdır, tashihi 
lâzımgelir. 

RElS — Maddeyi bu şekildeki tashihiyle bir
likte reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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MADDE 19. — Tahliye plânları gereğince tah

liye edileceklerin sevk, iskân, iaşe ve sıhhi bakım 
ve iade masraflariyle müstahsil hale getirilmeleri 
için lüzumlu görülecek masraflar Devletçe ödenir. 
Nakil ve iskân işlerinde Devlet ve Devlete bağlı 
idarelerle sermayesinin yarısından fazlası Dev
lete ait müesseselerin ellerinde bulunan bilûmum 
kara, deniz ve hava nakil vasıtaları ile bina ve 
tesislerinden istifade olunur. 

Bu nakliyattan mütevellit ücretler asgari ta
rifeye göre tediye olunur. 

Tahliye ve seyrekleştirme işleri bir nizamna
me ile tesbit ve tanzim olunur. 

RElS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ikinci Bölüm 

Plânlama - Eğitim - Haberalma ve 

Yayma - Donatım 
I - Plânlama 

MADDE 20. — Sivil Müdafaa bakımından 
yurdun muhtelif bölgelere ayrılması ve bu bölge
lerin hassasiyet dereceleri ve diğer hassas bölge
lerle olan münasebetlerinin tâyini ve bu bölgelere 
ait her türlü Sivil Müdafaa hizmet ve faaliyetle
rinin planlanması ve yürütülmesi hususları ilgili 
vekâletlerin mütalâaları da alınarak Dahiliye Ve
kâleti tarafından hazırlanacak hususi talimatna
melerle tâyin ve tesbit olunur. 

RElS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 21. — Hassas bölgeler içerisinde bu
lunan vilâyet ve kazaların vali ve kaymakam
lara vilâyet ve kazaları dahilindeki Sivil Müda
faa teşkilât, tesisat, vasıta, hizmet ve faaliyet
lerini mevcut mevzuata ve alacakları emir ve 
direktiflere göre plânlamak ve tahakkuk ettir
mekle mükelleftirler. Bu vali ve kaymakamlar 
vilâyet ve kazaları dahilindeki Sivil Müdafaa 
hizmet ve faaliyetlerini her safhada icra, takip 
ve murakabe etmeye ve ettirmeye salahiyetli
dirler. 

REÎS — Madde hakkında söz isteyen var mı ? 
Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 22. — Sivil Müdafaa hizmet ve fa
aliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi sıra
sında resmî daire, müessese ve teşekküllerle be-
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lediyeler, hususi müessese re teşekküller Sivil 
Müdafaa bakımından vâki iş birliği ve yardım 
isteklerini yerine getirmekle mükelleftirler. 

REİS — Madde hakkında söz isteyen var mı? 
Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

II - Eğitim 

MADDE 23. — Dahiliye Vekâleti Sivil Mü
dafaa İdaresi emrinde (Sivil Müdafaa Kolej ve 
Enstitüleri) açmaya, kurslar tertip ve idame-et
tirmeye, Devlet ve Devlete bağlı müessese ve 
teşekküllerle, özel idare ve belediye memurla
rından lüzum görülenlerini bu kurslara tâbi tut
maya, eğitim, deneme tatbikatları yaptırmaya, 
her çeşit yayın yapmaya, mevcut yayın vasıta
larından ve Devlet Radyolarından istifade et
meye, yabancı memleketlere kurs ve staj için per
sonel göndermeye veya yabancı mütehassıs cel-
betmeye salahiyetlidir. 

RElS — Madde hakkında söz isteyen var mı? 
Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

III - Haber Alma ve Yayma, ikaz ve Alarm 

MADDE 24. — Düşmanın çeşitli hava taar
ruzlarına karşı alınacak tedbirler için hazırlık
lı bulunmak ve zamanında halkı, ikaz ve* alarm 
ile her türlü Sivil Müdafaa tedbirleri almaya 
sevk etmek ve icabında bunları kaldırmak mak-
sadiyle Sivil Müdafaa İdaresi tarafından bir ha
ber alma ve yayma, ikaz ve alarm sistemi* tesis 
olunur. İkaz ve alarm sisteminin kaynağını, 
Millî Müdafaa Vekâletinin aktif hava müdafaası 
ile vazifeli kumandanlığının kurduğu (Hava 
Kontrol Merkez) lerinin yapacağı yayım teş
kil eder. 

REİS — Madde hakkında söz isteyen var mı? 
Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 25. — Hava Kontrol Merkezlerinde 
Sivil Müdafaa idaresince birer (Sivil Müdafaa 
İkaz ve Alarm Merkezi) teşkil ve tesis olunur. 
Bu merkezlerin personeli, malzeme ve vasıta 
bakımından kuruluş ve çalışma tarzları, Hava 
Kuvvetleri Kumandanlığının mütalâası alınarak 
Sivil Müdafaa idaresi tarafından düzenlenir. 

RElS — Madde hakkında söz isteyen var mı ? 
Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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MADDE 26. — Tehlike ^ haberilerinin Sivil 

Müdafaa idare merkezlerine ulaşması ve bura
lardan hassas^feelgeler halkına ve istihsal, ulaş
tırma müesseselerine yayılması maksadiyle ge
reken emin ve seri ve telli ve telsiz muhabere 
ve irtibat sistemi, munzam vasıta, telsiz ve iş
letme masrafları Sivil Müdafaa İdaresince Öden
mek üzere PTT ve Sivil Müdafaa. İdaresi tara
fından müştereken plânlanır ve PTT idaresince 
tahakkuk ettirilir. Ayrıca mevcut PTT şebeke
siyle memleket radyolarından da istifade olu
nur. Bu takdirde fevkalâde hallerde ve seferde 
muhabere rüçhaniyeti ikaz ve alarm haberleri
ne aittir. 

REİS — Madde hakkında söz isteyen var mı? 
Maddeyi Teyinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler...--Kabul edilmiştir. 

MADDE 27. — Mahallî PTT teşkilâtının: 
Sivil*MM<$aâ* ihtiyaç ve zaruretlerine göre tev
si ve -«takviyesi3 için yeter sayıda mükelleflerden 
yardımcı muhabere ve irtibat ekiplerinin teşkili, 
talim ve terbiyesi ve istihdamı, mahallî Sivil 

. Müdafaa idaresi ile PTT arasında müştereken 
plânlanır ve Sivil Müdafaa İdaresince tahakkuk 
ettirilir. 

RElS — Madde hakkında söz isteyen var mı? 
Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 28. — Resmî, hususi daire ve mües
seseler, kendi hususi- alarm sistemlerini, verile
cek- esaslar .dâhilinde kendileri kurmaya mecbur
durlar. 

RElS — Madde hakkında söz isteyen var mı? 
Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 29. — Sivil Müdafaaldaresi, haber
leşme ve irtibat sistemini kendi teşkilâtı içinde 
takviye ve tevsi edebileceği gibi lüzum gördüğü 
bölgelerde ayrıca bir (Gözetleme Şebekesi) de 
vücuda getirir. 

BEİS — Madde hakkında söz isteyen var mı? 
Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

IV - Donatım 

MADDE 30.— Sivil Müdafaa hizmet ve fa
aliyetlerinin tedviri için lüzumlu bilcümle vasi-
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ta, teçhizat ve malzemenin cins ve miktarı ile 
tahsis ve kullanılma yer ve şekilleri ve bu hiz
metlerde vazifeli personelin tanıma işaret ve kı
yafetleri bir nizamnamede gösterilir. 

REİS — Söz istiyen var mı? Maddeyi reyi
nize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü bölüm 

Teşkilât 
MADDE 31. — Sivil Müdafaa Teşkilâtı; Sivil 

Müdafaa İdare kademeleri ile Sivil Müdafaa 
mahallî kuvvetlerinden ve seyyar kollardan te-
rekkübeder. 

REİS — Söz istiyen var mı? Maddeyi reyini
ze arz ediyorum; Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 32. — Sivil Müdafaa idare kademe
leri, aşağıda yazılı merkez ve taşra teşkilatım 
ihtiva eder. 

I - Merkez teşkilâtı : 
Sivil Müdafaa İdaresi Reisi, 
Başmüşavir, 
Müşavirler, şube müdürleri, 
Şube Şef, memur ve kâtipleri, 
Mütehassıslar ve müfettişler, 
Tercüme Bürosu, 
Araştırma ve Geliştirme Bürosundan mürek

keptir. 
I I - Taşra teşkilâtı : 
Sivil Müdafaa müdürlükleri, memurlukları, 

Sivil Müdafaa ikaz ve alarm merkezleri memur
luklarından terekküboder. 

• REİS — Söz istiyen var mı? Maddeyi reyi
nize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 33. — Sivil Müdafaa İdaresi Reisi; 
Dahiliye Vekilinin teklifi üzerine müşterek ka
rarname ve Reisicumhur'un tasdiki ile tâyin 
olunur. 

Başmüşavir ve müşavirlerle şube müdürleri 
ve mütehassıslar; müdürler encümeninin inhası 
ve Dahiliye Vekilinin teklifi üzerine müşterek 
kararname ve Reisicumhur'un tasdiki ile tâyin 
olunur. 

Vilâyetler Sivil Müdafaa Müdürleri valinin 
mütalâası alındıktan sonra Müdürler Encüme 

ninin inhası ve vekilin tasvip ve tasdiki ile tâyin 
olunurlar. 

Merkez teşkilâtının diğer memurlariyle vilâ
yet Sivil Müdafaa şubelerindeki memurlar; re
isin inhası üzerine vekâletçe tâyin olunurlar. 

Reis; Dahiliye Vekâleti Müdürlüler Encüme 
ninin ve Vekâlet İnzibat Komisyonunun tabiî 
âzasıdır. 

REİS — Söz istiyen var mı? Maddeyi reyini
ze arz ediyorum; Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 34. — 30 . VI . 1939 tarih ve 365(5 
sayılı Kanuna bağlı cetvel ile tadil ve eklerinin 
Dahiliye Vekâleti kısmından bu kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelde derece, unvan, aded ve maaş
ları gösterilen memuriyetler çıkarılmış, yerleri
ne (2) sayılı cetvelde derece, unvan, aded ve 
maaşları yazılı kadrolar ilâve edilmiştir. 

REİS — Söz istiyen var mı? Maddeyi reyi
nize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 35. — Sivil Müdafaa mahallî kuv
vetleri : 

a) Mahallî hükümet ve belediye teşkilâtın
dan; 

b) Resmî ve hususi müesseselerin kendi hu
susi koruma ekiplerinden; 

e) Sivil Müdafaanın çeşitli hizmet kolların
da vazifelendirilmiş mahallî mükelleflerden : 

d) Seyyar kollardan mürekkeptir. 
REİS — Söz istiyen var mı? Maddeyi reyi

nize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Dördüncü Bölüm 

Malî hükümler 
MADDE 36. — Memlekete şâmil Sivil Mü

dafaa hizmetlerinin tedviri ve eğitim, tesis, va
sıta, ilâç, malzeme ve teçhizat ve sair ihtiyaç 
maddeleri masrafları karşılığı olmak üzere ve 
tahsis, sarf mahalleri ve idaresi Dahiliye Vekili
nin mesuliyetine mevdu bir (Sivil Müdafaa Fo
nu) teşkil olunur. 

REİS — Söz istiyen var mı? Maddeyi reyi
nize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 37. — Bu fon; işbu kanunun meri
yete girmesinden itibaren aşağıdaki a, b, c ve ç 
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fıkraları gereğince kesilecek paralarla vücuda 
getirilir. Bu paralar Türkiye Cumhuriyeti Zi
raat Bankasında açılacak (Sivil Müdafaa Fonu) 
hesabına yatırılır. 

a) Devlet gelir bütçesi âdi varidatının bin 
de biri; 

b) Masraflarını hususi vâridatlariyle kar-
şılıyan ve Devletten yardım görmiyen mülhak 
bütçeli idareler gelir bütçelerinin binde biri; 

c) Sermayesinin tamamı veya yarısından 
fazlası Devlet tarafından verilmek suretiyle ku
rulan iktisadi teşekkül ve müesseselerle serma
yelerinde Devletin iştiraki bulunan bankaların, 
hususi kanunlarla kurulan bankalar ve teşekkül
lerin, (5590 sayılı Kanuna tâbi odalar ve borsa
larla meslekî teşekküller hariç) 

Her iki fıkrada yazılı idare, teşekkül ve ban
kalar tarafından sermayesinin yarısından fazla
sına iştirak suretiyle kurulan teşekküllerle bun
ların aynı nispette iştirakleri ile vücut bulan 
müesseselerin bilançolarında gösterilen safi kâr 
miktarının yüzde yarımı, 

ç) Hususi idare ve belediyelerin bir yıl ev
velki gelirlerinin yüzde yarımı nispetinde (Hu
susi idare ve belediyelere umumi bütçeden yapı
lan yardımlar, asker ailelerine yardım zammı 
tahsisatı her türlü istikraz ve bağışlar ve mülk 
satışı hariç) her yıl masraf bütçelerine (Millî 
Müdafaa yardım ödeneği) olarak açılacak hu
susi bir bölüme ödenek kaydedilir. Bu ödenek 
ler, dairelerince Mayıs ve Kasım aylarında ol
mak üzere iki müsavi taksitte Sivil Müdafaa 
fonu hesabına yatırılır, (e) ve (ç) bentlerinde 
yazılı ödeneklerin konulmaması halinde bütçe
yi tasdika salahiyetli makam tarafından re'sen 
konulur veya bütçe tasdik edilmiyerek iade 
olunur. , 

REİS — Encümen. 
MUVAKKAT ENCÜMEN M. M. EKREM 

ANIT (Samsun) — Efendim, 37 nci maddenin 
(Ç) bendinde «Millî Müdafaa yardım ödeneği» 
olarak yazılmış, «Sivil müdafaa yardım ödeneği» 
olarak tashih edilmesi ve maddenin o şekilde reye 
arz edilmesini rica ederim. 

REİS — Söz istiyen yok. Maddeyi, encüme
nin yaptığa tashih veçhile reye arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 38. — Hassas bölgelerde vilâyetlerce 
hazırlanan ve Dahiliye Vekâletince tasdik edilen 
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Sivil Müdafaa plânının tahakkuku için lüzumlu 
tahsisat ile eğitim ve çeşitli Sivil Müdafaa hiz
metleri. giderleri bölgenin hassasiyet derecesi ve 
hizmetin ehemmiyet ve müstaceliyeti göz önünde 
bulundurularak plânlanmış bir öncelik sırasına 

! göre, Dahiliye Vekâletince Sivil Müdafaa fonun-
! dan ödenir. 
i REİS — Söz istiyen var mı? Maddeyi reye 
I arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka

bul edilmiştir. 

MADDE 39. — Sivil Müdafaa Fonundan ya
pılacak her türlü masraflar 2490 sayılı Artırma, 
eksiltme ve ihale, 1050 sayılı Muhasebei Umu
miye kanunları ile Divanı Muhasebat vizesine tâ
bi değildirler. 

Ancak, fon hesaplarının toplanma, idare ve 
sarf şekilleri Maliye ve Dahiliye vekâletlerince 
müştereken hazırlanacak nizamnamede gösterilir. 

REÎS — Söz istiyen var mı? Maddeyi reye 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 40. — Hususi teşekkül ve müessese
lerin bu kanuna tevfikan vücuda getirilmekle mü
kellef oldukları Sivil Müdafaa teşkil ve tesisleri 
ile malzeme ve teçhizat masrafları kendilerine 
aittir. Bunların nelerden ibaret olduğu nizam
name ile tesbit ve Sivil Müdafaa İdaresi Reisliği 
tarafından kendilerine tebliğ olunur. 

REİS — Söz istiyen var mı? Maddeyi reye 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 41. — Vali ve kaymakamlar, sala
hiyetli askerî makamlarla önceden mutabakata 
varmak suretiyle fevkalâde hallerde bedeli, üc
reti, kirası veya tazminatı bilâhara umumi hü
kümlere göre Ödenmek üzere Sivil Müdafaa hiz
met ve faaliyetleri için lüzumlu görülen canlı, 
cansız ve motorlu nakil vasıtalarına, alât, edevat, 
ilâç ve malzeme ve teçhizata, arazi ve arsalara 
ve ihtiyaç haricindeki ımısakkaf gayrimenkullere 
ve her çeşit emval ve eşyaya el koymaya ve hiç
bir kayıt ve merasime tâbi olmaksızın koruma, 
kurtarma, barındırma ve saire gibi işlerin icabet-
tirdiği âcil mubayaaları yapmaya ve yaptırmaya 
salahiyetlidir. 

REİS — Söz istiyen var mı? Maddeyi reye 
« arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka-
i bul edilmiştir. 
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MADDE 42. — Halkın mal ve can emni

yetini sağlamak maksadiyle hassas bölgelerde 
vücuda getirilecek Sivil Müdafaa tesisleri için 
lüzumlu gayrimenkuller istimlâk edilebilir. 

REÎS — Söz istiyen var mı? Maddeyi reye 
arz ediyorum : Kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul-edilmiştir. 

MADDE 48. — Sivil Müdafaa hizmetleri 
için kurulmuş olan bilcümle tesisler, fevkalâ
de hallerde Sivil Müdafaa icaplarına sürntle 
intibakları sağlanmak şartiyle, barışta ikti
sadi maksatlar için de kullanılabilir veya icar 
edilebilir. Bu husus, yeniden inşa edilecek te
sislerde de dikkat nazarına alınabilir. 

REÎS — Söz istiyen var mı? Maddeyi reye 
arz ediyorum : Kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Beşinci bölüm 

Cezai Hükümler 
MADDE 44. — işbu kanunla tahmil olu

nan vazife ve mükellefiyetleri, yerine getirmi-
yen hakiki şahıslarla hükmi şahısların, resmî 
veya hususi daire, müessese ve teşekküllerin, 
hususi idare ve belediyelerin mesul organları 
hakkında umumi hükümlere göre doğrudan 
doğruya takibat yapılır,. 

Vali ve kaymakamlar: hakkında takibat ic
rası Dahiliye Vekilinin iznine bağlıdır. 

REÎS — Söz istiyen yar mı? Maddeyi reye 
arz ediyorum : Kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 45. — Bu kanun hükümlerini tat
bik ile mükellef olan memur ve hizmetlilerden 
ihmalleri görülenler hakkında Türk Geza Ka
nununun 230 nciı maddesinin ikinci fıkrası hük
mü tatbik olunur. 

REÎS — Söz istiyen var mı? Maddeyi reye 
arz ediyorum: Kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 46. — Bu kanunun 37 nci mad
desine tevfikan bütçelerine vaz'edilmiş, bulu
nan ödenekleri taksit ayları hitamına kadar 
Sivil Müdafaa Fonuna yatırmıyan muhasip ve 
âmiri italar hakkında mezkûr ödeneklerin 
% 10 u nispetinde teehhür.cezası tatbik olunur. 

REÎS — Söz istiyen var mı? Maddeyi reye 
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arz ediyorum : Kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 47. — Bu kanun hükümlerine gö
re tatbiki ilân olunan Sivil Müdafaa tedbir
lerine riayet etmiyen bütün vatandaşlarla, res
mî veya hususi daire, müessese ve teşekkülle
rin mesul âmirleri hakkında, fiilleri ayrıca bir 
suç teşkil etmediği takdirde, Türk Ceza Ka
nununun 526 neı maddesi hükmü tatbik olunur. 

REİS — Söz istiyen var mı? Maddeyi reye 
arz ediyorum : Kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 48. — Bu kanunun 13 ncü mad
desinde yazılı mükelleflerden yoklama, mua
yene, vazifelendirme veya eğitim, kura ve tat
bikat maksadı ile kendilerine ilânen veya sair 
suretlerle tebligat yapıldığı halde gelmiyehler 
bir aydan üç aya kadar hapis veya 100 lira
dan 500 liraya kadar para cezası ile tecziye olu
nurlar. 

REÎS — Söz istiyen var mı? Maddeyi reye 
arz ediyorum : Kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 49. — Bu kanunun 12 nci madde
sinde yazılı mecburiyete riayet etmiyenlerle 
Sivil Müdafaa mahallî hizmetlerinde vazifelen
dirilmiş mükelleflerden kendilerine verilen va
zifeyi makbul bir sebebe müstenidolmaksızm 
yapmıyanlar üç aydan bir seneye kadar hapis 
cezası, ile cezalandırılır. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen var 
mı?... Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 50. — Sivil Müdafaa Teşkilâtına 
veya bu teşkilâtın memur ve hizmetlilerine ve
ya yardımcı mükelleflere mahsus kıyafet ve ta
nınma işaretlerini, salâhiyeti olmadığı halde 
kullanan, giyen ve taşıyanlar hakkında bir ay
dan altı aya kadar hapis cezası hükmolunur. 

Az vahîm hallerde ceza yarıya indirilir. 
REÎS — Madde hakkında söz istiyen var 

mı?... Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 51. — Sivil Müdafaa mahallî yar
dımcı hizmet teşkilâtında vazifeli olup da yer 
değiştirenlerden bu durumu ilgili muhtarlığa 
haber vermiyenler hakkında on günden bir aya 
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kadar hapis veya 50 liradan 250 liraya kadar 
para cezası hükmolunur. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen var 
mı?... Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 52. — Kendisine tevdi edilmiş olan 
Sivil Müdafaaya ait eşya ve teçhizatı temellük 
edenlere veya bunları tahsis olundukları mak
sat dışında kullananlara bir aydan altı aya ka
dar hapis ve 100 liradan 500 liraya kadar para 
cezası hükmolunur. 

Bunları zayi edenler ve harabiyetine sebe
biyet verenler aynı müddet hapis cezasına ve 
fer i olarak, zayi ve tahribedilen eşya ve teçhi
zat bedelini ödemeye mahkûm edilirler. 

EEÎS — Madde hakkında söz istiyen var 
mı?... Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 53. — Hassas bölgelerde, bu kanu
nun 13 ncü maddesinde yazılı mükelleflerin 
tam listesini, talep vukuunda, ilgili makamlara 
bildirmiyenlerle değişiklikleri otuz gün içinde 
merciine haber vermiyen mahalle ve köy muh
tarları hakkında on günden bir aya kadar ha
pis cezası veya 50 liradan 250 liraya kadar para 
cezası hükmolunur. 

EEÎS — Madde hakkında söz istiyen var 
mı?... Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 54. — Sivil Müdafaa Teşkilâtı 
içinde, deruhde ettiği vazife dolayısiyle muttali 
olduğu, ifşasında zarar memul olan sırları ifşa 
edenler Türk Ceza Kanununun 198 nci madde
sine göre cezalandırılırlar.. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen var 
mı?... Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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MADDE 55. — Sivil Müdafaaya mahsus 

veya bu işe yarıyan tesisleri kasten tahribeden-
ler veya hasara uğratanlar bir seneden beş se
neye kadar ağır hapisle cezalandırılırlar. 

EEÎS — Madde hakkında söz istiyen var 
mı?... Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 56. — Sivil Müdafaa talim ve tat
bikatlarına ve toplantılarına iştirak etmemeye 
ve emrolunan tedbirleri almamaya halkı teşvik 
edenler ve onları telâş ve heyecana düşürecek 
ve yanlış tedbir almaya veya hiçbir tedbir al
mamaya sevk etmek suretiyle tehlike ika ede
cek şekilde kasten asılsız veya mübalâğalı ha
berler yayanlar hakkında üç aydan bir seneye 
kadar hapis cezası hükmolunur. 

EEÎS — Madde hakkında söz istiyen var 
mı?... Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 57. — Yukardaki maddelerde ya
zılı suçları seferde veya fevkalâde hallerde iş-
liyenler hakkında verilecek ceza iki misli artı
rılır. 

EEÎS — Madde hakkında söz istiyen var 
mı?... Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 58. — Bu kanunun şümulüne gi
ren suçlar 3005 sayılı Meşhut Suçlar Kanunu
nun hükümleri dairesinde takibolunur. 

EEÎS — Söz istiyen var mı efendim? Mad
deyi reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Efendim, kanun açık oyunuza arz edilecek
tir. Riyaset şu anda karar nisabının ademimev-
cudiyetini görmektedir. Bu itibarla Cuma günü 
saat 15 te toplanmak üzere İnikada son veri
yorum. 

Kapanma saa t i : 17,15 
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5. — SUALLER VE CEVAPLAR 

A — TAHRÎRÎ SUAL VE CEVABI 

1. — Malatya Mebusu Mehmet Kartal'ın, Ma
latya'nın Kale nahiyesine bağlı Bürüstün köyü 
arazisinin mâruz bulunduğu heyelan hâdisesi do-
layısiyle yaptırılan tetkik neticesine dair sualine 
İmar ve İskân Vekili Medeni Berk'in tahrirî ce
vabı (7/140) 

3 Mayıs 1958 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Aşağıdaki sorumun içtüzük hükümlerine göre 

alâkalı Sayın Devlet Vekili tarafından yazılı ola
rak cevaplandırılmasına delâlet Duyurulmasını 
saygı ile rica ederim. 

Malatya Mebusu 
Mehmet Kartal 

Malatya'nın Kale nahiyesine bağlı Bürüstün 
köyü arazisinin mâruz bulunduğu heyelan hâdi
sesini tetkik maksadiyle 1957 yılında mahalline 
giden heyetin tanzim ettiği rapor ne mahiyette
dir. Mezkûr köyde bulunmakta olan bakiye hal
kın başka yere nakli için ne düşünülmektedir? 

T. C. 
Başvekâlet 2 . VI . 1958 

Toprak ve İskân İşleri 
Genel Müdürlüğü 
Şubesi: Başmüş. 
Dosya No: 3706/9 
Genel Sayı: 839 

T. B. M. Meclisi Riyaseti Yüksek Makamına 

6 . V . 1958 tarih ve Kanunlar Müdürlüğü 
7 -140/1232 - 4579 sayılı emirleri karşılığıdır: 

Malatya Mebusu Mehmet Kartal tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılması istenilen Malat
ya'nın Kale nahiyesine bağlı Bürüstün köyünde 
1957 yılında yapılan tetkikata ait raporun mahi
yeti ve bu köyde mevcut halkın başka yere nakli 
hususunda ne düşünüldüğüne dair soruları aşa
ğıda cevaplandırılmıştır. 

1. Bürüstün köyünde: 6 hane Gevren veya 
Oelemlik, 37 hane Uran, 17 hane Boztorak dere
sinin ki, ceman 60 hane sel ve ayrıca 3 hane de 
heyelan tehlikesine mâruz olup nakli lüzumlu gö
rülmüştür. 

Bunlardan heyelana mâruz olan 3 hanenin 
nakli için 3 900 lira tahsisat gönderilmiştir. 

2. Yaptırılan tetkikatta köy hudutları dâhi
linde tehlikeden masun ve iskâna elverişli nakil 
yeri bulunamamıştır. Bu durum karşısında bun
lardan evvelce nakli yapılan 22 hane gibi geriye 
kalanların da vilâyet dâhilinde yapılan uygula
ma neticesinde köy halkının ihtiyacından artacak 
arazi tesbit edildiği takdirde buralarda toprakla
rı verilmek suretiyle mevcut imkânlara göre top
lu bir şekilde veya köylere serpiştirilerek nakli 
uygun mütalâa edilmiştir. 

3. İkinci plânda nakli gereken 60 hanenin 
vilâyet dâhilinde toprakları verilmek suretiyle 
yerleştirilebilecekleri yerlerin tetkik edilerek bil
dirilmesi 7 . I I I .1958 tarih ve 3706-9/356/7709 
sayılı yazı ile Malatya Valiliğine yazılmış ve 
12 . V . 1958 tarih ve 3706 - 9/714 14723 sayı
lı telle durum tekidedilmiştir. 

Keyfiyeti saygılarımla arz ederim. » 
İmar ve İskân Vekili 

M. Berk 

ı y « « ...<.. 

T. B. M. M. Matbaası 
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Maden Kanununun 6688 sayılı Kanunla muaddel 156 ncı 
maddesinin ( A ) bendinde yazılı iki yıllık müddetin 4 yıl daha 

uzatılması hakkında kanun lâyihası ve İktisat Encümeni 
* mazbatası (1 /135) 

T. C. 
Başvekâlet 

Kanunlar ve Kararlar 10.11.1958 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 71 - 678/368 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

6309 sayılı Maden Kanununun 6688 sayılı Kanunla muaddel 156 ncı maddesinin (a) bendinde 
yazılı iki yıllık müddetin dört yıl daha uzatılması hakkında Sanayi Vekâletince hazırlanan ve Yük
sek Meclise takdimi icra Vekilleri Heyetince 5 . I I . 1958 tarihinde kararlaştırılan kanun lâyihasının 
esbabı mucitoesiyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE 

Maden Kanununun 156 ncı maddesi, Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünce, kendi hesabına ma
den tetkikatı ve arama ameliyatı yapılmak üzere, 2804 numaralı Kanunun mülga 7 nci maddesine tâbi 
tutulan saha ve madenlere mütaallik bulunmaktadır. 

Bilindiği üzere, 2804 sayılı Kanunun 7 nci maddesi, 6309 sayılı Maden Kanunu ile 1 1 . I I I . 1954 
tarihinde ilga edilmiş, ancak bu tarihten Önce mezkûr 7 nci maddeye göre hiçbir kimseye taharri ruh
satnamesi verilmemesi hususunda muayyen bâzı saha ve madenler üzerinde vaz'edilmiş olan memnu-
iyet ve bu sahalarda Enstitüce girişilmiş bulunan faaliyet Maden Kanununun 156 ncı maddesi ile 
iki yıl müddetle mahfuz tutulmuştu. 

Bilâhara bu madde, 6688 sayılı Kanunla tadil edilmiş, iki yıllık müddet bir kısım madenler için bir 
yıl, diğer bir kısım madenler için de iki yıl daha uzatılmış, mezkûr saha ve madenlerin, Maden Ka
nuniyle mevzu umumi rejime intikalini sağlıyacak yeni hükümler tesis olunmuştu. 

Bunlardan bir yıllık müddet 3 . I I I . 1957 tarihinde hitama ermiş, bununla ilgili saha ve maden
ler hakkında 6688 sayılı Kanunla derpiş edilen esaslar dairesinde gereğine tevessül edilmiş bulunul
maktadır. 

iki yıllık müddet ceman sekiz aded ayrı sahaya mütaallik olup, 3 . I I I . 1958 tarihinde sona ere
cektir. 

Bu sekiz sahadan birisi yurdumuzun ancak bir bölgesinde mevcudolan ve memleket sanayiinde ve 
kalkınmasında müstesna mevkii bulunan taş kömürüne, ikisi volframa, beşi de uranyum toryum gi
bi radyoaktif minerallere ait bulunmaktadır. 

Uzun yıllardan beri Devlet parası ve emeği ile girişilmiş ve bir hayli ilerletilmiş olan bu sahalar
daki esaslı tetkik ve arama faaliyetinin muayyen müddet içerisinde nihayetlendirilmesi kabil olma
mıştır. 

Bunların parçalara bölünmek suretiyle arama ruhsatnamelerine bağlanması, devam edilmekte bu
lunan faaliyetin mahiyeti, şümulü ve eriştiği safha bakımından mahzurlu görülmektedir. 

Devre : XI 
içtima : 1 



Şimdiye kadai' üzerlerinde hiçbir suretle gayrın hakkı taallûk etmemiş bulunan bahis konusu sa
haların akıbetleri hakkında yakın bir istikbalde katî neticelere varılabilmesi iein M. T. A. Enstitüsü
nün faaliyetinin daha bir müddet devam ettirilmesinde zaruret mütalâa edilmektedir. 

Bu yeni dört yıllık müddet içerisinde, bahis konusu sekiz saha hakkında 6688 sayılı Kanunla mev
zu esaslar dairesinde gereken muamelenin ifa ve ikmal olunacağı, bu cümleden olarak taş kömürü 
sahasının 3867 sayılı Kanunla Devletçe işletilmesi takarrür edip halen Ereğli Kömürleri İşletmesi Mü
essesesi tarafından işletilmekte bulunan Ereğli Kömür Havzası sahasına ilhakı yoluna gidileceği ta
biîdir. -% 

Bu maksatla ilişik kanun lâyihası hazırlanmıştır. 

İktisat Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
İktisat Encümeni 13 . V . 1958 

Esas No: 1/135 
Karar No: 10 

Yüksek Reisliğe 

6309 sayılı Maden Kanununun 6688 sayılı 
Kanunla muaddel l56 ncı maddesinin (a) ben
dinde yazılı 2 yıllık müddetin 4 yıl daha uzatıl
ması hakkındaki kanun lâyihası, ilgili Hükümet 
mümessillerinin iştiraki ile tetkik ve müzakere 
edildi : 

Kanun lâyihasının esbabı mucibesinde de ge
niş bir şekilde izah edildiği veçhile ve Hükümet 
mümessillerinin de verdikleri izahatlarla kanun 
lâyihası hakkında encümenimiz de şu kanaate 
varmıştır : 

1. Kanunda derpiş edilmiş olan 2 seneden 
ibaret arama müddeti uranyum, toryum ve volf
ram gibi nadir ve değerli minerallerin aranıl
ması ve enstitünün yapacağı ilmî incelemelerin 
bu müddete sığdırılamıyacağı, 

2. Bu cevherlerin aranılmasında çalışacak 
teknik eleman mevcudu gayrikâfi olduğundan 
bunların yetiştirilmesi için çalışılmış ve halen de 
çalışılmakta olması, 

3. Uranyum, toryum ve emsali minerallere 
ait yatakların tesbiti için vücudu elzem olan 
geiger sayacı ve sintilo - metre gibi cihazların 
temin ve tedarikinde bâzı müşkülâta mâruz ka
lınması, 

4. 6309 sayılı Maden Kanununda derpiş 
edilmiş olan 2 senelik arama müddeti, her hangi 
bir şahsın gelişigüzel bir şekilde tamamen 
şeklî ve basit bir arama için kâfi olsa bile ens
titü gibi tamamen ilmî ve teknik çalışan ve etüd 
ettiği sahaların muntazam haritalarını tanzim, 
jeolojik ve icabında jeofizik etüdlerin icra ve 

gereken sondajla veya madencilik usulleri ile 
aramalar yaparak katî rezervi ve retablite 
hesaplarını yapmaya mecbur olan bir müessese 
için kâfi değildir. Bu itibarla enstitü tarafın
dan arama işleri için kapatılmış olan sahaların 
hakiki değerlerinin meydana çıkarılmasına en
gel olması, 

5. Enstitü bir kâr müessesesi olmadığın
dan vazifesinin ifasını sağlıyabilmek için muk-
tazi parayı Hazineden yardım olarak almak
tadır. Son senelerde yapılan Hazine yardımları 
enstitünün yapmaya mecbur olduğu işlerin ik
maline kifayet edemiyeeek ve çalışmalarının 
tahdidini mucibolacak şekilde tenkis edilmiş 
bulunması gibi sebeplerle iki senelik müdde
tin 4 yıl daha uzatılması hakkındaki kanun 
lâyihası, encümenimizce uygun görülmüş ve Hü
kümetin teklifi aynen kabul edilmiştir. 

Umumi Heyetin yüksek tasvibine arz edilmek 
üzere Reisliğe saygı ile sunulur. 

İktisat En. Reisi M. Muharriri 
İstanbul Zonguldak 

Nizamettin Â. Sav S. Başol 
Kâtip 

Gazianteb Adana Afyon K. 
1. Daî T. Yeğenağa N, Topçuoğlu 

Amasya Giresun İstanbul 
N. Ş. Nabel T. İnanç 1. Altabev 

İmzada bulunamadı 
Zonguldak 

C. Z. Aysan 

(S . Sayısı : 100) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

6309 sayılı Maden Kanununun 6688 sayılı Ka
nunla muaddel 156 ncı maddesinin (a) bendinde 
yazılı iki yıllık müddetin rört yıl daha uzatılması 

hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — 6309 sayılı Maden Kanununun 
G688 sayılı Kanunla muaddel 156 ncı maddesi
nin (a) bendinde yazılı toryum, uranyum gibi 
radyoaktif madenlerle, volfram ve taş kömü
rüne aidolan iki yıllık memnuiyet müddeti, 
3.III.1958 tarihinden itibaren dört yıl daha uza
tılmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

5 . I I . 1958 
Başvekil Devlet Vekili ve 

A. Menderes Başvekil Yardımcısı 

Devlet Vekili 
E. Kalafat 

Adliye Vekili 
E. Budakoğlu 

Dahiliye Vekili ve 
Hariciye V. V. 

N. Gedik 
Maliye Vekili 
Tt. Polatkan 
Nafıa Vekili 

T. İleri 
Sın. ve İç. Mua. Vekili 

Dr. Lûtfi Kırdar 
Ziraat Vekili 

N. ökmen 
Çalışma Vekili 

H. Erkmen 
Bas. - Yay. ve Turz. Vekili 

8. Yırcah 

Devlet Vekili 
M. Kurbanoğlu 

Millî Müdafaa Vekili 
E. Menderes 

Hariciye Vekili 

Maarif Vekili 
O. Yardımcı 

Ticaret Vekili 
A. Aker 

Güm. ve İnh. Vekili 
H. Hüsman 

Münakalât Vekili 
F. Vcaner 

Sanayi Vekili 
8. Ağaoğlu 

İmar Vekili 
M. Berk 

\>m<\ 

( S. Sayısı : 100 ) 




