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giderilmesi için ne gibi tedbirler düşünül
düğüne dair sualine Maarif Vekili Celâl 
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11. — Ankara Mebusu Selim Soley'in, 
Ankara Dördüncü Kademe Tamirhanesinin 
doktor kadrosuna dair sualine Millî Müda
faa Vekili Etem Menderes'in tahrirî ce
vabı (7/342) > 702 

12. — Çorum Mebusu Fevzi Hacırecep-
oğlu'nun, Çorum'da açılması kararlaştırı
lan askerî okulun inşaatına hangi tarihte 
başlanacağına dair sualine Millî Müdafaa 
"Vekili Etem Menderes'in tahrirî cevabı 
(7/313) 702:703 

6. — Müzakere edilen maddeler 683 
1. — Umumi hayata müessir âfetler do-

layısiyle alınacak tedbirlerle yapılacak 
yardımlara dair kanun lâyihası ile Çan
kırı Mebusu Ferhan Arkan ve 5 arkada
şının, Çankırı vilâyetinde sel baskını do-
layısiyle vukua gelmiş olan zararların gi
derilmesi, Kırşehir Mebusu Hayri Çopur-
oğlu ve 2 arkadaşının, Kırşehir vilâyetin-, 
de sel baskını dolayısiyle vukua gelmiş 
olan zararların telâfisi hakkında kanun 
teklifleri ve Muvakkat Encümen mazba
tası (1/213, 2/185, 2/192) 683:693 

1. — SABIK ZABIT HULÂSASI 

İstanbul'da Küçükyalı'da vukubulan müessif 
hâdise neticesinde hayatlarını kaybeden vatan
daşların hâtıralarını taziz için saygı duruşunda 
bulunulmasına ve Büyük Millet Meclisinin tazi-
yetlerinin İstanbul Belediye Reisliğine iblâğına 
dair takrirler okundu ve ayakta bir dakika say
gı duruşunda bulunuldu. Büyük Millet Mecli
sinin taziyetlerinin bildirilmesi hususunda ge
rekli muamelenin yapılacağı Makamı Riyasetçe 
beyan edildi. 

Üniversitelere ve bunlara bağlı müesseselere 
yapılacak bağışların vergi, resim ve harçlardan 

istisnasına ve Gelir ve Kurumlar vergileri mat
rahından düşülmesine dair Kanun kabul olundu. 

Divanı Muhasebatta münhal bulunan iki da
ire reisliği ile üç âzalık seçimi için reyler top
landı. 

Yapılan tasnif neticesinde; Kemal Tolluoğ-
lu'nun nisabı doldurarak daire reisliğine seçil
diği ve diğer daire reisliği için ikinci defa reye 
mi|raçaat edileceği, 

Âzalıklara ise, Fahrünnisa Yetmen ve Meh
met Karabacak ile Osman Olğaç'in seçildikleri 
tebliğ edildi. 
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Devlet Şûrası Kanununa ek 2 . I V . 1956 ta
rihli ve 6716 sayılı Kanunun birinci maddesine 
bağlı cetvelin değiştirilmesi hakkındaki kanun 
teklifinin maddelerinin müzakeresi bitirildi. He
yeti umumiyesi açık oya sunuldu, toplanılan 
reylerin tasnifi neticesinde nısabolmadığı anla
şıldığından ikinci defa reye müracaat olunacağı 
tebliğ edildi. 

Karayolları Umum Müdürlüğü 1958 yılı Büt
çe Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/2) işaretli cet
vellerde, 

JÎevlet Su- işleri Umum Müdürlüğü 1958 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkındaki kanunlar kabul olundu. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 1958 yılı Ha
ziran - Ağustos, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 1958 yılı Ey-
. lûi - Kasım aylan hesabı hakkındaki Meclis He-

i 

Teklifler 
1. —• Bursa Mebusu Recep Kırım ve iki ar

kadaşının, Deniz îş Kanununun 23 ncü madde
sinin 1 ve 2 numaralı bentlerinin tadili ve 3, 
6 ve 7 numaralı bentlerinin kaldırılması hak
kında kanun teklifi (2/271) (Çalışma Encüme
nine) 

2. — Bursa Mebusu Recep Kırım ve üç ar
kadaşının, Hastalık ve Analık Sigortası Kanu
nunun 6901 sayılı Kanunla muaddel 7 ve 27 
nci maddeleriyle 6709 sayılı Kanunla eklenen 
muvakkat 3 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi (2/272) (Çalışma Encüme
nine) 

3. — îçel Mebusu Niyazi Soydan ve 31 ar
kadaşının, Recepoğlu 1315 doğumlu Nuri Ateşı-
oğlu'na vatani hizmet tertibinden maaş bağ
lanması hakkında kanun teklifi (2/273) (Ma
liye ve Bütçe encümenlerine) 

4. — îstanbul Mebusu Mahmut Yüksel ve 3 
arkadaşının, Maluliyet, ihtiyarlık ve ölüm si
gortalan hakkındaki 6900 sayılı Kanunun 26 
ve 35 nci maddeleriyle muvakkat 4 ncü madde
sinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 
(2/274) (Çalışma Encümenine) 

5. — tzmir Mebusu Ahmet Ünal ve 3 arka
daşının, tş kazalariyle meslek hastalıkları ve 
a&alık sigortaları hakkındaki 4772 sayılı Ka-

saplannm Tetkiki Encümeni mazbatalan okun
du. 

Adana eski Merkez Jandarma Bölük Kuman
danı Mustafa Türetken'in hükümlü bulunduğu 
cezanın affına dair Arzuhal Encümeni mazba
tası okundu. 

Üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde maz
bata kabul edildi ve af teklifi hazırlanmak üze
re Adliye Encümenine verildi. 

30 .1 .1959 Cuma günü saat 15 te toplanıl
mak üzere İnikada nihayet verildi. 

Reisvekili Kâtip 
Trabzon Mebusu Kırklareli Mebusu 

Mahmut Goloğlu Mehmet Ali Ceylân 

Kâtip 
Kütahya Mebusu 

Kemal özer 

nunun 6707 sayılı Kanunla muaddel 7 nci mad
desi ile mezkûr kanuna aynı kanunla eklenen 
muvakkat 3 ve 4 ncü maddelerin değiştirilmesi
ne dair kanun teklifi (2/275) (Çalışma Encü
menine) 

6. — Manisa Mebusu Hikmet Bayur ve 4 
arkadaşının, Şerifoğlu Abdül Sarsılmaz'a vatarii 
hizmet tertibinden maaş bağlanmasına dair 
kanun teklifi (2/276) (Maliye ve Bütçe encü
menlerine) 

7. — Adana Mebusu Kemal Sarıibrahimoğ-
lu ve 6 arkadaşının, 6207 sayılı Avukatlar Yar
dımlaşma Kanununun 4 ncü maddesinin 2 nci 
fıkrasının tadili hakkında kanun teklifi (2/277) 
(Adliye Encümenine) 

Mazbata 
8. — Ankara Mebusu Recep Dengin'in, Ka-

rayollan Trafik Kanununun 42 nci maddesi
nin tadili »hakkında kanun teklifi ve Nafıa ve 
Dahiliye encümenleri mazbataları (2/65) (Ruz-
nameye) 

9. — 1958 malî yılı Muvazene! Umumiye Ka
nununa bağlı (A / l ) işaretli cetvele 6813 sayılı 
Kanuna istinaden kaydedilmiş olan munzam 
tahsisatın kabulü hakkında kanun lâyihası ve 
Bütçe Encümeni mazbatası (1/286) (Ruzname-
ye) 

2. — HAVALE EDİLEN EVRAK 



BÎRÎNCÎ CELSE 
Açılma saati : 15,06 

REİS — Reisvekili Mahmut Goloğlu 

KÂTİPLER : Kemal Özer (Kütahya), Mehmet Ali Ceylân (KırMareli) 

3. - * YOKLAMA 

REİS — Yoklama yapacağız efendim. 
(İsparta mebuslarına kadar yoklama yapıldı.) 
EEÎS — Ekseriyetimiz var, celseyi açıyorum. 
NÜVİT YETKİN (Malatya) — Söz istiyo

rum. 
REİS — Buyurun efendim. 
NÜVlT YETKİN (Malatya) — Muhterem 

arkadaşlar, ruznamenin tanzimine ait İçtüzük 
hükmünün ihlâl edildiği kanaatiyle huzurunuzu 
işgal etmiş bulunuyorum. İki haftadır Cuma gün
leri ruznamelere suallerden evvel bâzı maddeler 
konulmaktadır. 23 Ocak tarihli ruznamede de ay
nı şey vardı. «İkinci defa reye konulacak mad
deler» diye bir madde ruznamenin başında yer 
almakta, bu suretle İçtüzüğümüzün 78 nci mad
desi ihlâl edilmektedir. 

Bu maddeye göre ruznamede müzakere edile
cek maddeler sırası şöyledir: 

Riyaset Divanının Heyet/ Umumiyeye mâru
zâtı, sualler ve istizahlar, tercihan müzakeresi ka-
rarlaşan maddeler, haklarında müstaceliyet kara
rı verilen maddeler, iki defa müzakereye tâbi 
olan maddeler. Ekseriyetin bulunamaması gibi 
bir endişeyle, İçtüzük hükümlerinin bu suretle 
ihlâlini biz doğru bulmamaktayız. Kaldı ki ko
misyonlardan çıkmış mazbatalar vardır, Özalp 
hâdisesi gibi, ki bir seneden beri ruznam'eye alın

malarında tekâsül gösterilmekte ve Tüzük hü
kümleri bu suretle ihlâl edilmektedir. Biz bu tür
lü bir tekâsül ve ihlâli asla doğru bulmamakta
yız. B.unu arz etm'ek için söz almış bulunuyorum. 

HASAN TEZ (Ankara) — Ruzname dışı söz 
rica ediyorum... 

REİS — Ne hakkında efendim? 
HASAN TEZ (Ankara) — Gündem dışı, din

leyici davetiyeleri hakkında. 

REİS — Efendim; gündem dışı konuşmak, 
yine müzakerelerle ilgili olmalıdır. Bu, gündem 
dışında kalmış her mevzu hakkında konuşmak 
demek değildir. Bu sebeple, gündem dışı diye, si
ze bu hususta söz veremem, mazur görünüz. Ge
rekirse bir sual takririyle müracaat edersiniz. 

Nüvit Yetkin arkadaşımız iste, (İkinci defa 
müzakereye tâbi mevad sual takrirlerinden son
ra gelir) dedi. Ancak bugünkü sual takrirlerin
den sonra gelen maddeler, ikinci defa müzakere
ye tâbi maddeler değil, ikinci defa reye konacak 
olan maddelerdir ve bu iki madde hakkında rey
ler istimal edilirken müzakere devam edecektir. 
Bugüne kadar da tatbik bu yolda cereyan etmiş
tir. Gündemdeki diğer maddelerin müzakeresini 
tehir etmediği için, bugün de aynı tatbikata de
vam edeceğiz. 

İKİNCİ DEFA REYE ARZ EDİLEN MADDELER 

1. — Devlet Şûrası Kanununa ek 2.IV.1956 
tarihli ve 6716 sayılı Kanunun 1 nci maddesine 
bağlı cetvelin değiştirilmesi hakkında kanun 
(2/129) 

REİS — Bu kanun lâyihası için geçen defa 
yapılan reylemede nisap hâsıl olmadığından 
ikinci defa açık reylerinize arz ediyorum. 

2. —• Divanı Muhasebatta münhal bulunan 
Daire Reisliği seçimi (3/307) 

REİS — Divanı Muhasebatta münhal bu
lunan iki Daire Reisliği ile üç âza seçimi ge
çen İnikatta başlamış, üç Daire Âzası seçik 
miş, iki Daire Reisliğinden de biri seçilmiş, 
diğeri hakkında nisap hâsıl olmadığı için şe-
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î : 31 30.1. 
çimin yenilenmesi bu inikada bırakılmıştı. | 
Namzetlerin isimleri rey alma sırasına göre tah
taya yazılmıştır. Üç namzetten yalnız bir ki
şiye rey verilecektir. 

Tasnif Heyetini kur 'a ile seçiyoruz : 
Avni Ural (Uşak) (Yok sesleri.) 
Nazlı Tlabar (istanbul) 
ismail Hadımlıoğlu (Denizli) 
Atıf Topaloğlu (Ordu) 

Beylerin hangi seçim çevresinden kullanıl-

1959 C : 1 
masına başlanacağını tesbit etmek üzere kur 'a 
çekiyoruz, efendim : Kütahya.. 

(Kürsüdeki sepete atılmak suretiyle rey
ler toplanıldı.) 

Müzakereye devam edeceğimiz için lütfen 
reylerini kullanan arkadaşların yerlerini alma
ları rica olunur. 

Reylerini kullanmıyan arkadaşlar, lütfen 
reylerini kullansınlar. 

Divanı Muhasebattaki münhal Daire Reis
liği için rey atma muamelesi tamamlanmıştır. 

5. — SUALLER VE CEVAPLAR 
A — ŞÎFAHİ SUALLER VE CEVAPLARI 

1. — Elâzığ Mebusu Hürrem Müftügil'in, 
Elâzığ'da Atatürk Üniversitesi için istimlâk 
edilen arazi hakkındaki sualine Maarif Vekili 
Celâl Yardımcı'nın, şifahi cevabı (6/192) 

RElS — Sual sahibi burada mı, efendim? 
(Burada sesleri.) 

Maarif Vekili de burada. Suali okuyoruz' 
efendim. 

29 . V . 1958 
T. B. M. Meclisi Yüksek Riyasetine 

Aşağıdaki hususun Maarif Vekili tarafın
dan sözlü olarak cevaplandırılmasına delâlet
lerini saygılarımla rica ederim. 

Elâzığ Milletvekili 
Hürrem Müftügil 

Elâzığ'da Atatürk Üniversitesi için istimlâk 
edilen arazi maksatsız kaldığına göre, bunla
rın sahiplerine iadesi düşünülüyor mu? ladesi 
bahis mevzuu değilse, bu araziden ne suretle 
istifade edilmesi mukarrerdir? 

MAARÎF VEKİLİ CELÂL YARDIMCI 
(Ağrı) — Muhterem arkadaşlar, Elâzığ'da Ata
türk Üniversitesi için istimlâk edilen arazinin 
9 918 dönümü şahıslardan, 751 dönümü de Hazi
neden intikal etmiştir. 9 914 dönümü istimlâk, 
751 dönümü de intikaldir, istimlâk için tediye 
edilen 1 124 440 liradır. Ve%bu bedellerin hepsi 
tediye edilmiştir, istimlâk edilen ve intikal eden 
bu arazinin sahiplerine iadosi mevzuubahis değil
dir. Bu arazinin bir kısmında Atatürk Üniversitesi 
Zirai Araştırma istasyonu yapmak kararında
dır. Bu yıl tedrisata başlıyan Atatürk Üniversi

tesi önümüzdeki bahardan itibaren bu arazinin 
zirai gelişmesi için bir kısmını alacak ve bir kıs
mını da Elâzığ'da kurulması mukarrer olan bir 
Yüksek Teknik Okul sahasına hasredecektir. 
Bu Teknik okulun kuruluşuna ait kanun tasa
rısı üzerinde çalışılmaktadır, yakında Meclise ge
tirilecektir. Şahıslara arazinin iadesi mevzuuba
his değildir. 

REİS — Hürrem Müftügil. 
HÜRREM MÜFTÜGİL (Elâzığ) — Saym 

arkadaşlar, Atatürk Üniversitesi için 1952 den 
itibaren istimlâkâtı Umumiye Kararnamesine tev
fikan demin Maarif Vekilinin izah ettiği gibi 
on bin dönüme yakın arazi istimlâk edilmiştir. 
Bu arazinin bilâhara 1956 da çıkarılmış olan 6830 
sayılı İstimlâk Kanunu ile tesis edilmiş olan rücu 
hakkına binaen beş sene zarfında sahiplerine 
iadesi lâzımgelmetedir. Ancak, bahsedilen 1956 
tarihli Kanun, 4 sene evveline kadar istimlâk 
edilmiş olan malları da hükümleri dâhiline 
almış olduğundan rücu hakkını tekevvün için 
1961 e kadar beklemek iktiza etmektedir. * 

Şimdi bu bahsettiğim kanunun 22 nci madde
sinde aynen şöyle denilmektedir : (istimlâk 
tahakkuk ettikten sonra, gayrimenkulun istimlâk 
maksadına tahsisine lüzum kalmaması halinde, 
keyfiyet 13 ncü madde hükümleri dairesinde mat 
sahibine veya mirasçısına tebliğ olunur: Bu teb
liğ üzerine mal sahibi veya mirasçısı aldığı istim
lâk bedelini 3 ay içerisinde ödiyerek gayriJUTI-
kulünü geri alabilir) demektedir. 

23 neü maddesinde ise : (istimlâk bedelinin 
katîleşmesi tarihinden itibaren beş sene içerisin
de istimlâk maksadına uygun her hangi bir te-
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î : 31 30.1. 
sisat yapılmıyarak gayrimenkul olduğu gibi j 
bırakılırsa mal sahibi veya mirasçısı, istimlak 
bedelini ödiyerek gayrimenkulunu geri alabilir) 
denilmektedir. 

Şimdi Maarif Vekilinin bahsettikleri Zirai 
araştırma müessesesi Ziraat Vekili Beyin, bütçe 
münasebetiyle sorduğum bir sualime cevaben 
söylediği gibi, Ziraat Vekâletinin sahasına dâhil 
olmaktadır, eğitim mefhumu ile asla bir ilgisi 
yoktur. 

Teknik Yüksek Okula gelince : Teknik Yük
sek Okul için Nebraska Üniversitesi esas tutu
larak birbirinden 20 kilometre uzakta istimlâk 
edilen bir arazinin, teknik okulla bir alâkası ol-
mıa^acağı aşikârdır. Bu arazinin istimlâki yüzün
den 6 - 7 seneden beri birçok çiftçi aileleri tedir
gin olmuşlardır. Vekil Bey, şimdiye kadar 
1 100 000 liranın ödendiğini beyan buyurdular. 
Benim elimde mahkeme kayıtlarından aldığım 
bir liste vardır. Bu listeye göre tezyidi bedel dâ
vaları neticesinde kesinleşmiş ve Hazinenin öde
mesi icabeden miktar 500 bin liraya baliğ olmak
tadır. Bu da işin sonu değildir..Bu iş bu suretle, 
fitil konulmuş bir yara halinde birçok ailelerin 
sinesinde işlemektedir. Üniversitenin yeri, nere
de kurulacağı belli olmadan, arazi istimlâkinin 
abesliği ortadadır. Elâzığ'da istimlâk edilen 
arazi üniversitenin kuruluşu taayyün ettikten l 
sonra tedarikinde hiçbir beis olmıyacaktır. Şim
di Maarif Vekâleti, bu suretle yapmış olduğu 
hesapsızlığın neticesini, külfetini halka yükle
mektedir. Bu kanun tadil edilmeyince, bu ara
zinin her hangi bir maksada tahsisi mümkün 
değildir. Halk ile-uyuşularak bu arazinin sahip
lerine verilmesi ve makamları dolduran müra-
caatlere son verilmesi elbette madelet icabıdır. 
Bunu huzurunuzda Maarif Vekâletine ve Hükü
mete hatırlatmak istiyorum. 

RElS — Maarif Vekili. 
MAARİF VEKİLİ CELÂL YARDIMCI (Ağ

rı) — Efendim, ortada ne bir yara var, ne de 
işlemekte olan bir fitil var, sapasağlam istimlâk 
edilmiş memleket maarifine ve tedris hayatına 
tahsis edilmek is'tenen bir arazi mevcuttur. Bu 
arazinin bedeli arz ettiğim gibi, bir milyon kü
sur lirası tediye edilmiştir. Halkın şikâyetini 
mucibolduğunu söylediler. Mesul bir makam ola
rak huzurunuzda arz ediyorum ki, bugüne ka
dar istimlâk bedelini artırmak için mahkemeye 
vâki müracaati mütaakıp tezyidi bedel karan | 
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katileşen hiçbir hak sahibinin hakkı zimmeti
mizde kalmamıştır. Tezyidi bedel kararı alanla
rın, hükmü katileşenlerin tezyidi bedelle bera
ber bankaya adlarına konmuş olan bedeli de 
almışlardır. Demek oluyor ki, mağduriyeti mu
cip bir keyfiyet yoktur ve mağduriyet iddia* 
siyle bir tek şikâyet mesbuk değildir. Bunu sa* 
rih olarak huzurunuzda arz ederim. Ama mutx 
lâka bu iş fitille işletilmekte olan bir yara ha
linde izah edilmek istenirse, o da artık bunu bu 
şekilde telâkki etmek istiyen insanların maksa
dına bağlıdır, ben bu maksadın önüne geçemem. 

Gayeye gelince : 
Arkadaşlar, burası, Atatürk Üniversitesinin 

kurulması için istimlâk edilmiştir. Atatürk Üni
versitesinin en mühim vasfı ziraattir, nüvesini 
Ziraat Fakültesi teşkil eder. Bu arazi Atatürk 
Üniversitesi Ziraat Fakültesinin bir tatbikat 
arazisi ve binnetice tedrisatla ilgili bir maksat 
zımnında istimal edilecektir. 

Diğer kısma gelince : Bir Teknik Yüksek 
Okulun kurulmasını derpiş ettiğimiz diğer kı
sımda da yine maksat ve gaye dışında bir tesis 
mevzuubahis değildir. Binaenaleyh bu arazinin 
istimlâki bedelinin tahmininde, bedelinin' artırıl
ması halinde ve tediyenin veçhi tahsisinde usule, 
kanuna ve adalete aykırı bir cihet yoktur. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
REİS — Bir noktaya işaret edeyim arkadaş

lar, gerek vekil arkadaşımız ve gerekse sual sa
hibi arkadaşımızdan bir noktayı rica etmek 
mecburiyetindeyim. 

Vekil bey arkadaşımızın verdikleri izahat 
üzerine müzakere istimlâk bedelleri sahasına 
intikal etmiştir. Halbuki sualde bedel mevzuuba
his değildir. Esasen sual sahibi arkadaşımız bu
nu sormamıştır. 

Buyurun Hürrem Bey. 
HÜRREM MÜFTÜGİL (Elâzığ) — Beyefen

diler ; işte yapılmış olan noksanlık aşikârdır. 
Yalnız ben Elâzığ'a ait. kısımdan bahsettim. 
üniversite için Diyarbakır'da da, Van'da da is
timlâk edilmiş arazi mevcuttur. 

EMİN SOYSAL (Maraş) — Seyyar mı bu 
üniversite ? 

HÜRREM MÜFTÜGİL (Devamla) — Arazi 
istimlâk edildikten sonra üniversite yapılmadı, 
korekt olarak arazinin kanun hükümlerine tev
fikan sahiplerine iadesi zaruridir. Maarif Ve-
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kili «bize şimdiye kadar hiçbir şikâyet izhar 
edilmemiştir» buyurdular. Başvekâletten Ri
yaseti Cumhurdan Meclise kadar intikal etmiş 
bu yolda vâki şikâyetler çoktur. 

Sonra vekil beyefendi «şimdiye kadar bedel 
hususunda, bedellerin tediye edilmemesi hakkın
da bize her hangi bir şikâyet aksetmemiştir.» 
dediler. Ben bu yılın 10 ncu ayında intihap 
dairemden ayrıldım. O zamana kadar yüz bin
lerce liralık hükme bağlanmış bedeller halâ 
ödenmemiştir. Halk bu yüzden sızlanmakta 
idi. Ben bunu Maliye Vekilinden soracaktım. 
Yalnız bu sual takririmi Maarif Vekilinin cevap 
vermesi için sekiz ay önce vermiştim. Bedel iş
lerindeki te'zebzübe ben sonradan vâkıf oldum. 
Bunu müdafaa mümkün değildir. Hakikaten 
Ziraat Vekâleti bu araziyi Maarif Vekâletinden 
istemiştir. Bana Ziraat Vekili «size lüzumu kal-
mıyan bu araziyi bize verin bâzı şeyler yapalım» 
demiştir. Şimdi Maarif Vekili bey büyük bir 
iddia ile bu arazinin, üniversite ziraat sahası I 
olarak Elâzığ'da işletileceğinden bahsetmekte
dir. Yüksek Heyetinizin bu yoldaki beyana il
tifat etmiyeceği aşikârdır. Erzurum'da çalışan 
bir üniversitenin Elâzığ'da tatbikat sahası yap-
mıyacağı her aklı selimin kabul edeceği bir şey
dir. Maarif Vekili, zamanında yapılmış ve ve
bali boynunda bulunan bir işin bugün mevzuu-
bahsedilmesinden rencide olmuş görülmektedir. 
Fakat bu vebal daima onun boynundadır ve 
bundan dolayı daima ezâ çekecektir. Oralarda 
senelerce ıstırap çeken ve inkisara uğramış bu
lunan halkın vebali kendilerinin boynundadır. 

REİS — Buyurun Maarif Vekili. 
MAARİF VEKÎLÎ CELÂL YARDIMCI 

(Ağrı) — Efendim; vebalin ve günahın hesa
bını her zaman ödemeye amade olacak kadar 
yüzümüz ve vicdanımız açıktır. (Soldan, alkış
lar) Memlekete bihakkin hizmet etmiş olmak 
kanaatiyle vicdanen sadece müftehirim. 

Eğer üniversitenin Elâzığ'a değil, Erzurum'a 
gitmesi kırgınlığa sebebolmuşsa; (Çünkü, Elâ
zığ'ı temsil eden arkadaşımız tarafından bu şe
kilde ifade edildi, bunun vebali boynundadır, 
dediler) eğer bu mütalâa ile düşünüyorlarsa, 
ben kendilerine şunu ifade edeyim, Erzurum ne 
ise Elâzığ aynıdır, Elâzığ ne ise Ege aynıdır, 
Eğe ne ise Antalya aynıdır, hepsi bu memleke
tin parçasıdır, bu memleketin evlâtları bu üni
versitede okuyup bu memleketin refah, saadet | 
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ve fazilet envanterine dâhil olacaklardır. (Sol
dan : Bravo sesleri, alkışlar) Binaenaleyh, bu 
hizmeti yerine getirebildimse hakikaten sadece 
müftehirim. 

Olan nedir? Mukaddema bir tetkik yapıl
mış, bu tetkike göre bir üniversitenin, muhtelif 
bölgelerde, muhtelif fakültelerinin serpiştiril-
mesi hakkında bir proje yapılmıştır. Bu ma
arif politikası sadedinde birçok yerlerde gay-
rimenkuller istimlâk edilmiş ve hattâ bu, benim 
vekâletimden evvel vukubulmuştur. Benden ev
vel vâki oldu, diye bunun yanlışlığını iddia et
miyorum. Bu projeye göre bu şekilde hareket 
etmek icabetmişti. Vaktaki Amerikalılarla teş
riki mesai ederek, onların land - college tâoir 
ettikleri bir sistem üzerinde üniversite kurul
ması düşünülünce ve dünyanın bilhassa bu şe
kildeki üniversitelerinde muhtelif fakültelerin 
muhtelif vilâyetlere serpiştirilmesinin mahzurlu 
olduğu görülmüş, üniversitenin bütün fakülte
lerinin bir vilâyette kurulması bu hususta ya
pılmış tetkikler neticesinde kararlaştırılmıştır. 
Bu üniversitenin de, yine müşterek çalışmalar 
neticesinde, Hükümetin karariyle Erzurum'da 
kurulması takarrür etmiştir. 

Diyorlar ki ; «Erzurum'da kurulacaktı da 
Elâzığ'da neden istimlâk yapıldı?» Bu istimlâk 
edilen arazi dolayısiyle mağduriyete uğradığı 
iddiasiyle kimse şikâyette bulunmadı. Burada 
ifade, ettim, bu şikâyet, şikâyet hakkı taallûk 
eden insanlara aittir. Arkadaşımız buraya geli
yor ;' «Bu istimlâkten mağduriyete uğramış kim
seler var.» diye iddiada bulunuyor. Kime vekâ
leten? (Sağdan, şiddetli gürültüler) Anlaşılı
yor, diyeceksiniz ki, mebus değil miyim? Rica 
ederim, mebussunuz ama şahsi hakka taallûk 
eden meselede hak, sahibi tarafından istenmeli
dir. (Sağdan, gülüşmeler) Hangi vesikaya isti-
nadederek, bu mağduriyetin, bu bedellerin öden
mediğini iddia ediyorsunuz? (Sağdan, gürül
tüler) 

REÎS — Rica ederim, sıralardan müdahale 
etmiyelim. 

MAARİF VEKÎLÎ CELÂL YARDIMCI 
(Devamla) —• Niçin benim hakkımda bu şekilde 
hitabediyorsunuz ? İşlerine gelmeyince mutlaka 
müdahale ederler. 

REÎS — Efendim, lütfen esas hakkında ko
nuşunuz. 
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MAARİF VEKİLİ CELÂL YARDIMCI 

(Devamla) — Efendim, esas hakkında konuşu
yorum. Erzurum'da kurulan üniversitenin, Zi
raat Fakültesinin tatbikat sahası olarak istim
lâk edilen arazinin bir kısmı kullanılacaktır. 
Diğer kısmı, biraz evvel de arz ettiğim gibi, bir 
yüksek okul için kullanılacaktır. Her ikisi de 
memleket menfaatinedir ve kanuna, usule uy
gundur. (Soldan, alkışlar) 

FERÎD MELEN (Van) — Hangi u su le ! 
REİS — Müsaade edin, Ferid Bey, rica ede

rim! 
HURREM MÜFTÜGİL (Elâzığ) — Sayın 

arkadaşlar, ben yanlış anlamadım ve nezdinizde | 
de .yanlış anlaşılmış olduğunu sanmıyorum. Ma
arif Vekili yanlış anlamış. Bunun size şayi ol
duğuna asla ihtimal vermem. 

Erzurum'da üniversitenin kurulması Elâzığ'
da bütün bir vilâyet halkını inkisarı hayale uğ
rattı, demedim. O masum halkı senelerce ümide 
düşürüp bu telkini yaptıktan sonra kurulmaması 
sukutu hayal uyandırmıştır, dedim. Bakın, size 
anlatayım: 

Bir defa bu istimlâk işi yalnız alâkalılara, 
yani malları ellerinden alınanlara, münhasır kal
mamıştır; Elâzığ'da büyük bir üniversite kuru
luyor diye köylerden şehre bir tehacüm olmuş
tur. Arsa spekülâsyonu olmuş, netice itibariyle 
birçok zararlar husule gelmiştir. Köye döndüğü 
zaman vatandaş kendisini declasse vaziyette gör
müş, çiftini çubuğunu elinden çıkarmıştır. Bun- ı 
lar tedirginlik değil midir? Maarif Vekilinin 
anlayışı bunlara tedirginlik vasfım vermem mi? 

Sayın arkadaşlar; «Kendisi burada ne sıfat-
la konuşuyor? Sesleri» Fesuphanallah!.. Ben 
Teşkilâtı Esasiye Kanununun hükmüne göre 
bütün Türkiye'nin mebusuyum, o sıfatla konu- |j 
şuyorum. Az veya çok her hangi bir vatandaşın | 
menfaati muhtel olduğu zaman bu kürsüden ko-
nuşaeağım ve Maarif Vekili gibi kanunun me
busa bahşettiği hakkı tammıyanlara karşı bu ı 
hakkı tanıtmaya çalışacağım. (Sağdan; alkışlar) 

Şimdi arkadaşlar, meseleyi soğukkanlılıkla 
mütalâa etmek istedim. Her hakikati her doğru J 
diyalogu bir polemik halinde.. 

REÎS — Müsaade edin, esasa gelelim, efen- I 
dim. İstirham ederim işin polemik tarafım bir 
tarafa bırakalım, müzakereleri müdahaleleri 
davet edecek bir yola sokmıyalım. I 
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HÜRREM MÜFTÜGİL (Devamla) — Be

nim konuşmam müdahalenizi davet edecek bir 
konuşma değildir. 

REİS — Davet etti, demedim, lütfen buna 
itina edin, dedim. Çünkü; sualiniz bütün şu ko
nuşulan mevzu içinde çok dar hudutludur. 

HÜRREM MÜFTÜGİL (Devamla) — Mü
dafaa imkânını göremeyince polemiğe kaçan 
Maarif Vekilini ben mazur görürüm. (Sağdan; 
alkışlar) 

REİS — Maarif Vekili. 
MAARİF VEKİLİ CELÂL YARDIMCI 

— Hatibin; «Maarif Vekili gibi kanun hüküm
lerini tanımak istemiycnlere, kanun hükümlerini 
tanıtmak için konuşacağım», diyen hatibe şunu 
hatırlatırım ki, Maarif Vekili kanun hükümleri
ni harfiyen bilmekte, kanun hükümlerine har
fiyen sadık kalmaktadır. (Soldan; alkışlar) 

Maarif Vekilinin vazifesi, kanun hükümleri
ni siyasi maksatlarla saymamak istiyenleri gö
ğüslemektir. (Sağdan; şiddetli gürültüler.) (Sol
dan; «Bıravo», sesleri, alkışlar) Ben diyorum 
ki... 

REİS — Beyefendi, istirham ediyorum; is
timlâk bedeli esasen sualde yok, mesele de bura
dan çıktı. Siz sorulan şeye cevap verin, istimlâk 
edilen arazinin iadesi düşünülüyor mu, düşünül
müyor mu? Ona lütfen cevap verin. 

MAARİF VEKİLİ CELÂL YARDIMCI 
(Devamla) — Muhterem Beyefendi; bendenize 
bir sual soruldu. Sual; (Arazinin iadesi düşü
nülüyor mu, düşünülmüyor mu?) menlinde idi. 
ifade ettiğim gibi, Teşkilâtı Esasiye Kanununun 
hükümleri dairesinde burada temsil salâhiyetini 
haiz olan mebus arkadaşıma istediği malûmatı 
verebilmek için geniş şekilde izahat vermek su
retiyle vazifemi yaptım. Bu malûmattan sonra 
her hangi bir münazaraya girdim mi? İstedik
lerini kendisine malûmat olarak verdim. Bu ma
lûmatı istismar eden kendileri oldu. 

Şimdi bana şöyle soruyor: Kanun hükümleri
ni tanımıyan Maarif Vekili, diyor. 

Sualin neticesi şudur: Elâzığ'da istimlâk et
tiğiniz bu araziyi sahiplerine iade edecek misi
niz, etmiyecek misiniz? Hayır, etmiyeeeğim. 
(Sağdan: Gürültüler) Sebep; bu arazi hangi 
maksatla istimlâk edilmiş ise o maksadın hizme
tine tahsis ve tevcih edilmiştir. Bu cevap karşı
sında sual sahibinin vazifesi şu idi: Beni birta
kım kanunsuzluklarla afaki bir şekilde itham 
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etmek değil, bu arazinin Atatürk Üniversitesi
nin Ziraat Fakültesinin tatbikat sahası ve araş
tırma Enstitüsü olarak kullanılacağını söyledi
ğime göre, bunun doğru olmadığını hukuki ba
kımdan şerh ve tavzih etmekti; hücum ederek 
değil. Ben arkadaşıma şunu hatırlatmak iste
rim ki, bu kadar sene memleket hukukuna emek 
vermiş bir insanım ve kendisinin Teşkilâtı Esa
siye Kanunu hükümlerine göre burada milleti 
temsil ettiğini bilmiyorum da bana öğrettiler; 
eksik olmasınlar, teşekkür ederim. (Sağdan, gü
rültüler) Ben şunu söyledim: Şahsi bir hak mev-
zuubahistir. Hiç kimse çıkıp da ben paramı ala
madım, demediği halde Hangi hususa müsteni
den bunu iddia ediyorlar? Ben bunu söyledim. 
Hâdisenin hakikati açıktır. Benim polemik yap
tığımı hiç kimsenin söylemesine imkân yoktur. 
Her kesin bildiği gibi, bu sahada ancak hasenat 
ve seyyiat kalır, muhterem sözlü soru sahibi!.. 
(Soldan, bravo, sesleri) 

REÎS — Buyurun, Hürrem Müftügil. 
HÜRREM MÜFTÜGİL (Elâzığ) — Hakika

ten kıymetli vakitlerinizi aldığımdan dolayı 
üzüntülüyüm. Maarif Vekili ister istemez işi 
bu mecraya sürüklemiştir. (Soldan; «sen yap
tın», sesleri) Hakikaten ben kendisine burada 
Teşkilâtı Esasiye Kanununa müsteniden konuş
tuğumu hatırlattım, bu bir mütearifedir. Fakat 
mütearife bile bâzı inatlar karşısında daima mu
teber olmamaktadır. 

Şimdi sayın arkadaşlar, tekrar bu istimlâk 
işine dönüyorum: Maarif Vekili Bey burada ha-
kikata uygun olmıyarak konuşuyor. Deminki 
maruzatım arasında arz ettim ki, burada yapı
lacak Ziraat Fakültesi değildir. Burada Ziraat 
Vekâletinin iştigal sahasına dâhil olan bir Zirai 
Araştırma Enstitüsü kurulacaktır. Bir Ziraat 
Fakültesi olması için behemehal Üniversite mü
essesesi camiasından bulunması lâzımdır. Yok
sa Maarif Vekili Beyin «Ben vermem!» demesi 
karşısında dahi kanun er, geç onun elinden ala
caktır arkadaşlar. 

REİS — Maarif Vekili. 
MAARİF VEKÎLÎ CELÂL YARDIMCI 

(Ağrı) — Arkadaşlar, Ziraat Vekâletinin veya 
Ziraat Vekili arkadaşın, sözlü soru sahibi ile yap
tığı bir kanuşmasıaa istinaden bir mütalâa beyan 
etmesi, hakikati ortadan kaldırmaz, elimizdeki 

, mevzuatı değiştirmez. Yine dikkat buyurmuşsu-
nuzdur, benim tamamen hukuk esasları içinde arz 
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I ettiğim ifadelerimi, başka türlü bir izaha tâbi 

tutuyorlar. Ne demek veremem? Veremem dedi
ğim şu, kanun bir arazinin istimlâki salâhiyetini 
Vekâletime tanımıştır. Bu istimlâk edilen arazi
nin de veçhi tahsisine, maksadı istimaline uygun 
olarak kullanılacağından iade edilmiyecektir, ka
nuna dayanılarak iade edilmiyecektir. Bunun ak
sini iddia et de görüşelim. 

REÎS — Sual cevaplandırılmıştır. 

2. — Adana Mebusu Kemal Sarıibrahimoğ-
lu'nun, 6273 sayılı Kanunun tatbikini tazammun 
eden Arzuhal Encümeni kararları gereğinin ya
pılıp yapılmadığına, (6/194) 

3. — Adana Mebusu Kemal Sarıibrahimoğ-
lu'nun, Arzuhal Encümeninin bâzı kararlarında 
bahsi geçen kesinleşmiş Devlet Şûrası ilâmlarının 
infaz edilmemesi sebebine dair suallerine Maarif 
Vekili Celâl Yardımcının, şifahi cevabı (6/195) 

REÎS — Maarif Vekili, burada; sual sahibi 
burada, suali okuyoruz. 

29. ¥ . 1 9 5 8 
T. B. M. Meclisi Yüksek Riyasetine 

Aşağıdaki sorumun Sayın Maarif Vekili ta
rafından şifahi olarak cevaplandırılmasına delâ
letlerini saygılarımla rica ederim. 

Adana Milletvekili 
Avukat 

Kemal Sarıibrahimoğlu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Arzuhal Encü
meninin 2.IV.1958 tarih ve 10 sayılı, 16.IV.1958 
tarih 13 sayılı ve 28.V. 1958 tarih 15 sayılı haf
talık karar cetvellerinde 6273 sayılı Kanunun 
tatbikini tazammun 'eden Arzuhal Encümeni Ka
rarlarına ittiba ile gereği yapılmış mıdır? 

REÎS — Aynı mahiyette bir sual daha var
dır. îkisine birden cevap verilmesini arzu eder 
misiniz? 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Kabul ediyorum». 

REÎS — Suali okuyoruz. 
29. V . 1958 

T. B. M. Meclisi Yüksek Riyasetine 
Aşağıdaki sorumun Sayın Maarif Vekili tara

fından şifahi olarak cevaplandırılmasına dalâle
tinizi saygılarımla rica ederim. 

Adana Milletvekili 
Zi Avukat 

i Kemal Sarıibrahimoğlu 
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6273 sayılı Kanunla bu kanunun tatbikini 

mutazammm olup, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Arzuhal Encümeninin, 2.IV.1958 tarih 10 sayılı, 
16.IV.1958 tarih 13 sayılı, 28.V.1958 tarih 15 sa
yılı haftalık karar cetvellerinde bahsi geçen ke
sinleşmiş Devlet Şûrası ilâmları, hangi hak ve sa
lâhiyete istinaden senelerden beri infaz edilme
mektedir? 

REİS — Devlet Şûrasına ait kanun için rey 
toplama muamelesi tamamlanmıştır. 

Maarif Vekili! 
MAARİF VEKİLİ CELÂL YARDIMCI 

(Ağrı) — Efendim, Devlet Şûrasının Ve buna 
müsteniden Büyük Millet Meclisi Arzuhal Encü
meninin ittihaz ettiği kararlar vacibülittibardır. 
•şayanı hürmettir, Hükümetçe infaz olunacaktır. 
Şimdi bilindiği gibi, 6273 sayılı Kanun neşrin
den sonra; gerek kanunun hazırlanışı maksadiy-
le ve gerekse kanunun Büyük Millet Meclisinde 
müzakeresi sırasında hangi öğretmenlerin ne za
mandan beri İntibak Kanunundan istifade ede
cekleri nazarı mütalâaya alınarak tatbik edilmiş
tir. Bu suretle 10 685 öğretm'en bu kanundan is
tifade etmiştir. Bilâhara bu kanundan istifade et
mesi lâzım iken istifade ettirilmedikleri mütalâa-
öiyle Devlet Şûrasına bâzı öğretmenler dâva aç
mışlardır. Bu öğretm'enlerin açtıkları dâvada 
serd ettikleri noktai nazar, Vekâletin noktai na
zarı ile ayrı bir safhada tekevvün etmiştir. Ne
ticede Devlet Şûrası, dâva açan öğretmenlerin 
bir kısmının dâvalarını kabul etmiş, onların İn
tibak Kanunundan istifade 'etmesi lüzumu hak
kında karar ittihaz etmiştir. Bu karar Tevhidi 
İçtihat yoliyle ayrıca teyidedilmiş ve katîleşmiş-
tir. 

Bu karardan sonra, bu kararın icapları dai
resinde 1 900 öğretmene daha kadro tahsis edil
miş ve bu vasıfta olan öğretmenlerden bâzıla
rının aynı Devlet Şûrası kararma nazaran bu 

"\hakki iktisabedecekleri vekâlet tarafından te-, 
emmül ve kabul etmiştir. Dâva açmıyan öğret
menler, de dâva açıp karar almış öğretmenler 
gibi bu mucip sebepler dairesinde aynı katego
riye dâhil edilmiştir. Bu suretle teşmil kararı 
alan 7 bin öğretmenin daha intibak hakkından 
faydalanması lâzımgelmektedir. Fakat takdir 
edersiniz ki, bu kararların infazı Büyük Mec
lisçe verilecek kadroya ve tahsisata tbağlıdır. 
Bu kadro ve tahsisatın verilmesinin ve binnetice 
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i Devlet Şûrası ve Meclis Arzuhal Encümeni ka

rarlarının yerine getirilmesini temin mülâhaza-
siyle tasan hazırlanmış ve Maliye Vekâletine 
tevdi edilmiştir. Elbette bu tasarı kanunlaşacak 
ve öğretmen arkadaşlarımız bu kadro ve tahsi
sat temin ediliredilmez haklarını alacaklardır. 
Hiçbir mağduriyetleri mevzuubahsolmıyacaktır. 

REÎS —• Kemal Sarıibrahimoğlu. 
KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 

Efendim; bir usul meselesi için Sayın Reisten 
rica edeceğim. 

iki sual birleştiğine göre on dakikalık bir 
konuşma hakkım olacaktır, izin vereceklerini 
ümidetmekteyim. Usul de, bunu icabettirmekte-
dir. Buna göre konuşmak istiyorum. 

Efendim, Sayın Vekil tasarının hazırlanmış 
ve Maliye Vekâletine gönderilmiş bulunduğunu 
ifade buyurdular. Bu sözlerini memnuniyetle 
karşılarım. Hakikaten bir işe başlamak, geç de 
olsa, hiç başlamamaktan evlâdır. 

Ancak bu kanun 17.11.1954 tarihinde tedvin 
edilmiştir, muvakkat birinci maddesinde bahsi 
geçen 4598 sayılı Kanun bir İntibak Kanunu
dur. Devlet memurları aylıklarının 'tevhit ve 
teadülüne dair Kanundur. Bu maddede; (4598 
sayılı Kanun gereğince kadrolarında iki üst de
rece maaş almakta olanlardan bu kanundan 
faydalanarak maaşları yükseltilecekler için 
yeni kadrolar almak üzere hazırlanacak kanun 
lâyihası en geç bu kanunun neşrinden bir ay 
içinde Meclise sunulur.) deniyor. 

Bir kere kanunun bir hususiyet arz eden 
maddesinde bir aylık müddet icraya verilmiş, 
Maliye ve Maarif Vekillerine bu vazife tahmil 
edilmiştir. Bu itibarla çok geç kalınmış ve bu 
suretle kanuhun hükmü ihlâl edilmiştir. Keza 
Anayasanın 54 ncü maddesine göre; (Mahkeme
lerin mukarreratını T. B. M. Meclisi ve icra 
Vekilleri Heyeti hiçbir veçhile tebdil ve tağyir 
ve infazı ahkâmına mümanaat edemez.) Bu iti
barla bu hüküm de ihlâl edilmiştir. Bu hususta 
o derece hassas davranılmıştır ki, Muhasebei 
Umumiye Kanununun 59 ncu maddesiyle bir 
hüküm konmuş ve ^Mahkeme ilâmına müste-

I nidolan düyun, tertibinde karşılığı bulunmadığı 
takdirde ihtiyat faslından, naklolunacak tahsi-

I sattan ve bu tertipte de tahsisat mevcut değilse 
İ masarifi gayrimelhuze faslından tediye olunur.) 
' denilmesi suretiyle Anayasa hükmü teyidedil-
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mistir. Bu itibarla Maarif Vekâletinin beş se
neyi bulan bir zamandan beri işi geciktirmesi, 
(Arzuhal Encümeninin, Afyon Karahisar Me
busu Murad Âli Beyefendinin vâki itirazı üze
rine verdiği kararda da açıkça belirttiği üzere) 
mahkeme ilâmlarını Anayasa dışında sürünce
mede bırakmaktan ibarettir. Fazla olarak bu 
zatlar Devlet Şûrası ilâmlarının infaz edilmedi
ğini Büyük Meclise şikâyet etmişlerdir. Arzu-. 
hal Eneümeni karar vermiş, bu kararlar kesin
leşmiş. Meclis, bu kararı itirazsız kabul ederek 
kesinleştirmiştir. Anayasanın 6 - 7 nci madde
leri gereğince icranın bunu derhal, geciktirme
den, infazı iktiza ettiği halde bu maddeler, ruh 
ve maksada aykırı şekilde, şimdiye kadar gecik
tirilmekte devam edilmiştir. Hattâ Arzuhal En
cümeni, bu geciktirmenin, encümenin faaliyetini 
sektedar ettiğinin ve Tüzüğün 59 ncu maddesi
nin hükmünü yerine getirmeye mâni olduğunun 
Maarif Vekâletine bildirilmesine karar vermiş
tir. Üç kere yazı yazılmış ve kanunun hazırlık
larının bir an evvel bitirilmesi bildirilmiştir. 
Fakat Maarif Vekâletinin Arzuhal Encümenine 
verdiği cevapta; «Tasarı hazırlanmıştır, Maliye 
Vekâleti ile temastayız, Maliye Vekâleti muva
fakat ederse tasarı takdim edilecektir.» şeklin
dedir. Yani Maliye Vekâleti muvafakat etmezse 
tasan yine gelmiyecektir. Eesmî yazıların mün-
derecatı bu şekildedir. Burada söylenenler de 
aşağı - yukarı aynı mealdedir. Bu hale göre yüz
lerce öğretmen, Şûrayı Devletin kesinleşmiş 
ilâmına ve Meclis kararı mahiyetini kazanmış 

• bulunan Arzuhal Encümeni kararlarına rağmen, 
kadrolarında intibak yapılmıyacak ve terfi etti-
rilmiyecektir. Bu arada birçokları kadro maaş-
lariyle tekaüde sevk edilecekler, birçokları da 
terfi ve terfihlerinden geri kalmış olacaklardır 
ve olmaktadırlar ki, bunların bu şekilde mağ
dur edilmeleri Anayasanın açık hüküm ve ru
huna ve maksadına aykırıdır. Modern Devletin 
en belirli vasfı, hukuka bağlı olmaktır, Devlet 
kuvvetlerinin, Devleti temsil eden kudretin ken
dilerinin Anayasa hükmüyle bağlı olduklarını 
bilmeleridir. Anayasaya muhalefet edilemiye-
ceği gibi, Devlet Şûrasının kesinleşmiş ilâmı 
hükmünün tehir veya infazının geciktirilmesi 
yine bizzat Anayasaya aykırıdır, Devletin hu
kuka bağlı olması prensibini ihlâl mahiyetini 
taşır. Bunlar hepinizin bildikleri şeylerdir. Bun
ları çok kıymetli bir hukukçu olan Sayın Maa-
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rif Vekilimize hatırlatmak mecburiyetinde kal
dığım için üzülüyorum. Sayın Maarif Vekilimiz 
hukukçudur, eğer muhatabımız bir mühendis 
veya başka meslekten bir vekil olsa idi, bunlar 
olabilirdi ama, ben Sayın Vekilimizden bekle
mezdim. Bu itibarla temennim odur ki, bu ka
nunu ihlâle ve Anayasa dışında harekete devam 
etmesinler ve bir an evvel kadro alınması için 
tasarıyı Meclise sevk etsinler. Bu ^husus; esa
sında, 6273 sayılı Kanunun tatbikiyle mükellef 
bulunan Maliye ve Maarif Vekilinin siyasi me
suliyetini muciptir. 

REÎS — Lütfen cümlenizi tamamlayınız 
efendim. 

KEMAL SARIlBRAHÎMOĞLU (Devamla) 
— Bu hususta istizah takriri vermek niyetinde 
idim. Fakat Maarif Vekili bir tasarı getirilece
ğinden bahsettikleri için, ve belki yakında sevk 
edilir ümidi ile bundan şimdilik vazgeçmiş bu
lunuyorum. * 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 

REtS — Maarif Vekili. 
MAARİF VEKlLÎ CELÂL YARDIMCI 

(Ağrı) — Muhterem arkadaşlar, mâruzâtımın 
mukaddem esinde hâdiseye verilen 'ehemmiyeti 
ve icaplarının yerine getirilmeye çalışıldığını 
iz8İı ettiğime göre zannederim ki, arkadaşımın, 
ne Anayasa hukukunu ne de mevzuubahsettiği 
kanunları bize hatırlatmasına ve bu zahmete 
katlanmasına mahal bırakmadığımı zannediyo
rum. 

Şimdi istirhamım şu : Neden hâdiseleri oldu
ğu gibi izah etmiyoruz? Neden birtakım husus
larda hâdisenin esas çerçevesi dışina çıkıyoruz? 

Şimdi arkadaşımın mevzuubahsettiği kanun 
numarası 6273 tür. Bu kanunun âmir hükmü 
6273 sayılı Kanunla yerine gelmiştir, ifade bu
yurdukları bir aylık müddet ve saire. Bunlar o 
kanunla yerine getirilmiştir. Şimdi burada mev-
zuubahsolan sadece 6273 sayılı Kanundan doğan 
bir içtihat farkıdır. Ve yine arz ettim, dedim ki, 
6273 sayılı Kanun tedvin edildiği zaman Devlet 
Şûrasının kararlarının mesnedini teşkil eden 
noktai nazar hâkim değildi. Bu, ancak Devlet 
Şûrası kararından sonra çıkan bir meseledir. 
Şimdi istirham ederim, kanunun hiynı tedvinin
de bu kadro keyfiyeti mevzuubahsolmadığma 
göre, böyle bir kadro gelse idi, siz bu kadroyu 
bugün kabul etmezdiniz. Devlet Şûrası kararın-
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dan sonra bu mesele ortaya çıkmıştır. Biz ne 
dedik? Devlet Şûrası kararını tanımıyoruz mu 
dedik? Devlet Şûrası kararı vacibülittiba değil
dir mi dedik, mer'iüliera değildir mi dedik, tehir 
mi ettik? Burada bir yığın adama ders vermeye 
kalkıyorlar. Çok rica ederim, katlanmasınlar bu 
zahmetlere. Devlet Şûrası kararını arz ettim; 
yalnız burada değil, katiyetle hesabettiğim ta
rihte buna .teşebbüs ettim. Meclis Arzuhal En
cümeni bu şekilde cevap verdi. Biz Devlet Şûra
sının kararlarını yırtıp sepetlere atan idareler 
değiliz. (Soldan, bravo sesleri) 

Şimdi bir mesele var : Bir tahsisat mevzuu-
bahistir. Devlet Şûrasının kararma sadakatle 
itaat ediyoruz. Fiilen Devlet Şûrasına itaat de
mek, icaplarını yerine getirmek demektir. Bu, 
tahsisata bağlıdır. Bunu Maliyeden istiyoruz. 
Rica ederim bir icra daha nasıl çalışır? Bunun 
neresinde tehir, neresinde itaatsizlik, neresinde 
sadakatsizlik ve neresinde burada birtakım ders
lerin verilmesine ve töhmetlerin serdine lüzum 
vardır? Çok rica ederim, kararlar çıktıktan son
ra kadro vardı, 1 900 öğretmene daha kadro 
verdik. Bu karar olmasaydı 6273 sayılı Kanunun 
maksadı tedvinine ve -anlayışına göre biz bu 
kadroları vermiyecektik. Demek ki, Devlet Şû
rası kararma sadakatle itaat olunmuştur ki, bu 
1 900 kadro verilmiştir. i 

İkinciye gelelim, Devlet Şûrası kararı katile-
şince bir mahkeme ilâmıdır. O halde emsal hâdi
seler de bu şekilde karara bağlanacağından da
ha 7 000 öğretmenin mahkemeye şevkine lüzum 
görmemiş, onlara da bu hakkı sağlamışız. Rica 
ederim görenler Allah için söylesin; kim çalışı
yor, kim çalışmıyor? (Soldan, alkışlar) 

REİS — Kemal Sarıibrahimoğlu. 
KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 

Efendim, bizim hiç kimseye der"s vermek adeti
miz değildir, hiç kimsenin de bizden ders almaya 
ihtiyacı yoktur. Sayın Maarif Vekili, mûtadı 
olduğa veçhile, suali sual sahasından çıkarmak 
itiyadında bulunmasaydı söz de almıyacaktrm. 
Üzerinde münakaşa dahi caiz olmıyan bir müte-
arife üzerindeyiz. 

HÜSEYİN' ORTAKCIOĞLU (Çorum) — 
Malî mesele... 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 
— O kadarını biliriz üstadım. Meclisin kararı 
haline gelmiş bir meselenin münakaşasına gir
mezdim. Maarif Vekili Beyefendi hukukçudar-
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I lar, bilirler ki, bir kanun sadece lâfzı ile değil 

ruh ve maksadı ile de mer'idir. Bu kanunun 
ruh ve maksadına göre bu kanunun şümulü içi
ne girmesi lâzımgelen kimselerin, hakkında Şû
rayı Devlet karar vermese dahi onun kararım 
beklemeden muameleye tâbi tutup terfi ettiril
meleri icabederdi. Bir kere bu kendi ifadelerine 
7 bin memurun bu kanunun şümulüne dâhil olup 
olmıyacağmı bir vekâlet veya Hükümet kadro
sundaki mütehassısların bilmemesi veya bilmi
yoruz demesi ve Şûrayı Devlet ilâmını beklemesi 
cidden tuhaf kaçıyor. 

MAARİF VEKİLİ CELÂL YARDIMCI 
(Ağrı) — İçtihat meselesidir. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 
—. Sonra Muhasebei Umumiye Kanununun 59 
ncu maddesini okudum. Bu kanun zaten bu gibi 
ahvalde verilmesi iktiza eden tahsisata dairdir. 
Pekâlâ şu 59 ncu maddeye istinaden tahsisat 
alıp bu memurlara yerebilir ve kadrolarını yük
seltmek için de kanun hazırlıyabilirdi. Bu niha
yet bir kaç maddelik bir kanundu ve hukukçu 
olan Vekil arkadaşımız bunu takdir edecek du
rumdadır. Fakat mûtadı veçhile muhakkak po
lemiğe kaçacaklardır. 

MAARİF VEKİLİ CELÂL YARDIMCI 
(Ağrı) — Polemiği siz yapıyorsunuz. 

REİS — Lütfen mevzu dâhilinde kalınız. 
KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 

— Sonra, böyle bir kanun gelse Meclis kabul et
mez, dediler. Nereden biliyorlar, bunu? (Soldan 
gürültüler) 

REİS — Lütfen siz mütalâanıza devam bu
yurun, cevap vermeyin. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 
— Beyefendi bunun hepsini söylediler. Zaten 
bunlar şahsıma söylendi, yoksa ben buraya tek
rar gelmeyi istemedim, hakikaten lüzumsuzdu. 
Ama bunu kendileri ihdas ettiler. 

Kendisinin hukukçuluğunu anlatmamın sebe
bi şudur : Hukukçu olan kimse hakikaten adale
te bağlı ve ona daha yakm olan adam demektir. 
Hukukçu bir zatın kanunları ihlâlinin-bir kusur 
mahiyetini alması bizce mühimdir. Bunu her 
halde anlamanız lâzımdır. 

REİS — Bir dakikanız kaldı efendim. 
KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 

— Efendim, netice itibariyle Maarif Vekili ve 
• Maliye Vekilinin müşterek siyasi mesuliyetlerinin 
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bahis mevzu olduğu bir mesele karşısındayız. 
!Bana cevap veren arkadaşların, benden evvel 
bu suali Maarif ve Maliye Vekillerine sormaları 
ve bu siyasi mesuliyetlerinin neticelerine katlan
malarını temin etmeleri iktiza ederdi. Bunda 
birinci vazife, bana cevap veren Arzuhal Encü
meni Reisi Hüseyin Ortakçıoğlu'na düşerdi. Zan 
ve tahmin ederim ki, bir gün bunun hesabını sor
ma durumunda ve zorunda kalacaklardır. 

REİS — Maarif Vekili. 
MAARİF VEKİLİ CELÂL YARDIMCI 

(Ağrı) — Efendim, gerek kanun hükümleri, ge
rek tatbikattaki namütenahi emsal göstermekte
dir ki, bu işte ne siyasi, ne de hukuki hiçbir ku
surumuz yoktur. Siyasi ve hukuki icaplara ta
mamen uyuyoruz. 

Arkadaşım çok şey söyledi ama bir noktayı 
burada ifade etmekten çekindiler. Bu bir tah
sisat işidir, dedim. Müstakil bir kanunla değil, 
tahsisatla karşılanacak bir kanundur. Tahsisat 
demek gelir işidir, tahsisat demek ,bütçe işidîr. 

Mütemadiyen benim hukukçuluğumdan bah
settiler. Ben de biraz kendilerinin hukukçulu
ğundan bahsedeyim. Tarih boyunca, sizin dev
rede, bizim devrede Devletten alacağı olup da 
ilâm istihsal edenler mutlaka ilâmlarını dakika
sında infaz edip tahsil ediyorlar mı ? Bütçe işi 
efendim. Şimdi mahkemelerden alınıp da bütçe 
sebepleriyle tahsili gecikmiş, dünyanın her ta
rafında namütenahi ilâm vardır. Bu ilâm büt
çe mülâhazası ile infaz edilmedi diye Anayasaya 
aykırıdır, hukuk prensiplerine aykırıdır denile
bilir mi? Allah aşkına arz ediyorum, hakikaten 
derslere pek çok doydum! 

REİS — Soru sahibi. 
KEMAL SARllBRAHÎMOĞLU (Adana) — 
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Muhterem arkadaşlarım, kanunları yapan insan
lar olarak, kanunları yapan heyet olarak ve Hü
kümetin bir uzvu olarak vekillerin, Hükümet 
âzalarının herkesten evvel, bütün vatandaşlar
dan fazla, o kanun hükümlerine uymaları iktiza 
eder. Tahsisat yoktur, dediler. Meclise müna
kale kanunu getirip, Muhasebei Umumiye Kanu
nunun 59 ncu maddesine göre tahsisat alınabilir
di. Meclisten istemişler de Meclis vermemiş midir ? 

Arkadaşlarım, bizler milletvekili olarak nu
muneyi imtisal olmak ve kendi yaptığımız ka
nunlara bütün vatandaşlardan daha çok titiz
likle riayet etmek zorunda ve durumundayız. 
Dünyanın hiçbir yerinde kesinleşen ilâmların 
ve Arzuhal Encümeni kararının hemen infaz 
edildiği görülmemiştir gibi sözler bu kürsü
den şu millete karşı söylenmesi^'caiz olmıyan 
sözlerdir. İşte ben hukukçu hukukçu diye tek
rar tekrar söylerken hukuk anlayışının, hukuk 
zihniyetinin bu sözleri söylemeye musaidolmadı-
ğını anlatmak istemiştim. Bir hukukçunun bu 
şekilde konuşmasını, tasvibetmem; kanunlara 
riayet ve hürmet, Anayasaya hürmet, bu şe
kildeki konuşmalarla asla tecviz edilemez. 

MAARİF VEKİLİ CELÂL YARDIMCI 
(Ağrı) — Aksini iddia eden kim? 

REİS — Sual cevaplandırılmıştır. 
Suallere ayrılan bir saatlik zaman bitmiş

tir. Evvelce vâki bir teklif üzerine Riyaset Di
vanı sual takrirlerinin müddetini temdit hu
susundaki tatbikatı birleştirme hususunda bil-
müzakere karara varmış ve temdidi talebeden 
bir takririn mevcudiyeti lüzumuna karar ver
miştir. 

6. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1. — Umumi hayata müessir âfetler dolayı-
siyle alınacak tedbirlerle yapılacak yardımla
ra dair kanun lâyihası ile Çankırı Mebusu Fer-
han Arkan ve 5 arkadaşının, Çankırı vilâyetinde 
sel baskını dolayısiyle vukua gelmiş olan za
rarların giderilmesi, Kırşehir Mebusu Hayri 
Çopuroğlu ve 2 arkadaşının, Kırşehir vilâyetin

de sel baskını dolayısiyle vukua gelmiş olan 
zararların telâfisi hakkında kanun teklifleri ve 
Muvakkat Encümen mazbatası (1/213, 2/185, 
2/192) (i) 

REİS — Efendim, gelmiş bir takrir var, 
okutuyorum. 

(1) 39 S. sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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Yüksek Iteisliğe 

Bugünkü ruznamenin birinci müzakeresi 
yapılacak maddesinin 10 ncu numarasında bu
lunan ve umumi hayata müessir âfetler dola
yısiyle alınacak tedbirlerle yapılacak yardım
lara dair kanun lâyiha ve tekliflerine dair 
Muvakkat Encümen mazbatasının diğer işlere 
*takdimen ve müstaceliyetle görüşülmesini arz 
ve teklif ederim. 

Muvakkat Encümen Eeisi 
Ekrem Anıt 

REtS — Efendim; ruznamenin birinci mü
zakeresi yapılacak maddeler kısmının 10 ncu 
sırasında, bulunan mazbata hakkında Encümen 
Reisinin önergesini okuduk, önergeyi reyleri
nize arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen? Bu
yurun, Muvakkat Encümen Reisi 

MUVİİKAT ENCÜMEN RElSÎ EKREM 
ANIT (Samsun) — Muhterem arkadaşlar; Çan
kırı Mebusu Ferhan Arkan ve beş arkadaşı
nın 29 . VIII . 1957, 24 - 25 . V .1958, Kırşehir 
Mebusu Hayri Çopuroğlu ve iki arkadaşının 
yine 1958 senesinin beşinci ayında, Kırşehir 
vilâyetinde vukua gelen seylâp neticesinde mes
kenleri tamamen mahvolmuş veya içinde otu-
rulmıyacak derecede hasara uğramış, tarla, bağ, 
bahçe ve mezru arazileri sellerin teressübatı 

. altında kalmış felâketzede kardeşlerimize acilen 
yardımda bulunulması ve zararlarının süratle te
lâfisi için verdikleri kanun teklifleriyle; imar ve 
iskân Vekâletince hazırlanıp Yüksek Meclise tak
dimi İcra Vekilleri Heyetince kararlaştırılan 
ve Heyeti Celilenizin karariyle Muvakkat Eneü-
menimizce tetkiki tamailanmıs bulunan «Umumi 
hayata müessir âfetlerden önce ve sonra alına
cak tedbirler ve yapılacak yardımlar hakkında
ki kanun lâyihası» Yüksek tasviplerinize sunul
muş bulunmaktadır. 

Kanun tekliflerinin , yüksek malûmları oldu
ğu üzere, tabiî âfetlerden yalnız birini (Sel bas
kınlarını) hedef tutmasına; kanun lâyihasına 
gelince, bütün tabiî âfetleri şümulü sahasına 
alarak bunların vukuundan evvel alınacak ted
birleri ve vukubulduktan sonra- yapılacak-yar
dımları ihtiva etmesine ve daha şâmil, umumi 
mahiyet ve karakter taşıması dolayısiyle Muvak
kat Encümenimiz vâki kanun teklifleriyle ka-
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nun lâyihasını-tevhiden müzakere etmiştir. Ka
nun lâyihasının umumi mahiyet taşıması dolayı
siyle lâyihayı esas tutmak suretiyle müzakere
sine devam olunmuştur. 

Muhterem arkadaşlarım, kanunun hututu 
esasiyesi hakkında mücmel bir izaha girişmeden 
önce tabiî âfetler mevzuunda bugüne kadar ted
vin edilmiş olan kanunlar üzerinde durmak on
dan sonra, şimdi yüksek tasvibinize sunulan ka
nun lâyihasının ihtiva ettiği hükümleri arz ve 
izah etmenin lüzumlu ve faydalı olacağı. 

Tabiî âfetler mevzuu imparatorluk zamanı
nın hükümetlerini de meşgul etmiş ilk defa 2 
Şubat 1330 tarihinde bu mevzuda bir kanun ted
vin edilmiştir. Kanunun adı şudur: «Sey
lâptan dolayı İrası hasar eden gayrimem-
lûk enharı sağirenin sureti tathiri hak
kında, kanun.» Cumhuriyet devrinin ilk ka
nunu, hepinizin malûmu olduğu üzere, Erzin
can zelzelesini mütaakip ısdar olunan 3773 sayılı 
Kânundur. Bugüne kadar yalnız taşkın sularla, 
su baskınlarından korunma ve yer sarsıntısın
dan evvel ve sonra alınacak tedbirleri ihtiva 
eden ve umumi mahiyet taşıyan bu iki kanundan 
başka hâdisenin vukuundan sonra yalnız o vakaya 
münhasır olmak üzere hususi mahiyette «18» ka
nun tedvin edilmiş ve meriyet mevkiine konmuş. 
tur. Bu kanunlarla felâkete uğramış vatandaşla
rın, hâdiseden sonraki zararlarının telâfisine im
kân nispetinde çalışıldığı görülmektedir. Mahiyet
leri itibariyle bu kanunlar birer taahhüt kanunu 
mahiyetindedirler. Yer sarsıntısı; yer kayması, 
yangın, kaya düşmesi, çığ ve benzerleri gibi 
tabiî âfetleri içine alarak bunların vukuundan 
evvel ve vukuundan sonra alınması lâzımgelen 
tedbirlerle, yapılacak yardımları tam mânasiyle 
ihtiva eden ve hâdiselerde derhal medarı tatbik 
olabilecek bir kanunun bugüne kadar tedvin 
edilmemiş olması ve her hâdise için yeniden bir 
kanun ısdarına Heyeti Celilenizin mecbur kalışı 
üzerinde Hükümet durmuş, 1951 yılında Dahi-
Uye Vekâletince umumi âfetlere mütaallik ka
nun tasarısı hazırlanmış, Yüksek Meclise sevk 
olunmuş, fakat 1954 seçimlerine karar verilmesi 
dolayısiyle kanun encümenlerde maalesef kadük 
olmuştur. 

1954 ten sonra mevzuun Nafıa Vekâletine 
taallûk etmesi dolayısiyle bu vekâletçe yine bü-, 
tün tabiî âfetleri şümulü sahasına alan bir ka
nun lâyihası tanzim edilmiş ve fakat imar ve 
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İskân Vekâletinin teşkili üzerine bu Vekâletçe 
hazırlanmış olan tasarı revizyona tâbi tutulmuş, 
1958. Haziran ayında kanun lâyihası Yüksek 
Heyetinizin tasvibine sunulmuştur. 

Arkadaşlarım, Cumhuriyet devri bidayetin
den zamanımıza kadar bilhassa 4623 sayılı Ka
nunun, «Yer sarsıntılarından evvel veya sonra 
alınacak tedbirlere» mütedair lâyihanın Büyük 
Millet Meclisinde müzakeresi sırasında o zaiman 
Trabzon Milletvekili olan Sayın Mithat Aydın, 
Nafıa Vekili rahmetli Sırrı Day'a kanunun baş
lığına yer kayması tâbirinin de ilâve edilmesini 
ileri sürünce rahmetli, kaimin mevzuunun yer 
depremlerini alâkadar etmekte olduğunu tetki-
katm bunun üzerinde yapılmış bulunduğunu 
ifade etmiş ve ancak tetkikat yapılarak bu nok
sanlığı da gidermek lâzımdır. Yüksek Heyeti
nizin huzuruna yakında bütün tabiî âfetlerden 
zarar görenler hakkında yeni bir lâyiha ile çıka
cağız, buyurmuşlardı. 

O günden bugüne kadar birer taahhüt kanu
nu mahiyetinde olan, hususi kanunlar yerine 
âfetlerin tümünü şümulü sahasına alan ve fakat 
miktar zikretmeden bu kanunla tesis edilecek 
fon ile de derhal vatandaşların yardımına koş
mak, onların yaralarını sarmak ve zararlarını 
gidermek amacı ile, ihtiyacı tam mânasiyle kar-
şılıyacak bir kanun getirmesinden dolayı komis
yon adına hükümete şükranlarımı arzı bir veci
be bilirim. 

Şurasını da istitraden arz etmek mecburiye
tindeyim ki, komisyonda benimle beraber çalış
mış mesai arkadaşlarım kanun lâyihasının bir 
an evvel Yüksek Heyetinizce kabul edilerek yü
rürlüğe- konması hususunda beraberlik içinde
dirler. 50 maddeden ibaret olan kanun lâyiha
sında mevzuun önemi de dikkat nazara alınarak 
ve bilhassa tabiî âfetlerin vukuundan evvel alın
ması lâzımgelen tedbirler cümlesinden eleman 
yetiştirmek, ilmî araştırmalarda bulunmak ve 
saire gibi hususları dikkat nazara alan komisyo
numuz, hâdiselerin vukuundan sonra bunların 
neticelerini tahlil, umumun faydalanmasına^arz 
etmek, ona göre faydalı yayınlarda bulunmak 
suretiyle İmar ve İskân Vekâleti ve şahsiyetşi 
hükmiyeyi haiz enstitü ve kurumlar kurabilme 
yetkisini tanıyan yeniden ve beşinci madde ola
rak lâyihaya bir ve 33 ncü maddede tesis edilen 
fonun iyi işlemesini müeyyide altına alan yine 
yeni bir madde ilâve eylemiş, kanun lâyihası 
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Yüksek Heyetçe kabul edildikten sonra geçen 
sene vâki olmuş âfetler dolayısiyle İmar Vekâle
tince yapılmasına başlanmış, bir kısmı kuvvei 
karibeye gelmiş inşaatın devamını sağlamak ve 
evvelce çıkarılmış olan kanunlarla başlanılmış 
işlerin bitirilmesini sağlamak amacı ile beş mu
vakkat madde daha lâyihaya konularak lâyiha 
58 maddeye çıkarılmıştır. Şimdilik mâruzâtım 
bundan ibarettir. Kanun maddelerinin müzake
resi sırasında arkadaşlarımın tevcih buyuracak
ları suallere mazbata muharriri arkadaşım cevap 
verecektir. Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

REİS — Durakbaşa. 
NUSRET DURAKBAŞA (Maraş) — Muhte

rem arkadaşlarım; getirilmiş bulunan kanun lâ
yihası bir ihtiyacı karşılıyacaktır. Encümen adı
na konuşan arkadaşımın izah buyurdukları gibi, 
Türkiye'de çok sık olarak vâki olan tabiî âfet
lere benziyen âfetler bu kanunun hazırlanmasına 
hükümeti zorlamıştır, icbar etmiştir. Filhakika 
bundan evvel bu gibi âfetler sırasında yeni yeni 
kanunlar çıkarılıyor ve ona göre vatandaşların 
hizmetine çalışılıyordu. Bundan sonra, bir esas 
kabul edilmiş ve bu esas üzerinde daha süratli 
hareket etmek ve daha fazla, daha kolay hizmet 
etmek imkânı hasıl olmuş olacaktır. Bu itibarla, 
kanunun getirilmesi pek yerindedir. 

Hükümet esbabı mucibesinde kânunun geti
rilmesinde bu söylediğim hususlar zikredilmiş fa
kat önleyici tedbirlere ait, kanunun muhtevi 
bulunduğu önleyici tedbirlere mütaallik kısımdan 
bahsedilmemiştir. Bu da haddizatında âfet vâki 
olduktan sonrakiler kadar ehemmiyetli bir kı
sımdır. önleyici birtakım tedbirlerle vatandaş
ları bu gibi felâketlerden, onların zararından 
vikaye etmek ve mülî servetin ziyamı önlemek 
elbette ki birinci derecede düşünülecek mevzu
lardan birisidir. 

Kanunun Muvakkat Encümendeki müzakeresi 
sırasında, daha ziyade bu maksatla alâkalı ola
rak, bir enstitünün kurulması ve saire düşünül
müştür. Tatbikatta ne dereceye kadar muvaffak 
olacağını şimdiden bilemeyiz, fakat muvaffak 
olmasını canü gönülden temenni ederim. 

Bu tabiî âfetlerin yanıbaşmda bir de yangın 
meselesi vardır. Umumi hayata müessir olan 
âfetler arasında yangın da zikrediliyor. Gayet 
tabiîdir, yangın tabiî âfetler meyamna girmez, 
girmemesi de lâzımdır. Bu sonradan olan, tabi
atta mevcudolmıyan bir âfettir. Belki yıldırım 
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münasebetiyle vâki olan yangınlar tabiî âfetler 
meyanma girerler. Yani afatı arziye, afatı sema
viye araşma yangını ithal etmemek lâzımdır. 
Yangın meselesi ayrı bir şeydir. Diğer sel bas
kını, kasırgalar, zelzeleler dışında ayrı bir me
seledir. Şu halde kanun lâyihamız yalnız tabiî 
âfetlerle değil, bunun d'şında bir de yangın 
mevzuunu ele almıştır. Başka meseleler de kanu
nun içerisine ithal edilir mi edilmez mi? Bunun 
da mütalâa edilmesi lâzımdır. 

Sonra meselâ İstanbul'da bir infilâk hâdi
sesi oldu, küçük çapta da olsa birçok vatandaş
larımız muztarip oldular, yıkılan evler oldu. 
Kanunun şümulü içerisine bu gibi hallerin it
hali de mümkün olabilecek midir! Bu keyfiyeti 
dikkatinize arz ederim. 

Sonra yangın yıldırımla olur veya her hangi 
bir patlayıcı madde tesiri ile olur. Dışardan, ha
vadan patlayıcı bir maddenin düşmesiyle ha
yata müessir olacak derecede bir âfet olabilir. 
Acaba bunlar, bu kanunun şümulüne girebilir 
mi? Girmesi lâzım mıdır, değil midir? Bu hu
susun da arkadaşlarımızca nazarı itibara alın
ması yerinde olur kanaatindeyim. 

, Kanun, insan emeğinin israf edilmemesini ve 
bu maksada hasredilmiş olan çalışmaların daha 
verimli olmasını muhakkak ki, sağlıyacaktır. 
Bu bakımdan bir an evvel çıkması şayanı arzu
dur. Kanunun hazırlanmasında arkadaşlarımı
zın bir hayli emek sarf ettiklerini görmüş bulu
nuyoruz. Yalnız bâzı ferd haklarını ihlâl edici 
hükümlerin bir derece bu kanun içinde mevcud-
olduğunu görmekteyiz? Filhakika evvelce çı
karılmış olan 4623 sayılı Kanunda yine buna 
benzer bâzı hükümler mevcuttur. O kanunda 
bunların mevcudolması bugün dahi devam etti
rilmesini icabettiren bir sebebolmamak lâzım-
gelir. Daha ileriye doğru gidilmesi lâzımgeldiği 
kanaatindeyim. 

Şimdjlik mâruzâtım bu kadardır, maddelere 
geçildiği zaman fırsat ve imkân olursa fikirle
rimi arz edeceğim. 

REİS — Sırrı Atalay. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Umumi hayata 
müessir âfetler dolayısiyle alınacak tedbirler ve 
yapılacak yardımlar hakkındaki kanun lâyiha
sı bir ihtiyacın ifadesidir. Zaman zaman, şim-

• • diye kadar, muhtelif tarihlerde çıkarılan 3774, 
4386, 4623, 5243, 5511, 5663, 5762, 5987, 6409, 
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6610, 6746, 7010 sayılı kanunlarla, memleketin 
mâruz kaldığı âfetlerin tesirlerinin izalesine, 
vatandaşlara yardım yapılmasına çalışılmıştır. 
Bu kanun formaliteleri, Meclisin tatile girmesi 
sebebiyle gecikmeler vukubulduğundan hakika
ten istenilen şekilde yardım yapılamadığını gös
termiştir. Şimdi Hükümet daha önceden ted
bir almak ve âfetlerin vukubulduğu anda ge
rekli tedbir ve yardımları yapmak için bu ka
nun lâyihası ile gelmiş bulunmaktadır. Bir ih-
tiyacm ifadesi olduğunu arz ettiğim bu kanun 
lâyihasının gelmesinden dolayı Hükümete te
şekkür ederim. 

Yalnız burada bir noktayı tesbit etmek iste
rim ki, maalesef kanun tekniği bakımından çok 
geriyiz. Umumi âfetler hakkında alınacak ted
birler mevzuundaki bu kanun 53 maddedir ve 
5 tane de muvakkat madde vardır. Bu lâyihayı 
baştan sonuna kadar tetkik edersek görürüz ki, 
umumi âfetlerin tam bir tarifini bulamayız. Te
ferruata çok yer verilmiştir. Amerika Askerî 
ceza Kanununa ve Askerî ceza usul Kanununa 
bakınız, bizim, umumi hayata müessir âfetler 
hakkındaki kanundan daha kısa olduğunu gö
receksiniz. O kanunda tarifler vardır, teknik var
dır, esaslar vardır. İhtiyacı karşılamak için sevk 
edilen bu lâyihadaröyle teferruata girişilmiştir ki, 
kanun tekniği vasfını kaybetmiştir. Umumi ta
riflerden uzaktır. însan okuduğu zaman bir 
şey anlamıyor, teferruatlı uzun, hükümler an
laşılmıyor. Kanun tekniği ve hukuk anlayışiy-
le bu tertip tarzı dışında benim hukuk görüşü
me uygun olmıyan hususların da bu kanunda 
yer aldığını görmekle müteessirim. Meselâ Hü
kümet lâyihasının 16 ncı ve encümenin 17 nci 
maddelerinde şöyle bir hüküm görmekteyiz : 
Bir âfetten önce veya sonra, âfete mâruz bulun-
mıyan bir arazi, belediye hudutları içinde ise 
belediye, köy mmtakasmda ise köy ihtiyar he
yeti tarafamdan, istimlâk diyemiyeceğim, çün
kü istimlâk hükümlerine uymuyor, müsadere ko
kusu veren bir şekilde vatandasın elinden alın
ma ^yoluna gidilmektedir. Mesele şöyledir : 
Âfete mâruz değil, âfet sahası içinde vatanda
şın emlâki vardır. Belediye meclisi, yahut köy 
ihtiyar heyetleri karar verecek ve karşılık ola
rak vatandaşın eline bir kıvmet belgesi verile
rek gayrimenkulu elinden alınacak - peşin pa
rası da verilmiyor. - ve bu belgeler 10 gün için
de ilân edilecek.. Tebligat da yapılmayacak, 
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Gündemde Tebligat Kanunu mevcut, vatandaşa 
nasıl tebligat yapılacağı gösteriliyor. Şimdi 
tamamen bu hükümlerin dışında tebligat ya
pılmadan hakların zayi edilebileceğini görüyo
ruz. Bu hususta dikkatli olmaya mecburuz; 
mülk emniyetini her vesile ve fırsatta ihlâl et
meye hakkımız yoktur. Mülkiyat hakkına âza
mi riayet ve hürmet bu rejimin şerefi ve etike
tidir. 

Esami bir cetvel halinde, belediye veya köy
de ilân edilecek, bu ilâna tâbi olan nedir, kimin 
malı? Vatandaşın malı, âfete de mâruz- değil. 
Asılmasından itibaren 7 gün içinde bir itirazı 
varsa mahkemeye gidecek, gidecek ama mahke
meyi takyideden hüküm konmuş, mahkeme ihti
yati tedbir alamıyacak bu hususu kanuna derç 
ile mahkemeyi de bağlıyacaksınız. Bu benim hu
kuk anlayışıma göre çok ağır bir tahdittir. Hu
kuka uymaz bu. 

Anayasada istimlâke ait kayıt var, ama bir 
şeyin istimlâk edilebilmesi için bir menkulün 
bedeli ödenecek, dâva hakkı olacak. Gayrimen
kulun bedelinin peşinen yatırılmasını âmirdir. 
Bu bir teminattır. Bir •gayrimenkul âfet saha
sına dâhil değildir. İstimlâk diyelim istimlâk 
edilecek mülk sahibi, hangi mülk sahibi, o malın 
sahibi mi? Hayır, mal sahibi olan her hangi bir 
vatandaş olacak. Eğer belediye sahasında ise 
belediye meclisinden bir kişi bir de fen erbabın
dan bir zat bunlar bir kıymet takdir edecekler, 
vatandaşın bunlara itimadı yoksa hiçbir itirafı 
hiçbir şikâyeti olmıyacak bu heyet bedeli taktir 
edecek ve kendisine bir kıvmet bedel kâğıdı ve
recek. Hani bir teselli kâğıdı dityeceği geliyor 
insanın... 

«Hak sahibi isterse, hukuk mahkemesine iti
razda bulunabilecek. Hukuk mahkemesi ihtiyati 
tedbir veremiyecek, Anayasamıza göre müsadere 
yasaktır. Ama müsadere bundan başka türlü 
nasıl yapılabilir? Bedelini veriyor ama kâ.<?ıt ola
rak felâkete mâruz olan vatandaş bir felâketten 
kurtarılırken diğer taraftan yeni bir felâkete 
mâruz bulunuyor, hukuki felâket. Bu da bir hu
kuki felâkettir. 

Vatandaşın elinden malı mülkü alınacak, be
ledive veya köy hükmi şahsiyeti bunun bedelini 
bu kâğıt olarak kendisine verecek. Ama bu be
deli vatandaş itiraz edemivecek, reddedcımye-
cek. O heyet bu bedeli takdir etmiş. Ve 10 gün 
zarfında bir yere asılacak. Şahsa tebliğ de yok. 
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ı Liste halinde asılmaktadır. Ve 7 gün içinie hu-
i kuk mahkemesine itiraz edilebilecek. Bu bizim 
| hukuk anlayışımıza, bizim telâkkilerimize uygun 
i değildir. Umumi âfetlerden dolavı tedbirler ala-
ı . 

hm, yardım yapalım ama, bir taraftan umumi 
hukukumuzda ve Anayasa prensiplerimizde mü
sadere olmadığı halde müsadere kokusu veren 
hükümlere gitmiyelim. Buna benzer hükümler 
yok değil. Var. 

NURlYE PINAR (izmir) — Bunları mad
delerde konuşalım. 

SIRRI AT ALAY (Devamla) — Zannede
rim, 11 nci madde vatandaşı üç gün çalıştırmak 
salâhiyeti veriliyor; parasız. Vatandaş istiyorsa 
çalışabilir. 18 den 65 yaşma kadar bütün vatan-

I daşları bir hafta çalışmak mecburiyetine tâbi tu-
j taeağiz. Bunun münakaşası yapılabilir. Hasta 
i ise, mazur ise., ilerdeki maddelerde bu şekilde 
I hükümler vardır. Üç gün yalnız katığına çalış-
j tırılacak. Niçin? Eğer istiyorsa kendisine niçin 
i bir mikttar para vermiyoruz. İnsan hakları ve 
; insan hisleri bunu âmirdir. Muhtaç ise, muhtaç 
! insanı, evlâdü ailesini geçindirecek bir insanı 
| parasız çalışmaya icbar edemeyiz. Gönüllü ola-
| rak çalışana bir şey denemez. Fakat fakir bir 

insanı 'zorla çalıştırmağa icbar edemeyiz. 
insanı zorla ancak katığına çalıştıracağız, demeye 
hakkımız voktur. Benim karşıma çıkıp diyebilir
ler, Millî Müdafaa ve sair kanunlarda da bâzı mü-

I kellefiyetler vardır: Doğru vardır. Biz ileriye git-
i meye ve insana kıymet vermeye mecburuz, insanı, 

insan olarak zorla ve emeğinin karşılığım verme
den, ona para vermeden çalıştırmaya hakkımız 
yoktur, isterlerse parayla çalışabilirler, diye bir 
hüküm koyalım, istiyen ücretsiz de çalışsın. 

Sonra olağanüstü hal diye kanunim ancak mu-
aVyen zamanlarda tesbit ettiği durumları bura
ya almış bulunuyorsunuz. Şimdi arkadaşlar, ola
ğanüstü haller, 4276 sayılı Kanunla mevzuat 
içine girmiştir. Olağanüstü hal için Nizamname 
notunda aynen şöyle deniyor. «Umumi ve kısmi 
.seferberlik, Devletin harbe girmesi hali, Türkiye 
Cumhuriyetini alâkadar eden yabancı Devletler
le harb hali.» bu halleri hüküm altına almıştır. 
Burada ise yeni bir hüküm olarak olağanüstü 
hal kanuna ithal edilmiş bulunyor. Umumi ha
yata müessir bir âfet halinde bu bölgede olağan
üstü hal ilâm bu garip ve cezri bir tutum - harb 
hali gibi olağanüstü bir durumu, bir âfet zamanı-
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na inhisar ve teşmil - doğru değildir. Olağanüstü j 
hal ilân olunacak ve kaymakamlara, valilere ge
niş salâhiyet vereceğiz. Ve bu, âfetin hitamın
dan sonra bir hafta devam edecektir. Benim hu
kuk telâkkime göre bu biraz cezri tedbirdir. Umu
mi hayata müessir olacaktır. Âfetten dolayı ola
ğanüstü hal ilân etmek, bunun neticelerini temin 
etmek biraz güçtür, hukuk nizamına uymaz. Bir 
harb hali ile bir umumi âfeti yanyana getirip iki
sine de «olağanüstü hal» deyip, hukuk kaideleri
ni ikisine de tatbik etmek hukuk anlayışına uy- i 
gun değildir. t 

Sonra burada şu meşhur İskân Kanununu ha- I 
tırlatan hükümler vardır. 16 ncı madde, kati lü-
zum üzere âfet bölgesindeki vatandaş başka bölge
lere gönderilecektir ama, bunun rızası ile olup ol- j 
mıyacağı hakkında hüküm yok. îstediği yere gön
derileceği hususunda hüküm yok. «Dağıtılacak- i 
tır» Kanunda bu tâbir vardır. Rızası hilâfına ge- ] 
çim durumu, iktisadi şartlar düşünmeden ve bun- j 
lar izah edilmeden vatandaş yerinden alınıp baş-
ka yerlere verilebilecektir. Bunlar izah edilmeden i 
vatandaşın dağıtılmasına hakkımız yoktur. Bu i 
bakımlardan kanun eksiktir, lâyıkiyle tetkik edil
memiştir. Bunun da sebebi; kanunun Muvakkat | 
Encümende müzakere edilmiş olmasıdır. Bunun ' 
Adliye Encümeninden de geçmesini ve bu eneü- I 
menin bilhassa hukuki bakımdan dikkatle üze- S 
rinde durmasını lüzumlu addediyorum. Bir şey i 
yapacağız, tam yapalım. Anayasa hükümlerini ih
lâl eden ve hukuk telâkkilerine uyraıyan bir ka
nun yapmakdansa hiç yapmamak daha evlâdır, 
diyeceğim. Âfetler için tedbir alalım, bu şu ba
kımdan da lâzımdır; bu gibi âfetler vukuunda j 
Hükümet derhal müdahale ederek sarfiyat yapar, j 
bu sarfiyatını 15 gün içinde Meclisten geçirme
ye mecburdur, fakat hiçbir zaman buraya getir
mezler. Hükümeti de bu sıkıntılı vaziyetten ve* 
kanuna riayetsizlikten kurtarmış oluruz. Ancak ı 
bunu yaparken Anayasayı ihlâl ve hukuk telâkki
sine uygun olmıyan bir şeyi de yapmıyalım ar
kadaşlar. Bunun için ben rica ediyorum; kanu
nun bilhassa Adliye Encümeninden geçirilmesi 
ve mütaakıben alâkalı encümenlerden geçmesi 
için bir takrir vereceğim, takdir Yüksek Heyeti
nizindir. 

REÎS — Sefer Eronat. 
SEFER ERONAT (YozgacH — Muhterem 

arkadaşlar, memleketimizde hukuk prensibleri 
üzerinde son devrin ileri etkilerini his etmek-
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teyiz ve bu bizi bahtiyar etmektedir. Bugün 
müzakeresine başladığımız umumi hayata mü
essir âfetler dolayısiyle alınacak tedbirler ka
nun lâyihası bir nevi içtimai sigortadır. Tesa-
nüdü içtimaiye. Bizde uzun seneler hiç bilinmi-
yen ve hukuk hayatımıza intikal etmemiş bu
lunan bu mezu bizde, zaman zaman, Kars Mil
letvekili arkadaşımızın beyanlarında geçen ve 
adedi bir kaçı mütecaviz bulunan kanunlar hu
susi hâdiselere matuf kanunlardır böyle kar
şılanmıştır. Şimdi meydana getireceğimiz eser 
devamlı ve sürekli olacak; birimiz hepimiz, he
pimiz birimiz içindir sözü inkilâbımızm başın
da gelmiş olan mühim, ana dâvalardan birisi mâ
nasını alıyor. Burada bundan hız alınmakta
dır. Bu itibarla şimdi müzakeresine başladı
ğımız bu kanun lâyihası oldukça mühimdir. Yal
nız ne var ki, hâdiseyi bu şekilde mütalâada 
uzun seneler geç kalmış ve bu mevzu üzerinde 
hukuki neşriyat da tabiatiyle, tatbikat olma
dığından kanun hazırlanırken çerçevesi itiba
riyle bendenize gayet dar olarak tanzim edil
miş gibi geldi. Meselâ, 1956 senesinde erozyon 
kabotajı, toz örtmesi hâdisesi bizim yozgad vi
lâyetinde üç kazayı ve merkez kazasının bir 
kısmını kamilen sarı topraklar altına aldı ve 
bütün mahsulü mahvetti. O senenin mahsulü 
kalite ve kantite bakımından sıfırın biraz üstü
ne çıkabildi. Bu umumi âfetlerden değil de ne
dir? Bu kanunun birinci maddesi okunduğu za
man bunu görmemekteyiz. 

Sonra bendeniz kurak bir mıntakanm, ku
raklık çeken bir mıntakanm evlâdıyım. Kurak
lık umumi bir âfettir. Yağmurun yağmadığı 
veya çok yağdığı sene. Meselâ 1946 ve 1947 
senelerinde, iktisadi hayatımıza tesir eden meş
hur 7 Eylül kararları alındığı sıralarda memleket 
içinde muvazene yapılırken, o sene memleket 
içinden tam olarak mahsûl çıkacak ve memle
kete dışarıdan ithalât serbest olarak yapılacak
tı. Böylece para muvazenesi olacaktı muvaze
ne kurulacaktı. 15 gün sonra, buğday içeride 
22 kuruş, dışarda 80 kuruş iken, buğdayın ih
racı menedildi. Arkasından et ihracatı men-
edildi. Sonra ne oldu? Sıkıntı yalnız buğday 
müstahsilinin omuzuna bindi. 

O zaman müracaat edildi, O zamanın Baş
vekilleri bir gün gelecek bunların ödeneceğini 
söyledi, fakat zamanla unutuldu, gitti, bunu 
takibeden ve bu işin arkasına düşen olmadı. 
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Demek ki, umumi âfetlerden olan kuraklık bi
zim omuzumuza bindiği zaman bizi yakıyor, o 
mıntakayı perişan ediyor. Şu halde bir yangın 
bir mıntakayı nasıl perişan eder, bir sel bas
kını bir mıntakayı nasıl harabederse kuraklık 
da o derecede mühim, o derecede vahimdir. 
Meselâ seçim bölgem k>lan Yozgad bir kuraklı
ğa düşmüş olsa ve hafazanallah mahsul hiç ol
masa böyle bir kanundan Yozgad istifade ede-
miyecektir. 

Buna Yüksek Meclisin vicdanı ıhiçbir za
man razı olmıyacaktır. Var olduğu zaman 
alındı, olmadığı zaman verilmesin mi? Feda
kârlıklara katlanıyoruz, mahsul olmadığı za
man da cemiyetin el uzatması ve bunun için de 
bu kanunun şümulü içine alınmamız lâzımdır. 

Memleketimizin kuraklık endişesi, ıstırabı ve 
toprak altında, toz altında mahsulün zaman 
zaman kalmış olması gibi hususat, bu kanunun 
birinci maddesine (gibi) tâbiri içinde yaşıyabi-
lir. Bu (gibi) içinde var mıdır? Kuraklık, sel 
felâketi gibi olur mu? Onu bilmem. Burada 
yetkili arkadaşlarımız bilhassa encümenin bu ci
heti açıklaması mümkündür. 1956 senesinde 
memleketimiz büyük bir toz kaplaması hâdisesi 
geçirdi, Yozgad ve civarı birçok vilâyetler ay
nı şeye duçar oldular. Sonra 1958 senesinde 
Çankırı'da sel felâketi olduğu zaman Yozgad'm 
Sorgun kazasında da mühim surette felâket 
vukubuldu. O zaman umumi muvazeneden Kı-
zılaya yardım edilen paralarla Çankırı mıntaka-
sına büyük yardımlar gösterilmiştir. Hüküme
tin bu icraatından, zamanında yapılan bu yar
dımdan, bu memleketin bir evlâdı sıfatiyle mü
teşekkirim. Ama beri' taraftan aynı durumda 
olan diğer bir yurt parçası, Sorgun kazamız 
hiçbir surette bu alâkaya mazhar olmamıştır. 
Bu mmtakalarda muztaribolan va'tandaşlara en 
ufak bir yardımın yapılmadığını burada Yük
sek Heyete arz etmek ve hatırlatmak mecburi
yetindeyim. Kanun, heyeti umumiyesi itiba
riyle çok lüzumlu ve bir zaruretin icabı olarak 
huzuru âlinize gelmiştir. Benim istirhamım, bu 
kanunun tadadetmiş olduğu felâketler içine, 
kuraklık ve toz basmasının da alınmasını rica 
ediyorum. 

Şu iki âfet de bu kanun metnine ithal edi
lirse bahtiyar olacağımızı Yüksek Heyetinize 
arz ederim ve kanunun getirenlere teşekkürle
rimi arz ederim, 
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REÎS — Mehmet Hazer. 
MEHMET HAZER (Kars) — Muhterem ar

kadaşlar; mevzuatımızda dağınık bir halde bu
lunan hükümlerin bir araya getirilmesinden ve 
yeni bâzı esasların derpişinden ibaret bulunan bu 
kanun tasarısı hakikaten lüzumlu bir hizmete ce
vap verecektir. Bu bakımdan tasarının tümü 
hakkında bendeniz lehte konuşacağım. 

Yalnız tasarıda ufak tefek eksiklikler oldu
ğu gibi tatbik imkânı olmıyan hükümler de mev
cuttur. 

Evvelâ tasarının umumi ifadesi yani başlığı 
üzerinde durulmaya değer. Umumi hayata mües
sir âfet tâbiri. Biraz evvel konuşan Sefer arka-

! daşımm ne tefsir ettiği kadar şümullü tutul-
J malı, ne de bu kanunun 1 nci maddesinde sayıl-
| dığı kadar dar tutulmalıdır. Çünkü muhterem 
| arkadaşlar, kuraklığın umumi âfet sayılması 
\ gibi bu mevzu içine alınması mümkün olmıyan 
| mevzuları da bu kanuna ithal etmek, doğru 
\ olmaz. Fakat umumi âfetin şümulünü çok dar 

da tutmamalıdır. Meselâ bir çarşıda 15 dükkâ
nın yanması, veya bir köyde bir mahallenin i.a-
rar görmesi umumi hayata müessir bir âfet te
lâkki edilecek mi, edilmiyecek mi? Umumi tâbi
rinin tesbiti tasarıyla Hükümete bırakılıyor. 

i Bunun daha evvel Meclisçe ve ihtiyaçlara uygun 
I bir şekilde tesbit olunması bendenizce faydalı-
[ dır. Bundan başka tasanda mahallî idarelere de 

bâzı malî külfetler tahmil olunmaktadır. Ma-
| hallî idareler bu hâdiselerden şikâyetçidirler. 

Esasen kendi imkânlariyle kendi ihtiyaçlarını 
j bile karşılıyamıyanları mevcuttur. Bu itibarla 

miktar ve nispetleri az da olsa mahallî idarelere 
bu vesile ile yeni bir külfet tahmil etmek psiko
lojik bakımdan da cazip görülemez. Ama bütün 

! bunlar içtimai bir hizmet olarak ele alındığına 
j göre bu hizmetin karşılanması için yeter tahsi

sat umumi muvazeneden ve başka kaynaklardan 
temin edilmelidir. Meselâ bu kaynaklardan birisi 
teberrulardır. Bu teberruları kabul etmek zaten 
devam edip gelen bir tatbikatın neticesidir. Yal
nız bendeniz ayni teberruları yerinde görme
mekteyim. Bilhassa vatandaşlar tarafından ya
pılacak olan ayni teberrular masrafı icabettire-
cektir. Yani ayni teberru aynı zamanda bir müş
külât tevlidedecektir. Bu itibarla bendeniz ayni 
teberrulann tasarıdan çıkarılmasını uygun gör
mekteyim. Yani ayni teberru kabul edilmiyecek. 
Bu bir. İkincisi : Mahallî idarelere bir külfet 
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tahmil edilmemeli. Üçüncüsü : Felâket gören , hil bulunmakla beraber bu lâyihanın aleyhinde 
mmtakalar dışında kalan bölgeler için de bir hü
küm derpiş edilmeli. Âfet bölgesi dışında kalan 
yerlerin de tabiî âfetle ilgili yerler olması ta
biîdir. Fakat maddenin tedvini o kadar katî ve 
sarihtir, ancak âfetle ilgili mmtakalar dışında 
kalan ve ilgili mmtakanm, yerlerin çok defa 
tesbiti mümkün olmaz. Bu itibarla, hiç olmazsa, 
bu kaydı, 16 ncı maddenin, âfet gören bölgeler 
dışındaki kaydını, âfetle alâkalı diye tavsif ve 
tarif etmek faydalı olur. 

Maddelere geçtiğimizde ayrıca mâruzâtta 
bulunacağım. 

REÎS — Naşit Fırat. 
NAŞlT FIRAT (Çankırı) — Muhterem ar

kadaşlar, Heyeti Celilenin malûmudur ki, bu 
kanun lâyihası Meclisi Âlinin tatile gireceği gün 
gündemde yer almış, hattâ heyeti umumiyesi 
üzerinde Sayın Bakan ve sözcü arkadaşımız maru
zatta bulunmuş, maddelere geçileceği sırada .sa-
yın komisyon başkanı tarafından yeni bir tetki-
ka tâbi tutulacağı beyaniyle geri alınmıştı. Ha
kikaten bâzı maddeler eklendi ve faydalı da 
olduğuna kaaniim. Ama bir taraftan maddelerin 
müzakeresi sırasında görüleceği veçhile birçok 
müessesatı maliyeyi mükellefiyet altına koy
maktayız. Bu müesseseler yıl başında bütçelerini 
hazırlarlar, masraflarını yaparlar. Şimdi kanım 
çıktıktan sonra yeni bir durum hâsıl olacaktır. 
Bunu nazarı dikkatlerine arz etmek isterim. 

Sonra encümenimizin 4 encümenden alınacak 
beşer arkadaştan teşkili Yüksek Heyetinizin ka
rarma iktiran etmiş idi. Bu dört encümen, Da
hiliye, Nafıa, îmar ve îskân ve Bütçe encümen
leri idi. Zaman zaman bu komisyonlara kayıtlı 
bulunan arkadaşlarımız devam buyurdular ve 
hakikaten faydalı mütalâa ve mülâhazalar da 
dermeyan ettiler. Elimizde bulunan lâyihada 
biz ancak 8 arkadaşın ismini görmekteyiz, naza
rı dikkatimi celbetti, imza sırasında sordum : 
Son müzakerede bulunan arkadaşlara imza etti
riyoruz dediler. Bu Büyük Millet Meclisinin 
âdet ve tatbikatlarına aykırı olan bir usulsüz
lüktür. Çünkü bu arkadaşlar 3 - 5 içtimaa de
vam edip muhtelif maddelerin çıkmasında kıy
metli mütalâalar serd ettiler. Bir sebebe istina
den son içtimada bulunmamaları onların imza 
atmaya hakkı yoktur gibi bir durum icadetmek 
doğru değildir. Nitekim çok muhtemeldir ki, 
imzası bulunmadığından dolayı bu encümene dâ-

çıkıp konuşmak imkânına sahip arkadaşlar zu
hur edebilir. Bu takdirde nereden bilecek ki en
cümene dâhil midir, değil midir? Bidayette it
tihaz edilmiş kararı mı aratıp bulacağız. Bu hu
susun tashih olunmasını rica ediyorum. 

Bir hususa muhterem arkadaşlarımızdan biri 
işaret buyurdular. Bundan evvelki bir kanun
da da Nafıa Vekâleti bütçesine bu gibi ahvalde, 
tabiî âfetler vukuunda sarf edilecek paralar eğer 
yetmezse, yani o fasılda bulunan para yetmezse 
onun beş misline kadar Bakanlar Kurulu karan 
ile ve karşılığı göstermek suretiyle artırılır ve 
on gün zarfında da Büyük Millet Meclisi huzu
runa getirilerek tescil ettirilir. 

Muhterem arkadaşlar; bu kayıt âmir bir hü
kümdür. «Getirilebilir» değil «getirilecektir» 
getirilmesi lâzımdır, zaruridir. Nitekim Nafıa 
bütçesinden, îskân Vekâleti teşkil edilip o vazi
feye aktarılan tasla konan para kâfi gelmediğin
den, sonra beş misline kadar aktarılmıştır. He
yeti Vekile karar vermiş ve sarfiyat da yapılmış
tır. Fakat B. M. Meclisine gelmemiştir. Gelme
mesinin zarureti nedir? Kanunun bir âmir hük
münün ihmal edilmiş olmasından kat'ı nazar, 
onu şöyle bir tarafa bırakıyorum, bütçe müza
kereleri sırasında bu gibi ahvalde tahsisatın ne 
miktar olduğunun, artırılması iktiza edip etme
diğinin bilinmesi içindir. Ve esasen encümende 
müstaceliyet kararının verilmesine sebep de; Ve
kâlet bütçesinin Bütçe Komisyonundan geçme
den buraya konacak ödeneğin konmasını temin 
sadedine matuf idi. Bu, ihmal edildiğine göre 
hükümetten rica ederim, v. vakit geçirmeksizin 
B. M. Meclisine şimdiye kadar 5707 sayılı Ka
nunun hükmünü yerine getirmek üzere ittihaz 
buyurduğu kararın tescil hükmünü de yerine 
getirsin. Bunu bilhassa temenni ederim. 

REtS — Nihat Sargmalp. 
NlHAT SARGINALP (Gümüşane) — Muh

terem arkadaşlar, âfetlerin vukuunda ve âfetlerin 
vukuundan evvelki yardımlara ait bu kanunu biz 
de destekliyeceğiz. Yalnız selden mütevellit âfet
lerin neden ileri geldiği hakkında kısa mâruzâtta 
bulunacağım. Asıl mesele bunları önlemektir. 
Âfet vukua geldikten sonra zarar ve ziyanı telâ
fi cihetine gitmek doğru olmaz. Bu âdeta bir ya
ra üzerine örtü örtmek şeklinde bir şey olur. Ta
biî âfetlerin en büyüğü erozyon dediğimiz toprak 
sürüklenmelerinden meydana gelir, Malûmunuz 
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olduğu üzere dünya sathı üzerine yayılmış olan 
toprağın küçük zerrecikleri sular vasıtasiyle götü
rülür, dağlardan inen sular vasıtasiyle götürülen 
bu zerrecikler ufak dere, sel, ırmak, nehir halini 
alırlar ondan sonra da denize dökülürler. Bu su
lar dağlardan inerken ekilmiş tarlalardan geçer
ken kum ve çakıl bırakır giderler. Sular büyük 
seller haline geldiği zaman da yanlarını ve geçtik
leri yerleri tahribede ede büyük zararlara yol 
açarlar. Eğer biz bu kanunla erozyonu önlemek 
cihetine gitmezsek, biraz evvel söylediğim gibi, işi 
tam mânasiyle halletmiş olmayız. Bu bakımdan 
bütün dâva toprakların yerinden oynamamasım 
temin edecek bir çareye başvurmaktır. Bu ise 
gayet basittir. Boş kalmış, otsuz ve ağaçsız kal
mış araziyi otlandırmak ve ağaçlandırmaktan 
ibarettir. Bu kadar basit olan bu işi bir kurum 
veya teşekkül vasıtasiyle, yahut bir iki Vekâletin 
gayretiyle başarmaya imkân yoktur. Bu topye-
kûn bir memleket meselesidir. Hattâ bu partilcr-
üstü, millî bir dâvadır. Bu itibarla meseleyi esas
lı surette ele almak ve erozyonu durdurmak lâ
zımdır. Su ile meydana gelmiş olan erozyon ta
biî yavaş, yavaş meydana gelir ve tabiî âfet ara
sına girmez. Ama, biraz evvel Yozgad Mebusu 
Sefer Eronat arkadaşımızın bahsettiği gibi, rüz
gâr erozyonu, bir iki gün içerisinde muazzam bir 
âfet meydana getirir. 1956 senesinin 13, 14 ve 
15 Nisanında vukuagelen erozyon yalnız Yozgad-
da değil, Sakarya ortalarına kadar tesir etmiştir. 
Toprağı veya oradaki mezruatı tahribeder şekle 
gelir. Kanunun birinci maddesine hiç olmazsa rüz
gâr erozyonundan mütevellit âfetleri de dâhil et- -
mek hakikaten yerinde olacaktır. 

Fakat iş bununla da bitmiyecektir. Benim ka
naatim şudur ki, asıl erozyonu durduracak işle
ri yapacak olan Ziraat Vekâletinin geçen sene ge
tirmiş olduğu ve henüz Meclisi Âliye intikal et
memiş bulunan Toprak Muhafaza Umum Müdür
lüğü kanununun bir an evvel çıkarılmasıdır. O 
zaman Ziraat Vekâletine bu vazife verilecek ve 
îmar Vekâletiyle birlikte çalışmak suretiyle bu 
işi halledecektir. Bu maddeyi buraya koyarsak, 
Ziraat Vekâleti ile îmar ve îskân Vekâleti müş
tereken bu vazifeyi yapacaktır. Yani Ziraat Ve
kâletinin getirdiği bu Toprak Muhafaza Umum 
Müdürlüğü teşkilât kanununu çıkarıp, bir an ev
vel bunların önüne geçilmesi icabeder. Bugün 
Türkiye'de 3 000 küsur yerde heyelan vukua 
gelmiştir. Bunlardan 300 e yakın olan kısmın-
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daki köylerin ve evlerin muhakkak surette değiş
tirilmesi icabetmektedir. Bu heyelanların hepsi 
mutlaka erozyondan oluyor denemez. Fakat 
% 80 ine yakın bir kısmı erozyondan olmuştur. 
Sellerden mütevellidolmıyan ve erozyondan olan 
tahribatın önüne ancak bunların yerlerini de
ğiştirmek suretiyle geçebiliriz. 

Bir de, birkaç gün evvel münakaşası yapılan 
ve gazetelere de intikal eden büyük ve küçük ba
rajların arkasının sedimantasyon suretiyle dol
masını önlemek lâzımdır. Sedimantasyon yalnız 
Türkiye için bahis mevzuu değildir. Bütün Av
rupa memleketleri için bahis mevzuu olan bir me
seledir. Dolmuş olan bir barajın toprağını her 
hangi bir yere nakletmek imkânı olmadığından 
ya tedbir alıp erozyonu değiştirmek veya dolun
ca o barajı terketmekten başka çare yoktur. Garp 
memleketlerinde, medeni memleketlerde bilhassa, 
Avusturya'da bu iş üzerinde çok fazla çalışmış
lardır. Bugün oralarda barajların dolması mev-
zuubahis değildir. Bunun bir misalini bizim Çu
buk Barajında görebiliriz. Erozyon yüzünden 
aşağı - yukarı üçte birine yakın bir kısmı dol
mak üzere olan Çubuk Barajı, Sular Umum 
Müdürlüğü tarafından alman tertibat sayesinde, 
dolma tehlikesi önlenmiştir. Bu tertibat da şu
dur, doğrudan doğruya baraj suyunu tağdiye 
eden saha tel örgüler içine alınmış, bekçiler 
konmuş ve bu suretle bu sahaya hayvanların, 
girmesi önlenmiş ve arazi' otlanmıştır, kök ha
linde olan meşeler yeşermiştir ve bu suretle 
yağan yağmurlar da baraja bir şey götüremez , 
olmuştur. Halbuki iki gün evvelki Zafer gaze
tesinde okuduğumuz gibi, Sarıyar Barajının 
100 - 150 sene sonra dolabileceği, salahiyetli 
Etibank Umum Müdürlüğü tarafından ilân edil
miş durumdadır. Bu kadar mühim olan bu hâ
dise de, yalnız âfet olup bittikten sonra âfetten 
zarar görmüş kimselere para vermek suretiyle 
telâfi ederiz, cihetine gitmek bence yanlıştır. 
Bu âfetin gerek erozyon; gerek rüzgâr olarak 
memleketimizde yapmış olduğu tahribat o kadar 
büyüktür ki, bundan iki sene kadar evvel To-
roslar mmtakasmda ilmî tetkikler yapmış olan 
İngiliz ve Alman profesörleri; «Eğer bu mmta-
kada bu şekilde kesime devam edilirse ve Toros 
mıntakalarında keçi hayvanının otlamasına bu 
şekilde terk edilirse 20 - 30 sene sonra Toros-
lârda her hangi bir hayat eseri göremezsiniz» 
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diye raporlar neşretmişlerdir. Belki biraz müba
lâğalıdır, ama hakikat payı çoktur. 

Dikkat buyurulmuştur ki, Çukurova, Gediz 
ovası, Menemen ovası, Menderes ovaları, Çanak
kale'deki Turuva ovası, veyahut sahillerimizdeki 
Karadeniz kıyısında Bafra, Çarşamba ovaları
nın her sene denizden 1, 2 metre yer aldıkları 
vâkıdır. Her sene devam eden bu rüzgâr ve sel 
erozyonları oraların toprağını denize taşır ve 
kum ve çakıl halinde bir ova meydana gelir. 
Bu şekilde kum ve çakıl yığını üzerine mil yı
ğar ve bu şekilde ova haline gelir. Bütün bun
lar istatistik! malûmat olarak verilmiş ve bil- t 

hassa Birleşmiş Milletler bu istatistiki ma
lûmatı gayet kesin olarak ortaya koymuş
lardır. Bu istatistiki malûmata dayanarak 
arz edeceğim ki, erozyon suretiyle dünya 
toprakları üzemnde heder olup giden mik
tar Türkiye'de maalesef 28 senede yarım 
santimetre kadardır. 56 senede bir santi
metre toprak gider. Halbuki bir santimetre top
rağın meydana gelebilmesi için kökler, yaprak
lar ve bilhassa asitli yağmur sularının meydana 
gelebilmesi için bin, bin beş yüz seneye ihtiyaç 
vardır. Bu kadar uzun vadeli bir toprak üze
rinde, Türkiye sathı üzerinde bin, bin beş yüz 
senede bir santim toprak elde edeceğiz, diye 56 
senede bir santim toprağımızın gitmesine göz 
yummak icabeder. 

Bu kanun vesilesiyle bu hususu arz etmeye 
mecbur kaldım. Kanaatim odur ki, bu kanun 
tasarısı Ziraat Encümeninden geçirilmelidir. 
Sırrı Atalay arkadaşımızın dediği gibi nasıl 
Adliye Encümeninden geçirilmesine lüzum gör-
düysek, bir defa da Ziraat Encümeninden geçi
rilerek onların Toprak Muhafaza Umum Mü
dürlüğü kanuniyle bir arada tedvini yahut bu 
tasarı ile maddelerin ayrıca oraya konması şek
linde Yüksek Heyetinize gelmesi daha isabetli 
olacaktır, kanaatindeyim. 

REİS — Hamdi öner. 
HAMDI ÖNER (Adana) — Muhterem arka

daşlar, bu kanun tasarısı çok acele hazırlanmış
tır. Son zamanlarda memlekette çok büyük 
âfetler vukubuldu. Tabiî sebepler âmil olduğu 
kadar tedbirsizlik ve nizamlara riayetsizlikler 
de âmil oldu. Yetkililerin tâyin ve istihdamla
rında ehliyet ve zekâya birinci derecede ehem
miyet verilmiyen memleketlerde bu haller daha 
çok vâki olur. Şimdi idarenin salâhiyetlerini 
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objektif olarak kullanılmadığı, nimet ve kül
fetlerin tevziinde tarafsız hareket edilmediğin
den şikâyet edilen bir devirde vatandaşların 
cezalandırılmaları yetkisini de idareye tanıyan 
bu tasarı hukuk üstümde getirdiği fevkalâde 
tedbirler ilerde bugünden daha büyük şikâyet
lere yol açacağından endişe ederim. 

Hukuk nizamında idarî salâhiyetlerin hudut
ları malûm bulunmaktadır. Mülkiyet ve hürri
yete dokunmaz. Bunlar nihayet idarî tasarruf
larda bulunurlar. Bir vatandaşın hürriyeti, mül
kiyeti üzerinde tasarruf salâhiyeti idarelere ta
nınmaz. Bu, umumi bir hukuk kaidesidir. 

Sonra arkadaşlar, lâyihada hakikaten hiçbir 
hukukçunun nazarından geçmiyen hükümler 
var. Bu lâyihanın Adalet Encümeninden geçiril-
memesine hayret ediyorum. Bu kadar büyük, bu 
kadar önemli hükümleri kapsadığı halde tama
men teknik elemanların elinden geçmesinin se
bebi nedir? Meselâ bir maddeye göre «Bir mal 
bu yardıma tahsis edilmişse bilâhara kimin elin
de bulunursa bulunsun müsadere edilir.» 

Arkadaşlar; Medeni Kanunda bir temel hü
küm vardır. Asri faaliyet icabına göre ben pa
zara, çarşıya gittiğim zaman alacağım bir malın 
menşeini aramaktan müstağni bulunmalıyım. 
Çünkü bugün faaliyet sahası ok adar kesif ve 
geniştir ki, her hangi bir ihtiyaç maddesini pa
zardan veya çarşıdan alırken satanın hakiki ma
lik olup olmadığını araştırmanın Medeni Kanun 
hükmüne göre, o mal çalınmış bir mal dahi olsa 
alan, sahibi olur. Bu temel hükmüdür. Vatan
daşlar bu şekilde malın menşeini aramaktan 
müstağni tutulmuşlardır. Bu tasarıya öyle bir 
hüküm konmuş ki, bu, bütün dünya kanunla
rındaki kaidelere aykırıdır. Bu âfetlere tahsis 
edilen mal, kimin elinde bulunursa bulunsun 
derhal alınır... Buna göre pazarlarda ve mağa
zalarda mal almaktan endişe duymakta hakkı
mız olacaktır. Sonra, îmar Vekilinin salâhiyet
leri arasına bir de müddeiumumi salâhiyeti veri
liyor. Para cezalarının tahsil salâhiyeti, para 
cezaları bazan affa, zaman aşımına uğrıyabilir. 
Bu takdirde hâkimden karar almak icabedebi-
lir. Kanaatimce bu salâhiyetleri üzerlerine alma
salar daha iyi olur. Para cezaları, umumi hü
kümlere göre yetkili merciler tarafından infaz 
edilir. Bu itibarla ben de Sırrı Atalay arkadaşı
mın mütalâalarına katılarak bunun bir defa da 
Adliye Encümeninden geçirilmesini rica ederim. 
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Diğer birçok hükümler daha var, ama, onları 
şimdi izah etmiyeceğim. 

REÎS — Devlet Şûrası Kanununa ek, 2 . IV . 
1956 tarihli ve 6716 sayılı Kanunun 1 nci mad
desine bağlı cetvelin değiştirilmesi hakkında 
kanun lâyihasına (320) arkadaş iştirak etmiştir, 
muamele tamamdır. (318) kabul, (1) ret, (1) 
müstenkifle lâyiha kanunlaşmıştır. 

Divanı Muhasebatta münhal bulunan Daire 
Reisliği için ikinci defa yapılan seçime ait maz
batayı okuyoruz efendim : 

Yüksek Reisliğe 
Divanı Muhasebatta Daire Reisliği için ikinci 

defa yapılan seçime (327) zat katılmış ve neti
cede aşağıda yazılı olanlar hizalarında gösteri
len reyleri almışlardır. 

Arz olunur. 

Âza 
Denizli Mebusu 
K. Hadımlıoğlu 

Âza 
İstanbul Mebusu 

N. Tlabar 

Ragıp ögel 
Cafer Olcay 
Raşit örencik 

Âza 
Ordu Mebusu 
A. Topaloğlu 

133 
127 
67 

REİS — iştirak nisabı hâsıl olmadığından, 
3 ncü tur için en yüksek rey almış olan Ragıp 
ögel ve Cafer Olcay arasında yeniden seçim ya
pılacaktır, üçüncü turda en çok rey ajan seçil
miş olacaktır. 

Halen müzakeresi devam etmekte olan mad
de üzerinde söz almış olan Halil Akkurt arkada
şımız ve encümen vardır. Ayrıca da iki de tak
rir vardır. Birisi Ziraat Encümenine havalesi 
diğeri de bütün ilgili encümenlere havalesi hak
kındadır. Bunları reye koymaya yeter ekseriye
timiz kalmadığından Pazartesi günü 15 te top
lanılmak üzere İnikada nihayet veriyorum. 

Kapanma saati : 17,35 

B — TAHRİRÎ SUALLER VE CEVAPLARI 

1. — Urfa Mebusu Esat Mahmut Kara-
kurt'un, İstanbul'daki Amerikan Koleji bina
sında bir Amerikan Üniversitesinin açılmasına 

- müsaade edildiğinin doğru olup olmadığına dair 
sualine Maarif Vekili Celâl Yardımcı'nın tah
rirî cevabı (7/338) 

22. V . 1953 

T. B. M. Meclisi Yüksek Riyasetine 
Aşağıdaki sorumun Sayın Maarif Vekili 

tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasına de
lâletinizi saygı ile rica ederim. 

Urfa Milletvekili 
Esat Mahmut Karakurt 

Şimdilik iktisat, yüksek mühendislik, fen 
ve edebiyatşubeleri ile 1958 - 1959 öğretim yılı 
içinde tedrisata başlamak üzere istanbul'daki 
Amerikan Koleji binasında bir Amerikan Üni
versitesinin açılmasına Hükümetçe müsaade 
edildiği doğru mudur! 

T. B. M. M. 
Umumi Kâtipliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Çıkan kâğıt No. 1341 

22 . XII . 1958 

< Maarif Vekâletine 
23 . V . 1958 tarih ve 1341 sayılı yazımıza 

ektir : 
Urfa Mebusu Esat Mahmut Karakurt'un, 

istanbul'daki Amerikan Koleji binasında bir 
Amerikan Üniversitesinin açılmasına müsaade 
edildiğinin doğru olup olmadığına dair olan 
şifahi suali, cevap günü olan 19 . XII . 1958 
tarihli 17 nci İnikatta takrir sahibi hazır bu
lunmadığından Dahilî Nizamnamenin 155 nci 
maddesinin 1 nci fıkrası gereğince, tahrirî ce
vap talebiyle verilmiş sayılmıştır. 

Saygılarımla. 
T. B. M. M. Reisi y. 

M. Goloğlu 
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Maarif Vekâleti 

Talim ve Terbiye Dairesi 
Sayı : 311 - 6/264 

î : 31 30.1 

28 . I .1959 

T. B. M. Meclisi Riyasetine 
Umumi Kâtiplik Kanunlar Müdürlüğünden 

çıkan 23 Mayıs 1958 tarih ve 7 - 338/1341 - 5045 
sayılı yazılarına K : 

Urfa Mebusu Esat Mahmut Karakurt tara
fından verilen şifahi sual takririnin cevabı 
yazılı olarak leffen sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasına müsaadelerini rica 
ve hürmetlerimi teyidederim. 

[Maarif Vekili 
C. Yardımcı 

Her şeyden evvel belirtmeliyiz ki açılan bir 
üniversite değil, bir yüksek okuldur ve hüküme
tin telkini ve izni ile açılım;tır. Bütün program
ları ve talimatnameleri vekâletim tarafından 
tetkik olunarak kabul olunmakadır. Böyle bir 
müessesenin açılmasını istemek ve buna izin ver
mek hükümetin en tabiî salâhiyetleri cümlesin-
dendir. Bu hususta aşağıdaki izahatı vermeme 
müsaadelerini rica ederim. 

Bilindiği gibi yabancıların 1914 ten evv3İ 
memleketimizde mevcudolan tedris müesseseleri
nin muhafaza edebilecekleri hakkında Lozan 
Ahitnamesine ekli mektuplarda kayıtlar vardır. 

İngiliz, Fransız ve İtalyan murahhaslarına 
hitaben yazılmış olan bu mektuplar birbirinin 
aynıdır. 

Amerika ile aramızda böyle bir mektuplaşma 
da mevcut değildir. Bu mektuplardan birinin 
metnini misal olarak aynen alıyorum. 

««Britanya İmparatorluğuna mensubolup 
30 Ekim 1914 ten önce Türkiye'de mevcudiyet
leri tanınmış olan din, mektep ve hastane tesis
leri ile hayır müesseselerinin mevcudiyetlerini 
tanıyacağını Hükümetim namına beyan etmekle 
kesbi şeref eylerim. Hükümetim bugün imzala
nan muahede tarihinde Türkiye'de fiilen mev-
meveudolan mümasil Britanya müesseselerinin 
durumlarını, bunları nizama uydurmak üzere 
hayırhahâne bir şekilde tetkik edeceğiz.» 

Görüldüğü gibi bu kayıtlar yabancılar istedik
leri takdirde yeniden okul açamıyacaklarma da
irdir. Yoksa Türk Hükümetinin kendi istediği za
man muayyen bir okulu yabancılara açtırmasına ve 

1959 O : 1 
mevcudu tevsi ettirmesine, orada memleketin umu
mi mevzuatına ve menfaatine uygun olarak öğıv-
tim yaptırmasına mâni bir büküm mevcudoiamaz. 
Bu itibarla hükümet '28 Ağustos 1957 tarih ce 
9368 sayılı Heyeti Vekile kararı ile Kobe.rt Ko
lejde yetiştirdiği öğrencileri, Türkiye'de muhte
lif istikametlerde ilerletebilmek için yüksek sı
nıflar açılmasına müsaade vermiştir. Heyeti Ve
kile kararı şudur : 

«İstanbul'daki llobert Kolej Okulunun, Türk 
üyeleride ihtiva eden Mütevelliler Heyetine her 
hususta mevzuatımıza tâbi olmak kayıt ve şartı ile 
müstakillcn yüksek tahsil veren .sınıflar ihdası 
müsaadesinin verilmesi; Maarif" Vekâletinin 
10 Ağustos 1957 tarih ve . 1974 sayılı yazısı üze
rine, İcra Vekilleri Heyetince 28 Ağustos 1957 
tarihinde kararlaştırılmıştır.» 

Bu okulun teşkilâtının tevsiine ve yüksek 
okul haline konmasına Hükümetimizin lüzum gör-
mcinin sebebi de şudur : 

Kobert Kolejin, Bilhassa teknik kısmından 
mezun olanların yüksek tahsillerini yapmak üze
re Amerika'ya gitmeleri bir zarurettir. Bu tah
sil umumiyet itibariyle bir buçuk iki sene de
vam ediyordu. Öğrenciler master diplomasını ala
rak memlekete dönüyor bu suretle yüksek mü
hendis olarak çalışmaya başlıyorlardı. Bu tahsil 
için hükümetin her yıl geniş ölçüde döviz tah
sis etmesine zaruret vardı. Okula gerekli yük
sek kısım ilâve edilince öğrencilerimizin Ame
rika'da gördükleri tamamlama tahsillerini mem
leketimizde yapmaları mümkün olacaktır. Bu 
anlayışla Robert Kolejin yüksek sınıflar açma
sını telkin ettik. Esasen Hükümetimizle iş birliği 
yapma hususunda büyük bir temayül gösteren 
ve mütevelliler arasına Türk üyeleri alınış bu
lunan Kolej İdaresi, söylediklerimizi zamanın
da kabul etti. Gerek teknik gerek klâsik alanda 
hazırladığı bir proje ile vekâletimize müracaat 
etti. 

Bu müessesede aç1 İmiş ve açılacak olan kı
sımlar memleketimizde mevcut millî müesseseleri
mize ilâveten muhtaç bulunduğumuz tedrisi vo 
teknik bölümlerdir. Bugün, vekâletçe kabul edi
len yeni talimatnamesine göre Eobcrt Kolejin 
yüksek okul kısmı aşağıki bölümlere ayrıl1 r. 

1. Fen ve yabancı diller bölümü : 
a) Fizik 
b) Kimya 
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c) Matematik 
d) Tabiî ilimler 
e) Yabancı diller 
2. İş idaresi ve iktisat bölümü : 
a) i ş idaresi 
b) İktisat 

3. Mühendislik ve yüksek mühendislik bö
lümü : 

a) İnşaat 
b) Makina 
c) Elektrik • 
d) Kimya 
4. İlmî ve teknik araştırma enstitüleri 

Bunlardan mühendislik bölümünün program
larını Teknik Üniversitemize de incelettim. Bâzı 
tavsiyelerle uygun görüldü. 

Okulda yüksek mühendis yetiştirmek üzere 
lüzumlu teçhizat da artırılacaktır. 

Fen ve yabancı diller, iş idaresi ve iktisat, 
ilmî ve teknik araştırma enstitüleri bölümlerinin 
programları ise henüz hazırlanmış değildir. 

Saygı ile bildirilir. 

2. — Niğde Mebusu Vedat. Mengi'nin, Niğ
de'nin Çamardı kazasiyle Altmhisar nahiyesin
de yapılmakta olan ortaokullarda ne zaman ted
risata başlanabileceğine dair sualine Maarif Ve
kili Celâl Yardımcı'nın tahrirî cevabı (7/344) 

18 Aralık 1958 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 

Aşağıdaki hususun Maarif Vekili tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletlerinizi 
saygıyla arz ederim. 

Niğde Milletvekili 
Vedat Mengi 

So ru : 

1. Niğde vilâyetinin Çamardı kazasiyle, yi
ne aynı vilâyetin Bor kazasına bağlı Altmhisar 
nahiyesinin yapılmakta olan ortaokul binalarının 
hangi tarihte ikmal edildiğinin, 

2. Bu kaza ve nahiyede açılması kararlaşmış 
bulunan ortaokulların ne vakit tedrisata başhya-
bileceginin açıklanması. 

O ; 1 
T. C. 

Maarif Vekâleti 
Talim ve Terbiye Dairesi 

Sayı : 3116/261 

28 .1.1959 

Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
7 Ocak 1959 tarih ve Umumi Kâtiplik Kanun

lar Müdürlüğü 7 - 344/2306 - 9565 sayılı yazıları 
cevabıdır. 

Niğde'nin Çamardı kazası ile Altmhisar na
hiyesinde yapılmakta olan ortaokullarda ne za
man tedrisata başlanabileceğine dair Niğde Me
busu Vedat Mengi tarafından Yüksek Riyasetle
rine tevdi ve vekâletimize' tevcih edilmiş bulu
nan tahrirî sual takririne ait cevabi yazı iki nüs
ha halinde sunulmuştur. 

Keyfiyeti saygı ile arz ederim. 
Maarif Vekili 
C. Yardımcı 

Niğde Mebusu Vedat Mengi'nin, Niğde'nin Ça
mardı kazası ile Altmhisar nahiyesinde yapıl
makta olan ortaokullarla ilgili tahrirî sual tak

ririne ait cevabi nottur. 

1. Çamardı kazasının ortaokul durumu : 
Çamardı kazası merkezinde (E) tipi plâna 

göre mahallen inşa ettirilmekte olan ortaokul 
binasının ikmal olunduğuna dair henüz vekâ
letimize bir malûmat intikal etmemiştir. Bun
dan, evvel muhtelif kaza ve nahiye merkezlerin
de ortaokul açılması hususunda yapılan müra-
catler üzerinde dikkatle durulurken, varılacak 
karara esas olmak üzere, durumu yerinde ince
lemek için, mûtadolduğu gibi, Çamardma 
da bir müfettiş gönderilmiştir. Müfettişimizin 
ortaokul açılması maksadiyle yapılan hazırlık
lar ile ilgili olarak verdiği 19 . IX . 1958 tarih
li rapora göre yeni binanın yalnız kâba beto
nunun bitirildiği,, ortaokula muvakkat bir yer 
temini işinin de henüz düşünce halinde olduğu 
ve hiçbir tesis malzemesinin sağlanmadığı an
laşıldığından bu kaza merkezinde 1958 - 1959 
ders yılı başında ortaokul açılamamıştır. Yeni 
binanın ikmaline yardım olarak şimdiye kadar 
mahalline 55 bin lira gönderilmiştir. 

2. Altmhisar nahiyesinin ortaokul duru
mu : 

Müfettişimizce Altmhisar nahiyesi merke-
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zinde yapılan aynı mahiyetteki inceleme sonun
da tanzim olunan 19 . IX . 1958 tarihli rapor
da ise, mahallen inşa ettirilmekte olan (A) ti
pi ortaokul binasının üç odası ile helalarının 
tamamen ikmal edildiği ve tesis malzemesinin 
sağlanmış olduğu bildirildiğinden bu nahiye 
merkezinde 1958 - 1959 ders yılı başından iti
baren ortaokul açılmış bulunmaktadır. Bu bi
nanın ikmali için de şimdiye kadar mahalline 
26 500 liralık yardım yapılmıştır. 

3. —• Niğde Mebusu îsmail Güven'in, Niğ
de'nin Çamardı kazası su tesisatının ne zaman ik
mal edileceğine dair sualine tmar ve tskân Vekili 
Medeni Berk'in tahrirî cevabı (7/357) 

T. B. M. Meclisi Riyasetine 
Aşağıdaki sorumun Sayın imar ve iskân 

Vekili tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masının temini rica olunur. 

Niğde Mebusu 
ismail Güven 

Senelerce evvel îller Bankasınca yapılma
sına teşebbüs edilen ve bir türlü bitirilemiyen 
ve son yıllar zarfında inşası tamamiyle durdu
rulan Niğde'nin Çamardı ilçesi su tesisatının 
ikmal edilip edilmiyeceğinin ve ikmal edilecek
se ne zaman bitirileceğinin yazılı olarak bildi- I 
rilmesini rica ederim. 

T. C. 
imar ve iskân Vekâleti 24 . I . 1959 

Tetkik Heyeti 
Sayı : 7737 

T. B. M. Meclisi Reisliği Yüksek Makamına 

Umumi Kâtiplik : 
7 . 1 . 1959 tarih ve 7/357, 2344/9645 sayılı 

yazıları karşılığıdır : 

Niğae Mebusu İsmail Güven tarafından, 
Niğde Çamardı kazası su tesisatının ne zaman 
ikmal edileceğine dair, tahrirî sual takriri üze
rine yapılata. inceleme sonunda : 

Niğde vilâyeti Çamardı ilçesi içme suyu tesi
satı 20 . X . 1953 tarihinde mütaahhidine ihale 
edilmiştir. Tesisat için lüzumlu boruları muka
velesi gereğince mütaahhidin ithal etmesi ve 
tesisatı ikmal eylemesi icabederdi. Mütaahhit 
mukavelenin bu hükmünü yerine getirememiş I 
ve bilâhara kendisiyle bir ek mukavele yapıla- I 
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rak boruların bankaca temini kararlaştırılmış
tır. 1955 yılma kadar kendisine 5 000 metre boru 
verilmek suretiyle inşaat devam ettirilmiştir. 
Mütebaki borular halen temin edilmiş olduğun
dan, tesisat önümüzdeki inşaat mevsiminde ik
mal edileceğini arz ederim. 

imar ve iskân Vekili 
M. Berk 

4. — Maraş Mebusu Halil Gürün'ün, tiler 
Bankasına borcu olan belediyelere dair sualine 
imar ve tskân Vekili Medeni Berk'in tahrirî 
cevabı (7/362) 

23 Aralık 1958 
Büyük Millet Meclisi Riyasetine 

Aşağıdaki sualimin imar ve iskân Vekili ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâ
letlerinizi saygılarımla arz ve rica ederim. 

Maraş Mebusu 
Dr. Halil Gürün 

iller Bankasına hangi belediyelerin ne mik
tar borçları vardır? Bu borçların, borçlu bele
diye gelirlerine nispetleri nedir? Borcunu ödi-
yemiyecek durumda belediyeler var mıdır? Var
sa, bunların imar hizmetlerini ifa ve idamelerini 
temin sadedinde ne gibi tedbirler düşünülmek
tedir. 

T. C. 
imar ve iskân Vekâleti 24 . I . 1959 

Tetkik Heyeti 
Sayı : 773'8 

T. B. M. Meclisi Reisliği Yüksek Makamına 

Umumi Kâtiplik : 
7 . 1 . 1959 tarih ve 7/362, 2352/9669 sayılı 

yazıları karşılığıdır: 

Maraş Mebusu Halil Gürün tarafından, iller 
Bankasına borcu olan belediyelere dair, tahrirî 
sual takriri üzerine yapılan inceleme sonunda : 

Halen mevcut belediyelerin hemen hepsinin 
iller Bankasında muhtelif tarih, uzun ve kısa 
vadeli istikraz hesapları vardır. Bu borçların 
global olarak yekûn bakiyesi (Faizleri hariç) 
6 . 1 . 1959 tarihi itibariyle 258 121 308 liradır. 

Belediyelerin borç ve gelirleri mütehavvil-
clir. Sabit bir kıstas mevcudolmadığı cihetle 
borcun gelire nispetini sahih olarak tesbite im
kân yoktur. Halen borcunu ödiyemiyecek du-
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rumda bir belediyenin mevcudolmadığım arz 
ederim. 

imar ve îskân Vekili 
, M. Berk 

5. — Elâzığ Mebusu Nâzım öztürk'ün, Elâ
zığ Petrol Ofis Acenteliğinin 1950 senesinden be
ri kimlere verildiğine dair sualine Ticaret Vekili 
Hayrettin Erkmen'in tahrirî cevabı (7/343) 

18.. X I I . 1958 
T. B. M. Meclisi Yüksek Riyasetine 

Aşağıdaki sorumun Ticaret Vekili tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet Duyu
rulmasını saygı ile rica ederim. 

Elâzığ Milletvekili 
Nâzım öztürk 

Elâzığ'da mevcut Petrol Ofisi Acentesi 19(50 
yılından beri kaç el değiştirmiştir? Ve son ola
rak kimlerin uhdesine verilmiştir? Bu el değiş
tirmelere âmil olan zaruri sebepler nelerdir? 

T. C. 
Ticaret Vekâleti 2,1.1.1959 

Teşk. Umum Müdürlüğü 
Ş. IV 

Sayı : 6-996 

özü : Petrol Ofisi Elâzığ 
Acenteliğine mütedair Elâzığ 
Mebusu Nâzım öztürk'ün tah
rirî sual takriri Hk. 

T. B. M. Meclisi Reisliğine 
Umumi Kâtiplik Kanunlar Müdürlüğü ifadeli 

7 . 1 . 1959 - 7-343 - 2301/9544 sayılı yazıları C: 
Petrol Ofisi Elâzığ Acenteliğinin 1950 sene

sinden beri kimlere verildiğine dair Elâzığ Me
busu Nâzım öztürk tarafından verilen tahrirî 
sual takriri üzerine keyfiyet tetkik ettirilmiştir. 

Petrol Ofisi Umum Müdürlüğünce, vâki ta
lep üzerine her hangi bir şahsa acentelik verilir
ken, acentelik için gerekli şartların müracaat sa
hibinde bulunup bulunmadığı mahallen de ge
rekli tetkikat yaptırılmak suretiyle etraflı şekil
de incelenmekte, bu mevzudaki tetkikatm müra
caat sahibi lehine tahakkuku halinde «Acentalık 
Mukavelenamesi» taraflarca imzalanmak suretiy
le, mukavelede kayıtlı hükümlere göre gerekli 
muamele yapılmaktadır. 

Mukavelenin 35 nci maddesi, Acenta ve Pet-
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rol Ofise, bir ay evvelinden icaıbeden ihbar ya
pılmak kaydiyle mukavelenin feshi hususunda 
yetki vermektedir. 

Ofisin Elâzığ Acentalığı 1946 senesinde ih
das edilmiş ve 4 . IV . 1946 tarihli Mukavele ile 
Mustafa Koloğlu'na verilmiş; bilâhara, 35 nci 
madde gereğince muamele ifa olunarak mukavele 
feshedilmiş ve 1951 yılının 10 ncu ayında Oğuz 
Karazaim'e verilmiştir. 

21 . VII . 1958 tarihine kadar Oğuz Karaza-
im uhdesinde kalan Acentalık, bir ay evvelinden 
icabeden ihbar yapılmak suretiyle mumaileyhten 
alınmış ve 15 . VIII . 1958 tarihli Mukavele ile 
Sanel Kolektif Şirketine verilmiştir. 

Keyfiyet bilgilerine saygıyla arz olunur. 
Ticaret Vekili 

H. Erkmen 

6. — Niğde Mebusu İsmail Güven'in, Niğde 
vilâyet merkezinde inşasına karar verilen iş hanı 
binasının ne zaman ikmal edileceğine dair Baş
vekilden edan sualine İmar ve îskân Vekili Me
deni Berk'ın tahrirî cevabı (7/358) 

T. B. M. Meclisi Riyasetine 
Aşağıdaki sorunun Sayın Başvekil tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini 
hürmetlerimle rica ederim. 

* Niğde Mebusu 
ismail Güven 

Niğde vilâyet merkezinde Vakıflar Müdürlü
ğünce yaptırılmasına karar verilen iş hanı bi
nası inşaatının durdurulması sebebi ile badema 
yapılacaksa ne zaman ikmal edileceğinin yazılı 
olarak cevaplandırıl masını rica ederim. 

T. C. 
İmar ve İskân Vekâleti 24 . 1 . 1959 

Tetkik Heyeti 
Sayı: 7740 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliği Vüksek 
Makamına 

Umumi Kâtiplik : 
7 . 1 . 1959 tarih ve 7 - 358, 2345 - 9646 sayılı 

yazıları karşılığıdır. 
Niğde Mebusu İsmail Güven tarafından, 

Niğde vilâyet merkezinde inşasına karar verilen 
iş ham binasının ne zaman ikmal edileceğine 
dair, tahrirî sual takriri üzerine yapılan incele
me sonunda : 
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Niğde vilâyeti merkezinde Vakıflar Umum 

Müdürlüğünce yaptırılmasına karar verilen, , 
sinema, çarşı ve iş hanı inşaatı 27 . X I . 1957 ta-»i 
rihinde Mütaahhit Fikret Aktan'a 721 443,73 
liraya ihale edilmiştir. î 

İnşaata lüzumlu 50 ton domir mütaahhide ; 
tahsis edilmiş olmasına rağmen mütaahhit i 
14 . X . 1958 tarihinde mukavelenin feshi için ; 
mahkemeye müracaat etmiştir. Muhakeme devam | 
etmektedir. Muhakemenin neticesine göre bir ka- s 
rar verileceğini arz ederim. « I 

Başvekil Namına 
İmar ve İskân Vekili 

M. Berk 

7. — Ankara Mebusu Mehmet Ali Ceritoğ-
lu'nun, Keskin - Kırşehir yolunun bir an evvel 
ikmali hususunda ne düşünüldüğüne dair sua
line Nafıa Vekili Tevfik îleri'nin takriri cevabı 
(7/370) 

24. X I I . 1958 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Rivayetine 

Aşağıdaki sorumun Nafıa Vekili tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletlerini 
saygılarımla rica ederim. 

Ankara Milletvekili 
Mehmet Ali Ceritoğlu 

Ankara vilâyet Nafıa Müdürlüğünce 1952 
senesinde inşasına başlanılan Keskin - Kırşehir 
yolu 6 seneden beri hitam bulmamıştır. Keskin 
kasabasının iktisaden kalkındırılmasına âmil ola
cağı şüphesiz olan mezkûr yolun, karayollarına 
dâhil edilerek bir an evvel ikmali düşünülmekte 
midir? 

T. C. 
Nafıa Vekâleti 27 . I .' 1959 
Hususi Kalem 

Sayı : 59 

T. B. M. Meclisi Reisliğine 
7 . 1 . 1959 gün ve 7 - 370/2361 - 7901 sayılı 

yazılarına karşılık : 
Ankara Mebusu Mehmet Ali Ceritoğlu tara

fından verilen yazılı sual takriri aşağıda cevap
landırılmıştır. | 

Keskin, halen 23 - 000 kilometrelik her mev
sim geçit veren ve Devlet bakımında bulunan 
bir il yolu ile Iğdebeli mevkiinde Devlet yolu- | 
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na ve dolayısiyle Kırşehir'e bağlı bulunmakta
dır. 

Ayrıca Keskin, 20 - 000 Km. si Ankara ve 
25 - 000 Km. si de Kırşehir vilâyeti dâhilinde bu
lunan bir il yolu ile Sofular'da aynı Devlet yo
luna bağlıdır. Keskin - Sofular arasının Ankara 
vilâyeti dahilindeki kısmı muntazam stablize, 
Kırşehir vilâyeti dahilindeki kısmı ise araba yo
lu olup, vilâyet 1958 yılı çalışma programı ge
reğince bu kısım için 4 337,78 lira harcamıştır. 

Adı geçen yolun Devlet yolları arasına alın
ması derpiş edilmiştir. Bütçe imkânlarına göre 
önümüzdeki senelerde ele alınacaktır. 

Saygılarımla arz ederim. 
Nafıa Vekili 

T. îleri 

8. — Adana Mebusu Suphi Baykam'ın, yük
sek tahsil talebesinin okuma ve yaşama şartları
nın kolaylaştırılması için ne gibi hazırlıklar ya
pıldığına dair sualine Maarif Vekili Celâl Yar
dı mcı'nın tahrirî cevabı (7/320) 

6 . V . 1958 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 
Aşağıdaki sorumun sayın Maarif Vekili ta

rafından sözlü olarak cevaplandırılmasına delâ
let buyurulmasmı saygı ile rica ederim. 

Adana Milletvekili 
Dr. Suphi Baykam 

Yüksek tahsil talebesinin okuma ve yaşama 
şartlarının kolaylaştırılması için Hükümet ne 
gibi hazırlıklar yapmaktadır? 

T. B. M. M. 
Umumi Kâtipliği 8 . XII . 1958 

Kanunlar Müdürlüğü 
Çıkan kâğıt No : 1257 

Maarif Vekâletine 
7 . V . 1958 tarih ve 1257 sayılı yazımıza ek

tir : 

Adana Mebusu Suphi Baykam'm, yüksek 
tahsil talebesinin okuma ve yaşama şartlarının 
kolaylaştırılması için ne gibi hazırlıklar yapıl
dığına dair olan şifahi suali, cevap günü olan 
5 . XII . 1958 tarihli 11 nci İnikatta takrir sa
hibi hazır bulunmadığından Dahilî Nizamname
nin 155 nci maddesinin 1 nci fıkrası gereğince, 
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tahrirî cevap talebiyle verilmiş sayılmıştır. 

Saygılanmla. 
T. B. M. M. Reisi 

T. C. 
Maarif Vekâleti 

Talim ve Terbiye Dairesi 
Sayı : 311 - 6/260 

28 .1 .1959 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
7 Mayıs 1958 tarih ve Umumi Kâtiplik Ka

nunlar Müdürlüğü 7-320/1257-4682 sayılı ya
zıları cevabıdır: 

Adana Mebusu Dr. Suphi Baykam tarafın
dan Yüksek Riyasetlerine tevdi ve Vekâletimize 
tevcih edilmiş olup yüksek tahsil talebesinin oku
ma ve yaşama şartlarının kolaylaştırılması için 
Hükümetçe ne gibi hazırlıklar yapıldığı konusu 
ile ilgili bulunan ve gününde bulunmadığı için1 

yazılı sual takriri haline inkilâbeden şifahi sual 
takririne verilen cevap iki nüsha halinde sunul
muştur. 

Keyfiyeti saygı ile arz ederim. 
Maarif Vekili 
C. Yardımcı 

Adana Mebusu Dr. Suphi Baykam'm yazılı soru 
haline inkilâbeden ve yüksek tahsil talebelerinin 
okuma ve yaşama şart lan ile ilgili şifahi sual 
takririne ait cevabi nottur. 

Yüksek tahsil talebelerinin okuma ve yaşama 
şartlarının kolaylaştırılması için Hükümetçe alı
nan tedbirler, sualin muhtevasına göre, iki saf
hada mütalâa olunabilir : 

a) Okuma şartlarını kolaylaştırma bakımın
dan; 

1. Üniversiteler : 
Yurdumuzun muhtelif bölgelerinde üniversi

telerin sayı ve nevilerinin bir program dâhilinde 
artırılması işi, ilmî bir heyet tarafından etüd 
ve tesbit edilmiş, bulunmaktadır. Bir yandan 
gençlere kendi çevrelerinde yüksek tahsil imkânı 
sağlamak, diğer taraftan* üniversiteleri çevrele
rinin kültürel, iktisadi ve içtimai inkişaflarının 
birer mihrakı haline getirmek esasına dayanıla
rak yapılan bu hazırlık çalışmaları', yurdun 
umumi ve mmtakavi ihtiyaç ve imkânları "Ö̂a 
dikkate alınmak suretiyle, peyderpey fiiliyat 
sahasına intikal ettirilmektedir. Bu cümleden 
olarak ve mevcutlara ilâveten Doğu bölgemizde 
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Erzurum'da Atatürk Üniversitesi 17 Kasım 1958 
de tedrisata başlamış bulunmaktadır. 

Trabzon'daki Karadeniz Teknik Üniversitesi
nin kuruluş hazırlıklarına devam olunmaktadır. 

Birleşmiş Milletlerin yardımı ile Ankara 'da 
tesis olunan Orta r Doğu Teknik Üniversitesi 
memlekette bu sahada duyulan geniş ihtiyaca ce
vap verecek bir millî müessese halinde inkişaf 
etmektedir. 

2. Yüksek okullar : 
Üniversiteler dışındaki yüksek okulların sa

yılarının çoğaltılması suretiyle de gençlere muh
telif meslekler istikametinde yüksek tahsil yap
ma imkânı sağlanmaktadır. Bilhassa gündüz ça
lışmak suretiyle hayatlarını kazanmak durumun
da bulunan gençlerimize çalışma saatleri dışında 
yüksek tahsillerine devam etmek imkânını sağ-
lıyan akşam yüksek tahsil müesseselerine ön 
plânda yer verilmektedir. Bu cümleden olarak 
Ankara'da bir (Akşam Yüksek İktisat ve Tica
ret Okulu) faaliyete geçmiştir. İstanbul'da Yıl
dız Teknik Okulu içinde bir (Akşam Mühendis 
Okulu) faaliyete geçmek üzeredir. 

Bundan başka gündüz yüksek tahsil müesse
seleri olarak Eskişehir'de bir (Yüksek İktisat ve 
Ticaret Okulu), ortaokullara öğretmen yetiştir
mek üzere Bursa'da yatılı olarak faaliyete gecen 
(Eğitim Enstitüsü) de bu vadideki hazırlıkla
rımızın bu öğretim yılı içinde alman neticeleri 
olarak zikredilebilir. 

b) Yaşama şartlarını kolaylaştırma bakı
mından; 

1. öğrenci yurtları : 
Mevcut ve vekâletimize bağlı Ankara ve İs

tanbul'daki yüksek öğrenim öğrenci yurtları bi
naları esaslı bir tetkika tâbi tutulmakta ve im
kân nispetinde ıslah ve tevsiine çalışılmaktadır. 
Bu# meyanda İstanbul'da Vezneciler Yurdunun 
üçüncü blokunun inşaatı tamamlanarak bu yıl 
hizmete açılmış ve dördüncü blokun inşası ve it
mamı işi ehemmiyetle ele alınmıştır. İstanbul'da 
Çenberlitaş'ta bir kız yurdunun inşasına da baş
lanmış bulunmaktadır. 

Yüksek öğrenim öğrencilerinin yurt ihtiyacı
nı rasyonel bir hal tarzına bağlamak için İstan
bul'da Vatan caddesinde temin edilen arsa üze-
rİTT-le m<?a edilecek olan büyük.talebe sitesinin 
500 kişilik ilk bolukunun temeli atılmış bulun
maktadır. 
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Ankara'nın bu konudaki ihtiyacı üzerinde 

ehemmiyetle durulmakta ve münasip arsalar te
min edildikçe tahakkuku hazırlıklarına girişil -
inektedir. 

öğrenci yurtları konusu bilhassa yeni üniver
sitelerimizde esaslı olarak ele alınmıştır. Yeni 
üniversitelerin inşaat programlarında gençliğin 
her türlü ihtiyaçlarına cevap verecek tesisler me-
yanında yurt binaları, spor saha ve tesisleri, kü
tüphane, tiyatro ve konser salonları derpiş edil
miş bulunmaktadır. Bugünkü imkânlarımıza gö
re Vekâletimize bağlı yurtlarda 4 370 öğrenci ba
rınmaktadır. 

2. öğrenci bursları: 
öğrencilerin okuma ve yaşama şartlarını ko

laylaştırma bakımından, Vekâletimiz de dâhil ol
duğu halde, muhtelif Devlet daireleri tarafından 
öğrencilere burslar verilmektedir. Bursların 1958 
malî yılı bütçesindeki aksi, 6 milyon lirayı geç
mektedir. Bursların hayat şartlarına nispeten 
uygun bir şekilde artırılmasına, bilindiği gibi, 
gayret edilmektedir. 

öğrencilerin ucuz yemek yiyebilmelerini sağ
lamak için öğrenci kantinlerine üniversite bütçe
lerinden de yardım yapılmaktadır. 1958 malî yı
lında bu yardım 1 milyon liraya yaklaşmıştır. 
Yardım kısmen fakir öğrencilerin iaşe edilmesine 
sarf edilmekte, umumi olarak da yemek fiyatları
nın düşürülmesine müessir olmaktadır. 

Vekâletimiz bütçesine mevzu 100 bin liralık 
bir tahsisat ile muhtaç öğrencilere ilâç temin edil
mekte ve diğer zaruri ihtiyaçlarına karşılık ola
rak nakdî yardımda bulunulmaktadır. Bu tah
sisatın öğrenci derneklerinin de tavassutu ile 
yurtlar idaresi tarafından en zaruri hallere has
rı cihetine gidilmektedir. 

öğrencilerin okuma ve yaşama imkânlarını 
gittikçe müsait bir hale sokmak için alman bu 
tedbirler yanında parasız yatılı olarak okutulan 
yüksek tahsil öğrencileri ile İktisadi Devlet Te
şekküllerince yapılmakta olan müteferrik yardım
lar, muhtelif dış memleketlerle yapılan kültür 
anlaşmalarından faydalanmak suretiyle müteka
biliyet esasına göre yabancı memleketlere öğren
ci gönderilmesi ve bütün bunların dışında yüksek 
tahsil müesseselerinin bütçelere akseden büyük 
rakamlar tutan masrafları, bu suretle bütün öğ
renim kademelerinde olduğu gibi 50 bine yakın 
öğrencisi bulunan yüksek öğrenimin de, çok cüzi 
bâzı harçlar müstesna, meccani olarak takibedile-
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bilmesi, Devletimizin bu konuda ihtiyar ettiği, 
mahalline masruf, fedakârlıkların bariz delilleri
dir. 

Öğrencilerin okuma ve yaşama şartlarını daha 
da kolaylaştırmak için ele alınan konudar arasın
da bir (Talebe Bankası) nın kurulması işi de bu
lunmaktadır. 

Hükümetimiz, Türk gençliğinin en iyi şekilde1 

yetişmesini sağlıyacak her türlü tedbiri almaya 
ve bunları bir program dâhilinde gerçekleştirme
ye ihtimamla devam edecektir. 

9. — Tokad Mebusa Keramettin Gençlerdin, 
Reşadiye ilçesi Elmacık köyü ilkokulu inşasından 
vazgeçildiğinin doğru olup olmadığına dair sua
line Maarif Vekili Celâl Yardımcının tahrirî ce 
vabı (7/274) 

19 . VIII . 1958 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 

Aşağıdaki sorumun Maarif Vekili tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet buyu-
rulmasını saygılarımla rica ederim. 

Tokad Mebusu 
Keramettin Gençler 

Tokad iline bağlı Reşadiye ilçesi Elmacık kö
yüne 1958 yılında bir ilkokul inşaatı programa 
alınmış köy halkı tarafından arsası istimlâk edi
lerek taş ve kumu ihzar edilmiş temelleri kazıl
mış ve ayrıca da muktezi demir ve çimentosu da 
Hükümetçe verilerek mahalline nakledilmiş bu
lunduğu halde, bu okulun inşaatından vazgeçil
diği, nakledilen demir ve çimentonun geri alına
cağı Valilikten bildirilmiş olduğu öğrenilmiştir. 
Sebebi nedir? 

T. C. 
Maarif Vekâleti 

Talim ve Terbiye Dairesi 
Sayı : 311.6/263 

28 . 1 . 1959 

T. B. M. M. Reisliği Yüksek Makamına 
Umumi Kâtipliği Kanunlar Müdürlüğünden 

çıkan 14 Kasım 1958 tarih ve 7 - 274/1811 - 7285 
sayılı yazıları karşılığıdır : 

Reşadiye ilçesi Elmacık köyü ilkokulunun 
inşasından vazgeçildiğinin doğru olup olmadığı
na dair Tokad Mebusu Keramettin Gençler tara
fından verilen tahrirî sual takririne cevap teşkil 
eden notumuzun iki nüshası ilişiktir. 
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Gereğine müsaadelerini derin saygılarımla 

arz ederim. 
Maarif Vekili 
Celâl Yardımcı 

Tökad vilâyetinde 'köy okulları inşaatının, 
1957 yılında emanet yoliyle 'ele alınmasının ka
rarlaştırıldığı, bu karar mucibince ve mevcut 
prensipl'ere göre nüfusu fazla olan okulsuz köy
ler, uzun vadeli sıra cetvellerinden programa it
hal edilirken, diğer taraftan taş, kum, kireç gibi 
inşaat malzemesini temin eden köylerin de, daha 
Çok sayıda okul yaptırılmak gayesiyle, yıllık in
şaat programına alındığı, 

Elmacık köyünün, Reşadiye kazasına ait uzun 
vadeli programın 4 ncü sırasında olmasına rağ
men; köy halkının yukarda açıklanan ilk inşaat 
malzemesini temin 'edeceklerini taahhüt etmele
rinden dolayı burada bir ilkokul yaptırılmasının 
kararlaştırıldığı ve bu gaye ile köye 16 Eylül 
1957 tarihinde maarif idaresi tarafından 4 ton 
çimento ilfe 900 kilo demir gönderildiği, bu ta
rihi takibeden günlerde köylünün taahhüdettiği 
kum, taş ve kireç yardımını yapmadığı, bu se
beple okul temelinin atılamadığı, 

1957 yılında inşaatı başlayıp yarım kalan ve 
dolayısiyle 1958 yılma devreden köy okulları in
şaatının tamamlanması için Elmacık köyüne 
gönderilen çimento ve demirin zaruı^ olarak 
başka bir okula tahsis edildiği, 

Muhitte yapılan tecrübede elde edilen netice
ye göre, bu tarzdaki emanet inşaattan istenil'en 
fayda temin edilemediği cihetle 1958 yılından iti
baren köy okullarının Daimî Encümenden alman 
karara göre ihale suretiyle yapılmasına başlan
dığı, 

Bu esbabı mucibe dolayısiyle, kazasmdaki 
okul yaptırma sırası 4 ncü olan Elmacık köyüne 
ancak sırası gelince bir ilkokul yaptırılabileceği 
Tokad Valiliğinin 22 Kasım 1958 gün ve 6293 
sayılı yazısından anlaşılmıştır. 

*10. — Adana Mebusu Suphi Baykam'm, 
gençlik teşekküllerinin malî sıkıntılarının gide
rilmesi için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair 
sualine Maarif Vekili Celâl Yardımcımın tahrirî 
cevabı (7/319) 

6 . V . 1958 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 
Aşağıdaki sorumun Sayın Maarif Vekili tara-
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fından sözlü olarak cevaplandırılmasına delâlet 
Duyurulmasını saygı ile rica ederim. 

Adana Milletvekili 
Dr. Suphi Baykam 

Gençlik teşekküllerinin içinde bulunduğu 
malî sıkıntıların giderilmesi için tedbirler düşü
nülmekte midir? 

T. B. M. M. 
Umumi Kâtipliği 8 . XII . 1958 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1256 

Maarif Vekâletine 
• 7 . V . 1958 tarih ve 1256 sayılı yazımıza ek

tir : 
Adana Mebusu Suphi Baykam'm, Gençlik 

teşekküllerinin malî sıkıntılarının giderilmesi 
için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair olan 
şifahi suali, cevap günü olan 5 . XII . 1958 ta
rihli 11 nci inikatta takrir sahibi hazır bulun
madığından Dahilî Nizamnamenin 155 nci mad
desinin 1 nci fıkrası gereğince, tahrirî cevap ta
lebiyle verilmiş sayılmıştır. 

Saygılarımla. 
T. B. M. M. Reisi Y. 

t. Kirazoğlu 

T. C. 
Maarif Vekâleti 28 . I . 1959 

Talim ve Terbiye Dairesi 
Sayı : 311-6/262 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
7 Mayıs 1958 tarih ve 7-319/1256-4681 sayılı 

Umumi Kâtiplik Kanunlar Müdürlüğünden çı
kan yazıları karşılığıdır : 

Adana Mebusu Dr. Suphi Baykam taralın
dan Yüksek Riyasetlerine tevdi ve Vekâletimize 
tevcih edilmiş olup, Gençlik teşekküllerinin malî 
sıkıntılarının giderilmesi konusu ile ilgili bulu
nan ve gününde bulunmadığı için yazılı sual 
takriri haline inkilâbeden şifahi sual takririne 

j verilen cevap iki nüsha halinde sunulmuştur. 
I Keyfiyeti saygı ile arz ederim. 

Maarif Vekili 
| • Celâl Yardımcı 

Adana Mebusu Dr. Suphi Baykam'm yazılı sual 
takriri haline inkilâbeden ve Gençlik teşekkül-
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lerinin malî sıkıntılarının giderilmesi ile ilgili 
şifahi sual takririne ait cevabi nottur. 

Memleket içi ve dışı bilim, öğretim ve mes
lek kurumları ile gençlik teşekküllerine yapıla
cak yardım için, bütçenin ilgili maddesinde mev
cut 50 bin liranın takriben yansı öteden beri 
gençlik teşekküllerine tahsis olunmaktadır. 

Bu teşekküller için ayrıca, İktisadi Devlet -
Teşekkülleri ile diğer vekâletlerden de mütefer
rik yardımlar yapılmaktadır. 

Gelecek yıllarda bütçenin ilgili faslına daha 
fazla ödenek koymak imkânı hâsıl olursa bu 
yardımların daha da artacağı tabiîdir. 

11. — Ankara Mebusu Selim Soley'in, /in
kara Dördüncü Kademe Tamirhanesinin doktor 
kadrosuna dair sualine Millî Müdafaa Vekili 
•Eteni Menderesin tahrirî cevabı (7/342) 

17 . XI I . 1958 
T. B. M. M. Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Millî Müdafaa Ve
kili tarai'ından yazılı olarak cevaplaud Tilmasma 
müsaadelerini arz ederim. Ankara Mebusu 

Selim Soley 

Bakanlığa ait Ankara dördüncü kademe ta
mirhanesinde ikisi sivil, biri asker olmak üzere 
üç doktor bulunmasına rağmen, .bunların ilıUsas 
yapmak üzere diğer hastanelerde çalışmakta 
olmaları yüzünden sabalılan saat sekizden sonra 
hasta kabul ötmedikleri ve o saatten itibaren 
asistan oldukları hastanelere gdip ancak ve sa
dece öğle yemeği yemek üzere tamirhaneye gel
dikleri vo .hemen yine ayrıldıkları vâki şikâyet
ten anlaşılmışta. Bu yolda bir müsaade veril-
mişsede (500) e yakın işçi, müstahdem ve memur 
çalıştıran bu müesseseye ayrıca doktor tâyin edi
lecek midir? 

T. a 
M. M. V. 

Hususi Kalem Müdürlüğü 29 . I . 1959 
Ankara.. 

T. B. M. M. Kiyasetine 
• 7 . i . 'J 959 gün ve Kanunlar Müdürlüğü 

7 - •342/2296 - 9531 sayılı yazıya ekli bulunan 
Ankara Mebusu Selim Soley'in, yazdı sorusu ce
vabın.n ilişikte sunulduğunu arz ederim. 

Millî Müdafaa Vekil: 
E, Menderes 
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Ankara Mebusu Selim Soley'in, Ankara Dör
düncü Kademe Tamirhanesinin doktor kadro

suna dair yazılı sorusuna cevaptır 

Ankara Dördüncü Kademe Tamirhanesin
de halen üç sivil tabip bulunmaktadır. Asker 
tabip yoktur. 

Görevleri, Tamirhane Müdürlüğünce tanzim 
edilen plân ve program dâhilinde harfiyen ta
kip ve tatbik edilmektedir. 

ve civarım. bulunan 
ve subaylariyle tamirhane işçilerinin muayene 
YO tedavileri, işçi ailelerinden ve kendilerinden 
ev hastalarının gece gündüz muayene ve te
davileridir. 

Vî:-;!ta';:r her sabah 7.45 te başlıyarak 9.-'5 v. 
kadar devam etmektedir. Vizita saatleri hari
cinde müracaatlerden âcil olanlar müstesı.i 
diğerleri teknik müdür ve tamirhane müdür
lüğünün malûm atiyle olur. (İşi bırakmamaları 
için.) Böylelikle vizitalar iş zamanında da ser
bestli* 

Tabipler arasında geceleri de ev aile ve işçi 
hastaları için nöbet mevcuttur. Bu görevden 
ayrıca ücret almazlar. 

Üç tabipten biri kadın hastalıkları müte
hassısı. olup 40 lira asli maaşlıdır. Diğerleri 
235, 207 kuruş gibi saat ücretli1 olup inallar
dan biri çocuk hastalıkları mütehassısı ve di
ğeri de pratisyen tabibidir. Anlaşma günde 
altı sa.at mesaidir. Pratisyen tabip günlük me
saisi halicinde olanını tamirhane müdürünün 
malûmatı altında asistanlığa devam etmektedir. 

Ücretli tabipler puvantaj esasına göre iş
çiler gibi saat ücretleri alırlar. 

Mevcut üç tabip bugünkü işçi mevcudu ve 
diğer personel için kâfi görülmektedir. Askerî 
tabip verilin esi düşünülmemektedir, 

12. —- Çorum Mebusu Fevzi Hacırecepoğlu'-
nun, Çorum'da açılması kararlaştırılan askerî 
okulun inşaatına hangi tarihte başlanacağına dair 
sualine Millî Müdafaa Vekili E t em Menderes'in 
tahrirî cevabı (7/313) 

27 . XI . 1958 
T. B. M. M. Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Millî Müdafaa 
Vekili tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masını saygiyle rica ederim. Corum Mebusu 

Fevzi Haeneceuoğlu 
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Çorum'da açılması kararlaştırılan askerî oku

lun : 
a) inşaatına hangi tarihte başlanacak ve 

hangi tarihte bitirilecektir? 
b) Bu okulun inşası için 1959 malî yılı büt

çesinden ne kadar tahsisat ayrılmıştır? 

T. C. 
M. M. V. 29 .1.1959 

Hususi Kalem Müdürlüğü 
Ankara 
Sayı : 2 

T. B. M. M. Riyasetine 
3 . XİI . 1958 gün ve Kanunlar Müdürlüğü 

7-313, 2144/9037 sayılı yazıya ekli bulunan 
Çorum Mebusu Fevzi Haeırecepoğlu'nun yazılı 
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sorusu cevabının ilişikte sunulduğunu arz ede
rim. 

Millî Müdafaa Vekili 
Etem Menderes 

Çorum Mebusu Fevzi Haeırecepoğlu'nun, 
Çorum'da açılması kararlaştırılan Astsubay 
Okulu hakkındaki yazılı sorusuna cevaptır. 

Merzifon Astsubay Okulunun yarısı Çorum'a 
nakledilecektir. Bu maksatla, Çorum'da mevcut 
ve seferî gereç deposu olarak kullanılan bina
ların bir kısmı 1958 malî yılında temin edilen 
7$ 220 lira sarfı ile onarılmıştır. 

1959 malî yılında da kışla binasının tamire 
muhtaç kısmının 6771 sayılı Kanuna göre elde 
edilecek ödeneklerle tamiri yapıldıktan sonra 
okulun intikal işi sağlanacaktır. 

m ıı 
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Devlet Şûrası Kanununa ek 2 . IV . 1956 tarihli ve 6716 sayılı Kanunun birinci maddesine bağlı 

cetvelin değiştirilmesi hakkındaki Kanuna verilen reylerin neticesi 
(Kamın kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Kâzım Bozdoğan 
llamza Eroğlu 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Kararnüftüoğlu 
Saim Karaöı.ucrlioğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepıııar 
Ali Mentcşoğlu 
Hamdi öner 

" Rıza Tekeli 
ADIYAMAN 

Sait Ağar 
Ali Yaşar 
AFYON KARAHÎSAR 
Rıza Çerçel 
Arif Dcmirer 
Orhan Kökten 
Necati Topcuoğlu 
Orhan Uygun 
Mıırad Âli Ülgcn 

AĞRI 
ITalis öztürk 
Şeref Saraçoğlu 
Celâl Yardımcı 
Selim Yatağan 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Kemal Eren 
ilâm i t Koray 
İsmet Olsmc, 

* Hüseyin özbny 
ANKARA 

Osman Alişîroğlu 
Nuri Ciritoğlu 

A za adedi : 610 
Rey verenler : 320 

Kabul edenler : 318 
Reddedenler : 1 
Müstenkifler : 1 

Reye iştirak etmiyenler : 275 
Münhal mebusluklar ) 5 

[Kabul edenler] 
Übeyde Elli 
Halil Sezai Erkut 
İbrahim İmirzalıoglu 
İsmail İnan 
İbrahim Saffet Omay 
llyas Seçkin 
Hasan Tez 
Ahmet Üstün 

ANTALYA 
Mehmet Ak 
Attilâ Konuk 
Ahmet Tokuş 

ARTVİN 
Mecit Bumin 
Eyüp Doğan 

AYDIN 
Necati Celim 
Namık Gedik 
Nail Oeveci 
Piraye Levent 
Etem Menderes 
Ekrem Torunhı 
Cevat. Ülkü 

BALIKESİR 
Vacid A sen a 
Esat Budakoğlu 
Halil tmre 
Mücteba Iştın 

.Ahmet Kocabıyıkoğlu 
'Sırrı Yi re alı 
Sıtkı Yıroalı 

BİLECİK 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 
Ekrem Yıldız 

BİTLİS 
Selâhattin inan 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 
İhsan Gülez 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Osman Eroğlu 

BURSA 
Agâh Erozan 
Sadettin Karacabey 
Salâhaddin Karacagil 
Recep Kırım 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 
Nurullah İhsan Tolon 
Hilâl Ülman 
Kenan Yılmaz 

ÇANAKKALE 
N. Fuad Alpkartal 
Nuri Togay 
Fatin Rüştü Zorlu 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoglu 
A. Kemal Barlas 
Naşı t Fırat 
Ethem Yalçmalp 

ÇORUM 
Sedat Baran 
M. Kemal Biberoglu 
Ali Dedekargmoğlu 
Yakup Oiirsel 
Cevat Köstekçi 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Kemâl Terzioğlu 

| DENİZLİ 
Baha Akşit 
Turan Bahadır 
Ali Çobanoğlu 
İsmail Iladımlıoğlu 
Ali Rıza Karaca 
Osman Ongan 
A. Ilamdi Sancar 
Refet Tavashoğlu 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Tahsin Cahit Çubukçu 
Sezai Dem i ray 
Hüseyin Ülkü 

EDİRNE 
Sabahattin Parsoy 
Mükerrem Sarol 

ELAZIĞ 
Mustafa Altındoğan 
Celâl Dora 
Ilürrem Müftigil 
Nâzım öztürk 

ERZİNCAN 
Nusret Safa Coşkun 
Âdil Sagıroglu 
Hüseyin Şahin 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Rıfkı Salim Burçak 
Sabri Erduman 
Şevki Erker 
Sait Kantarel 
Hasan Nıımanoğlu 
Münip özer 
Rıza Topcuofflu 
Mustafa Zeren 
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ESKİŞEHİR 
Halil Akkurt 
Hasan Polatkan 
Hicri Sez§n 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZlANTEB 
ihsan Daî 
Bahadır Dülger 
Samih İnal 
Ali Ocak 
Nedim ökmen 

GİRESUN 
Hayrettin Erkmen 
Mustafa Hemiş 
Tahsin inanç 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 

GÜMÜŞANE 
Necmettin Coşar 
Nihat Sargın alp 

HATAY 
Rifat Bahadır 
Ali Şelhum Devrim 

Jîâsan İkiz 
Ömer Fevzi Reşa 

İÇEL 
Rüştü Çetin 
Sami Göknar 
Yakup Karabulut 
Refik Koraltan 

İSPARTA 
Ali Lâtifaoğlu 
Ham di Ongun 
Tevfik Tığlı, 

İSTANBUL 
tsak Altabev 
Nazmi Ataç 
Muhlis Erden er 
Aleksandros Hacopulos 
Hadi Hüsman 
Enver Kaya 
Lııtfi Kırdar 
Nizamettin Kırşan 
Adnan Menderes 
Nihat Halûk Pepeyi 
ibrahim Sevel 
Mı snrdiç Şellefyan 
Zakar Tarver 
Nazlı Tlabar 
Necmi Nuri Yücel 
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İZMİR 

Abdullah Aker 
Behzat Bilgin 
Muammer Çavuşoğlu 
Selim Ragıp Emeç 
Sadık Giz 
Necdet Incekara 
Nuriye Pınar 
Kemal Serdaroğlu 
ilhan Sipahioğlu 
Vamık Tayşi 

KARS 
Kemal Güven 
Mehmet Hazer 
Rasim ilker 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Basri Aktaş 
Nâzım Batur 
Hilmi Dura 
Şükrü Esen 
Münif tslâmoğlu 
Hadi Tan 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Ömer Başeğmez 
Kâmil Gündeş 
Servet Hacıpaşaoğlu 
ibrahim Kirazoğlu 
Hakkı Kurmel 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mehmet Ali Ceylân 

KIRŞEHİR 
Osman Cnnatan 
Fazıl Yalçın 

KOCAELİ 
Cemal Tüzün 
Nüzhet Un a t 

KONYA 
îshak Avni Akdağ 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Reyhan Gökmenoğlu 
Muhittin Güzelkılınç 
Tarık Kozbek 
Himmet ölçmen 
Sabahattin Sayın 
Sami Soylu 
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KÜTAHYA 

Kemal Özer 
Emin Topaler 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
ismet inönü 
Mehmet Kartal 
Kâmil Sürenkök 
Tevfik Ünsalan 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Sezai Akdağ 
Selim Akis 
Nebil Sadi Altuğ 
Hikmet Bay ı r 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Cemil Şener 

MARAŞ 
Kemal Aksüyek 
Nusret Durakbaşa 
Hasan Fehmi Evliya 
Halil Gürün 
Mehmet Şişman^ 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Vahap Dizdaroğlu 
Şevket Dursun 
Halim Kermooğlu 
Hasan Reşit Tankut 
Selim Telliağaoğlu 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Nuri özsan 
Sadi Pekin 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Şefik Çağlayan 
Giyasettin Emre 

NEVŞEHİR 
Necmeddin önder 
Zihni Ün er 

NÎGDE 
Medeni Berk 
Asım Eren * 
Rifat Gürsoy 
ismail Güven 
Vedat Mengi 
Şefik Refik Soyer 

ORDU 
Ferda Gfsley 
Zeki Kumrulu 
Arif Hikmet Onat 
Kahraman Sağra 
Atıf Topaloğlu • 

RİZE 
izzet Akçal 
Mehmet Fahri Mete 
Muzaffer önal 

SAKARYA 
Nüzhet Akın 
Hamdi Başak 
Selâmi Dinçer 
Ilamza Osman Erkan 
Rifat Kadızade 
Nusret Kirişoioğlu 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Necmettin Doğuyıldızı 
Tevfik ileri 
Asaf Saraçoğlu 
Nüzhet Ulusoy 

SÎÎRD 
Mehmet Daim Süalp 
Fikri Şendur 

SlNOB 
Nusret Kuruoğlu 
Hamdi Özkan 
Mahmut Pınar 
Server Somuncuoğlu 

SİVAS 
nalim Atcşalp 
Rahmi Çel tekli 
Nüzhet Çubukçu 
Hasan Değer 
Edip îmer 
Ahmet Kangal 
Şinasi Moran 
Süleyman özsever 
Nazmi Yaraş 

TEKİRDAĞ 
Zeki Erataman 
Hasan Gurkan 

TOKAD 
Faruk Ayanoğlu 
Sıtkı Eken 
Mustafa Lâtifoğlu 
Reşit önder 
Bekir Şeyoğlu 

- 7 0 5 



Rıza Ulusoy 
Dâniş Yurdakul 

TRABZON 
Halûk Çulha 
Sabri Dilek 
Mahmut Goloğlu 
Fikri Karanis 
ismail Şener 
M. Reşit Tarakçıoğlu 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Hızır Aydın 

î : 31 80.1 
Arslan Bora 

ÜRFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
M. Yaşar Alhas 
E. Mahmut Karakurt 
Abdurrahman Odabaşı 
Ömer Yüksel 

UŞAK 
Adnan Çalıkoğlu 

. 1959 O : 1 
VAN 

Abdülvahap Altmkay-
nak 
Tevfik Doğuışıker 
Sait Erdinç 
Ferid Melen 

YOZGAD 
Talât Alpay 
Mahmut Ataman 
Atıf Benderlioğlu 
Sefer Eronat 
ö . Lûtfi Erzurumluoğlu 

Numan Kurban 
Fuad Nizamoğlu 
Nazım Tanıl 

ZONGULDAK 
Abdullah Akın 
Sebati Ataman 
Cemal Zühtü Aysan 
Suat Başol 
Tahir öktem 
Necati Tanyolaç 
Hulusi Timur 

[Reddedenler]; 
ANKARA 

Muammer Akpınar 

[Müstenkifler] 
ADANA 

Kemal Sarıibrahimoğlu 

[Beye iştirak etmiy enler] 
ADANA 

Nevzat Arman 
Suphi Bay kam 
M. Yılmaz Mete 
Kemal Satır 
Turgut Yeğen ağa. 

ADIYAMAN 
Gani Gürsoy 
Şefik San 
Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
Kemal Ozçoban 
Mustafa öztürk 
Osman Talu 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Nazif i Şerif Nabel 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Hüseyin Balık 
Faik Ahmed Barutçu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Fuat Börekçi 

Mehmet Ali Ceritoğlu 
Recep Dengin 
Avni Doğan 
Bülent Ecevit 
Selim Soley 
Mustafa Yeşil 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
Sadık Erdem 
Burhanettin Onat 
Adnan Selekler 
ibrahim Subaşı 
Yaşar Yazıcı 

ARTVİN 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Yaşar Gümüşel 

AYDIN 
Fethi Batur 
Hüsamettin Coşkun 
Nihat îyriboz 

BALIKESİR 
Muzaffer Emiroğlu 
Mekki Said Esen 
Ali İleri 
Arif Kalıpsızoğlu 

Faik Ocak 
Fuat Onat 
M. Halûk Timurtaş 
Muharrem Tuncay 

BİLECİK 
Ertuğrul Çolak 
Mehmet Erdem 
Şevki Hasırcı 

BİNGÖL 
Sait Göker 

BİTLİS 
Nusrettin Barut. 
Rifat Bingöl 

BOLÜ 
Servet Bilir 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 
Mahmut Güçbilmeîs 
Kadir Kocaeli 
Nezih Tütüneüoğlu 

BURDUR 
Behçet Kayaalp 
Âlim Sipahi 

BURSA 
Necdet Azak 

Hüseyin Bayrı 
Müfit Erkuyumcu 
Mazlum Kayalar 
Yekta Teksel 

ÇANAKKALE 
Halim Alyot (1.) 
Emin Kalafat 
Ahmet Hamdi Sezen 
Servet Sezgin 
Nahit Urai 

ÇANKIRI 
Ferhan Arkan 
Kâmil Tabak 

ÇORUM 
Hamdi Bulgurlu 
Kemal Erdem 
Fevzi Haeırecepoğlu 

DENİZLİ 
Mehmet Karasan 

DİYARBAKIR 
Nuri Onur 
Kâmil Tayşi 
Hâmid Zülfü Tigrel 
Halil Turgut 
Mehmed Hüsrev Ünal 
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EDÎRNB, 
Rasih Gürkan / 
Nurettin Manyas 
Rükneddin Nasuhioğlu 

ELÂZIĞ 
Fahri Karakaya 
İsmail Hakkı Talay 

ERZİNCAN 
Rauf Bayındır 
Cemal Işık 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Abdülkadir Eryurt 
Mehmet Eyüboğlu 
Melik Fırat 
Fethullah Taşkesenli-
oğlu 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Mustafa Çürük 
Hamit Dedelek 
Abidin Potuoğlu 

GAZtANTEB 
Ekrem Cenani 
Süleyman Kuranel 
Cevdet San 
Ali Şahin 
Salâhattin Ünlü 

GÎRESUN 
Sadık Altıncan (I.) 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 

Sabahattin Kadirbeyoğlu 
Avni Karaman 
Hüsrev Polat 

HAKKARİ 
Übeydullah Seven 

HATAY 
ihsan Ada 
Ahsen Aral 
izzettin Çilli (I.) 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
inayet Mursaloğlu 

İÇEL 
Mehmet Dölek 
Hüseyin Fırat 
ibrahim Gürgen 

1 : 3 1 3a.1 
Hidayet Sinanoğlu 
Niyazi Soydan 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 

İSTANBUL 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Arslan Nihad Bekdik 
Ali Fuad Cebesoy 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Sedat Çetintaş 
Selim Erengil 
Hüsamettin Giray 
Ayşe Günel 
Rüştü Güneri 
Mehmet Gürpınar 
M. Faruk Gürtunca 
Ali Harputlu 
Mucip Kemalyeri 
Mithat PeMn 
Celâl Ramazanoğ^u 
Yusuf Salman (I.) 
Nizamettin Âli Sav 
Necla Tekinel 
Fahrettin Ulaş 
Nuri Yamut (I.) 
Tahsin Yazıcı 
Hristaki Yoannidis* 
Mahmut Yüksel 

İZMİR 
Sebatı Acun 
Danyal Akbel 
Selâhattin Akçiçek 
Perihan Anburun 
Enver Dündar Başar 
Necdet Davran 
Osman Kapani 
Ekmel Kavur 
Rauf Onursal 

|*Fevzi Uçaner 
Behçet Uz 
Ahmet Ünal 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Şemsettin Ataman 
Hasan Erdoğan 
Turgut Göle 
Behram öcal 

.1959 0 : 1 
İbrahim Us 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Zeki Cemal Bakiçelebi-
oğlu 
Süleyman Çağlar 
Ali Gözlük 

KAYSERİ 
Ebubekir Develioğlu 
Osman Kavuncu 
Ali Rıza Kılıçkale 
Fahri Köşkeroğlu . 
Durdu Turan 

KIRKLARELİ 
Sıtkı Pekkip 
Avni Sakman 

r Dündar Tekand 
Hüsnü Yaman 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Hayri Çopuroğlu 

KOCAELİ 
Ömer Cebeci 
Dursun Erol 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Hamdi Ragıp Atademir 
Mustafa Bağrıaçık 
Osman Bibioğlu 
Ali Saim Kaymak 
Hulki Âmil Keymen 
Ahmet Koyuncu ' 
Halil özyörük 
Mustafa Runyun 
Ömer Şeker 
Nafiz Tahralı 

KÜTAHYA 
Mehmet Diler 
ibrahim Gerineyanoğlu 
Ahmet ihsan Gürsoy 
irfan Haznedar 
S. Sururi Nasuhoğlu 
Muhittin özkefeli (I.) 

MALATYA" 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 
Mehmet Zeki Tulunay 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Atıf Akın 
Semi Ergin 
Nafiz Kör ez 
Sudi Mıhçıoğlu 
Orhan Ocakoğlu 
Cevdet özgirgin 
İhsan Yalkın 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Hilmi Soydan 
Emin Soysal 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Burhan Belge 
Zeyyat Mandalinci 
Turgut Topaloğiu 

MUŞ 
Zeki Dede 

NEVŞEHİR 
Hasan Hayati Ülkün 
Münib Hayri Ürgüblü 

NİĞDE 
Ali Gürün 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Münir Ekşi 
Şevket Koksal 
Muammer Tekin s 

Hüsrev Yürür 
RİZE 

Hüseyin Agun 
Osman Kavrakoğlu 
Ahmet Morgil 

SAKARYA 
Tacettin Barış 
Baha Hım 

SAMSUN 
Naci Berkman 
Salim Çonoğlu 
Abdullah Eker 
Ömer Güriş 
Abdullah Keleşoğlu 
Fikri Şen 
Hamdi Tekay 
Ferid Tüzel, 
Şükrü Uluçay 
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SÎÎRD 

Suat Bcdük 
Baki Erden 
Veysi Oran 

SÎNOB 
Ömer özen 
Muharrem Tansel 

SÎVAS 
Turhan Feyzioğlu 
Necati îîter 
Kâmil Kırıkoğhı 

Ankara 5 

Artvin 1 

Aydın 1 

t : $1 3fo.l 
Yalçın Kocabay 
Cemil özcan 
Ahmet Yılmaz 

TEKİRDAĞ 
Nurettin Aknoz 
Ali Çakır 
İsmail özdoyuran 
Ahmet Paker 

TOKAD 
Keramettin Gençler (î.) 
Ahmet îspirli 
Şahap Kitapçı 

.t959 0 : 1 
TRABZON 

Selâhattin Karayavuz 
d.) 
0. Nuri Lermioğlu 
Hasan Polat 
Salih Zeki Ramoğlu 
Pertev Sanaç 

TUNCELİ 
Fethi ülkü 

URFA 
Aziz Gökkan 

{Münhal mebusluklar] 
Bursa 1 

Edirne 1 

istanbul 1 

Kocaeli 1 

Konya 1 

Muğla 1 

I. Etem Karakapıci 
Abdullah Köksel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Rıza Salıcı 
Avni Ural 

ZONGULDAK 
Necati Diken 
Ali Kaya 
Mustafa Saraç 
Hüseyin Ulus 
Avni Yurdabayrak 

Van 1 
Yozgad 1 

15 
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T. B. M. M. Matbaası 



S. SAYISI : 39 
Umumi Hayata müessir âfetler dolayısiyle alınacak tedbirlerle 
yapılacak yardımlara dair kanun lâyihası ile Çanları Mebusu Ferhan 
Arkan ve 5 arkadaşının, Çankırı vilâyetinde sel baskını dolayısiyle 
vukua gelmiş olan zararların giderilmesi, Kırşehir Mebusu Hayri 
Çopuroğlu ve 2 arkadaşının, Kırşehir vilâyetinde sel baskını 
dolayısiyle vukua gelmiş olan zararların telâfisi hakkında kanun 
teklifi ve Muvakkat Encümen mazbatası (1/213,1/185,2/192) 

Umumi hayata müessir âfetler dolayısiyle alınacak tedbirlerle yapılacak yardımlara dair kanun 
layihası (1/213) 

f. C. 
Başvekâlet İ6 . VI . 1958 

Kanunlar ye Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 71-746/1981 

Ttirkiye Büyük Mület Meclisi Yüksek Reisliğine 

imar ve iskân Vekâletince hasırlanan ve Yüksek Meclise takdimi icra Vekilleri Heyetince 
12 . VI . 1958 tarihinde kararlaştırılan umumi hayata müessir âfetler dolayısiyle alınacak tedbir
lerle sapılacak yardımlara dair, kanun lâyihasının, esbabı mucibesi ile birlikte, sunulduğunu saygı
larımla arz ederim. 

Başvelçil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE 

Memleketimiz öteden beri zaman, zaman zelzele, su baskını, yer kayması ve yangın gibi menşei 
muhtelif âfetlene mâruz kalmakta ve bu yüzden birçok can ve mal kayıplarına uğramış bulunmak
tadır. 

Bu âfetler dolayısiyle vukua gelen zararları karşılamak üzere, muhtelif tarihlerde kanunlar tedvin 
edilmiş ve mâruz kalman zararların, imkân dairesinde telâfisinle çalışılmıştır. 

Ancak mevcut kanunlar hemen hemen vukubulmuş hâdiselere ait ve münhasır oldukları cihetle ye
niden vukubulacak âfetlere tatbikler! mümkün olamamakta ve her âflet için yeni bir kanun tedvini 
zarureti hâsıl olmakta ve bu ise zaman kaybına ve binnetice afetzedelere yardımın zamanında yetiş
mesine imkân vermemektedir. 

Bu itibarla yurtta bugünle kadar vukubulmuş olan âfetlerden ve 'bunlar dolayısiyle tedvin olu
nan kanunlardan ve bu arada tatbikattaki müşahedelerden mülhem olarak, vukubulacak âfetlerden 
mütevellit zararların' tehvin ve telâfisini istihdaf teden umumi hükümleri muhtevi işbu kanun lâyi
hası hazırlanmış bulunmaktadır, 

fitvre . XI 
içtima : 2 



Çankırı mebusları Ferhan Arkan ve 5 arkadaşının Çankırı vilâyetinde sel baskını dolayMyle 
vukua gelmiş olan zararların giderilmesi hakkında kanun teklifi (2/185) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksekkiyasetine 

Sel felâketi neticesinde Çankırı vilâyetinde vukua gelmiş olan hasarların telâfisi ve gerekli ted
birlerin alınması için hazırladığımız kanun teklifini ve bu teklife ait esbabı mueibeyi ekli olarak 
sunuyoruz. 

Durumun Çok âcil tedbirlere ihtiyaç göstermesi ve Büyük Meclisin de yakında tatile girmedi 
ihtimali, teklifimizin ivedilik Ve öncelikle görüşülmesini icabettirmektedir. 

Gereğinin yapılmasını saygılarımızla rica ederiz. 28 . V .1958 

Çankırı Mebusu Çankırı Mebusu Çankırı Mebusu Çankırı Mebusu 
F. Arkan N. Fırat D. Akçaoğlu K. Tabak 

Çankırı Mebusu Çankırı Mebusu ' ' •'••'• 
K. Barlas - : ;İJ. Yalçınalp 

ESBABI MUCİBE 

Çankırı vilâyeti ve civarı kuruluş itibariyle sel yatakları kenarında bulunduğundan zaman 
zaman su baskınlarına mâruz kalmıştır. Bu su baskınları bilhassa son zamanlarda daha da sık 
vukua gelmekte ve yapmış olduğu tahribat ve hasar miktarı da her sefer artmaktadır. Bilhassa; 
30 . VIII . 1957, 15 . V . 1958 ve 24 . V . 1958'tarîhlernl'de vukua gelen sel baskınları memle
ket için çok büyük zararlar tevlidetmiştir. 

24 . V . 1958 tarihinde vukua gelen son su baskınının her türlü tasavvurun dışında, şehri Ve 
şehir civarında bulunan Korgun nahiyesi ile bu nahiyeye bağlı bir kısım köylerde pek büyük mik
yasta zararlar tevlidetmiştir. Sel baskınının husule getirdiği çeşitli zararlar şöyle hulâsa edile
bilir : 

1. Vilâyet merkezinde 20, köylerde 30 kadar ev yıkılmış olup, merkezde 300, köylerde de aynı 
miktara yakın ev de oturulmaz hale gelmiştir. Kaldı ki; Çankırı vilâyeti birinci derecede zelzele 
mmtakası olarak kabul edilmiş bulunduğundan mesken durumunun arz ettiği tehlikeli vaziyet 
açık olarak anlaşılmaktadır. 

2. Sel baskını dolayısiyle , gerek şehirde ve gerekse köylerde birçok ev «şyaşıhasara uğramış 
ve kaybolmuştur. Büyük bir kısmını memur ve. dar gelirli vatandaşların teşkil ettiği bu bölge 
halkının ev eşyasından dolayı olan zararları da mühimdir. 

3. Sel.baskını şehir civarındaki ve köylerdeki ekili tarlaları, bostanları, meyva bahçelerini, 
bağları ve meraları tamamen tahribetmiştir? Birçok yerler-büyük kalınlıkta kum ve çakıl, hattâ 
kaya yığınları altında kaldığı gibi bir kısım yerler de ekili arazi vasfını kaybetmiştir. 

4. Köylerdeki hayvan kayıpları da büyüktür, muhtelif cinste 10 000 baş, hayvanın kaybolduğu 
tahmin edilmektedir, • , , . . . . • ; , - . , . 

5. Sel felâketine mâruz kalan köyler bilhassa Önümüzdeki günlerde % açlık: tehlikesiyle karşıla
şacaklardır. Bu tehlikenin bir, an evvel giderilmesi zaruridir. 

Yukardan beri verdiğimiz izahat şu anda ancak görülebilen hususların ifadesine matuf olup 
bunun dışında sel baskını sebebiyle tahassul edecek birçok neticeler de olacaktır, 

Bu büyük felâketin tevlidettiği hasarın mahallî idarelerce yardım, teşekkülleri ye komitele-
rince telâfisi imkânsızdır. Hükümetin muhakkak yardım mevzuunu ön plâna alması zaruridir." 

(S. Sayısı : 39 ) 
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Esasen daha evvel vukua gelmiş olan Eskişehir su baskını, Erzincan ve Fethiye zelzeleleri, 

Gerze yangını gibi felâketler neticesinde tahassul etmiş olan zararların telâfisinin ancak, Hükü
met yardımı ile olabileceği anlaşılmış bulunmakta olup bu mevzular kanun halinde tedvin edilmiş
tir. Bugün Çankırı vilâyetinde de aynı durum mevcut bulunduğuna göre zararların kanun yo-
liyle telâfisi cihetine gidilmesi gayet yerinde olacaktır. 

izah ettiğimiz bu durum, teklif ettiğimiz kanunun çok yerinde olduğunu gösterdiği gibi va
ziyetin çok sıkışık olması ve tedbirlerin bir an önce alınması için de, teklifimizin ivedilik ve ön
celikle görüşülmesini icabettirmektedir. 

ÇANKIRI MEBUSU FERHAN ARKAN VE 5 
ARKADAŞININ TEKLÎFÎ 

Çankırı vilâyetinde &el baskım dolayısiyle vukua 
gelmiş olan zararların giderilmesi hakkında 

Kanun 

MADDE 1. — Çankırı vilâyetinde sel bas
kını dolayısiyle vukua gelmiş olan zararların 
giderilmesi için (40 000 000) liraya kadar sar
fiyat yapmaya Hükümet yetkilidir. 

MADDE 2. — Bu tahsisat, Çankırı şehrinin 
iskân durumunun tesbiti ve tesbit edilecek esas
lar dairesinde mesken inşası, sel baskınından 
zarar gören köylülerin topraklarının yeniden 
ekilebilir bir hale getirilmesi ve bunların bir 
an önce müstahsil vaziyete sokulması için ge
rekli tedbirlerin alınması, hayvan kayıplarının, 
menkul mal zararlarının telâfisi ve diğer tesbit 
edilecek hususların giderilmesi için sarf edilir. 

MADDE 3. — Tahsisat alâkalı vekaletlerce 
hazırlanacak bir yönetmelik gereğince sarf edi
lir. 

MADDE 4. — işbu tahsisat Dahiliye, İmar 
ve iskân, Ziraat ve Nafıa "Vekâleti bütçelerin
de ayrı birer fasıllarda lüzumlu miktarlarda 
gösterilir. 

MADDE 5. —. Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

MADDE 6. — Bu kanunu icra Vekilleri He
yeti yürütür. 

(S. Sayısı : 39 ) 
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Kırşehir Mebusu Hayri Çopuroğlu ve 2 arkadaşının, Kırşehir vilâyetinde sel baskını dolayısiyle 

vukua gelmiş olan zararların telâfisi hakkında kanun teklifi (2/192) 

v V " : Tu" ' -••'-•••••- 3. VI .1958 

' . , s T. B. Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Ankara 

29 . V . 1958 Perşembe günü Kırşehir'e yağan şiddetli yağmurlar neticesi vukua gelen sel baskı
nı dolayısiyle Kırşehir vilâyetinde bilhassa merkez kazasına bağlı Kızılcaköy, örcün ve Helvacılar 
köylerinde meydana gelmiş hasarın telâfisi ve gerekli tedbirlerin alınması için hazırladığımız kanun 
teklifi ve bu teklife ait esbabı mucibeyi ekli olarak sunuyoruz, 

Mevcut durumun çok âcil tedbirlere ihtiyaç göstermesi ve Büyük M. Meclisinin de yakında tatile 
girmesi ihtimali bulunması dolayısiyle teklifimizin ivedilik ve Öncelikle görüşülmesini icabettirmek-
tedir. 

Gereğinin yapılmasını saygılarımızla arz ve teklif ederiz. 

Kırşehir Mebusu ' Kırşehir Mebusu Kırşehir Mebusu 
H. Çopuroğlu F. Yalçın O. Canatan 

KANUN TEKLİFİMİZİN ESBABI MUClBESİ 

29 . V . 1958 Perşembe günü saat 15 raddelerinde başlıyan şiddetli ve sağanak halindeki yağmur
lar Kırşehir ve havalisinde büyük zararlara sebebiyet veren sel baskınları tevlidetmiştir. 

Bu sel baskınından en ziyade zarar gören Kızılcaköy, örcün ve Helvacılar köyleri coğrafi kuru
luşları itibariyle birkaç kilometre devam eden ve daima bu nevi sel baskınlarına hedef olabilecek 
büyük sel yataklarının üzerinde ve etrafında kâindirler. Bu köyler halkının ve Kılıçözü çayının iki 
tarafında meskûn bulunan veya arazisi olan vatandaşların geçimi buradaki ufak fakat verimli ve kıy
met itibariyle yüksek bağ ve bahçe ziraatine bağlı bulunmakta ve bu araziden yapılan istihsal Kır
şehir ve havalisinin sebze ve mey va ihtiyacını karşılamakta idi. 

iktisadi ve coğrafi durumu yukarda arz edilen bu köy ve bahçelerde, sel baskını, Hükümetin yar
dımı olmaksızın, telâfisi imkânsız büyük zararlara sebebiyet vermiş bulunmaktadır. 

Ezcümle : 
1. ilk baskında 54 ev tamamen yıkılmış ve 160 ev oturulmaz hale gelmiştir. Ancak, sonradan 

yağan yağmurlar ve ilk hasarın tesiriyle bugüne kadar birçok evlerin de yıkıldığı görülmektedir. 
Coğrafi durumu belirtilen bu köylerden geçen sel, yatağını tamamen kum ve çakıllarla doldur

muş olduğundan, bundan sonra husule gelecek ufak bir fezeyan, ilkine nazaran yüksekte kalan evleri 
dahi tahribedecektir. Kaldı ki, Kırşehir ikinci sınıf zelzele mmtakasıdır. Sel münasebetiyle temel
leri ıslanmış ve gevşemiş bulunan evler yapı' malzemesi olarak da kerpiç ve çamurdan inşa edilmiş 
olduğundan bu evlerde oturanların can ve mal emniyetini tehidedeceğı aşikârdır. 

2. Yıkılan ve kısmen hasara uğrıyan evlerle birlikte vatandaşlar menkul eşya bakımından bü
yük zararlara mâruz kaldıkları gibi muhtelif adedde küçük ve büyük baş hayvanları da telef olmuş 
bulunmaktadır. 

3. Kılıçözü çayının her iki tarafındaki otuz bin dekara yakın bağ ve bahçelik kum, çakıl ve ka
ya gibi sel teressübatı ile yer yer üe metre kalınlık teşkil eden bir örtü ile tamamen kaplanarak zira
at yapılamaz ve temizlenmedikçe hiçbir suretle istifade edilemez hale gelmiştir. Mahallî şartlar ve 
teressübat ve tahribatın cins ve mahiyeti itibariyle bir hektarlık arazinin istihsale elverişli hale ge
tirilebilmesi için asgari 300 liranın sarfı gerektiği tahmin edilmektedir. 
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4, Sel felâketine mâruz kalan köylüler açlık ve susuzluk tehlikesiyle karşıkarşıya bulunmakta
dır. Ayrıca bugünden derpişi mümkün olmıyan âcil tedbir alınmadığı takdirde hudusü muhtemel za
rarların da dikkate alınması yerinde olur. 

Bu durum muvacehesinde vukua gelen zararların telâfisi, baskına mâruz sahanın istihsale elve
rişli hale getirilmesi ve köylerin ilerdeki muhakkak zararlardan vikayesi için başka yerlere nakli ve 
sair gerekli tedbirlerin alınması zaruridir, 

Bu büyük felâketin tevlidettiği zararların telâfisi ve diğer tedbirlerin ittihazı mahallî idareler, 
komiteler, yardım teşekküllerince mümkün değildir. Bu itibarla Hükümetin yardım etmesi lüzumu 
aşikâr ve zaruridir. 

Tedbirlerin âcile» alınması, mevcut köylerin halen içinde bulunduğu acıklı durum itibariyle zaru
ri bulunduğundan ve inşaat ve iş yapma zamanı olan yaz mevsiminde ise Yüksek Meclisin tatilde ol
ması da nazara alınarak teklifimizin takdimen ve tercihan müzakere edilmesi icabetmektedir. 

KIRŞEHİR MEBUSU HAYRÎ ÇOPUROĞLU 
VE 4 ARKADAŞININ TEKLlFÎ 

Kırşehir vilâyetinde sel baskını dolayısiyle vu
kua gelmiş olan zararların telâfisi hakkında 

Kanun 

MADDE 1. — Kırşehir vilâyetinde sel bas
kını dolayısiyle vukua gelmiş olan zararların 
telâfisi için 20 000 000 liraya kadar sarfiyat 
yapmağa Hükümet yetkilidir. 

MADDE 2. — Bu tahsisat Kırşehir vilâye
tine bağlı hasara uğrıyan köylerin iskân du
rumunun tesbiti ve tesbit edilecek esaslar daire
sinde mesken inşası, sel baskınından zarar gö
ren vatandaşların topraklarının yeniden ekile
bilir bir hale getirilebilmesi ve bunların bir an 
önce müstahsil vaziyete sokulması için gerekli 
tedbirlerin ittihazı, hayvan kayıplarının, men
kul mal zararlarının telâfisi ve sair tesbit edile
cek hususların giderilmesi için sarf edilir. 

MADDE 3. — Sarfiyat alâkalı vekâletçe ha
zırlanacak bir talimatname gereğince yapılır. 

MADDE 4. — İşbu tahsisat Dahiliye, imar 
ve îskân, Ziraat ve Nafıa vekâletleri bütçele
rinde ayrı birer fasıllarda lüzumlu miktarlar
da gösterilir. 

MADDE 5. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

MADDE 6. — Bu kanunu icra Vekilleri He
yeti yürütür; 
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Muvakkat Encümen mazbatası 

T. B. M. M. 
Muvakkat Encümen 15 . 1 . 1959 

Esas No: 1/213, 2/185, 2/192 
Karar No: 

Yüksek Reisliğe 

Çankırı Mebusu Ferhan Arkan ve beş arka
daşının, 30 . V I I I . 1957, 24 - 25 . V . 1958, Kır
şehir Mebusu Hayri Çopuroğlu ve iki arkadaşının 
29 . V . 1958 tarihlerinde vukubulmuş olan sey
lâp neticesinde, meskenleri tamamen yıkılan veya 
içinde oturulamıyacak derecede hasara uğrıyan, 
hayvanları telef, bağ, bahçe ve mezru arazileri 
sellerin teressübatı altında mahvolmuş bulunan 
felâketzede vatandaşlarımızın uğradıkları zarar
ların süratle giderilmesini teminen yaptıkları ka
nun teklifleriyle, umumi hayata müessir âfetler 
dolayısiyle alınacak tedbirlerle, yapılacak yar
dımlara dair îmar ve iskân Vekâletince hazırla
nıp Yüksek Meclise takdimi 21 . VI . 1958 tari
hinde îcra Vekilleri Heyetince kararlaştırılan ve 
Meclis Umumi Heyetinin 18 . VI . 1958 tarihli 
karariyle, Bütçe, Dahiliye, imar ve iskân, Nafıa 
encümenlerinden seçilen 5 er üyeden müteşekkil 
Muvakkat Encümenimize havale buyurulan ka
nun lâyihası, teklif sahipleri ve ilgili vekâlet tem
silcilerinin de iştirakiyle tetkik edildi : 

Evvelâ; kanun lâyiha ve tekliflerinin tevhi-
den görülmesi, saniyen kanun tekliflerinde oldu
ğu gibi, tabiî âfetlerden su baskını gibi yalnız 
birinin vukuundan sonra mücerret bunun tevlit 
eylediği zararın telâfisini istihdaf eder mahiyette 
değil, tabiî âfetlerin tamamını şümulü sahasına 
alan ve bunların vukuundan evvel ve sonra alın
ması gerekli bütün tedbirleri ihtiva eden ve Hü
kümete, muayyen miktar zikredilmek suretiyle 
olmayıp tesis edilen fonla hizmetin bizatihi icap 
ve istilzam ettirdiği kadar masraf yapma yetkisi 
tanıyan ve mahiyeti itibariyle daha şâmil ve 
umumi karakter taşıyan kanun lâyihası esas tu
tulmak şartiyle müzakereye devam olunması 
prensip olarak kabul edilmiştir. 

Kanun lâyihasının esbabı mucibesinde de ifa
de olunduğu veçhile, memleketimiz öteden beri 
zaman, zaman menşei muhtelif âfetlere mâruz 
kalmakta ve bu yüzden birçok can ve mal kaybı
na uğramış bulunmaktadır. 

Hangi bölgede, ne zaman ve ne suretle vuku-
bulacağı önceden bilinemiyen âfetlerin vukuunu 
mütaakıp felâkete mâruz kalanlara âcil yardım
larda bulunmak, uğradıkları zararları gidermek 
için ihtiyar edilecek masrafları derhal karşılıya-
bilecek menabii önceden kesin olarak gösteren ve 
hâdiselerde hemen tatbik olunacak (tabiî âfetler
den yalnız zelzele ve taşkın sularla, su baskınla
rına karşı alınacak tedbirlere mütedair 4623 ve 
4373 sayılı kanunlar hariç) yer sarsıntısı, yangın, 
su baskını, yer kayması, kaya düşmesi, çığ ve ben
zerleri gibi bütün tabiî âfetleri şümulü sahasına 
alan umumi mahiyette tedvin edilmiş elde bir ka
nunun mevcut bulunmaması hasebiyle, bugüne 
kadar tabiî âfetlerden birinin vukuunu mütaakıp 
yalnız o âfete münhasır olmak ve Hükümete, âfet
ten zarar görenlere yardımda bulunulmak üzere 
her sene muayyen miktarda ve gelecek yıllara 
sari masraf yapma salâhiyetini veren ve âdeta 
birer taahhüt kanunu mahiyetinde 3773, 4386, 
5243, 5511, 5663, 5762, 5987, 6409, 6610, 6683, 
6746, 7010, sayılı kanunlarda olduğu gibi, hususi 
kanunlar çıkarılmak suretiyle mâruz kalman za
rarların, imkân nispetinde telâfisine çalışıldığı 
görülmüştür. 

Bu halin devamı ise, yukarda tafsilen arz ve 
izah olunduğu üzere; yeniden vukubulacak her 
âfet için yine yeniden bir kanun istarını zaruri 
kılacak, bu ise hem zaman kaybına ve hem de 
yapılacak yardımların felâketzedelere vaktinde 
ulaştırılmasına imkân vermiyecektir. 

Mer'i kanunlarla tatbikattaki müşahedelerden 
mülhem olarak hazırlanan ve ihtiyaca tam mâna-
siyle cevap verebilecek mahiyet ve karakter taşı
yan «umumi hayata müessir âfetlerden önce ve 
sonra alınacak tedbirlerle, yapılacak yardımlara 
dair olan işbu kanun lâyihasını encümenimiz 
şükranla karşılamıştır. 

Cereyan eden müzakereler sonunda, ilgili ve
kâlet temsilcileriyle de mutabık kalınarak lâyi
hanın aynen kabul ve yapılan teklif üzerine ye
niden tedvin olunan ve tadil edilen maddeleriyle 
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bunların mucip sebepleri aşağıda hulasaten gös
terilmiştir. 

Kanun lâyihasının birinci maddesi : 
Bu maddenin 1 nci fıkrasının 2 nci satırında

ki (kaya düşmesi) kelimesinden sonra gelen (ve) 
harfi virgüle tahvil, aynı satırdaki (çığ) kelime
sinden sonra, afatı semaviyeden dolu ve kasırga 
da dikkat nazara alınarak, «ve benzerleri», aynı 
fıkranın 6 nci satırındaki (tedbirler) kelimesinden 
sonra (le yapılacak yardımlar) kelimeleri ilâve 
edilmek suretiyle madde tadilen kabul edilmiştir. 

Kanun lâyihasının ikinci maddesi : 
Bu maddenin 2 nci fıkrasının • 3 nçü satırın

daki (tesbit ve) kelimesinden sonra, kazanın 
umumi idaresinden birinci derecede mesul ve 
ahvali mahalliyeye de vâkıf bulunmaları hase
biyle; «Kaymakamlarin mütalâası alındıktan son
ra» kelimeleri ilâve olunarak madde tadilen ka
bul edilmiştir. 

Kanun lâyihasının üçüncü maddesi : 
Bu maddenin 3 ncü fıkrasının 2 nci satırın

daki (17) rakamı «13» olarak değiştirilmek su
retiyle madde aynen kabul edilmiştir. 

Birinci maddede yazılı âfetlerden vatandaş 
hayatının ve millî servetin korunması maksadiy-
le lüzumlu -tedbirleri araştırmak, alâkalı vekâ
let ve müesseselerle iş birliği yaparak öğretim 
ve yayınlarda bulunmak, âfetlerin neticelerini 
tahlil ederek umumun faydalanmasına sunmak 
üzere imar ve îskân Vekâletine bağlı ve hükmi 
şahsiyeti haiz enstitü veya kurumlar kurulması
nın tatbikat bakımından çok faydalı mülâhaza 
olduğundan bahsile bu hususun, kanun metninde 
yer alması yolunda vâki teklife encümenimizce 
de iştirak edilerek kabul ve 5 nci madde olarak 
yeniden -tedvin edilmiştir. 

Kanun lâyihasının beşinci maddesi : 
Bu maddenin 1 nci fıkrasının 4 ncü satırın

daki (60) olarak gösterilmiş bulunan yaş haddi 
diğer mevzuata mütenazır olarak «65» olarak 
değiştirilmiş ve son fıkrası tamamen çıkarılarak 
6 nci madde olarak tadilen kabul olunmuştur. 

Kanun lâyihasının 6 nci maddesi, 7 nöi mad
de olarak aynen kabul olunmuştur. 

Kanun lâyihasının 7 nci maddesi : 
Bu maddenin 2 nci fıkrasının 4 ncü satırın

daki (mahallin) kelimesinden sonra «en büyük» 
ve sön fıkrasının birinci satırındaki (istasyon
lardan da) kelimelerinden sonra «parasız» keli

meleri ilâve edilmek suretiyle ve 8 nci madde 
olarak tadilen kabul edilmiştir. 

Kanun lâyihasının sekizinci maddesi : 
Bu maddenin 5 nci satırındaki (yardım ve 

kurtarma) kelimeleri 4 ncü maddeye mütenazır 
olarak «kurtarma ve yardım» şeklinde yazılmak 
suretiyle ve 9 ncu madde olarak tadilen kabul 
olunmuştur. 

Kanun lâyihasının 9 ncu maddesi 10 ncu 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Kanun lâyihasının onuncu madesi : 
Bu madenin 3 ncü satırındaki (Bir haftaya 

kadar çalıştırılanlara) ibaresi, kurtarma ve ilk 
yardım işçilerinin esas itibariyle ve en çok 2-3 
gün içinde sona ermiş olacağı keyfiyeti dikkat 
nazara alınarak «3 güne kadar çalıştırılacaklara» 
şeklinde değiştirilmek suretiyle ve 11 nci madde 
olarak tadilen kabul olunmuştur. 

Kanun lâyihasının on birinci maddesi : 
a ve b olmak üzere iki fıkradan ibaret olan 

bu madde üç fıkraya bölünmüş ve b fıkrasına 
âfetler dolayısiyle memur olan ve olmayanlardan 
fevkalâde yararlık gösterenlere ikramiye veril
mesi prensibi vaz'edilmiş, eski b fıkrasının 3 ncü 
satırındaki (belediyelerden) kelimesinden sonra 
Devlet Demiryolları Kanununun numarası olan 
(2847) rakamı ilâve edilecek ve 12 nci madde 
olarak tadilen kabul edilmiştir. 

Kanun lâyihasının on ikinci maddesi : 
Bu maddenin 1 nci fıkrasının 6 nci satırın

daki (heyetlerince) kelimesinden sonra «Mahal
lin en büyük» ve 2 nci fıkrasının 9 ncu satırın
daki (mahallin) kelimesinden sonra (En büyük) 
ve 10 ncu satırındaki (yıktırılır) kelimesinden 
sonra «Yıkıntıdan elde edilecek malzeme bedeli, 
yıkma masrafını karşılıyamadığı takdirde, müte
baki kısmı 33 ncü maddede teşkil edilen fondan 
ödenmek suretiyle yıktırılır.» Ve 18 nci satırın
daki (uzatılabilir) kelimesinden sonra «Resmî 
daire ve müesseselere ait binalardan bu madde 
gereğince yıktırılması icabedenler, yıkma mas
rafları alâkalı daire ve müesseselerce sonradan 
iade edilmek şartiyle fon hesabından ödenerek 
yıktırılabilir.» cümlelerinin de ilâvesiyle ve 13 
ncü madde olarak tadilen kabul edilmiştir. 

Kanun lâyihasının on üçüncü maddesi : 
Bu maddenin 3 ncü satırındaki (köylerle) ke

limesi «köylerde» olarak değiştirilmiş ve 10 ncu 
satırındaki (ve) den sonra «ya»ilâve edilerek 14 
ncü madde olarak tadilen kabul edilmiştir. 
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Kanun lâyihasının on dördüncü maddesi ; 
Bu maddenin 7 nci satırındaki (tadilatlı) 

kelimesi yerine «tadilât» yazılmış ve 24 neü sa
tırındaki (mahallin) kelimesinden sonra «En bü
yük» kelimesi ilâve ve aynı satırdaki (amiriyle) 
kelimesi «Âmirinin emriyle» olarak değiştirile
rek 15 nci madde olarak tadilen kabul edilmiştir. 

Kanun lâyihasının on beşinci maddesi : 
Bu maddedeki vekâletler arasına Maarif ve 

Sanayi vekâletleri de ithal edilmek suretiyle ve 
16 nci madde olarak tadilen kabul edilmiştir. 

Kanun lâyihasının on altıncı maddesi on ye
dinci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Kanun lâyihasının on yedinci maddesi on se
kizinci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Kanun lâyihasının on sekizinci maddesi : 
Bu maddenin 1 nci satırındaki (16) rakamı 

«17» olarak değiştirilerek ve 19 nen madde ola
rak aynen kabul olunmuştur. 

Kanun lâyihasının on dokuzuncu maddesi • 
Bu maddenin birinci satırındaki (18) rakamı 

«19» olarak değiştirilmiş ve 20 nci madde olarak 
aynen kabul edilmiştir. 

Kanun lâyihasının yirminci maddesi : 
Bu maddeye vuzuh vermek maksadiyie ».V. 

bölgesi içinde ve dışında tesbit olunan imar ve 
iskân sahaları dahilindeki gayrimenkullerden Ha
zineye, hususi idareye, belediyeye ve katma büt
çeli dairelere aidolanlardan (Vakıflar Genel 
Müdürlüğü gayrimenkulleri ile Hazineye ait gay
rimenkullerden bir âmme hizmetine tahsis edi
lenler hariç) ihtiyaca tekabül eden miktarının 
İmar ve İskân Vekâletinin talebi üzerine bedel
siz olarak bu işe tahsis edilmesi, âfet bölgesi dı
şında yeniden kurulacak köylerle mevcut köylere 
yapılacak ilâveler için yukardaki hükümler dai
resinde arazi temini mümkün olamıyan hallerde 
arazi satmalınması ve istimlâk mevzuatı dairesin
de istimlâk yapılabilmesi için yeniden hükümler 
ilâve edilerek ve 21 nci madde olarak tadilen ka
bul edilmiştir. 

Kanun lâyihasının yirmi birinci maddesi : 
Bu maddenin 1 nci satımndaki (16) rakamı 

«17» olarak değiştirilmiş ve 21 rakamı ilâve olun
muş aynı satırdaki (mucibince) kelimesinden 
sonra gelen (kıymet belgeleri tanzim edilen ve 
20 nci madde gereğince bedelsiz terk olunan) 
ibaresi tamamen çıkarılmak suretiyle ve 22 nci 
nıa4de olarak tadilen kabul edilmiştir. 

Kanun lâyihasının yirmi ikinci maddesi : 
Bu maddenin (A) fıkrasının sonundaki (Edi

lir.) kelimesinden sonra «kıymet belgelerindeki 
bedellerin fazla olması halinde aradaki fark sa
hiplerine ödenir. Noksanı borçlandırılır.» cümle
leri ilâve edilmek suretiyle ve 23 neü madde ola
rak tadilen kabul edilmiştir. 

Kanun lâyihasının yirmi üçüncü maddesi yir
mi dördüncü madde olarak, aynen kabul edil
miştir. 

Kanun lâyihasının yirmi dördüncü maddesi: 
Bu maddenin 1 nci satırındaki (konusuna) 

kelimesi «şümulüne» şeklinde değiştirilerek 25 
nci madde olarak tadilen kabul olunmuştur. 

Kanun lâyihasının yirmi beşinci maddesi: 
Bu maddeye vuzuh verilmek bakımından bu 

kanun hükümlerine göre inşa edilecek binaların 
Türkiye Emlâk Kredi veya Toprak İskân İşleri 
Umum Müdürlüğünce yapılacağı veya yaptırıla
bileceği hususları da ilâve olunmak suretiyle ve 
26 nci madde olarak tadilen kabul edilmiştir. 

Kanun lâyihasının yirmi altıncı maddesi yir
mi yedinci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Kanun lâyihasının yirmi yedinci maddesi: 
Bu maddeye vuzuh vermek bakımından, satış 

bedelinin borçlanma; bedelinden az olması halin
de aradaki farkın tahsilinde fona yatırılmak 
üzere Türkiye Emlâk Kredi Bankası tarafından 
kendi alacağı gibi taahhütname sahibinden 4947 
sayılı Kanun hükümlerine tevfikan tahsil edile
ceği ilâve edilmek suretiyle ve 28 nci madde ola
rak tadilen kabul olunmuştur. 

Kanun lâyihasının yirmi sekizinci maddesi : 
Bu maddenin 1 nci satırındaki (yıkılan) keli

mesinden sonra «yanan» kelimesi ilâve edilmiş 
ve 29 ncu madde olarak tadilen kabuil olunmuş
tur. 

Kanun lâyihasının yirmi dokuzuncu maddesi: 
Bu maddenin 4 neü satırındaki (yaptırılabi

lir) keimeşinden sonra «ancak» aynı satırdaki 
(yıkılan) fcelimesmo'en sonra «yanan» kelime
lerinin ilâyesi suretiyle ve 3Q ncu madde olarak 
tadilen kabul edilmişti?. 

Âfetler dolayısiyle, kira ile oturdukları bi
naları tamamen hasara uğramış olan ve o yerde 
kendisine, eşine, veya velayeti altındaki çocuk
larına ait hiçbir gayrimenkulu bulunmıyan mah
dut gelirli halka ve memurlara îmar ve tskân 
Vekâletince fondan yaptırılmış bulunan bina. 
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lardan bir kısmının mesken olarak kiralanmak 
üzere, devir ve kiralamak şartlan İmar ve İs
kân Vekâletince tesbit edilmek ve maliyet be
deli üzerinden borçlandırılmak suretiyle ma
hallî belediyelere devredilmesi salâhiyetinin 
mezkûr bakanlığa tanınmasına ve bu hususun 
kanun metninde yer alması yolunda yapılan 
teklife encümenimizce de iştirak edilerek kabul 
ve 31 nci madde olarak yeniden tedvin edilmiş
tir. 

Kanun lâyihasının otuzuncu maddesi otuz 
ikinci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Kanun lâyihasının otuz birinci maddesi : 
Bu maddenin B fıkrasının 1 nci satmndaki 

(5 000) rakamı «10 000» ve C fıkrasının 4 ncü 
satmndaki (Teberrular) kelimesi «Teberru ve 
hibelerle» şeklinde değiştirilerek 33 ncü madde 
olarak tadilen kabul olunmuştur. 

Kanun lâyihasının otuz ikinci maddesi : 
Bu maddenin ikinci satırındaki (31) rakamı 

«33» e tahvil edilmiş ve 34 ncü madde olarak 
aynen kabul olunmuştur. 

Kanun lâyihasının otuz üçüncü maddesi : 
Bu maddenin 3 ncü satırındaki (32) rakamı 

«34» e tahvil edilmiş ve 35 nci madde olarak 
aynen, kabul olunmuştur. 

Kanun lâyihasının otuz dördüncü maddesi 
otuz altıncı madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

Kanun lâyihasının otuz beşinci maddesi otuz 
yedinci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Kanun lâyihasının 36 nci maddesi 38 nci 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Kanon lâyihasının otuz yedinci maddesi • 
Bu maddeye vuzuh vermek ve tesis edilecek 

fonun işlemesini müeyyide altına almak ama
cıyla, 33 ncü maddede yazılı hisselerin kaç tak
sitte ödeneceği, taksitlerini belirli müddetler 
içinde ödey6miyecek durumda olan âmme hük
mi şahısları ile, diğer müesseseler hakkında 
tatbik edilecek muameleyi mazeretin takdirinin 
hangi makamlara aidolduğu, hisselerin bütçe 
ve bilançolara konulmuş olmasına rağmen mak
bul bir mazerete müstenidolmaksızm bunlan 
fona yatırmıyan 33 ncü maddenin (B) ve (Ç) 
fıkralannda yazılı âmme hükmi şahıslan ile di
ğer müesseselerin âmiri italanyla mesul muha
siplerinden alınacak teehhür cezalen miktannı, 
para cezalarının niye müsteniden ve hangi idare 

tarafından tahsil edileceği yolunda maddeye 
yeni hükümler vaz'edilmei şartiyle ve 39 ncu 
madde olarak tadilen 'Jcabul edilmiştir. 

Kanun lâyihasının otuz sekizinci maddesi : 
Bu maddenin 6 nci satmndaki (temlik) ten 

sonra «ve tescil» kelimesi ilâve ve 7 nci satırın
daki (4949) rakamı «4947» ve 16 nci satırındaki 
(Kanuna) kelimesi «Kanun» olarak değiştiril
miş ve aynı satırdaki (göre tahsil olunur) iba
resi çıkarılarak yerine «hükümlerine tevfikan 
tahsil olunur» ibaresi ikame edilerek ve 40 nci 
madde olarak tadilen kabul edilmiştir. 

Kanun lâyihasının otuz dokuzuncu maddesi 
kırk birinci madde olarak aynen kabul edilmiş
tir. 

Kanun lâyihasının kırkıncı maddesi : 
Bu maddenin 3 ncü satırındaki (muamele

leri) kelimesinden sonra «le bu kanundan fay
dalanacak şahıslar tarafından verilecek taah
hütname, beyannameler ve bu şahıslarla akdedi
lecek mukaveleler» ibaresi ilâve edilerek ve 
42 nci madde olarak tadilen kabul edilmiştir. 

Kanun lâyihasının kır birinci maddesi : 
Bu maddenin (B) fıkrasının 1 nci satırın

daki (4) rakamı kaldırılmış ve aynı satırdaki 
(7) rakamı «8» olarak değiştirilmiş ve (C) fık
rasının 4 ncü satmndaki (verilir) kelimesin
den sonra «6831 sayılı Orman Kanununun 33 
ncü maddesi hükmü mahfuzdur.» ve (D) fıkra
sının 5 nci satmndaki (diğer) kelimesinden 
sonra «vergi ve resimlerle Belediye hissesinden 
ve bu ithalâtla ilgili Hazine hissesinden muaf

tır.» ibareleri ilâve olunarak ve 43 ncü madde 
olarak tadilen kabul olunmuştur. 

33 ncü madde mucibince tesis edilecek fon 
gelirlerinin Gelir Vergisinden istisnası hakkın
daki 44 ncü madde yeniden tedvin edilmiştir. 

Kanun lâyihasının kırk ikinci maddesi kırk 
beşinci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Kanun lâyihasının kırk üçüncü maddesi : 
Bu maddenin birinci satmndaki (31) rakamı 

«33» e tahvil edilerek ve 46 nci madde olarak 
aynen kabul olunmuştur. 

Kanun lâyihasının kırk dördüncü maddesi : 
Bu maddenin (a) fıkrasının 7 nci satmnda 

yazılı (50) rakamı «100» olarak değiştirilmiş ve 
12 nci satmndaki (tetkik) kelimesinden sonra 
«edilerek karara bağlanır.» ibaresi ilâve ve (b) 
fıkrasının 9 ncu satmndaki (100) rakamı «500» 
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ve (1 000) rakamı «2 000» e tahvil ve 13 ncü 
satırındaki (tahsiline) kelimesi «tazmine» şeklin
de tashih edilmiş ve 47 nci madde olarak tadilen 
kabul edilmiştir. 

Kanun lâyihasının kırk beşinci maddesi kırk 
sekizinci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Kanun lâyihasının kırk altıncı maddesi kırk 
dokuzuncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Kanun lâyihasının kırk yedinci maddesi el
linci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

.Kanun lâyihasının kırk sekizinci maddesi : 
Bu madde ile meriyetten kaldırılacak olan 

4623 ve 5607 sayılı kanunlarla 4373 sayılı Kanu
nun bu kanuna muhalif hükümlerine 2510 sayılı 
îskân Kanununun 5098 sayılı Kanunla muaddel 
8 nci ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
nun 264 ncü maddeleri de ilive edilmiş olduğun
dan 51 nci madde olarak tadilen kabul edilmiştir. 

Lâyihanın kanuniyet iktisabetmesini müta-
akip, geçen yıl vukubulan muhtelif âfetler dola-
yısiyle Hükümetçe yapılmakta bulunan yardım
ların devam etmesini sağlamak amaciyle, intikali 
hükümler konulması komisyonumuzca zaruri gö
rüldüğünden lâyihaya ayrıca beş muvakkat mad
de ilâve olunmuştur. 

Muvakkat madde 1 : 1958 yılında Çankırı, 
Kırşehir sel baskınlarında, Bursa çarşısı yangı
nında, yer kaymasından, yer sarsıntısından za
rar gören diğer bâzı mahallerdeki felâketzedelere 
bütçedeki tahsisat nispetinde Hükümetçe, mesken 
yaptırılmaya başlanmış bulunduğu, henüz bun
ların bir kısmının tamamlanmadığı ve lâyiha yü
rürlüğe girdikten sonra da ancak teşkil edilen 
fondan yardımlar yapılması mümkün olacağı göz 
önünde tutularak, elde bulunan işler hakkında 
da bu kanun hükümlerinin tatbiki sağlanmış ve 
bütçedeki tahsisat bakiyesinin fona devri derpiş 
olunmuştur. 

Muvakkat madde 2 : Âfetlere mütedair husu
si kanunlara göre yapılmakta olan işlerin o ka
nunlardaki hükümler dairesinde neticelendiril-
mesi uygun görüldüğünden bu yolda bir hüküm 
konulmuş. Şu kadar ki, bütçelerle verilmiş olan 
tahsisat bu işlerin bitirilmesine yetmediği tak
dirde lâyiha ile tesis edilen fondan lüzumlu mik
tarların verilmesini temin etmek maksadiyle 

İmar ve İskân Vekâletine salâhiyet tanınmıştır. 
Muvakkat madde 3 : 1959 malî yılı muva-

zenei umumiye kanunu lâyihası Yüksek Meclise 
takdim edilmiş ve halen Bütçe Encümeninde mü
zakere edilmekte bulunduğundan mezkûr bütçe
ye konulmuş olan tahsisatların, bu kanun lâyi
hası mezkûr lâyihadan sonra kanuniyet iktisabet-
tiği takdirde tahsisatın fona aktarılması düşü
nülmüştür. 

Muvakkat madde 4 : Fonun toplanma ve pa
raların sarf şekli talimatname ile tâyin olunun
caya kadar geçecek zaman zarfında tatbik oluna
cak esasların Maliye ve İmar ve İskân Vekâlet-
lcrince müştereken tesbit olunacağını âmir bu
lunmaktadır. 

Muvakkat madde 5 : Kanunun yürürlüğe gi
receği tarih 1 Mart 1959 olarak tesbit edilmiş 
bulunduğundan bu tarihten önce vukubulan 
umumi hayata müessir âfetlerin vukua geldiği 
yerlerde de kanun hükümlerinin tatbikine Vekil
ler Heyeti salahiyetli kılınmıştır. 

Kanun lâyihasının 49 ncu maddesi : Fonun 
teşkili ancak bütçe yılı iptidasında mümkün ola
cağından yürrülük tarihi 1 Mart 1959 olarak de
ğiştirilmiş ve 52 nci madde olarak tadilen kabul 
edilmiştir. 

İhtiva ettiği hükümlerin bizatihi Önemi dola-
yısiyle bir an önce kanuniyet iktisabederek tat-
bika konulması lâzım ve zaruri bulunan, işbu ka
nun lâyihasının takdimen ve müstaceliyetle gö
rüşülmesi ricasiyle Umumi Heyetin tasvibine arz 
olunmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Muvakkat Encümen 
Reisi 

Samsun 
E. Anıt 

Kâtip 
Artvin 

M. Rumin 

Artvin 
H. Çeltikçioğlu 

Bitlis 
N. Barut 

Mazbata Muharriri1 

Sinob 
M. Pınar 

Ankara 
1. î. Seçkin 

İmzada bulunamadı 
Bingöl 

S.Oöker 
Çankırı 

Söz hakkım mahfuz 
N. Fırat 

(S . Sayısı : 89 ) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFt j MÜNAKALÂT ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Umumi hayata müessir âfetler dolayısiyle 
alınacak tedbirlerle, yapılacak yardımlara 

dair kanun lâyihası 

Umumi hükümler 

MADDE 1. — Yer sarsıntısı, yangın, .-su bas
kını, yer kayması, kaya düşmesi ve çığ gibi âfet
lerde yapıları ve âmme tesisleri, umumi hayata 
müessir olacak derecede zarar gören veya zarar 
görmesi muhtemel olan yerlerde ve bu kabil âfet
lerin vukuunda alınacak âcil tedbirler hakkın
da bu kanun hükümleri tatbik olunur. 

Zararın umumi hayata müessir olup olmadı
ğına İmar v? İskân Vekâletinin teklifi üzerine 
İcra Vekilleri Heyeti karar verir. 

Şu kadar ki, âfet vukuunda bu kanun gere
ğince alınması lâzımgelen âcil tedbirlerin ittiha
zına âfetin vukubulduğu bölgenin valisi yetki
lidir. 

MADDE 2. — Yer sarsıntısı, yer kayması, 
su baskını, çığ, kaya düşmesi gibi âfetlere mâ
ruz kalabilecek bölgeler İmar ve İskân Nafıa, 
Dahiliye, Maarif ve Ziraat vekâletlerince müş
tereken tesbit ve Vekiller Heyetince tasvibedil-
dikten sonra neşir ve ilân olunur. 

Yangın tehlikesine mâruz sahalar, şehir ve 
kasabalarda belediye meclisleri, köylerde ihtiyar 
Meclisleri tarafından tesbit ve valilerin tasvibi 
üzerine ilgili bölgelerde ilân olunur. 

MADDE 3. — İkinci madde mucibi nce ilan I 
edilen âfet bölgelerinde yeniden yapılacak veya 
değiştirilecek veya büyütülecek veya esaslı tamir 
görecek resmî ve hususi bütün yapıların tâbi 
olacağı fennî şartlar İmar ve İskân ve Nafıa 
vekâletlerince müşterek bir talimatname ile tes
bit olunur. 

Belediye teşkilâtı olan yerlerde verilecek ya
pı ruhsatiyelerinde bu talimatname esaslarının 
göz önünde bulundurulması mecburidir. 

Belediye teşkilâtı olmıyan yerlerde ise ihti
yar meclisleri bu talimatnameyi tatbik etmekle 
mükelleftirler. 

Bu madde hükümlerine aykırı olarak yapıla
cak inşaat 17 nei maddede zikredilen usul daire-

Umumi hayata müessir âfetler dolayısiyle alı
nacak tedbirlerle, yapılacak yardımlara dair Ka<> 

nun lâyihası 

Umumi hükümler 

MADDE 1. — Yer sarsıntısı, yangın, su bas
kını, yer kayması, kaya düşmesi, çığ ve benzer
leri gibi âfetlerde yapıları ve âmme tesisleri, 
umumi hayata müessir olacak derecede zarar gö
ren veya zarar görmesi muhtemel olan yerlerde 
ve bu kabîl âfetlerin vukuunda alınacak âcil ted
birlerle yapılacak yardımlar hakkında bu kanun 
hükümleri tatbik olunur. 

Zararın umumi hayata müessir olup olmadı
ğına İmar ve İskân Vekâletinin teklifi üzerine 
İcra Veklleri Heyeti karar verir 

Şu kadar ki, âfet vukuunda bu kanun gere
ğince alınması lâzımgelen âcil tedbirlerin ittiha
zına âfetin vukubulduğu bölgenin valisi yetki
lidir. 

MADDE 2. — Yer sarsıntısı, yer kayması, su 
baskını, çığ, kaya düşmesi gibi âfetlere mâruz 
kalabilecek bölgeler İmar ve İskân, Nafıa, Dahi
liye, Maarif ve Ziraat Vekâletlerince müştereken 
tesbit ve Vekiller Heyetince tasvibedildikten son
ra neşir ve ilân olunur. 

Yangın tehlikesine mâruz sahalar, şehir ve 
kasabalarda belediye meclisleri, köylerde ihtiyar 
meclisleri tarafından tesbit ve kaymakamların 
mütalâası alındıktan sonra valilerin tasvibi üze
rine ilgili bölgelerde ilân olunur. 

MADDE 3. — İkinci madde mucibince ilân 
edilen âfet bölgelerinde yeniden yapılacak veya 
değiştirilecek veya büyütülecek veya esaslı ta
mir görecek resmî ve hususi bütün yapıların 
tâbi olacağı fennî şartlar İmar ve İskân ve Na
fıa vekâletlerince müşterek bir talimatname ile 
tesbit olunur. 

Belediye teşkilâtı olan yerlerde verilecek 
yapı ruhsatiyelerinde bu talimatname esaslarını 
göz önünde bulundurulması mecburidir. 

Belediye teşkilâtı olmıyan yerlerde ise ih
tiyar meclisleri bu talimatnameyi tatbik etmek
le mükelleftirler. 

Bu madde hükümlerine aykırı olarak yapı
lacak inşaat 13 ncü maddede zikredilen usul 
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sinde mahallin Mülkiye âmirinin emriyle yık-
tınhr. 

MADDE 4. — Dahiliye, İmar ve İskân, Na
fıa, Sıhhat ve içtimai Muavenet ve Ziraat Vekâ-
letlerince âcil yardım teşkilâtı ve programları 
hakkında umumi esasları ihtiva eden bir Talimat
name yapılır. 

Bu Talimatname esasları dairesinde âfetin vu
kuunu mütaakıp yapılacak kurtarma, yaralıları 
tedavi, barındırma, ölüleri gömme, yangınları 
söndürme, yıkıntıları temizleme ve felâketzede
leri iaşe gibi hususlarda tatbik edilmek üzere va
zife ve vazifelileri tâyin, içtima mahallerini tes-
bit eden bir program valiliklerce tanzim ve icab-
eden vasıtalar ihzar ve muhafaza olunur. Bu 
programların tatbiki valiliklerce kurulacak kur
tarma ve yardım komiteleri marifetiyle sağlanır. 

Kaza, nahiye ve köylerde teşkilâtlı çalışma 
muhtıraları ve tatbik programları, musaddak vi
lâyet muhtıra ve programlarındaki esaslar daire
sinde kazalarda kaymakamlar, nahiye ve köyler
de nahiye müdürleri tarafından düzenlenir. Vi
lâyet kurtarma ve yardım komitesinin tetkikinden 
sonra valilerin tasdiki ile kesinleşir. 

Mülkiye âmirlerine verilen fevkalâde salâhiyetler 

MADDE 5. — Umumi hayata müessir âfetle
rin vukuu akabinde vali ve kaymakamlar (asker
ler, hâkimler ve hâkim sınıfında bulunanlar müs
tesna olmak üzere) 18 - 60 yaş arasındaki bütün 
erkeklere vazife vermeye, bedeli, ücreti veya ki
rası sonradan ödenmek üzere canlı, cansız, resmî 
hususi her türlü nakil vasıtalarına ve lüzumlu 
makina alât ve edevatına el koymaya ve hiçbir 
kayda ve merasime tâbi olmaksızın tedavi, Jmrtar-

ı Mnvakkat K. 
i ı 
j dairesinde mahallin en büyük mülkiye âmirinin 
j emriyle yıktırılır. 

| MADDE 4. — Dahiliye, İmar ve İskân, Na
fıa, Sıhhat ve îçtimai Muavenet ve Ziraat ve-
kâletlerince âeil yardım teşkilâtı ve program
ları hakkında umumi esasları ihtiva eden bir 

| talimatname yapılır. 
! Bu talimatname esasları dairesinde âfetin 

vukuunu mütaakıp yapılacak kurtarma, yara
lıları tedavi, barındırma, ölüleri gömme, yan
gınları söndürme, yıkıntıları temizleme ve fe
lâketzedeleri iaşe gibi hususlarda tatbik edil -
mök üzere vazife ve vazifelileri tâyin, içtima 
mahallelerini tesbit eden bir program valilik
lerce tanzim ve icabeden vasıtalar ihzar ve mu
hafaza olunur. Bu programların tatbiki valilik
lerce kurulacak kurtarma ve yardım komitele
ri marifetiyle sağlanır. 

Kaza, nahiye ve köylerde tafsilâtlı çalışma 
muhtıraları ve tatbik programları, musaddak 
vilâyet muhtıra ve programlarındaki esaslar 
dairesinde kazalarda kaymakamlar, nahiye ve 
köylerde nahiye müdürleri tarafından düzenle
nir. Vilâyet kurtarma ve yardım komitesinin tet-

• kikinden sonra valilerin tasdiki ile kesinleşir. 

MADDE 5. — Birinci maddede yazılı âfet
lerden vatandaş hayatının ve millî Servetin ko
runması maksadiyle lüzumlu tedbirleri araştır
mak, ilgili vekâlet ve müesseselerle iş birliği ya
parak öğretim ve yayımlarda bulunmak, âfet
lerin neticelerini tahlil ederek umumun fayda
lanmasına sunmak üzere İmar ve İskân Vekâle
tine bağlı ve hükmi şahsiyeti haiz enstitü ve 
kurumlar kurulabilir. 

Mülkiye âmirlerine verilen fevkalâde 
salâhiyetler 

MADDE 6. — Umumi hayata müessir âfetle
rin vukuu akabinde vali ve kaymakamlar (As
kerler, hâkimler ve hâkim sınıfında bulunanlar 
müstesna olmak üzere) 18 - 65 yaş arasındaki bü
tün erkeklere vazife vermıeye, bedeli, ücreti veya 
kirası sonradan ödenmek üzere canlı, cansız, res
mî, hususi her türlü nakil vasıtalarına ve lüzum
lu makina, alât ve edevatına el koymaya ve hiç
bir kayda v*e merasime tâbi olmaksızın tedavi, 
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ma, iaşe, ibate, vesair işlerin gerektirdiği âcil mu
bayaaları yapmaya, Devlete, mahallî idarelere, 
Vakfa, Devlet İktisadi Teşekkülleri ile bunlara 
bağlı müesseselere ait her türlü gayrimenkulleri, 
kâfi gelmediği hallerde diğer hükmi şahıslar ile 
hakiki şahıslara ait bina, mesken ve müştemilâtı 
ile bahçe ve arsa gibi araziyi muvakkaten işgale 
salahiyetlidir. 

Yukardaki fıkrada yazılı salâhiyet âfetin hi
tamından itibaren ancak bir haftanın geçmesiyle 
nihayete erer. 

Vali ve kaymakamlar bu salâhiyetlerini kul
lanmada zabıtadan istifade ederler. 

Kendilerinden yardım istenilen âfet bölgesi 
civarındaki vali ve kaymakamlar yukarıki fıkra
larda yazılı salâhiyetlerini kullanarak bütün im
kân ve vasıtalarla yardıma mecburdurlar. 

Mükellefiyetler 

MADDE 6. — Âfet bölgelerinde veya civarın
da bulunan ordu, jandarma, kıta, birlik ve mües
sese kumandanları, hazarda, kendilerinden vali 
veya kaymakamlar tarafından istenilecek yardım
ları üstlerinden emir beklemeksizin yapmaya 
mecburdurlar. 

MADDE 7. — Rasat istasyonları vukuu 
muhtemel âfetleri bu bölgelerin en büyük mül
kiye âmirine derhal bildirmeye mecburdurlar. 

Ellerinde muhabere vasıtaları, haber ulaş
tırma imkânları bulunan mülki ve askerî bütün 
resmî makam ve müesseseler âfetlerin vukuu 
haberini mahallin mülkiye âmirine derhal bil
dirmekle mükelleftir. 

Âfetlerin vukuunu ihbar veya yardım talep
leri için yapılacak telgraf, telefon, telsiz muha
berelerini, telgraf ve telefon merkezleri, demir
yolu istasyonları, askerî muhabere teşkilleri her 
işe tercihan parasız kabule ve muhataplarına 
ulaştırmaya mecburdurlar. 

İcabında radyo istasyonlarından da istifade 
edilir. 

MADDE 8. — Bu kanunda yazılı âfetlerin 
vukuunda ilk yardımları mahallerine yetiştir
mek maksadiyle hu bölgelere mülkiye âmirleri 
ve alâkalı makam ve müesseseler tarafından 
gönderilecek yardım ve kurtarma ekipleri, her 

Muvakkat E. 

kurtarma, iaşe, ibate ve sair islerin gerektirdiği 
âcil mubayaaları yapmaya, Devlete, mahallî ida* 
relere, vakfa, Devlet İktisadi Teşekkülleri ille 
bunlara bağlı müesseselere ait her türlü gayri
menkulleri, kâfi gelırtediği takdirde diğer hükmi 
şahıslar ile hakiki şahıslara ait bina, mesken ve 
müştemilâtı ile bahçe vcursa gibi araziyi muvak
katen işgale salahiyetlidir. 

Yukardaki fıkrada yazılı salâhiyet âfetin hi
tamından itibaren ancak bir haftanın geçmesiy
le nihayete erer. 

Kendilerinden yardım istenilen âfet bölgesi 
eivarmdaki vali ve kaymakamlar yukarıki fıkra
larda yazılı salâhiyetlerini kullanarak bütün im
kân ve vasıtalarla yardıma mecburdurlar. 

Mükellefiyetler 

MADDE 7. — Hükümet teklifinin 6 ncı 
maddesi 7 nci madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

• 

MADDE 8. — Rasat istasyonları vukuu muh
temel âfetleri bu bölgelerin en büyük mülkiye 
âmirine derhal bildirmeye mlecburdurlar. 

Ellerinde muhabere vasıtaları, haber ulaştır
ma imkânları bulunan mülkî ve askerî bütün 
resmî makam ve müesseseler âfetlerin vukuu 
haberini mahallin »en büyük mülkiye âmirine 
derhal bildirmekle mükelleftir. 

Âfetlerin vukuunu ihbar veya yardım talep
leri için yapılacak telgraf, telefon, telsiz muha
berelerini, telgraf ve telefon merkezleri, demir
yolu istasyonları, askerî muhabere teşkilleri her 
işe tercihan parasız kabule ve muhataplarına 
ulaştırmaya mecburdurlar. 

İcabında radyo istasyonlarından da parasız 
istifade edilir. 

MADDE 9. — Bu kanunda yazılı âfetlerin 
vıtkuumda ilk yardımları mahallerine yetiştirmek 
maksadiyle bu bölgelere mülkiye âmirleri ve alâ
kalı makam ve müesseseler tarafından gönderi
lecek kurtarma ve yardım ekipleri, her türlü 
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türlü malzeme, makina, alât, yiyecek, giyecek 
ve barınma eşya ve maddeleri, umumi, hususi ve 
-mülhak bütçeli idarelerle bunlara bağlı mües
seseler ve İktisadi Devlet Teşekküllerinin, vilâ
yetlere, belediye ve köylere aidolan ve bunlara 
bağlı bulunan müesseselerin elinde bulunan her 
türlü kara, deniz ve hava nakil vasıtaları ile 
bedeli sonradan ödenmek üzere sevk edilir, ih
tiyaç hissedilen mahallerde bu mecburiyet ve 
mükellefiyetler hakiki şahıslarla her türlü şir
ket ve müesseselere de teşmil edilebilir. 

MADDE 9. — Gerek yukarda yazılı âfetle
rin vukuunda, gerek her türlü kurtarma, barın
dırma, yardım, söndürme, sevk ve tevzi işlerin
de çalışanlardan yaralanan veya sakatlanan ya
hut hastalananlar en yakın hstaneye veya te
davi yerlerine sevk edilirler. Mülki ve askerî 
hastane ve tedavi yerleriyle umumi, mülhak, 
hususi bütçeli idarelere, belediye, hakiki ve 
hükmi şahıslara ait bütün hastane ye tedavi 
yerleri bunları hemen kabul ve tedavi etmeye 
mecburdurlar. 

Resmî hastane ve tedavi evlerinde bulunan
lara parasız bakılır. Resmî hastane ve tedavi 
evlerinde yer almaması veya tedavi imkânı bu
lunmaması gibi sebeplerle zaruri olarak hususi 
hastanelerde yapılan tedavi ücretleri sonradan 
bu kanun mucibince ödenir. 

MADDE 10. — Birinci madde de yazılı âfet
lerin vukuunda ilk kurtarma işlerinde en 
çok bir haftaya kadar çalıştırılanlara be
denî hizmetlerinden dolayı ücret verilmez. Ça
lıştıkları müddetçe parasız ekmek ve katık 
verilir. . Bunların beraberlerinde getirdikleri 
veya emir üzerine verdikleri alât ve edevat 
malzeme ve vasıtalardan tamire muhtaç hale 
gelenler bedeli sonradan ödenmek üzere ta
mir ettirilir. Zıyaa uğrıyanlarla tamiri im
kânsız olanların bedeli rayiç üzerinden bi-
lâhara müstehliklerine ödenir. , 

Tazminat, ikramiye ve avans 

MADDE 11. a) Bu kanun mucibince ken
dilerine vazife verilmiş olanlardan memur bu-
lunmıyanlarmm, vazifelerinin ifası sırasında 
vükubulan kazalarda ölenlerül mirasçılarına 
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malzeme, makina, alât, yiyecek, giyecek ve ba
rınma eşya ve maddeleri, umumi, hususi ve mül
hak bütçeli idarelerle bunlara bağlı müesseseler 
ve iktisadi Devlet Teşekküllerinin, vilâyetlere, 
belediye ve köylere aidolan ve bunlara bağlı bu
lunan müesseselerin elinde bulunan her türlü 
kara, deniz ve hava nakil vasıtaları ile bedeli son
radan ödenmek üzere sevk edilir, ihtiyaç hisse
dilen mahallerde bu mecburiyet ve mükellefi
yetler hukuki şahıslarla her türlü şirket ve mü
esseselere de teşmil edilebilir. 

MADDE 10. — Hükümet teklifinin 9 ncu 
maddesi 10 ncu madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 11. — Birinci maddede yazılı âfet
lerin vukuunda ilk kurtarma işlerinde en çok 
üç güne kadar çalıştırılacaklara bedeni hizmet
lerinden dolayı ücret verilmez. Çalıştıkları müd
detçe parasız ekmek ve katık verilir. Bunların 
beraberlerinde getirdikleri veya emir üzerine 
verdikleri alât ve edevat, malzeme ve vasıtalar
dan tamire muhtaç hale gelenler bedeli sonra
dan ödenmek üzere tamir ettirilir. 

Zıyaa uğrıyanlarla tamiri imkânsız olanların 
bedeli rayiç üzerinden bilâhara müstehiklerine 
ödenir. 

Tazminat, ikramiye ve avans 

MADDE 12. -— a) Bu kanun mucibince 
kendilerine vazife verilmiş olanlardan memur 
bulunmıyanlarınm, vazifelerinin ifası sırasında 
vükubulan kazalarda Ölenlerin mirasçılarına 
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veya malûl kalanlara ödenecek tazminat ile 
. umumiyetle fevkalâde yararlık gösterenlere 

verilebilecek ikramiyeler; 
b) Âfete mâruz kalan bölgelerde umumi 

. muvazeneden, mülhak bütçeli idarelerden, hu
susi idare ve belediyelerden ve 3659 sayılı 
Kanuna tâbi müesseselerden maaş ve ücret alan 
memur ve müstahdemlerle emekli, dul ve ye
timlerden yardıma muhtacolacak derecede 
manen veya bedenen ehemmiyetli zarara uğ-
rıyanlara üç aylık istihkaklarını geçmemek 
üzere * verilebilecek avansla bu avansların ne 
suretle istirdadedileceği ve vefat edenlere ait 
avansların kısmen veya tamamen geri alınıp 
alınamıyacağına ve diğer hususlar hakkında 
imar ve iskân Vekâletince hazırlanacak esas
lar, İcra Vekilleri Heyetince tasvibedildikten 
sonra tatbik olunur. 

Afet bölgelerinde yapılacak teknik işler 

MADDE 12. — Âfeti mütaakıp îmar ve 
• Nafıa vekâletleriııce kurulacak fen heyetleri 

tarafından resmî ve hususi bütün binalar tet
kik ve muayeneye tâbi tutulur. Bunlardan 
yıktırılması ve boşaltılması gerekenler hakkın
da fen heyetlerince mülkiye âmirine rapor ve
rilir.. Bu makamlarca bu binalar derhal bo
şalttırılır. Yıkılması icabedenler için en 
çok 30 gün mühlet verilerek tehlikenin gi
derilmesi sahiplerine bildirilir. Mahallinde 
sahibi bulunmadığı takdirde keyfiyet mahallî 
vasıtalarla ilân edilmek suretiyle tebliğ yapıl
mış sayılır. Mal sahibi yıkmadığı takdirde bu 
binalar yıkma parası yıkıntıdan elde edilecek 
malzeme bedelinden ödenmek üzere mahallin 
mülkiye âmirlerinin emriyle yıktırılır. Teh
likeli fakat ıslahı mümkün olan binaların 
fen heyetlerinin göstereceği şartlara göre tamiri 
yapılıncaya kadar içine girilmesine ve oturulma
sına müsaade edilmez. Bu binalar bir sene 
itiraz da olmadığı takdirde yukardaki esaslar 
dairesinde yıktırılır. İtiraz vukuunda, keyfiyet 

.mahallî idare heyetlerince tetkik olunur. İtiraz 
.sebepleri varit görüldüğü takdirde müddet daha 
iki seneye kadar uzatılabilir. 

veya malûl kalanlara ödenecek tazminat, 
b) Âfetler dolayısiyle memur olan ve-olmı-

yanlardan fevkalâde yararlık gösterenlere ve
rilebilecek ikramiyeler, 

c) Âfete mâruz kalan bölgelerde Umumi 
Muvazeneden, mülhak bütçeli idarelerden, hu
susi idare ve belediyelerden 2847 ve 3659 sayılı 
Kanuna tâbi müesseselerden maaş ve ücret alan 
memur ve müstahdemlerle emekli, dul ve yetim
lerden yardıma muhtacolacak. derecede manen 
veya bedenen ehemmiyetli zarara uğnyanlara 
üç aylık istihkaklarını geçmemek üzere verile
bilecek avansla bu avansların ne suretle istir-
dededileeeği ve vefat edenlere ait avansların 
kısmen veya tamamen geri alınıp almamıya-
cağı ve diğer hususlar hakkında îmar ve iskân 
Vekâletince hazırlanacak esaslar, icra Vekilleri 
Heyetince tasvibedildikten sonra tatbik olunur. 

Afet bölgelerinde yapılacak teknik işler 

MADDE 13. — Âfeti mütakıp, imar ve iskân * 
ve Nafıa vekâletlerince kurulacak fen heyetleri 
tarafından resmî ve hususi bütün binalar tet
kik ve muayeneye tâbi tutulur. Bunlardan yık
tırılması ve boşaltılması gerekenler hakkında 
fen heyetlerince en büyük mülkiye âmirine ra
por verilir. 

Bu makamlarca bu binalar derhal boşalttı
rılır. Yıkılması icabedenler için en çok 30 gün 
mühlet verilerek tehlikenin giderilmesi sahip
lerine bildirilir. Mahallinde sahibi bulunmadığı 
takdirde keyfiyet mahallî vasıtalarla ilân edil
mek suretiyle tebliğ yapılmış sayılır. 

Mal sahibi yıkmadığı takdirde bu binalar 
yıkma parası yıkıntıdan elde edilecek malzeme 
bedelinden ödenmek üzere mahallin en büyük 
mülkiye âmirinin emriyle yıktırılır. 

Yıkıntıdan elde edilecek malzeme bedelinin 
tamamı yıkma parasını karşılıyamadığı takdir
de mütebaki kısmı 33 ncü maddede teşkil edilen 
fondan ödenmek suretiyle yıktırılır. 

Tehlikeli fakat ıslahı mümkün olan binala
rın fen heyetlerinin göstereceği şartlara göre 
tamiri yapılıncaya kadar içine girilmesine ve 
oturulmasına müsaade edilmez. Bu binalar bir 
sene zarfında tamir ettirilmediği ve itiraz da 
olmadığı takdirde yukardaki esaslar dairesinde 
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MADDE 13. — ikinci madde gereğince tesbit 
ve ilân olunacak âfet bölgelerine dâhi şehir, ka
saba ve köylerle bina ve mesken inşası fen he
yetlerince tehlikeli görülen mahaller yapı için 
yasak bölge sayılır. Belediye teşkilâtı olan yer
lerde belediyeler olmıyan yerlerde muhtar ve 
ihtiyar meclisleri bu yasak bölge hükmünü tat
bik ile mükelleftirler. Hilâfına hareket edildi
ği takdirde yapılan veya yapılmakta olan bina
lar vali ve kaymakamların emriyle yıktırılır. 

MADDE 14. — Âfet dotlayısiyle hasara uğra
mış şehir ve kasabaların imar plânı mevcudolup 
da îmar ve îskân Vekâletince tâdiline lüzum 
görülmediği takdirde inşaata mevzuat dâhilinde 
derhal müsaade edilir. Mevcut imar plânının 
tâdiline lüzum görülen şehir ve kasabalarda bu 
tadilâtı plânları imar ve îskân Vekâletince beş 
ay zarfında ikmal ettirilir. îmar plânı mevcu-
dolmıyan yerlerin imar plânı îmar ve îskân Ve
kâletince âzami bir sene zarfında ihzar ettirilir. 
Bu plânlar yapılıncaya kadar müstakbel plânla
ra göre esaslı inşaat yaptırılmasına imar ve 
îskân Vekâletince müsaade edilebilir. Yukarda 
yazılı haillerde veya yerinin değiştirilmesi icab-
eden şehir ve kasabalarda alâkalıların kendi ar
saları üzerine ilk barınma tedbiri olarak muvak
kat baraka inşasına izin verilebilir. Bu nevi mu
vakkat inşaatın, imar plânı mevcudolan yerlerde 
âfetin vukuundan, imar plânı olmıyan, veya tâ
dil edilen veya yerleri değiştirilecek olan şehir 
ve kasabalarda yeni plânların tasdikinden itiba-
Ten bir sene içinde sahipleri tarafından yıkılma
sı mecburidir. Aksi halde masrafları yıkıntı be
delinden ödenmek üzere mahallin mülkiye âmiri 
ile belediyelerce yıktırılır. Bu bir senelik müd
det zaruret halinde ilgili valiliğin teklifi üzerine 
imar ve îskân Vekâletince lüzumu kadar uzatı
labilir. 

(S. S» 

Muvakkat E. 
yıktırılır. İtiraz vukuunda keyfiyet mahallî 
idare heyetlerince tetkik olunur. İtiraz sebep
leri varit görüldüğü takdirde müddet daha iki 
seneye kadar uzatılabilir. 

Resmî daire ve müesseselere ait binalardan bu 
madde gereğince yıktırılması icabedenler yıkma 
masrafları alâkalı daire ve müesseselerce sonra
dan iade edilmek şartiyle fon hesabından öde
nerek yıktınlabilir. 

MADDE 14. — İkinci madde gereğince tes
bit ve ilân olunacak âfet bölgelerine dâhil şehir, 
kasaba ve köylerde bina ve mesken inşası fen he
yetlerince tehlikeli görülen mahaller yapı için 
yasak bölge sayılır. Belediye teşkilâtı olan yer
lerde belediyeler, olmıyan yerlerde muhtar ve ih
tiyar meclisleri bu yasak bölge hükmünü tatbik 
ile mükelleftirler. Hilâfına'hareket edildiği tak
dirde yapılan veya yapılmakta olan binalar vali 
veya kaymakamların emriyle yıktırılır. 

MADDE 15. — Âfet dolayısiyle hasara uğra
mış şehir ve kasabaların imar plânı mevcudolup 
da İmar ve İskân Vekâletince tadiline lüzum gö
rülmediği takdirde inşaata mevzuat dâhilinde 
derhal müsaade edilir. 

Mevcut imar plânının tadiline lüzum görülen 
şehir ve kasabalarda'bu'tadilât plânları İmar ve 
îskân Vekâletince 5 ay zarfında ikmal ettirilir. 

İmar plânı mevcudolmıyan yerlerin imar plâ
nı îmar ve İskân Vekâletince âzami bir sene zar
fında ihzar ettirilir. 

Bu plânlar yapılıncaya kadar müstakbel plân
lara göre esaslı inşaat -yaptırılmasına İmar ve İs
kân vekâletince müsaade edilebilir. 

Yukarda yazılı hallerde veya yerinin değiş
tirilmesi icabeden şahir ve kasabalarda alâkalıla
rın kendi arsaları üzerine ilk barınma tedbiri ola
rak muvakkat baraka inşasına izin verilebilir. Bu 
nevi muvakkat inşaatın, imar plânı mevcudolan 
yerlerde âfetin vukuundan imar plânı olmıyan, 
veya tadil edilen veya yerleri değiştirilecek olan 
şehir ve kasabalarda yeni plânların tasdikinden 
itibaren bir sene içinde sahipleri tarafından yıkıl
ması mecburidir. Aksi halde masrafları yıkıntı 
bedelinden ödenmek üzere mahallin en büyük 
mülkiye âmirinin emriyle belediyelerce yıktırılır. 
Bu bir senelik müddet zaruret halinde ilgili va
liliğin teklifi üzerine îmar ve îskân Vekâletince 
lüzumu kadar uzatılabilir. 
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Âfet bölgelerinde bir topluluğun kaldırılarak 
başka yerlere nakli 

MADDE 15. — Umumi hayata müessir âfet
lerden önee veya sonra katı lüzum üzerine mes
kûn bir topluluğun bir kısmının veya tamamının 
kaldırılarak başka mahallere toplu olarak veya
hut dağıtılarak yerleştirilmesi Dahiliye, Maliye, 
Nafıa, İmar ve İskân, Sıhhat ve İçtimai Mua
venet ye £iraat Vekâletleri temsilcilerinden mü
teşekkil bir komitece tetkik olunduktan sonra 
İcra Vekilleri Heyeti karariyle İmar ve İskân 
Vekâleti tarafımdan yaptırılır. 

Kıymet takdiri, parselleme <ve tevzi 

MADDE 16. — Âfet bölgelerinde hasara uğ-
rıyan kısımlar içinde bulunan gayrimenkullcrle 
hasara uğrıyan kısımlar dışında kalan ve İmar 
ve İskân Vekâletince^ tesbit edilen sahalardaki 
gayrimenkullerin aşağıdaki maddelerde gösteril
diği şekilde kıymetlerinin takdirine ve bu kıy
metlere göre birer kıymet belgesi tanzimine ve bu 
belgelerin sahiplerine tevzii mukabilinde gayri-
menkulleri temellüke ve İmar ve İskân Vekâletin
ce tasdikli imar plânlarına göre parselleyip mali
yet bedeli üzerinden tevzie veya toplu inşaata 
tahsise belediye veya köy hükmi şahsiyetleri sala
hiyetlidir. 

MADDE 17. — Âfet sahaları ve bölgelerinin, 
' bu kanuna göre bina yaptırılacak yerlerin İmar 
ve İskân Vekâletince lüzum gösterilecek mahalle
rin kadastrosu, ilânların yapılmasına, kadastro 
komisyonlarının kurulmasına lüzum kalmaksızın 
kadastro postalarına belediyece iki bilir kişi veril
mek ve tasarruf tetkikleri mahallî kadastro mü
dürü veya tapu memuru tarafından ifa olunmak 
suretiyle 2613 sayılı Kanuna tevfikan ve tercihan 
Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğünce yaptırı
lır. İhtilâflar mahallî mahkemelerde hallolunur. 
Bu suretle tesbit ve tanzim edilecek haritalar ta
pu siciline esas teşkil eder. -

MADDE 18. — 16 ncı maddedeki gayrimen-
kulleri bedelleri köylerde köy ihtiyar heyetlerinden 
bir, mülk sahibi köylülerden bir ve fen adanılan n-
dan bir zattan, şehir ve kasabalarda belediye mec
lisi âzasından bir, mülk sahiplerinden bir ve fen 
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Âfet bölgelerindeki bir topluluğun kaldırılarak 
başka yerlere nakli 

MADDE 16. — Umumi hayata müessir âfet
lerden önce veya sonra katî lüzum üzerine mes
kûn bir topluluğun bir kısmının veya tamamının 
kaldırılarak başka mahallere toplu olarak veya
hut dağıtılarak yerleştirilmesi Dahiliye, Maliye, 
Nafıa, İmar ve İskân, Sıhhat ve İçtimai Muave
net, Ziraat, Maarif ve Sânayi Vekâletleri müte
hassıs temsilcilerinden müteşekkil bir komitece 
tetkik olunduktan sonra İcra Vekilleri Heyeti ka
rariyle İmar ve İskân Vekâleti tarafından yaptı
rılır. 

' Kıymet takdiri, parselleme ve tevzi 

MADDE 17. — Hükümet teklifinin 16 ncı 
maddesi 17 nei madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

\ 

MADDE 18. — Hükümet teklifinin 17 nci 
maddesi 18 nci madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 119. — 17 nci maddedeki gayrimen-
kulleri bedelleri köylerde köy ihtiyar heyetlerin
den bir, mülk sahibi köylülerden bir ve fen 
adamlarından bir zattan, şehir ve kasabalarda 
Belediye Meclisi âzasından bir, mülk sahiplerin-
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adamlarından bir zattan müteşekkil üç kişilik ko- j 
misyonlar marifetiyle takdir ettirilir. Fen adam- I 
lan bulunmıyan yerlerde bu işlerden anlıyan bir 
zat komisyona alınır. Bu komisyonlar mahallin 
en büyük mülkiye âmirleri tarafından teşkil edi- ! 
lir. Komisyonlar aralarından seçecekleri reisin 
başkanlığında çalışır ve ekseriyetle karar verir- I 
ler. 

Mezkûr gayrimenkullerin yüz ölçülerini, evsa
fını ve takdir edilen bedeli ihtiva eden cetveller j 
10 gün müddetle mahallî imkân ve şartlara göre 
ilân ve gazete ile neşrolunur. 

Takdir edilen kıymete karşı ilâh müddetinin I 
hitamından itibaren 7 gün içinde gayrimenkulun j 
bulunduğu mahal asliye hukuk mahkemesinde J 
dâva açılabilir. Dâvanın açıldığı tarihten itibaren j 
8 gün içinde taraflar mahkemeye çağrılırlar. Bu 
dâvalar basit mahkeme usulüne tâbidir ve diğer j 
dâvalara tercihan görülür. Dâvanın açılması ve- ] 
ya temyiz talebi bu kanuna göre yapılacak mua- ! 
meleleri ve inşaat ameliyesini hiçbir suretle dur
duramaz. Bu dâvalar dolayısiyle mahkemelerce i 
ihtiyati tedbir kararı verilmez. I 

MADDE 19. — 18 nci maddede yazılı itiraz 
müddetinin sonunda itiraz edilmiyen veya itiraz 
edilip kesinleşmiş hükümle tesbit edilmiş olan 
kıymetleri gösteren belgeler, sahipleri adına tan
zim olunarak belediye ve köy ihtiyar heyetlerin
ce müracatlerinde kendilerine veya kanuni mü
messillerine verilir. Hisseli veya intikali yapılma
mış gayrimenkullerin kıymet belgeleri hissedar- j 
lan veya kanafni mirasçıları adına tanzim olunur. 
Bu kıymet belgelerinin kayıtları kaymakam veya i 
vali tarafından tasdikli defterlerde tutulur. Ta
puda kaydı bulunmıyan veya mülkiyeti ihtilaflı | 
veyahut veraset ilâmı ibraz edilmemiş olan gay-
rimenkullere ait kıymet belgelerine mülk sahibi
nin veya mutasarrıfının adı yazılmıyarak sadece 
ada ve parsel sayısı, yüz ölçüsü ve avsafı ile 
takdir edilen bedeli kaydedilir. Bunlar belediye 
veya köy kasasında muhafaza edilerek sahipleri 
belli oldukça isimleri yazılıp kendilerine verilir. 
Bu nevi belgelere ait bedeller Türkiye Emlâk j 
Kredi Bankasında mahfuz tutulur. îlân tarihin- I 
den itibaren 10 yıl içinde sahibi çıkmıyan kıy- ı 
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den bir ve fen adamlarından bir zattan müteşek
kil üç kişilik komisyonlar marifetiyle takdir etti
rilir. Fen adamlan bulunmıyan yerlerde bu iş
lerden anlıyan bir zat komisyona alınır. Bu ko
misyonlar mahallin en büyük Mülkiye âmirleri 
tarafından teşkil edilir. Komisyonlar araların
dan seçecekleri reisin başkanlığında çalışır ve ek
seriyetle karar verirler. 

Mezkûr gayrimenkullerin yüz ölçülerini, ev
safını ve takdir edilen bedeli ihtiva eden cetvel
ler 10 gün müddetle mahallî imkân ve şartlara 
göre ilân ve gazete ile neşrolunur. 

Takdir edilen kıymete karşı ilân müddetinin 
hitamından itibaren yedi gün içinde gayrimen
kulun bulunduğu mahal Asliye Hukuk Mahke
mesinde dâva açılabilir. Dâvanın açıldığı tarih
ten itibaren 8 gün içinde taraflar mahkemeye 
çağırılırlar. Bu dâvalar basit muhakeme usulü
ne tâbidir ve diğer dâvalara tercihan görülür. 
Dâvanın açılması veya Temyiz talebi bu kanuna 
göre yapılacak muameleleri ve inşaat ameliyesi
ni hiçbir suretle durduramaz. Bu dâvalar dola
yısiyle mahkemelerce ihtiyati tedbir karan veril
mez. 

MADDE 20. — 19 ncu maddede yazılı itiraz 
müddetinin sonunda itiraz edilmiyen veya itiraz 
edilip kesinleşmiş hükümle tesbit. edilmiş olan 
kıymetleri gösterilen belgeler, sahipleri adına 
tanzim olunarak belediye ve köy ihtiyar heyetle
rince müracaatlerinde kendilerine veya kanuni 
mümessillerine verilir. Hisseli veya intikali ya
pılmamış gayrimenkullerin kıymet belgeleri 
hissedarları veya kanuni mirasçıları adına tan
zim olunur. Bu kıymet belgelerinin kayıtları 
kaymakam veya vali tarafından tasdikli def
terlerde tutulur. Tapuda kaydı bulunmıyan ve
ya mülkiyeti ihtilaflı veyafhut veraset ilâmı ib
raz edilmemiş olan gayrimenkullere ait kıymet 
belgelerine mülk sahibinin veya mutassarıfınm 
adı yazılmıyarak sadece ada ve parsel sayısı, 
yüzölcüsü ve evsafı ile takdir edilen bedeli 
kaydedilir. Bunlar belediye veya köy kasasın
da muhafaza edilerek sahipleri belli oldukça 
isimleri yazılıp kendilerine verilir. Bu nevi 
belgelere ait bedeller Türkiye Emlâk Kredi 
Bankasında mahfuz tutulur, ilân tarihinden 
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met belgeleri hükümsüz addedilir. Ve bankadaki 
mukabilleri fon hesabına iade olunur. 

MADDE 20. — îmar plânı dahilindeki gay-
rimenkullerden Hazineye, hususi idareye, bele
diyeye katma bütçeli dairelere ait olanlar (Va
kıflar Genel Müdürlüğü gayrimenkulleri hariç) 
îmar ve îskân Vekâletinin talebi üzerine bedel
siz olarak bu işe terkolunur. 

MADDE 21. — 16 ncı madde mucibince kıy
met belgeleri tanzim edilen ve 20 nci maddo 
gereğince bedelsiz terk olunan gayrimenkuller, 
imar ve İskân Vekâletince tasdikli imar plân
larına göre parsellere ayrılır. Bu parseller aşa
ğıdaki bükümlere tâbi olmak şartiyle alâka/ı 
tapu idareleri tarafından imar ve iskân Vekâ
letince tasdikli imar plânlarına istinaden beledi
yenin ve köy ihtiyar heyetinin yaz\ları üzerine 
belediye veya köy adına tescil edilir. 

MADDE 22. — Belediye veya köy mülkiye
tine geçen arsalardan imar ve iskân Vekâletince 
görülen lüzuma binaen üzerine toplu inşaat ya-
pılmıyacak olanları : 

A) Bu kanun mucibince kıymet belgesi ve
rilenlere noter huzurunda kura çekilmek sure
tiyle tevzi edilir. 

B) imar plânına göre âmme hizmetine tah
sis olunan yerler belediyece veya köy ihtiyar 
heyeti tarafından bedelsiz olarak alâkalı mü
esseselere verilir. 

C) Yukarıdaki fıkralar mucibince tevzi ve 
tahsise tâbi tutulan arsalar belediye veya köy 
hükmî şahıslarının tapu idaresine iş 'arı üzerine 
tapu idaresi tarafından tahsis edildikleri şahıs
lar, hissedarlar veya vârisler adına tesciî olunur. 

Muvakkat E. 
itibaren 10 yıl içinde sahibi çıkmıyan kıymet 
belgeleri hükümsüz addedilir. Ve bankadaki 
mukabilleri fon hesabına iade olunur. 

MADDE 21. •— Âfet bölgesi içinde ve dışın
da tesbit olunan imar ve iskân sahaları dahilin
deki gayrimenkullerden Hazineye, hususi ida
reye, belediye ve katma bütçeli dairelere aid-
olanlardan (Vakıflar Genel Müdürlüğü gayri
menkulleri ile Hazineye ait gayrimenkullerden 
bir âmme hizmetine tahsis edilenler, hariç) ihti
yaca tekabül eden miktarı imar ve iskân Vekâ
letinin talebi üzerine bedelsiz olarak bu işe tah
sis olunur. 

Âfet bölgesi dışında yeniden kurulacak köy
lerle meveut köylere yapılacak ilâyeler için yu-
kardaki hükümler dairesinde arazi temini 
mümkün olamıyan hallerde arazi satınalınabi-
leceği gibi istimlâk mevzuatı hükümleri daire
sinde istimlâk de yapılabilir. 

MADDE 22. — 17 ve 21 nci maddeler gere
ğince temin olunan gayrimenkuller, imar ve 
İskân Vekâletince tasdikli imar plânlarına gö
re parsellere ayrılır. Bu parseller aşağıdaki 
hükümlere tâbi olmak şartiyle alâkalı tapu da
ireleri tarafından imar ve iskân Vekâletince 
tasdikli imar plânlarına istinaden belediyenin 
ve köy ihtiyar heyetinin yazıları üzerine bele
diye veya köy adına tescil edilir. 

MADDE 23. — Belediye veya köy mülkiye
tine geçen arsalardan imar ve iskân Vekâletin
ce görülen lüzuma binaen üzerine toplu inşaat 
yapılmıyacak olanları : 

A) Bu kanun mucibince kıymet belgesi ve
rilenlere noter huzurunda kur'a çekilmek sure
tiyle tevzi edilir. Kıymet belgelerindeki bedelle
rin fazla olması halinde aradaki fark sahiplerine 
ödenir. Noksanı borçlandırılır. 

B) imar plânına göre âmme hizmetine tah
sis olunan yerler belediyece veya köy ihtiyar he
yeti tarafından bedelsiz olarak alâkalı müessese
lere verilir. 

C) Yukardaki fıkralar mucibince tevzi ve 
tahsise tâbi tutulan arsalar belediye veya köy 
hükmi şahıslarının tapu idaresine işarı üzerine 

. tapu idaresi tarafından tahsis edildikleri şahıs
lar, hissedarlar veya vârisler adına tescil olunur. 
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MADDE 23. — Bu kanunda yaz^ı âfetler 

sebebiyle kullanılamıyaeak hale gelmiş olan bi
nalar, arsa hükmünde olup kıymet takdirine it
hal edilmiyen enkaz ve malzeme mal sahibine 
aittir. 

MADDE 24. — Bu kanun konusuna giren 
gayrimenkullerin vergi borçları tapuca tescil 
muamelesinin yapılmasına mâni teşkil etmez. 

MADDE 25. — Taliplerin adedine göre inşa 
edilecek binalar Türkiye Emlâk Kredi Bankasın
ca yaptırılır ve inşaatın sonunda yine kur'a usulü 
ile tevzi olunur. ı 

MADDE 26. -— tnşa edilecek binalar için ya
pılacak sarfiyat ile üzerine bina yapılan arsala
rın bedelleri o binaların maliyetini teşkil eder. 
Her gayrimenkul için bu suretle tesbit edilen 
maliyet bedellerinden sahiplerine ait, kıymet pel-
gelerinde yer alan miktarlar çıktıktan sonra geri 
kalanı borçlandırılmada esas tutulur. Kıymet bel
gelerindeki bedellerin fazla olması halinde ara
daki fark sahiplerine ödenir, noksanı !x>rçlan-
dırılır. 

MADDE 27. — Bu kanundan faydalanmak 
suretiyle kendileri için bina yaptırılmasını isti- 1 
yenlerin ilân tarihinden itibaren, bir ay içinde ı 
mahallin en büyük mülkiye âmirine yazılı mü- ) 
racaatte bulunmaları ve taahhütname vermeleri j 
mecburidir. îhale veya emanet suretiyle inşaata ı 
başlandıktan sonra taahhüdünden dönenlere ait ! 
binalar satılarak muacceliyet kesbettirilen borç- j 
lanma bedelleri kapatılır. Satış bedeli borçlan- I 
ma bedelinden az olursa farkı taahhütname sa- i 
bibinden 4947 sayılı Kanun hükümlerine göre 
tahsil edilir. 

MADDE 28. — Yıkılan ve ağır hasara uğra- i 
yan binalarda birlikte oturan aile efradına ve 
vârislerin taaddüdü halinde bunlara birden faz
la bina yaptırılamıyacağı gibi kendisine veya 
eşine ait o yerde müstakil başka bir binası olan
lara da bina tahsis edilemez. 

MADDE 29. — Şayi hisseli bir bina için his- ' 
sedarlarına bu kanun hükümlerinden faydalanı
larak yine şayi hisseli olmak üzere yalnız bir bi- I 

(S. Sayı 

Muvakkat E. 

MADDE 24. — Hükümet teklifinin 23 ncü 
maddesi 24 ncü madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 25. —Bu kanunun şümulüne giren 
gayrimenkullerin vergi borçları tapuca tescil mu
amelesinin yapılmasına mâni teşkil etmez. 

MADDE 26. —- Bu kanun hükümlerine göre 
inşa edilecek binalar Türkiye Emlâk Kredi Ban
kası veya Toprak ve îskân işleri Umum Müdür
lüğünce yapılır veya yaptırılır. 

MADDE 27. — Hükümet teklifinin 26 ncı 
maddesi 27 nci madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

\ 

MADDE 28. — Bu kanundan' faydalanmak 
suretiyle kendileri için bina yaptırılmasını isti-
yenlerin ilân tarihinden itibaren bir ay içinde 
mahallin en büyük mülkiye âmirine yazılı müra-
caatte bulunmaları ve taahhütname vermeleri 
mecburidir. îhale veya emanet suretiyle inşaata 
başlandıktan sonra taahhüdünden dönenlere ait 
binalar satılarak muacceliyet kesbettirilen borç
lanma bedelleri kapatılır. Satış bedeli borçlanma 
bedelinden az olursa farkı tahsilinde fona yatı
rılmak üzere Türkiye Emlâk Kredi Bankası tara
fından kendi alacağı gibi taahhütname sahibin
den 4947 sayılı Kanun hükümlerine göre tahsil 
edilir. 

MADDE 29. — Yıkılan, yajaan ve ağır ha
sara uğrıyan binalarda birlikte oturan aile efra
dına ve vârislerin taaddüdü halinde bunlara bir
den fazla bina yaptırılamıyacağı gibi kendisine 
veya eşine ait o yerde müstakil başka bir binası 
olanlara da bina tahsis edilemez. 

* 
MADDE 30. — Şayi hisseli bir bina için his

sedarlarına bu kanun hükümlerinden faydalanı
larak yine şayi hisseli olmak üzere yalnız bir bina 
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na yaptırılabilir. Yıkılan veya ağır hasara uğra
yan binalarda birden fazla aile ikamet ettiği tak
dirde her aile bu kanun hükümlerinden ayrı ayrı 
faydalanabilirler. 

MADDE 30. — Bu kanun dairesinde inşa 
edilen binaların 1837 sayılı Kanunun muaddel 
4 ncü ve 6188 sayılı Kanunun 13 ncü maddele
rindeki muafiyetten istifade edebilmesi için bu 
maddeler mucibince verilmesi meşrut olan beyan
nameler, binaların hak sahiplerine teslimi tari
hinden itibaren üç ay içerisinde verilir. 

Fon teşkili ve fondan yapılacak yardımlar, 
sarf usulleri 

MADDE 31. — Bu kanun gereğince yapıla
cak sarfiyatı karşılamak üzere aşağıda yazılı kay
naklardan mürekkep bir fon teşkil edilir. 

A) Her yıl bütçesinin İmar ve İskân Vekâ
letti bölümünün hususi faslına konulacak tahsisat, 

F> özel idarelerle, yıllık gelirleri 5 000 lira
dan yukarı olan belediyelerin masraf bütçeleri 
yekûnunun yüzde yarımı nispetinde ayrılacak 
hisseler, 

C) Hayır kurumları, mahallî idareler, mal 
sandıkları ve sair teşekküller tarafından kabul 
olunacak ve bu maksada muhassas nakdî ianeler 
ve teberrular ve aynı teberrulardan ihtivaçlara 
tekabül etmiyen veya artanların satış bedelleri, 

Ç) İktisadi Devlet Teşekkülleri ile en az 
yarı sermayesi devlet elinde bulunan banka ve 
müesseselerin safi kârlarının yüzde 2 si nispetin
deki hisseler, 
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yaptırılabilir. Ancak yıkılan, yanan veya ağır ha
sara uğrıyan binalarda birden fazla aile ikamet 
ettiği takdirde her aile bu kanun hükümlerinden 
ayrı ayrı faydalanabilirler. 

MADDE 31. — îmar ve İskân. Vekâleti âfet
ler dolayısiyle ve 26 ncı madde gereğince bu ka
nunla teşkil olunan fondan yaptırılmış bulunan 
binalardan bir kısmını kendisine, eşine veya vela
yeti altındaki çocuklarına ajt o yerde hiçbir gay
rimenkulu bulunmıyan ve kira ile oturdukları 
binaları tamamen hasara uğramış olan mahdut 
gelirli halka ve memurlara kiralanmak üzere ma
hallî belediyelere maliyet bedeli üzerinden borç
landırılma suretiyle devretmeye yetkilidir. 

Yukardaki fıkraya tevfikan belediyelerce mes
ken olarak kullanılacak binaların devir ve kira
lama şartları İmar ve İskân Vekâletince tesbit 
olunur. 

MADDE 32. — Hükümet teklifinin 30 ncu 
maddesi 32 nci madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

Fon teşkili ve fondan yapılacak yardımlar, sarf 
usulleri 

MAJDDE 33. — Bu kanun gereğince yapıla
cak sarfiyatı, karşılamak üzere aşağıda yazılı 
kaynaklardan mürekkep bir fon teşkil edilir. 

A) Her yıl bütçesinin İmar ve İskân Vekâ
leti bölümünün hususi faslına konulacak tahsi
sat, 

B) özel idarelerle, yıllık gelirleri 10 000,-
/ liradan yukarı olan belediyelerin masraf büt
çeleri yekûnunun yüzde yarımı nispetinde ay
rılacak hisseler, 

C) Hayır kurulları, mahallî idareler, mal-
sandıkları ve sair teşekküller tarafından ka-
>bul olunacak ve bu maksada muhassas nakdî 
ianeler ve teberru ve hibelerle aynî teberrular
dan ihtiyaçlara takabül etmiyen veya artanla
rın satış bedelleri; 

Ç) İktisadi Devlet Teşekkülleri ile en az 
yarı sermayesi Devlet elinde bulunan Banka ve, 
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D) Bu fondan inşa edilecek gayrimenkul]e-
rin borçlularından borcun itfası için tahsil olu
nacak taksit ve faizler, 

E) Bu paranın faizleri. 
Bu fon İmar ve îskân Vekâleti emrinde, 

Türkiye Emlâk Kredi Bankasında açılacak bir 
hesapta toplanır. 

MADDE 32. — Bu kanunda derpiş edilen 
işler için 31 nci maddede yazılı fondaki para 
kâfi gelmediği takdirde senelik tediye miktarı 
îmar ve iskân Vekâleti bütçesine o yıl için bu 
maksatla konulmuş olan tahsisat miktarını geç
memek şartiyle en çok üç yıla kadar gelecek se
nelere sâri taahhüde girişmeye İmar ve İskân 
Vekili salahiyetlidir, 

MADDE 33. — Zuhur eden yeni bir âfet do
lay isiyle fonda para bulunmadığı veya kifayet 
etmediği ve 32 nci maddedeki salâhiyetin isti
mali mümkün bulunmadığı ve derhal ek tahsisat 
istihsali de kabil olmadığı takdirde Büyük Mil
let Meclisinin ilk toplantısını takibeden 15 gün 
içinde tetkikine sunulmak ve bu tertipteki tahsi-
tm üç mislini geçmemek ve karşılığı gösteril
mek şartiyle İcra Vekilleri Heyeti kararriyle 
tahsisat ilâvesine Maliye Vekili yetkilidir. 

MADDE 34. — Âfet bölgelerinde yeniden 
inşa ve tamir edilecek yapılarla, yol, su,"elektrik, 
kanalizasyon tesisleri ve arazi temini ve kadas
tro gibi imar işleri için fondan para tefriki ve 
âfetlerden zarar görenlerden kimlere ve ne şe
kilde yardım yapılacağı, inşa edilecek binaların 
yerleri, yapı şartları ile inşa tarzları, tertipleri 
ve adedleri, muhtelif kısımlarının ebadı ve di
ğer hususlar, istekliler arasında gözetilecek sıra 
esasları, müracaat ve talep şekilleri îmar ve 
İskân Vekâletinin teklifi üzerine İcra Vekille
ri Heyetince tesbit olunur. 

MADDE 35. — Bu fondan yapılacak tediya-
ta ait sarf usulleri kanunun neşri tarihinden 
itibaren üç ay zarfında Dahiliye, Maliye, ve İmar 
ve İskân Vekâletlerince müştereken hazırlanacak 
bir talimatname ile tâyin olunur. t 
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müesseselerin safi kârlarının % 2 si nispetin
deki hisseler, 

D) Bu fondan inşa edilecek gayrimenkul-
lerin borçlularından borcun itfası için tahsil 
olunacak taksit ve faizler, 

E)Bu paranın faizleri, 
Bu fon İmar ve iskân Vekâleti emrinde 

'Türkiye Emlâk Kredi Bankasında açılacak bir 
hesapta toplanır. 

MADDE 34. — Bu kanunda derpiş edilen 
işler için 33 ncü maddede yazılı fondaki para 
kâfi gelmediği takdirde senelik tediye miktarı 
imar ve İskân Vekâleti bütçesine o yıl için bu 
maksatla konulmuş olan tahsisat miktarını geç
memek şartiyle en çok üç yıla kadar gelecek 
senelere sâri taahhüde girişmeye imar ve iskân 
Vekili salahiyetlidir. 

MADDE 35. — Zuhur eden yeni bir âfet 
dolayısiyle fonda para bulunmadığı veya kifa
yet etmediği ve 34 ncü maddedeki salâhiyetin 
istimali mümkün bulunmadığı ve derhal ek tah
sisat istihsali de kabil olmadığı takdirde Büyük 
Millet Meclisinin ilk toplantısını takibeden 15 
gün içinde tetkikine sunulmak ve bu tertipte
ki tahsisatın üç mislini geçmemek ve karşılığı 
gösterilmek şartiyle İcra Vekilleri Heyeti ka-
rariyle tahsisat ilâvesine Maliye Vekili yetkili
dir. 

MADDE 36. — Hükümet teklifinin 34 ncü 
maddesi 36 nci madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 37. — Hükümet teklifinin 35 nci 
maddesi 37 madde olarak aynen kabul edilmiş
ti?. 

( S . Sayıs ı : 39 ) 



23 
Hü. 

MADDE 36. — Bu kanunun 31 nci madde
sinde yazılı hisselerin bütçeler ve blâncolarda 
ayrılmaması veya az ayrılması halinde bunları 
tasdik edecek olan makamlar sözü geçen hisse
leri re'sen koymakla mükelleftirler. 

MAÖDE 37. — Bu kanunun 31 nci madde
sinde yazılı hisseler bütçelerin yürürlüğe gir-
ği blânçolarm tasdik edildiği tarihlerden itiba
ren en geç üç ay içinde Türkiye Emlâk Kredi 
Bankasındaki özel hesaba yatırdır. 

MADDE 38. — Bu kanuna göre inşa edile
cek binalar, borçlanma bedelleri üzerinden Tür
kiye Emlâk Kredi Bankası lehine birinci dere
cede ve sırada ipotek tesis edilmek ve borçlan-
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MADDE 38. — Bu kanunun 33 ncü mad
desinde yazılı hisselerin bütçeler ve bilân-

, çblarda ayrılmaması veya az ayrılması ha
linde bunları tasdik edecek olan makamlar 
sözü geçen hisseleri re'sen koymakla mükel
leftirler. 

MADDE 39. — Bu kanunun 33 ncü mad-
desinde yazılı hisseler yılda iki müsavi tak
sitte- Mayıs ve Kasım ayları içinde Türkiye 
Emlâk Kredi Bankasındaki özel hesaba ya
tırılır. 

imar ve iskân Vekâleti muhik sebepler do-
layısiyle taksitlerini belirli müddetler içinde 
ödeyemiyecek durumda olan âmme hükmi şa
hısları ile diğer müesseselerin taksit müddeti
nin hitamından en geç 15 gün evvel talep
leri üzerine İver taksidin ödeme müddetini 
bir ay daha uzatabilir. \ 

Hisselerin bütçe ve bilançolara konulmuş 
olmasına rağmen yukarda yazılı müddetlerin 
hitamına kadar hisselerinin makbul bir maze
rete» müstenidolmaksızm fona ödemiyen 33 ncü 
maddenin (B) ve (Ç) fıkralarındaki âmme 
hükmi şahısları ile diğer müesseselerin me
sul muhasipleri ile âmiri itaları hakkında 
mezkûr hisselerin % 5 ne muadil teehhür ce
zası tatbik olunur. 

Teehhür cezasının tatbikinde mazeretin tak
diri hususi idareler ile belediyeler için Da
hiliye Vekâletine, iktisadi Devlet Teşekkül
leri ile en az yarı sermayesi Devlet elinde 
bulunan banka ve müesseseler için Maliye Ve
kâletine aittir. 

Para cezaları imar ve iskân Vekâletinin 
talebi üzerine âmme alacaklarının Tahsil Usu
lü Kanununa göre mahallî maliye teşkilâtın
ca tahsil olunarak Türkiye Emlâk Kredi Ban
kasındaki özel hesaba devredilir. 

Ancak 38 nci madde uyarınca hisselerin bütçe 
ve bilançolara re'sen konulmaması halinde bu his
seler ve % 5 teahhür cezaları doğrudan doğruya 
ilgili âmme hükmi şahısları ile müessese ve ban
kalardan alınır. 

MADDE 40. — Bu kanuna göre inşa edilecek 
binalar borçlanma bedelleri üzerinden Türkiye 
Emlâk, Kredi Bankası lehine birinci derecede ve 
sırada ipotek tesis edilmek ve borçlanma muame-
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ma muamelesi tekemmül ettirilmek suretiyle bu 
kanundan faydalanacak kimselere temlik olu
nura Borçlanma bedelleri 4949 sayılı Kanun hü
kümleri dairesinde tahsil edilerek fon hesabına 
yatırılır. Borçlanma bedelleri faizsiz olarak 20 
yılda ve senelik eşit taksitlerle tahsil edilir, ilk 
taksit temlik tarihinden bir yıl sonra başlar. 
Her hangi bir taksitin zamanında ödenmemesi 
halinde ödenmiyen günler için % 5 faiz alınır. 
Birbirini takibeden üç yıla ait taksitlerin öden
memesi halinde bütün borç muacceliyet kesbe-
der ve 4947 sayılı Kanuna göre tahsil olunur. 

MADDE 39. — Bu kanunun Türkiye Emlâk 
Kredi Bankasına tahmil ettiği vazifelerin ifa
sına karşılık olmak üzere îmar ve İskân ve Ma
liye vekâletlerince müştereken kararlaştırıla
cak miktarda bir ücfet bu kanunla' tesis edilen 
fondan her mal; yıl sonunda bankaya ödenir. 

MADDE 40. — Bu kanunun tatbiki dolayı-
siyle bilûmum gayrimenkul alım, satım, ipotek 
ve tapu kadastro muameleleri her türlü hare ve 
resimden muaftır. 

MADDE 41. — Bu kanunun birinci madde
sinde yazılı âfetlerden önce veya sonra alınacak 
tedbirler arasında; 

A) Ecnebi memleketlerden ithal veya iç 
piyasadan tedarik olunacak her türlü vasıta, 
makina, alât, gıda maddeleri ve giyim eşyası, 
tesis ve inşaat malzemesinin deniz, demir ve 
havayolları vasıtaları ile yapılan nakliyatında 
asgari ücret tarifeleri tatbik olunur. 

B) 4, 6 ve 7 nci maddelerde zikrolunan 
mükelleflerden nakil ücreti alınmaz. 

C) iaşe, ibate, inşa ve tesisatta kullanıla
cak lüzumlu orman emvali imar ve iskân Vekâ
letinin talebi üzerine Orman idaresince tercihan 
maliyet bedeli üzerinden verilir. 

D) Bu kanunda yazılı vazifeleri yerine ge
tirmek üzere ecnebi memleketlerden imar ve 
iskân Vekâletince ithal olunacak her türlü ma
kina, alât ve edevat ve malzeme, Gümrük Bes
ininden ve bu-resim ile birlikte alman diğer re
simlerden muaftır. 
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leşi tekemmül ettirilmek suretiyle bu kanundan 
faydalanacak kimselere temlik ve tescil olunur. 
Borçlanma bedelleri 4947 sayılı Kanun hüküm
leri dairesinde tahsil edilerek fon hesabına yatırı
lır. Borçlanma bedelleri faizsiz olarak 20 yılda 
ve senelik eşit taksitlerle tahsil edilir, ilk taksit 
temlik tarihinden bir yıl sonra b'aşlar. Her hangi 
bir taksitin zamanında ödenmemesi halinde öden
miyen günler için % 5 faiz alınır. Biribirini ta
kibeden üç yıla ait taksitlerin ödenmemesi halin
de bütün borç muacceliyet kesbeder ve 4947 sa
yılı Kanun hükümlerine tevfikan tahsil olunur. 

MADDE 41. — Hükümet teklifinin 39 nen 
maddesi 41 nci madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 42. — Bu kanunun tatbiki dolayı-
siyle bilûmum gayrimenkul alım, satım, ipotek ve 
tapu kadastro muameleleri ile bu kanundan fay
dalanacak şahıslar tarafından verilecek taahhüt
name, beyannameler ve bu şahıslarla akdedilecek 
mukaveleler her türlü hare ve resimlerden muaf
tır. 

MADDE 43. — Bu kanunun birinci madde
sinde yazılı âfetlerden önce veya sonra alınacak 
tedbirler arasımda; 

A) Ecnebi memleketlerden ithal veya iç pi
yasadan tedarik olunacak her türlü vasıta, maki
na, alât, gıda maddeleri ve giyim eşyası, tesis ve 
inşaat malzemesinin deniz, demir ve havayol
ları vasıtaları ile yapılan nakliyatında asgari üc
ret tarifeleri tatbik olunur. 

B) 6 ve 8 nci maddelerde zikrolunan mükel
leflerden nakil ücreti alınmaz. 

C) iaşe, ibate, inşa ve tesisatta kullanılacak 
lüzumlu orman evmali imar ve iskân Vekâletinin 
talebi üzerine Orman idaresince tercihan mali
yet bedeli üzerinden verilir. 6831 sayılı Orman 
Kanununun 33 ncü maddesi hükmü mahfuzdur. 

D) Bu kanunda yazılı vazifeleri yerine ge
tirmek üzere ecnebi memleketlerden imar ve is
kân Vekâletince ithal olunacak her türlü makina, 
alât ve edevat ve malzeme Gümrük Resminden ve 
bu resim ile birlikte alman diğer vergi ve resim-
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MADDE 42. — Âfetlerden zarar görenlere 
yardımda bulunmak üzere kurulan Millî Yardım 
Komitesi ile mahallî yardım komitelerine mak
buz mukabilinde yapılacak bağış ve yardımlar 
her türlü vergi, resim ve harcdan müstesna ol
duğu gibi bunların Gelir ve Kurumlar vergileri 
mükellefleri tarafından masraf kaydı da caizdir. 

Âfetlerden zarar görenlere tahsis edilmek 
üzere tertibedilen temsil, konser ve spor eğlen
celeri de her türlü vergi, resim ve harçtan muaf 
tutulur. 

MADDE 43. — 31 nci maddede yazılı fon
dan yapılacak sarfiyat Artırma, Eksiltme ve 
îhale, Divanı Muhasebat ve Muhasebei Umu
miye kanunlarına tâbi değildir. 

Ceza hükümleri 

MADDE 44. — A) Yardıma davet anında 
şehir, kasaba ve köylerde bulunup da makbul bir 
mazeretleri olmaksızın salahiyetli memurlar tara
fından yapılan bu davete icabet etmiyenler veya 
icabet edip de çalışmıyanlar veya verilen işi yap-
mıyanlar hakkında vali ve kaymakamlar tarafın
dan 25 liradan 50 liraya kadar hafif para cezası 
verilir. 

Ancak bu cezaya tebellüğ tarihinden itibaren 
15 gün içinde alâkalılarea mahallî Sıûh Ceza 
Mahkemesine itirazda bulunulabilir. Bu itiraz 
evrak üzerinde tetkik edilir. 

B) Âfet bölgelerinde felâketzedelere yardım 
maksadiyle Devlet daire ve müesseseleriyle hu
susi idareler, belediyeler ve köyler ve âmme me
nafime hadim hayır cemiyetleri tarafından be
delli veya bedelsiz olarak verilen inşaat «malze
mesi veya alât ve edevatı veya diğer malları sa
tan veya devreden veya başka maksatlarla kulla-
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lerle belediye hissesinden ve bu ithalâtla ilgili 
Hazine hissesinden muaftır. 

MADDE 44. — 33 ncü maddede yazılı kay
naklardan teşekkül eden fon gelirleri Gelir Ver
gisinden müstesnadır. 

Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri tara
fından 33 ncü madde mucibince fona verilen his
seler verildikleri yılın yıllık beyannamesiyle bil
dirilecek gelirlerden ve kurum kazançlarından 
indirilir. 

MADDE 45. — Hükümet teklifinin 42 nci 
maddesi 45 nci madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 46. — 33 ncü maddede yazüı fon
dan yapılacak sarfiyat Artırma, Eksiltme ve Iha 
le, Divanı Muhasebat ve Muhasebei Umumiye ka
nunlarına tâbi değildir. 

Ceza hükümleri 

MADDE 47. — a) Yardıma davet anında 
şehir, kasaba ve köylerde bulunup da makbul bir 
mazeretleri olmaksızın salahiyetli memurlar tara
fından yapılan davete icabet etmiyenler veya ica
bet edip de çalışmıyanlar veya verilen işi yapmı-
yanlar hakkında vali ve kaymakamlar tarafından 
25 liradan 100 liraya kadar hafif para cezası ve
rilir. 

Ancak, bu cezaya tebellüğ tarihinden itiba
ren 15 gün içinde alâkalılarea mahallî sulh ceza 
mahkemesince itirazda bulunulabilir. 

Bu itiraz evrak üzerinde tetkik edilerek ka
rara bağlanır. 

b) Âfet bölgelerinde felâketzedelere yardım 
maksadiyle Devlet daire ve müesseseleriyle hu
susi idareler, belediyeler ve köyler ve âmme 
menafime hadim hayır cemiyetleri tarafından be
delli veya bedelsiz olarak verilen inşaat malze
mesi veya alât ve edevatı veya diğer malları sa-
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nanlaT hakkında, fiilleri daha ağır cezayı istil
zam etmediği takdirde 100 liradan 1000 liraya 
kadar ağır para cezasına ve bu malzeme, alât ve 
edevat ve malların kimin elinde bulunursa bu
lunsun istirdadına, meveudolmadıkları takdirde 
bedellerinin tahsiline hükmolunur. 

C) Devlet veya Devlete bağlı idarelerle ser
mayesinin en az yarısı Devlete ait müessese me
murlarının, âfet dolayısiyle verilen vazifeyi ifa
da ihmal ve suiistimallerinden veya bu maksatla 
kendilerine verilen para ve malları zimmete ge
çirmelerinden veya suç teşkil eden sair fiillerin
den dolayı haklarında Devlet memurları hakkın
daki ceza hükümleri tatbik olunur. 

MADDE 45. — Bu kanuna göre alınacak pa
ra cezaları Türk Ceza Kanununun hükümleri 
dairesinde tahsil olunur. 

MADDE 46. — Bu kamun hükümlerine muha
lefet edenler hakkında yapılacak tahkikat ve ta
kibat 3005 sayılı meşhut suçların muhakemesi 
hakkındaki Kanunun birinci maddesinin (A) 
bendindeki mahal ve aynı kanunun 4 ncü madde
sindeki yazılı zaman kayıtlarına bakılmaksızın 
mezkûr kanun hükümlerine tevfikan icra olunur 
ve bu kanuna muhalefetten dolayı açılacak dâ
valara Sulh Ceza mahkemelerinde bakılır. 

Çeşitli hükümler 

MADDE 47. — Bu kanunda yazılı vazife ve 
hizmetlere tahsis edilmiş olan menkul ve gayri
menkul mallarla her türlü hak ve alacaklar, 
para ve para hükmündeki kıymetli evrak Dev
let mallarından sayılır. 

MADDE 48. — 4373 sayılı Kanunun bu ka
nuna muhalif hükümleri ile 4623 ve 5607 sayılı 
kânunlar meriyetten kaldırılmıştır. 
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tan veya devreden veya başka maksatlarla kulla
nanlar hakkında filleri daha ağır cezayı istilzam 
etmediği takdirde 500 liradan 2 000 liraya kadar 
ağır para cezasına ve bu malzeme alât ve edevat 
ve malların kimin elinde bulunursa bulunsun is
tirdadına, meveudolmadıkları takdirde bedelle
rinin tazminine hükmolunur. 

c) Devlet veya devlete bağlı idarelerle ser
mayesinin en az yarısı Devlete ait müessese me
murlarının âfet dolayısiyle verilen vazifeyi ifada 
ihmal ve suiistimallerinden veya bu maksatla ken
dilerine verilen para ve malları zimmete geçirme
lerinden veya suç teşkil eden sair fillerinden do
layı haklarında Devlet memurları hakkındaki ce
za hükümleri tatbik olunur. 

MADDE 48. —- Hükümet teklifinin 45 nci 
maddesi 48 nci madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 49. — Hükümet teklifinin 46 nci 
maddesi 49 ncu madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

Çeşitli hükümler 

MADDE 50. — Hükümet teklifinin 47 nci 
maddesi 50 nci madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 51. — a) 4373 sayılı Kanunim bu 
kanuna muhalif hükümleri, 

b) 4623 sayılı Kanun, 
e) 5607 sayılı Kanun, 
d) 2510 sayılı İskân Kanununun 5098 sayılı 

Kanunla muaddel 8 nci maddesi, 
e) 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu

nun 264 ncü maddesi, . 
Meriyeten kaldırılmıştır. 
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MUVAKKAT MADDE 1. — Bu kanunun 
yürürlüğe girmesinden önce; 

A) 1958 yılında vukubulan sel baskınından 
zarar gören Çankırı vilâyet merkezi, 

B) 1958 yılında vukubulan sel baskınında 
zarar gören Kırşehir vilâyetinin Kızılca ve Öreün 
köyleri, 

C) 1958 yılında vukubulan yangında zarar 
gören Bursa vilâyeti merkezi, 

D) Yer kaymasından zarar gören Malatya 
vilâyetinin Darende kazasına bağlı Sultanlı köyü, 

E) Sel baskınından ve toprak kaymasından 
zarar gören Niğde vilâyetinin Merkez kazasına 
bağlı Gümüşler kasabası ile Aksaray kazasına 
bağlı Çimeli - Uzartık köyü, 

F) Yer sarsıntısından zarar gören Muş vilâ
yetinin Malazgirt kazası hakkında da bu kanun 
hükümleri tatbik olunur. 

Birinci fıkrada yazılı mahallerde vukua gelen 
âfetler dolayısiyle 1958 malî yılı Muvazenei Umu
miye Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelin 

- İmar ve İskân Vekâleti kısmının 751 nci (yer 
sarsıntısı ve diğer âfetlerden zarar gören bölge
lere yardım) faslındaki tahsisattan Türkiye Kızıl
ay Umumi Merkezi Reisliğine devrolunan ve 1958 
malî yılı sonunda bakiye kalan meblâğ, bu kanun
la tesis edilen fona devredilir. 

MUVAKKAT MADDE 2. -— 6409, 6610, 6683, 
7048, 6746, 7010 sayılı kanunlara göre yapılmakta 
olan işler o kanunlardaki hükümler dairesinde 
neticelendirilir. Şu kadar ki bütçelerle verilmiş 
olan tahsisat bu işlerin neticelendirilmesine ki
fayet etmediği takdirde bu kanunla tesis edilen 
fondan lüzumlu miktarları İmar ve İskân Vekâ
leti tefrik edebilir. 

MUVAKKAT MADDE 3. — 1959 malî yılı 
Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı (A/ l ) 
işaretli cetvelin İmar ve İskân Vekâlet kısmimi] 
421 nci faslı ile aynı cetvelin Toprak ve İskân 
İşleri Umum Müdürlüğü kısmının 425 nci faslı
nın 50 nci maddesinde tabiî âfetler için konulmuş 
tahsisatları bu kanunla teşkil edilen fona devret
meye Maliye Vekili memurdur. 

MUVAKKAT MADDE 4. — Fonun toplan
ma ve paraların sarf şekli Talimatname ile tâyin 
ohmuneıya kadar geçecek zaman zarfında tatbik 
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MADDE 49. — Bu kanun neşri tarihinde 
meriyete girer. 

MADDE 50. — Bu kanunu icraya İcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

12 . VI . 1958 

Başvekil 
A. Menderes 
Devlet Vekili 

E. Kalafat 

Adliye Vekili 
E. Budakoğlu 
Dahiliye Vekili 

Dr. Namık Gedik 
Maliye Vekili 

H. Polatkan 
Nafıa Vekili 

T. İleri 
Sıh. ve îç. Mua. Vekili 

Dr. L. Kırdar 
Ziraat Vekilf 

N. ökmen 
Çalışma Vekili 

Devlet Vekili 

Devlet Vekili ve 
Çalışma V. V. 

M. Kurbanoğlu 
Millî Müdafaa Vekili 

E. Menderes 
Hariciye Vekili 

F. R. Zorlu 
Maarif Vekili 
C. Yardımcı 
Ticaret Vekili 

A. Aker 
Güm. veîn . Veklii 
II, Hüsman 

Münakalât Vekili 
F. Uçaner 

Sanayi Vekili 

Ba«. - Yay. ve Turz. V. 
ve Sanayi V. V. 

8. Yırcalı 

îmar ve iskân Vekili 
M. Berk 
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olunacak esaslar Maliye ve imar ve İskân Vekâ-
letlerince müştereken tesbit olunur. 

MUVAKKAT MADDE 5. — Bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten önce vukubulan 
umumi hayata müessir âfetlerin vukubulduğu 
yerlerde de bu kanun hükümlerini tatbika îcra 
Vekilleri Heyeti salahiyetlidir. 

MADDE 52. — Bu kanım 1 Mart 1959 tari
hinde meriyete girer. 

MADDE 53. — Bu kanunu icraya icra Vekil
leri Heyeti memurdur. 

>>-e-« 
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