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Sadıkzade Ruşenoğulları firmasına ait 
Ruşen gemisiyle İskenderun'dan ihraee-
dilen demir cevheri için ödenen navlun 
miktarına dair Sanayi Vekilinden şifahi 
suali (6/243) 
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Zonguldak'm Acılık semtinde işletilmi-
yen kömür kuyularının doldurulmama-
smdan husule gelen zararlara dair Sanayi 
Vekilinden şifahi suali (6/281) 

3. — Ordu Mebusu Eşref Ayhan'ın, 
Mesudiye kazası bir kısım halkının mu-

vakakt muhaceretini önlemek için ne gi
bi tedbirler düşünüldüğüne dair, İmar 
ve İskân Vekilinden şifahi suali (6/246) 

4. — Mardin Mebusu Mehmet Ali 
Arıkan'ın, Midyat ve Kızıltepe kazaları
nın içme suyu inşaat ve tesisatına dair 
îmar ve İskân Vekilinden şifahi suali 
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5. —Mardin Mebusu Mehmet Ali 
Arıkan'ın, Midyat ve Kızıltepe kazaları
nın elektrik tesislerine dair İmar ve is
kân Vekilinden şifahi suali (6/273) 

6. -— Urf a Mebusu Abdurrahman Oda-
başı'mn, Urfa . vilâyetinde 1958 yılında 
istihsal olunan yağın miktarına dair Ti
caret Vekilinden şifahi suali (6/284) 

7. — Urfa Mebusu Abdurrahman Oda-
başı'nm, Urfa yağı 1958 yılı fiyatının 
tesbitinde hangi esasların göz önünde 
tutulduğuna dair Ticaret Vekilinden şi
fahi suali (6/285) 

B — Tahrirî sualler ve cevaplar 
1. — Malatya Mebusu Tevfik Ün-

salan'm, Pazar günleri devamlı olarak 
mecburi çalışmanın hangi fabrikalarda 
tatbik edildiğine dair sualine Çalışma 
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Sayfa 
Vekâleti Vekili Halûk Şaman'm tahrirî 
cevabı (7/482) 46 

2. — Adana Mebusu Hamdi öner'in, 
Ankara Bahçelievlerdeki Tapu ve Sicil 
Muhafızlığına bir mutemet veya tahsil
dar tâyini hususunda ne düşünüldüğü
ne dair sualine Maliye Vekili Hasan Po-
latkan'm tahrirî cevabı (7/453) 47:48 

6. — Müzakere edilen maddeler 30 
1. — Umumi hayata müeessir âfetler 

dolayısiyle alınacak tedbirlerle yapılacak 
yardımlara dair kanun lâyihası ile Çan
kırı Mebusu Ferhan Arkan ve 5 arka
daşının, Çankırı vilâyetinde sel baskını 
dolayısiyle vukua gelmiş olan zararla
rın giderilmesi, Kırşehir Mebusu Hayri 

Tahrirî sualler 

1. — Ankara Mebusu Mehmet Ali Ceritoğ-
lu'nun, Ankara'nın Keskin kazasında inşasına 
başlanılan îmanı - Hatip Okulu binasının ikmali 
için yardım yapılması hususunda ne düşünüldü
ğüne dair tahrirî sual takriri Başvekâlete gön
derilmiştir. (7/525) 

2. — Ankara Mebusu Mehmet Ali Ceritoğ-
lu'nun, Ankara'nın Keskin kazasında PTT bi
nası inşası hususunda ne düşünüldüğüne dair 

Sayfa 
Çopuroğlu ve 2 arkadaşının, Kırşehir vi
lâyetinde sel baskını dolayısiyle vukua 
gelmiş olan zararların telâfisi hakkında 
kanun teklifleri ve Muvakkat Encümen 
mazbatası (1/213, 2/185, 2/192) 30:44 

2. — Tayyare Yüzbaşısı Mustafa Se
dat Yenen'in, hükümlü bulunduğu ceza
nın affı hakkında Arzuhal ve Adliye en
cümenleri mazbataları (5/26) 44:45 

3, — Samsun Mebusu Ekrem Anıt'm, 
Arzuhal Encümeninin 9 . IV . 1958 tarih
li haftalık karar cetvelindeki 418 sa
yılı Kararın Umumi Heyette görüşülme
sine dair takriri ve Arzuhal ve Adliye en
cümenleri mazbataları (4/42) 45 :46 

7. — Arizalar ve telgraflar 48 

tahrirî sual takriri Münakalât Vekâletine gön
derilmiştir. (7/526) 

3. — Ankara Mebusu Mehmet Ali Ceritoğ-
lu'nun, Ankara'nın Elmadağ nahiyesine bağlı 
bâzı köylerdeki okul binalarının tamiri husu
sunda ne düşünüldüğüne dair tahrirî sual tak
riri Maarif Vekâletine gönderilmiştir. (7/527) 

4. — Tunceli Mebusu Fethi Ülkü'nün, Şehir 
ve kasabaların itfaiye teşkilât ve teçhizatına 
dair tahrirî sual takriri Başvekâlete gönderil 
mistir. (7[/528) 

1. — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Yapılan yoklama neticesinde ekseriyet bu> 
lunmadığı anlaşıldığından, 8 . V . 1959 Cuma 
günü saat 15 te toplanılmak üzere İnikat ka
patıldı. 

Reisvekili Kâtip 
Trabzon Mebusu Kütahya Mebusu 
Mahmut Goloğlu Kemal Özer 

Kâtip 
Samsun Mebusu 

Abdullah Kele§oğlu 

Sualler 
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2. — HAVALE 

Mazbatalar 
1. — Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü

nün 1951 bütçe yılı hesabı katisine ait muta
bakat beyannemesinin sunulduğuna dair Di
vanı Muhasebat Reisliği tezkeresi ile Beden 
Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1951 malî yılı Hesabı 
Kati kanunu lâyihası ve Divanı Muhasebat Encü
meni mazbatası (3/21, 1/37) (Ruznameye) 

2. — Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 
1952 bütçe yılı hesabı katisine ait mutabakat 
beyannamesinin sunulduğuna dair Divanı Mu
hasebat Reisliği tezkeresi ile Beden Terbiyesi 
Umum Müdürlüğü 1952 malî yılı Hesabı Katî 
kanunu lâyihası ve Divanı Muhasebat Encü
meni mazbatası (3/22, 1/38) (Ruznameye) 

3. — Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü
nün 1953 malî yılı hesabı katisine ait mutaba
kat beyannamesinin sunulduğuna dair Divanı 
Muhasebat Reisliği tezkeresi ile Beden Terbi-

REÎS — Yoklama yapıyoruz. 
(Bilecik mebuslarına kadar yoklama ya-

1. — Adliye Vekili Esat Budakoğlu'nun, 
5545 sayılı Milletvekilleri Seçimi Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna 
bir ek madde ilâvesine dair kanun lâyihasını 
görüşmek üzere bir muvakkat encümen teşkiline 
dair takriri. (1/355, 4/118) 

REİS — Takriri okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
5545 nayılı Milletvekilleri Seçimi Kanunu-
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DİLEN EVRAK 

yesi Umum Müdürlüğü 1953 malî yılı Hesabı 
Katî kanunu lâyihası ve Divanı Muhasebat En
cümeni mazbatası (3/23, 1/13) (Ruznameye) 

4. — Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü
nün 1954 malî yılı hesabı katisine ait mutaba
kat beyannamesinin sunulduğuna dair Divanı 
Muhasebat Reisliği tezkeresi ile Beden Terbi
yesi Umum Müdürlüğünün 1954 malî yılı He
sabı Katî kanunu lâyihası ve Divanı Muhase
bat Encümeni mazbatası (3/24, 1/4) (Ruzna
meye) 

d I 5. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümetiyle 
-,î Tunus Cumhuriyeti Hükümeti arasında 17 
L- Nisan 1958 tarihinde imzalanan Ticaret Anlaş-

masiyle en ziyade müsaadeye mazîhâr millet 
L- l kaidesine mütaallik Protokolün ve ekleri 

mektupların tasdikine dair kanun lâyihası ve 
ıi Hariciye ve Ticaret encümenleri mazbataları 
i- I (1/205) (Ruznameye) 

pildi.); 
RElS — İnikadı açıyorum. 

, I nun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
% kanuna bir ek madde ilâvesine dair kanun lâ-
ı yihasmın, ehemmiyetine binaen, bir an evvel 
r kanuniyet kesbetmesi için havale edilmiş oldu-
e ğu Teşkilâtı Esasiye, DaÜıiliye ve Adliye encü

menlerinden seçilecek 10 ar azadan mürekkep 
Muvakkat bir Encümende müzakeresini arz ve 
teklif ederim. 

Adliye Vekili 
- I Esat Budakoğlu 

BİRİNCİ CELSE 
Açılma saati : 15,05 

REİS — Reisvekili Mahmut Goloğlu (Trabzon) 

KATİPLER : İhsan Gülez (Bolu), Kemal özer (Kütahya) 

» 

S. — YOKLAMA 

4. — RİYASET DİVANININ HEYETİ ÜMUMİYEYE MARUZATI 

- 2 9 -
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REÎS — Efendim, okunan takriri dinlediniz 

5545 sayi/lı Milletvekilleri Seçimi Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
bir ek madde ilâvesi hakkındaki kanun lâyiha
sının, ehemmiyetine binaen, Teşkilâtı Esasiye, 

Dahiliye ve Adliye encümenlerinden seçilecek 
10 ar azadan mürekkep bir Muvakkat Encümen
de görüşülmesi teklif olunmaktadır. Teklifi rey
lerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

5. — SUALLER VE CEVAPLAR 
A — ŞİFAHÎ SUALLER 

1. — Adana Mebusu Rıza Tekeli'nin, Sadık-
zade Ruşenoğulları firmasına ait Ruşen gemi
siyle Iskenderundan ihracedilen demir cevheri 
için ödenen navlun miktarına dair Sanayi Te
kilinden şifahi suali (6/243) 

REÎS — Rıza, Tekeli?... Yok. Suali tahrirîye 
inkılâbetmiştir. 

2. — Ankara Mebusu İsmail İnan'm, Zon-
guldak'ın Acılık semtinde işletilmiyen kömür 
kuyularının doldurulmamasından husule gelen 
zararlara dair Sanayi Vekilinden şifahi suali 
(6/281) 

REİS — İsmail inan?... Yok. Suali tahrirîye 
inkılâbetmiştir. 

3. — Ordu Mebusu Eşref Ayhan'm, Mesu
diye kazası bir kısım halkının muvakkat muhace
retini önlemek için ne gibi tedbirler düşünül
düğüne dair, İmar ve İskân Vekilinden şifahi 
suali (6/246) 

REÎS — Eşref Ayhan?.. Yok. Suali tahrirîye 
inkılâbetmiştir. 

4. — Mardin Mebusu Mehmet Ali Arıkan'ın, 
Midyat ve Kızıltepe kazalarının içme suyu in

şaat ve tesisatına dair İmar ve İskân Vekilinden 
şifahi suali (6/272) 

REÎS — Mehmet Ali Arıkan? Yok. Suali 
tahrirîye inkılâbetmiştir. 

5. — Mardin Mebusu Mehmet Ali Arıkan'
ın, Midyat ve Kızıltepe kazalarının elektrik te
sislerine dair İmar ve İskân Vekilinden şifahi 
suali (6/273) 

REÎS — Mehmet Ali Arıkan hazır bulunma
dığı için suali tahrirîye kalbedilmiştir. 

6. — TJrfa Mebusu Abdurrahman Odabaşı' 
nm, TJrfa vilâyetinde 1958 yılında istihsal olu
nan yağın miktarına dair Ticaret Vekilinden 
şifahi suali (6/284) 

REÎS — Abdurrahman Odabaşı burada mı?.. 
Sual sahibi burada olmadığından suali tahrirîye 
kalbedilmiştir. 

7. —• TJrfa Mebusu Abdurrahman Odabaşı' 
nm, TJrfa yağı 1958 yılı fiyatının tesbitinde 
hangi esasların göz önünde tutulduğuna dair Ti
careti Vekilinden şifahi suali (6/285) 

REÎS — 7 nci sual de aynı sebeplerle tahri
rîye kalbedilmiştir. 

6. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1. — Umumi hayata müessir âfetler dolayı-
siyle alınacak tedbirlerle yapılacak yardımlara 
dair kanun lâyihası ile Çankırı 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 teklifleri ve Muvakkat Encümen 
mazbatası (1/213, 2/1851 2/192) la 

REÎS — Umumi hayata müessir âfetler do

layısiyle alınacak tedbirlere dair kanun lâyiha
sının maddelerinin müzakeresine devam ediyo
ruz. 

33 ncü maddeyi okuyoruz efendim. 

Fon teşkili ve fondan yapılacak yardımlar, sarf 
usulleri 

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

A) Her yıl bütçesinin îmar ve îskân Vekâ-

30 — 
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leti bölümünün hususi faslına konulacak tahsi
sat, 

B) özel idarelerle, yıllık gelirleri 10 000, li
radan yukarı olan belediyelerin masraf bütçe
leri yekûnunun yüzde yarımı nispetinde ayrıla
cak hisseler, 

C) Hayır kurulları, mahallî idareler, mal-
sandıkları ve sair teşekküller tarafından kabul 
olunacak ve bu maksada muhassas nak(^ iane
ler ve teberru ve hibelerle ayni teberrulardan 
ihtiyaçlara takabül etmiyen veya artanların sa
tış bedelleri; 

Ç) İktisadi Devlet Teşekkülleri ile en az 
yarı sermayesi Devlet elinde bulunan Banka ve 
müesseselerin safi kârlarının % 2 si nispetindeki 
hisseler, 

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

E) Bu paranın faizleri, 
Bu fon İmar ve İskân Vekâleti emrinde Tür

kiye Emlâk Kredi Bankasında açılacak bir he
sapta toplanır. 

SADETTİN YALIM (Kocaeli) — Efendim, 
«B» fıkrasında «özel idare ve belediyeler» deni
yor. Belediyelerin vaziyeti malûm... Birçok mü
kellefiyetler içinde bunu ödiyememek vaziyetin-
dedir. Burada bu «B» fıkrasını kabul etsek dahi 
işliyemiyecektir. Binaenaleyh «özel idare ve be
lediyeler» ibaresini ihtiva eden bu «B» fıkrası
nın maddeden çıkarılmasını teklif ediyorum. Bu 
hususta da bir takririm var. 

REİS — Başka söz istiyen yoktur. Takrirleri 
okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
33 ncü maddenin (B) bendinde özel idareler

le aylık gelirleri on bin liradan yukarı olan be
lediyelerin masraf bütçeleri yekûnunun % 1/2 
nispetinde ayrılacak hisseler bendinin, idareyi 
hususiyelerle belediyelerin gelirlerinin azlığı ve 
daha birçok teşekküllere hisse ayrılmış bulun
ması dolayısiyle bu idareleri müşkül vaziyete 
düşüreceğinden maddedeki bu bendin çıkarıl
masını arz ve teklif ederim. 

Kocaeli 
Sadettin Yalım 

Yüksek Reisliğe 
33 neü maddenin (C) fıkrasının aşağıda ya-

— 31 
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zıh olduğu şekilde tadilini arz ve teklif ederim. 

Konya 
Himmet ölçmen 

Madde 33. — C) Hayır kurumları mahallî 
idareler mal sandıkları ve sair teşekküller tara
fından kabul olunacak ve bu maksada muhassas 
nakdî ianeler ve teberrular ve hibeler; (Ayni 
teberrular doğrudan doğruya Türkiye Kızılay 
Cemiyeti tarafından kabul edilir. Ve İmar ve 
İskân Vekâletinin talebi ile âfete mâruz bölge
lerdeki ihtiyaçlara tahsis olunur.) 

T. B. M. M. Yüksek Riyasetine 
«Umumi hayata müessir âfetler dolayı

siyle alınacak tedbirlerle yapılacak yardım
lara dair Kanun» lâyihasının [Muvakkat bir 
Encümen tarafından tanzim edilen ve müzakere 
mevzuu olan 33 ncü maddesinin aşağıdaki şe
kilde tadilen kabulünü arz ve teklif ederim: 

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

A) Her yıl bütçesinin İmar ve iskân Ve
kâleti bölümünün hususi faslına konulacak 
tahsisat, 

B) özel idarelerle, yıllık gelirleri 10 000 
liradan yukarı olan belediyelerin masraf büt
çeleri yekûnunun yüzde yarımı nispetinde ayrı
lacak hisseler, 

C) Hayır kurulları, mahallî idareler, mal-
sandıkları ve sair teşekküller tarafından kabul 
olunacak ve bu maksada muhassas nakdî iane
ler ve teberru ve hibelerle ayni teberrulardan 
ihtiyaçlara tekabül etmiyen veya artanların sa
tış bedelleri, 

Ç) iktisadi Devlet Teşekkülleri ile en az 
yarı sermayesi Devlet elinde bulunan banka ve 
müesseselerin safi kârlarının % 2 si nispetin
deki hisseler, 

D) Bina ve Arazi vergilerine % 10 zam 
yapılarak tahsil olunan işbu % 10 1ar, 

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

F) Bu paranın faizleri. 
Bu fon, imar ve iskân Vekâleti emrinde 

Türkiye Emlâk Kredi Bankasında açılacak bir 
hesapta toplanır. 

Yozgad 
Sefer Eronat 
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REİS — Sefer Eronat. 
SEFER ERONAT (Yozgad) — İki son oku

nan takririmi geri alıyorum. 
REİS — Efendim, Eronat arkadaşımız tak

ririni geri aldığını bildiriyor. Diğer iki takrire 
encümen iştirak ediyor mu? 

MUVAKKAT ENCÜMEN ADINA EKREM 
ANIT (Samsun) — Sadettin Yalım arkadaşı
mızın takririne iştirak etmiyoruz. Himmet 
ölçmen'in takririne iştirak ediyoruz efendim. 

REİS — Elde iki takrir vardır, her ikisini 
de dinlemiş bulunuyornunuz. Birisi; bir bendin 
çıkarılmasını istiyen Sadettin Yalım arkada
şımızın verdiği takrirdir. Bu takrire encümen 
iştirak etmemektedir. Reylerinize arz ediyorum. 
Takririn dikkate alınmasını kabul edenler... 
Etmiyenler... Takrir dikkate alınmıştır. 

ikinci takrir de Himmet ölçmen arkadaşı
mızın takriridir, bu takrire Encümen iştirak 
etmektedir. Takririn dikkate alınmasını rey
lerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Takririn dikkate alınması kabul edilmiş
tir. Her iki takrir madde ile birlikte Encümene 
verilmiştir. 

MADDE 34. — Bu kanunda derpiş edilen 
işler için 33 ncü maddede yazılı fondaki para 
kâfi gelmediği takdirde senelik tediye miktarı 
İmar 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 İmar ve İskân 
Vekili salahiyetlidir. 
* REİS — Madde üzerinde söz istiyen?.. Yok. 

Encümenden soruyorum; '34 ncü maddenin 
33 ncü madde ile ilgisi ve encümene gitmesi lü
zumu var mıdır? 

MUVAKKAT En. REİSİ EKREM ANIT 
(Samsun) — Yok. 

REİS — O halde maddeyi reyinize arz edi
yorum; kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

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 
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gösterilmek şartiyle İcra Vekilleri Heyeti ka-
rariyle tahsisat ilâvesine Maliye Vekili yetki
lidir. 

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

MADDE 36. — 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, tipleri 
ve adedleri, muhtelif kısımlarının ebadı ve di
ğer hususlar, istekliler arasında gözetilecek sıra 
esasları, müracaat ve talep şekilleri İmar ve 
İskân Vekâletinin teklifi üzerine İcra Vekilleri 
Heyetince tesbit olunur. 

REİS — Madde üzerinde söz istiyen?... Yok. 
Maddeyi reyinize ıarz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 37. — Bu fondan yapılacak tediya-
ta ait sarf usulleri kanunun negri tarihinden 
itibaren üç ay zarfında Dahiliye, Maliye ve İmar 
ve İskân Vekâletlerince müştereken hazırlana
cak bir talimatname ile tâyin olunur. 

REİS -r- Madde üzerinde söz istiyen ?... Yok. 
Maddeyi reynize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabııl edilmiştir. 

MADDE 38. — Bu kanunun 33 ncü madde
sinde yazalı hisselerin bütçeler ve bilan
çolarda ayrılmaması veya az ayrılması ha
linde bunları tasdik edecek olan makamlar 
sözü geçen hisseleri re'sen koymakla mükel
leftirler. 

REİS — Madde üzerinde söz istiyen?... Yok. 
Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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. 

İmar ve İskân 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 taleple-
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üç yıla ait taksitlerin ödenmemesi halinde bü
tün borç muacceliyet kesbeder ve 4947 sayılı 
Kanun hükümlerine tevfikan tahsil olunur. 

REÎS — Atıf Akın, buyurun. 
ATIF AKIN (Manisa) — Muhterem arka

daşlar, 40 ncı maddeye «Umumi felâketlere 
mâruz kalmış vatandaşlara Emlâk Kredi Ban
kasınca yaptırılacak olan binalardan faiz alm-
mıyacağı» şartı konulmuştur. 

Bu kanun mer'iyete girmezden evvel vuku 
bulmuş birçok âfetler dolayısiyle Emlâk Kredi 
Bankasınca yaptırılmış ve vatandaşlara veril
miş binalar vardır. Bunlar da yüzde beş faize 
tabiidir. 

Madem' ki, böyle bir kanun çıkarmaktayız, 
bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten başla
mak üzere, bundan evvel âfetlere mâruz kal
mış vatandaşlarımızdan da faiz alınmaması hu
sufunda bir teklif yaptık; teklifimizin kabu
lünü rica ederim. 

REÎS — îmar ve îskân Vekili, buyurun. 

ÎMAR VE ÎSKÂN VEKÎLÎ MEDENİ 
BERK (Niğde) — Muhterem arkadaşlar, umu
mi hayata müeessir âfetler kanun lâyihasında 
teşkil olunan fon doğrudan doğruya Türki
ye Emlâk Kredi Bankasının sermayesiyle ilgili 
değildir. Türkiye Emlâk Kredi Bankası 4947 
sayılı Kanuna göre kurulmuş bir Devlet mües
sesesidir. Türkiye Emlâk Kredi Bankası Ka
nunu hükümlerine göre açılmış bilûmum kre
dilerin asgari yüzde beş faiz haddine tâbi 
olması icabeder. Âfetlerin yeni kanunla der
piş edilen fondan yardım görebilmesi için, bu 
kanunun kabulünden evvel veya sonra vuku-
bulması icabederdi, 4947 sayılı Kanuna göre 
faize tâbi açılmış kredilerin yeni bir kanunla 
faizden berî tutulmalarına imkân görülmemek
tedir. 

REÎS — Atıf Akın. 
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ri üzerine iher 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 Dahi
liye Vekâletine, İktisadi Devlet Teşekkülleri 
ile en az yarı sermayesi Devlet elinde bulunan 
banka ve müesseseler için Maliye Vekâletine 
aittir. 

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

Ancak 38 nci madde uyarınca hisselerin büt
çe ve bilançolara re'sen konulmaması halinde 
bu hisseler ve % 6 teehhür cezaları doğrudan 
doğruya ilgili âmme hükmi şahısları ile mües
sese ve bankalardan alınır. 

MUVAKKAT ENCÜMEN REÎSÎ EKREM 
ANIT (Samsun) — Bu maddenin 33 ncü mad
de ile alâkası vardır, encümene verilmesini ri
ca ediyoruz. 

REÎS — Encümen, kanunun 39 ncu mad
desinin 33 ncü madde ile irtibatı bulunduğun
dan, maddenin encümene verilmesini istemek
tedir; veriyoruz. 

MADDE 40. — Bu kanuna göre inşa edi
lecek binalar borçlanma bedelleri üzerinden 
Türkiye Emlâk, Kredi Bankası lehine birinci 
derecede ve sırada ipotek tesis edilmek ve borç
lanma muamelesi tekemmül ettirilmek suretiy
le bu kanundan faydalanacak kimselere tem
lik ve tescil olunur. Borçlanma bedelleri 4947 
sayılı Kanun hükümleri dairesinde tahsil edi
lerek fon/ hesabına yatırılır. Borçlanma bedel
leri faizsiz olarak 20 yılda ve senelik eşit tak
sitlerle tahsil edilir. îlk taksit temlik tarihin
den bir yıl sonra başlar. Her hangi bir taksitin 
zamanında ödenmemesi Ihalinde ödenmiyen 
günler için % 5 faiz alınır. Birbirini takibeden 

ATIF AKIN (Manisa) — Muhterem ar
kadaşlar, bu kanunla bundan sonra temenni 
edilmemekle beraber, felâkete uğrıyacak olan 
yerlerde yeni binaların faizsiz olarak yapıl
ması umumiyet itibariyle kabul edilmiş ola
caktır. Halbuki şimdiye kadar felâket gör
müş ve Emlâk Kredi Bankası tarafından kendi
lerine ikrazat yapılmış ve % 5 faiz ödemekte 
olan birçok yerlerimiz ki, adedi çok fazla de
ğildir, birkaç kazadan ibarettir. Bunların hiç 
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vin edilmesi lâzımdır, bunu ayrıca encümen 
tezekkür eder. Evvelemirde teklifimizin reye 
konulmasını ve Yüksek Heyetin temayülünün 
belirmesini teklif ediyorum. 

REİS — İmar ve İskân Vekili. 
İMAR VE İSKÂN VEKİLİ MEDENİ BERK 

(Niğde) — Muhterem arkadaşlarım, demin de 
arz ve izah etmiştim: Türkiye Emlâk Kredi 
Bankasından bu krediler (Felâketlerin vuku-
bulduğu tarihlerde bu namla tesis edilmiş ne 
hususi ve ne de umumi bir yardım fonu bulun
madığı için) Türkiye Emlâk Kredi Bankası 
Kanununa göre faiz alınmak suretiyle açılmış 
ve bu açılan kredilerle bu inşaat yaptırılmış
tır. Balıkesir, Demirci ve Çanakkale'de yapılan 
inşaatlar bu neviden inşaatlardır. Şimdi muh
terem arkadaşlarımın teklifte bulunarak önce 
açılmış olan bu kredileri faizden mahrum et
mek istiyorlar. Bu teklifin kabul edilebilmesi 
için Türkiye Emlâk Kredi Bankasına ait 4947 
sayılı Teşkilât Kanununun değiştirilmesi lâ
zımdır. Bu bakımdan bu teklifi kabul etmeye 
imkân yoktur. Veya teklif sahiplerinin bunun 
karşılığını göstermeleri lâzımdır. 

REİS — Okunan takrire Encümen iştirak 
ediyor mu? 

MUVAKKAT ENCÜMEN REİSİ EKREM 
ANIT (Samsun) — İştirak etmiyoruz. 

REİS — Takririn kabulü veya ademikabulü 
Yüksek Heyetinize aittir. Takrir nazarı dik
kate alınırsa encümene verilecektir. 

Okunan takriri reylerinize arz ediyorum 
Dikkate almıyorlar. Takrir dikkate alınmamış
tır. 

Maddeyi reylerinize arz ediyorum... 
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olmazsa bu kanunun yürürlüğünden itibaren, 
faizden kurtulmaları kadar âdilâne bir şey yok
tur. Bunun kabulünü istirham ediyorum . 

Yüksek Reisliğe 
40 ncı maddeye bir fıkra ilâvesi 
hakkında 

2 . H . 1959 
40 ncı maddeye aşağıda yazılı olduğu şe

kilde bir fıkra ilâvesini saygılarımızla arz ve 
teklif ederiz. 

Manisa Manisa 
S. Akis I. Yalkm 
Manisa Manisa 
A. Akın H. Bayur 

Ek fıkra : Bu kanunun yürürlüğe girmesin
den önce vukubulmuş umumi hayata müessir 
âfetlerin vukubulduğu yerlerde evvelce Tür
kiye Emlâk Kredi Bankasınca inşa ettirile
rek felâketzedelere tahsis edilmiş veya Em
lâk Kredi Bankasının ikraz ettiği para ile fe
lâkete uğrayanlar tarafından yapılmış, bina
lara ait henüz ödenmemiş taksitlerden bu ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
faiz alınmaz. 

REİS — İzzet Akçal. 
İZZET AKÇAL (Rize) — Aziz arkadaşlarım 

teklif sahibi arkadaşlanm gibi ben de bu hususu 
düşünmekteyim ama yeri bu madde değildir. Bu 
madde umumi prensipleri, umumi bir kanun için
de madde olarak yerleştirmektedir. Arkadaşımı
zın teklifi geçici bir madde ile sağlanabilir. Arka -
daşlarımdan rica ediyorum, geçici madde olarak 
teklif etsinler. n 

REİS — Hikmet Bayur. 
HİKMET BAYUR (Manisa) — Arkadaşlar, 

teklifimizin geçici madde şekline girmesine biz 
de razıyız. Bu bir adalet meselesidir. Şimdi bir 
taraftan faiz vermiyecekler olacak, bir taraf
tan faiz verecekler olacak. Bu, adalet bakımın
dan güç bir şeydir. Arkadaşımızın söylediği 
gibi, muvakkat madde şeklinde olmasına biz de 
razıyız. 

REİS — Atıf Akın. 
ATIF AKIN (Manisa) — Muhterem arka

daşlarım, biz teklifimizi yaptık ve bu teklifi
mizin 40 ncı maddeye uygun olduğu kanaatin
deyiz. Bir defa teklifimiz reye konulsun, Yük
sek Heyetiniz tasvibederse, 40 ncı maddeye mi 
girmesi, yoksa geçici bir madde olarak mı ted-

SADETTİN YALIM (Kocaeli) — Buradaki 
(B) fıkrasının 39 ncu madde ile alâkası vardır. 

MUVAKKAT ENCÜMEN REİSİ EKREM 
ANIT (Samsun) — 39 ncu maddeyi geri aldık. 

REİS — Efendim, müzakere ettiğimiz mad
de 40 ncı maddedir, 39 ncu madde değildir. 

Maddeyi aynen reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 41. — Bu kanunun Türkiye Emlâk 
Kredi Bankasına tahmil ettiği vazifelerin ifa
sına karşılık olmak üzere İmar/ ve İskân ve Ma
liye vekâletlerince müştereken kararlaştırıla-
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cak miktarda bir ücret bu kanunla tesis edilen 
fondan her malî yıl sonunda bankaya ödenir. 

REÎS — Madde üzerinde söz istiyen?... Yok
tur. Maddeyi kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 42. — Bu kanunun tatbiki dolayı-
siyle bilûmum gayrimenkul alım, satım, ipotek 
ve tapu, kadastro muameleleri ile bu kanundan 
faydalanacak şahıslar tarafından verilecek ta
ahhütname, beyannameler ve bu şahıslarla ak
dedilecek mukaveleler her türlü hare ve resim
lerden muaftır. 

RElS — Madde üzerinde söz istiyen?.. Yok
tur. Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

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

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

B) 6 ve 8 nci maddelerde zikrolunan mü
kelleflerden nakil ücreti alınmaz. 

C) îaşe, ibate, inşa ve tesisatta kullanıla
cak lüzumlu orman evmali imar ve iskân Vekâ
letinin talebi üzerine Orman idaresince tercih an 
maliyet bedeli üzerinden verilir. 6831 sayılı Or
man Kanununun 33 ncü maddesi hükmü mah
fuzdur. 

D) Bu kanunda yazılı vazifeleri yerine ge
tirmek üzere ecnebi memleketlerden imar ve is
kân Vekâletince ithal olunacak her türlü maki-
na, alât ve edevat ve malzeme Gümrük Resmin
den ve bu resim ile birlikte alman diğer vergi ve 
resimlerle Belediye hissesinden ve bu ithalâtla 
ilgili Hazine hissesinden muaftır. 

RElS — Bu maddeye ait bir takrir var, oku
tuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
43 ncü maddenin (A) fıkrasının aşağıda ya

zılı olduğu şekilde tadilini arz ve teklif ederim. 
Konya 

Himmet ölçmen 

Madde 43. — A) Ecnebi memleketlerden it-
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hal veya iç piyasadan tedarik olunacak her tür
lü vasıta, makina, alât, gıda maddeleri ve giyim 
eşyası, tesis ve inşaat malzemesinin deniz, demir 
ve havayolları vasıtaları ile yapılan nakliyatın
da asgari ücret tarifeleri tatbik olunur. 

Türkiye Kızılay Cemiyeti tarafından bu mak
satla yapılacak nakliyat dahi bu hükme tâbidir. 

RElS — Encümen.... a 
MUVAKKAT ENCÜMEN RElSl EKREM 

ANIT (Samsun) — Encümen, olarak aynen işti
rak ediyoruz. 

REÎS — Efendim, 43 ncü maddenin (A) ben
dine Türkiye Kızılay Cemiyetinin de nakliyat 
hükmüne tâbi olmasını tazammun eden, Himmet 
ölçmen arkadaşımızın tekliflerine encümen işti
rak etmektedir. Binaenaleyh, takriri reylerinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Takrir nazarı dikkate alınmıştır. 

Encümen filhal iştirak ediyor mu?... 
MUVAKKAT ENCÜMEN REÎSl EKREM 

ANIT (Samsun) — Filhal iştirak ediyoruz. 
REÎS — 43 ncü maddenin (A) bendinin so

nuna «Türkiye Kızılay Cemiyeti tarafından bu 
maksatla yapılacak nakliyat dahi bu hükme tâ
bidir.» ibaresinin 'ilâvesiyle maddeyi reylerinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etm'y enler... Ka
bul edilmiştir. 

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. «• 

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

MADDE 45. — 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. 
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REİS — Madde üzerinde söz istiyen? Yok. 

Reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 46. — 33 ncü maddece yazılı fon
dan yapılacak sarfiyat Artırma, Eksiltme ve 
İhale, Divanı Muhasebat ve Muhasebei Umumi
ye kanunlarına tâbi değildir. 

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

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 çalışmayanlar veya verilen işi yapmı-
yanlar hakkmda vali ve kaymakamlar tarafından 
25 liradan İOO liraya kadar hafif para cezası 
verilir. 

Ancak, bu cezaya tebellüğ tarihinden itiba
ren 15 gün içinde alâkalılarca mahallî sulh ceza 
mahkemesine 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 satan 
veya devreden veya başka maksatlarla kullanan
lar hakkmda fiilleri daha ağır cezayı istilzam et
mediği takdirde 500 liradan 2 000 liraya kadar 
ağır para cezasına ve bu malzeme, alât ve edevat 
ve mallarım kimin elinde bulunursa bulunsun is
tirdadına, mevcudolmadıkları takdirde bedelle
rinin tazminine hükmolunur. 

c) Devlet veya devlete bağlı idarelerle ser
mayesinin en az yarısı Devlete ait müessese 
memurlarının âfet dolayısiyle verilen vazifeyi 
ifada ihmal ve suiistimallerinden veya bu mak
satla kendilerine verilen para ve malları zim
mete geçirmelerinden veya suç teşkil eden sair 
fiillerden dolayı haklarında Devlet memurları 
hakkındaki ceza hükümleri tatbik olunur. 

RElS — Madde hakkında söz istiyen ?... Mad
deyi reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 48. — Bu kanuna göre alınacak pa-
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ra cezalan Türk Ceza Kanunu hükümleri daire
sinde tahsil olunur. 

REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. û 

MADDE 49. — Bu kanun hükümlerine mu
halefet edenler hakkında yapılacak tahkikat ve 
takibat 3005 sayılı mçşhut suçların muhakeme 
usulü hakkındaki Kanunun birinci maddesinin 
(A) bendindeki mahal ve aynı kanunun 4 ncü 
maddesinde yazılı zaman kayıtlarına bakılmak
sızın mezkûr kanun hükümlerine tevfikan icra 
olunur ve bu kanuna muhalefetten dolayı açı
lacak dâvalara Sulh Ceza mahkemelerinde bakılır. 

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

Çeşitli hükümler 
MADDE 50. — 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 Devlet 
mallarından sayılır, 

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

MADDE öl. — a) 4373 sayılı Kanuunn bu 
kanuna muhalif hükümleri, 

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

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

nun 264 ncü maddesi, 
Meriyetten kaldırılmıştır. 
REİS — Bir takrir vardır, okutuyorum. 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Umumi hayata müessir âfetler dolayısiyle 

alınacak tedbirlerle yapılacak yardımlara dair 
kanun lâyihasının ilgili ve 51 nci maddesi ge-
ğince meriyetten kaldırılacak kanunlar ara
sına «Erzincan Deprem Felâketi ile ilgili 3908» 
sayılı Kanunun da ilâvesini ve aykırı hüküm
lerin kaldırılmasını arz ve teklif ederim. 

Erzincan 
Rauf Bayındır 

REİS — Encümen? 
MUVAKKAT ENCÜMEN REİSİ EKREM 

ANIT (Samsun) — İştirak etmiyoruz. 
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REİS — Encümen, okunan takrire iştirak 

etmemektedir. Takriri reylerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler.. Etmiyenler,, Kabu edil
memiştir. 

Maddeyi aynen reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Madde aynen ka
bul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 1. — Bu kanunun 
yürürlüğe girmesinden önce; 

A) 1958 yılında vukübulan sel baskının
dan zarar gören Çankırı vilâyet merkezi, 

B) 1958 yılında vukübulan sel baskının
dan zarar gören Kırşehir vilâyetinin Kızılca 
ve öreün köyleri, 

C) 1958 yılında vukübulan yangında za
rar gören Bursa vilâyeti merkezi, 

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

E) Sel baskınından ve toprak kaymasın
dan zarar gören Niğde vilâyetinin Merkez ka
zasına bağlı Gümüşler kasabası ile Aksaray 
kazasına bağlı Çimeli - Üzartık köyü, 

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

Birinci fıkrada yazılı mahallerde vukua 
gelen âfetler dolayısiyle 1958 malî yılı Muva-
zenei Umumiye Kanununa bağlı (A/2) işaretli 
cetvelin imar ve iskân Vekâleti kısmımın 751 
nci (Yer sarsıntısı ve diğer âfetlerden zarar 
gören bölgelere yardım) faslmdaki tahsisattan 
Türkiye Kızılay Umumi Merkezi Reisliğine 
devrolunan ve 1958 malî yılı sonunda bakiye 
kalan meblâğ, bu kanunla tesis edilen fona 
devredilir. 

RElS — Madde üzerinde söz isteyen? 
MUVAKKAT ENCÜMEN RElSÎ EKREM 

ANIT (Samsun) — Muhterem arkadaşlar, bu 
muvakkat birinci maddenin son fıkrasının ikin
ci satırındaki «1958 malî yılı» kaydının «1959 
malî yılı» olarak değiştirilmesini ve aynı fır-
rada «1958 malî yılı sonunda» ibaresi çıkarıla
rak «Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarilhte» 
denmek suretiyle maddenin tadilen kabul bu-
yurulmasını rica ediyorum. 

RElS — Efendim, madde üzerinde daha ev
vel Hasan Tez arkadaşımız söz istemişlerdi. 
Kendileri yoktur. Kemal Demiralay. 
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KEMAL. DEMİRALAY (İsparta) — Efen

dim, kanun yürürlüğe girmeden önce vuku-
bulmuş afetlerlerden zarar görmüş bölgeler 
için, malûmuâliniz kanunda muvakkat birinci 
madde var. Bu maddede zarar gören bölgeler 
tadadedilmiştir. Son günlerde Eğridir kaza
mızda hepimizi büyük teessüre gark eden bü
yük bir yangın felâketi oldu. Bu maddede 
tadadedilen listeye Eğridir'in de ilâve edilme
sini istirham edeceğim. Bu hususta bir teklif 
verdik, kabulünü bilhassa rica ederim efen
dim. (Bravo sesleri.) 

İMAR VE İSKÂN VEKlLl MEDENÎ 
BERK (Niğde) — Efendim, bu mevzu ka
nunun muvakakt 5 nci maddesi ile ilgilidir, 
müsaade ederseniz bu teklif o zaman okunsun. 

RElS — Encümen. 
MUVAKKAT ENCÜMEN RElSÎ EKREM 

ANIT (Samsun) — Muhterem arkadaşlar, 
kanunun Büyük Millet Meclisine tevdi edildiği 
tarihten önce vukubulmuş ve fakat hakların
da hususi bir kanun çıkarılmış olan âfetlerle, 
kanunun yürürlüğe gireceği tarihe kadar 
vâki olacak âfetlerden zarar görmüş yerlerde 
de bu kanun hükümlerini tatbika icra Vekil
leri Heyetini salahiyetli kılan muvakkat beşinci 
madde mevcuttur. Binaenaleyh Kemal Demira
lay arkadaşımızın bahsettikleri Eğridir hâdi
sesi de evleviyetle bu madde şümulüne dâhil
dir. 

RElS — Tevfik Tığlı. 
TEVPlK TIĞLI (İsparta) — Muhterem 

arkadaşlar; sözcü arkadaşımız Ekrem Beyin 
izah ettiği doğrudur. Kanunun muvakkat 5 nci 
maddesinde bu kanun çıkmadan evvel vuku-
bulacak felâket yerlerine bu kanun hüküm
lerinin bu arada Vekiller Heyeti kararının da 
şâmil olacağına dair kayıt vardır. Bir endi
şemiz mevzuubahis değildir asla. Ancak, ka
nunun Türkiye Büyük Millet. Meclisine şevkin
den evvel felâkete mâruz kalmış olan yerler 
belli olduğu için kanunda tadadedilen yerler 
arasına üç gün evvel felâkete mâruz kalan 
Eğridir'in de konmasında hiçbir mahzur yok
tur. Bu bakımdan diğer tadadedilen kasaba ve 
köyler arasında Eğridir'in de zikredilmesi bir
çok bakımlardan ehemmiyetlidir ve hepimizin 
memnuniyetini mucibolacaktır. Bu itibarla bu
raya Eğridir kasabasının da ilâvesini hepiniz
den rica ve istirham ediyorum. 
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REİS — Şimdi takrirler var, maddenin 

üzerinde. Okutuyoruz. 

Yüksek Riyasete 
Müzakere edilmekte olan kanunun muvak

kat birinci maddesinin (f) fıkrasının aşağıdaki 
şekilde tadilen kabulünü arz ve teklif ederiz. 

İsparta İsparta 
T. Tığlı K. Demiralay 

(f) «Yer sarsıntısından zarar gören Ma
lazgirt kazası ile yangın felâketine uğramış 
olan İsparta'nın Eğridir kazasına da bu ka
nun hükümleri tatbik olunur». 

T. B. M. Meclisi Yüksek Reisliğine 
özü : Muvakkat birinci madde
ye bir fıkra eklenmesi hakkında 
takrirdir. 

Umumi hayata müessir âfetler dolayısiyle 
alınacak tedbirlerle yapılacak yardımlara dair 
kanun lâyihasının muvakkat birinci maddesi
ne bir fıkra eklenmesi için aşağıdaki şekilde 
tadilen kabulünü arz ederim. 

Van 
S. Erdinç 

Esbabı mucibe 
Van'ın merkez ilçesi ile Erciş ilçesinde vu-

kubulan yer sarsıntılarından dolayı bu iki 
ilce ve halk büyük zararlar gördüler. Şimdiye 
kadar çıkan münferit kanunlarla tabiî âfet
lerden zarar görenlerin pek çoğu yardım, şe
hir ve kasabalar da imar görmüştür. Gereken 
yardıma kavuşamıyan bu iki ilçenin, bu kanun
dan faydalanması tatbikata ve adalete uy
gun düşeceği kanaatindeyim. 

Hükümet lâyihasında, Muş vilâyetinin Ma
lazgirt kazası hakkında da bu kanunun uygu
lanması istenmektedir. Van ve Erciş'te vuku-
bulan yer sarsıntısından senelerce evvel mey
dana gelen yer tartısının zararlarını giderme -
yi Hükümet düşündüğüne göre, bu iki ilçe
nin de kanundan faydalanmasına dair teklimi 
destekliyeceğini ümidetmekteyim. 

Kısaca arz ettiğim sebeplerle takririmin ka
bulünü arz ederim. 

Muvakkat madde 1. — Bu kanunun yürür
lüğe girmesinden önce; 

A) 1958 yılında vukubulan sel baskının
dan zarar gören Çankırı vilâyet'" merkezi, 
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B) 1958 yılında vukubulan sel baskının

dan zarar gören Kırşehir vilâyetinin Kızılca ve 
örün köyleri, 

C) 1958 yılında vukubulan yangında za
rar gören Bursa vilâyeti merkezi, 

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

E) Sel baskınından ve toprak kaymasın
dan zarar gören Niğde vilâyetinin merkez ka
zasına bağlı Gümüşler kasabası ile Aksaray 
kazasına bağlı Çimenli - Uzartık köyü, 

P) Yer sarsıntısından zarar gören Van 
vilâyet merkezi ile Erciş kazası, 

G) Yer sarsıntısından zarar gören Muş vi
lâyetinin Malazgirt kazası, hakkında da bu ka
nun hükümleri tatbik olunur. , 

Birinci fıkrada yazılı mahallerde vukuage-
len âfetler dolayısiyle 1958 malî yılı Muva-
zenei Umumiye Kanununa bağlı (A/2) işaretli 
cetvelin İmar ve İskân Vekâleti kısmının 751 
nci (yer sarsıntısı ve diğer âfetlerden zarar 
gören bölgelere yardım) faslındaki tahsisat
tan Türkiye Kızılay Umumi Merkezi Reisliğine 
devrolunan ve 1958 malî yılı sonunda bakiye 
kalan meblâğ, bu kanunla tesis edilen fona dev
redilir. 

REİS — önergeler hakkında Encümenin 
mütalâası var mı? 

MUVAKKAT ENCÜMEN REİSİ EKREM 
ANIT (Samsun) — İştirak etmiyoruz. 

KEMAL DEMİRALAY (İsparta) — Söz is
tiyorum. 

İMAR VE İSKÂN VEKİLİ MEDENİ BERK 
(Niğde) — Efedim, İsparta Mebusu arkadaşla
rımın tekliflerinin muvakkat maddelerde yer 
almaması jcabeder. Birinci muvakkat madde
de, kanunen programa alınmış olmıyan fakat 
felâketinin tamirine başlanmış olan yerlerin 
isimleri tadadedilmiştir. 

Muvakkat 2 nci maddede, henüz bitirilme
miş, fakat kanunen başlanmış olan işler tadad-
edilmektedir. Bunlardan sonra gelen 5 nci 
muvakkat maddede ise, bu kanunun kabulü 
sırasında meydana gelmiş olan felâketler bu 
kanun çerçevesi içine alınmaktadır. Kanunen 
umumi hayata müessir âfetlerin vukuu Heyeti 
Vekile karariyle tesbit edileceğinden bunun da 
tesbiti Heyeti Vekile karariyle olacaktır. Ve 
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kâletimiz, Eğridir felâketinin vukuundan 24 
saat sonra salahiyetli elemanlarını vaka ma
halline göndermek suretiyle hâdisenin tetkikine 
başlamıştır ve gerekenleri yapacaktır. 

HALİL TURGUT (Diyarbakır) — Çok muh
terem arkadaşlarım, Diyarbakır'ın Bismil ka
zasında 1953 te bir sel felâketi oldu. Bu sel 
felâketinden zarar gören vatandaşlardan bir 
kısmının evi yapıldı. Fakat Dumlupmar ve 
Dicle mahallelerinde ortalama 120 aile tama-
miyle evsiz ve barksız kaldı. 1953 ten bugüne 
kadar Toprak ve îskân Umum Müdürlüğü ile 
Nafıa Vekâleti arasında mütemadiyen salâhiyet 
meselesi halinde hâdise bir zikzak yapmakta
dır. Bismil sel felâketine uğrayan bu iki ma
haldeki halkın mesken durumu bu kanun ile 
ilgili midir, değil midir? Sayın imar Vekilinin 
bu husustaki kanaatini izhar etmesini çok rica 
ederim. 

RElS — Kemal Demiralay, buyurun. 
KEMAL DEMÎRALAY (İsparta) — Vaz

geçtim. Takririmizi geri alıyoruz. 
REÎS — Kemal Demiralay ve Tevfik Tığlı 

takririni geri almışlardır. 
Sait Erdinç tarafından verilmiş takrire 

encümen iştirak etmemektedir. Bu takriri rey
lerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmemiştir. 

Şimdi maddeyi encümenin demin yaptığı 
tashihlerle birlikte oylarınıza arz edeceğim. 

HALİL TURGUT (Diyarbakır) — Bir da
kika.. 

RElS — Halil Turgut Bey müsaade ediniz 
efendim. 

«Birinci fıkrada yazılı mahallerde vukua 
gelen âfetler dolayısiyle 1958 malî yılı...» de
nilmektedir. Burada biraz evvel encümenin 
tashih ettiği gibi bunun da 1959 malî yılı ol
ması ileri sürülmüştü. Binaenaleyh buradaki 
rakamın da 1959 olması icabeder. Keza mad
denin son fıkrasında «1958 malî,yılı sonunda» 
ibaresi kalkacak ve yerine encümenin talebi 
veçhile «bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte» 
cümlesi girecek. Maddeyi buı yapılan tashihlerle 
birlikte reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 2. — 6409. 6610, 6683, 
7048, 6746, 7010 sayılı kanunlara göre yapıl
makta olan işler o kanunlardaki hükümler dai-
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resinde neticelendirilir. Şu kadar ki bütçelerle 
verilmiş olan tahsisat bu işlerin neticelendiril
mesine kifayet etmediği takdirde bu kanunla 
tesis edilen fondan lüzumlu miktarları imar ve 
iskân Vekâleti tefrik edebilir. 

REÎS — Madde üzerinde söz istiyen yok... 
Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenlier... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 3. — 1959 malî yılı 
Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı (A/ l ) 
işaretli cetvelin imar ve iskân Vekâleti kısmı
nın 421 nci faslı ile aynı cetvelin Toprak ve 
iskân işleri Umum Müdürlüğü kısmının 425 nci 
faslının 50 nci maddesinde tabiî âfetler için 
konulmuş tahsisatları bu kanunla teşkil edilen 
fona devretmeye Maliye Vekili memurdur. 

REÎS — Encümen. 
MUVAKKAT ENCÜMEN REÎSÎ EKREM 

ANIT (Samsun) — Efendim, burada bir tabı 
hatası olmuştur. (Maliye Vekili memurdur) ya
zılmış. Bu kelime (Mezundur) olacak. Bu şek
linde düzeltilerek kabulünü rica ederim. 

REÎS — Muvakkat üçüncü maddeyi, sonun
daki bir tek kelimenin, (Memurdur) yerine (Me
zundur) olması suretiyle, reylerinize arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Üçüncü mu
vakkat madde tashihle birlikte kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 4. — Fonun toplan
ma ve paraların sarf şekli Talimatname ile tâyin 
olununcaya kadar geçecek zaman zarfında tat
bik olunacak esaslar Maliye ve imar ve îskân 
Vekâletlerince müştereken tesbit olunur. 

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

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

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

Yeniden bir muvakkat madde yapılması hak
kında bir takrir vardır, onu, okutuyorum. 

Yüksek Riyasete 
Şifahen arz ettiğim esbaba binaen kanunun 

neşrinden evvel yapılmış olan ve Emlâk Banka-
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smca faizleri alman felâket geçirmiş yerlerdeki 
vatandaşların ödemekte oldukları borçların faiz
lerinin bu kanunla toplanan fondan karşılan
ması şeklinde bir fıkra eklenmesini arz ve rica 
ederiz. 

Manisa Manisa Manisa 
Atıf Akın Cemil Şener H. Bayur 

Muvakkat madde — Bu kanunun neşri tari
hinden önce vukubulmuş felâket yerlerinde 
Türkiye Emlâk Kredi Bankasınca ikraz edilen 
paralarla yapılan binaların bundan sonraki faiz
leri, bu kanunun neşrinden itibaren teraküm 
eden fondan karşılanır. 

REÎS — Süleyman Kuranel. 
SÜLEYMAN KURANEL (Gazianteb) — 

Muhterem arkadaşlar, Hikmet Bayur ve arka
daşlarının bundan önce yeniden bir fıkra ilâvesi 
hakkında yapmış oldukları teklif kanuna ve 
mevzuata olduğu gibi banka mevzuatına da uy
gun değildi. Fakat şimdiki teklifleri hem kanu
na, hem de mevzuata uygun olduğundan bun
dan evvel felâkete uğramış vatandaşlarla, Allah 
göstermesin, bundan sonra felâkete uğrıyacak 
vatandaşlar arasında bir eşitlik sağlıyacak, hak 
ve adalet temin edilmiş olacaktır. Bu teklif edi
len muvakkat maddeye tahmin ediyorum, encü
men de iştirak edecektir. Karşılığı fondan öde
neceğinden kabulünü ben de hassaten rica edi
yorum. 

REÎS — Encümen. 
MUVAKKAT ENCÜMEN REÎSt EKREM 

ANIT (Samsun) — iştirak ediyoruz. 

REÎS — 40 ncı maddede mevzuübahsolan bu 
hususun bir muvakkat madde ile halli istenil
mişti. Şimdi yapılan'bu teklife encümen de fil-
hal iştirak etmektedir. Bu itibarla okunan tak
riri reylerinize arz ediyorum: Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

O halde metni 6 ncı muvakkat madde olarak 
okutup reyinize arz edeceğim. 

Muvakkat madde 6. — Bu kanunun neşri ta
rihinden önce vukubulmuş felâket yerlerinde 
Türkiye Emlâk Kredi Bankasınca ikraz edilen 
paralarla yapılan binaların bundan sonraki faiz
leri bu kanunun neşrinden itibaren teraküm 
eden fondan karşılanır. 

REÎS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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MUVAKKAT ENCÜMEN REÎSÎ EKREM 

ANIT (Samsun) — 13 ncü madde hazırdır, arz 
edeyim. 

REÎS — 13 ncü madde hazırlanmıştır, encü
men arz edeeektir. 

Buyurun, Encümen. 
MUVAKKAT ENCÜMEN REÎSÎ EKREM 

ANIT (Samsun) — Muhterem arkadaşlar, Yoz- ' 
gad Mebusu arkadaşımız Sayın Sefer Eronat, 
13 ncü maddenin müzakeresi sırasında bir tak
rirle bu maddenin aşağıdaki şekilde tadilini iste
miş bulunuyorlar. 

«Bu makamlarca bu binalar derhal boşalttı
rılır. Yıkılması veya tashihi icabedenler hakkın
da en büyük mülkiye âmirinin havalesi ile vilâ
yet idare heyetlerince îmar Kanununun bu ko
nudaki bükümleri tatbik olunur.» 

Arkadaşımız Heyeti Celilenize maruzatta bu
lunurken Âfetler Kanununa konulmuş olan hü
kümlerin îmar Kanununa mütenazır olmadığını 
ve binaenaleyh maddenin, îmar Kanununun bu
na mütedair hükümleri de dikkat nazara alına
rak yeniden tedvin edilmesini istediler. 

Muhterem arkadaşlar, bu mevzuda biz îmar 
Kanunu hükümlerini tatbik edemeyiz. Sebebi, 
6785 sayılı îman* Kanunu, normal hallerde yıkı
lacak ve ıslah edilebilecek veya esasen ruhsat ve-
rilmiyecek yapılar hakkında hükümleri ihtiva 
etmektedir. Halbuki âfetin vukuundan sonra 
yıktırılması icabeden binaların âfetten önce böy
le bir durumları yoktur. Yıkılması icabeden bi
nalar tetkik heyetlerinin verecekleri raporlara 
müsteniden valinin vereceği emir üzerine yıktı-
rılacaktır. 

Lâyihada yıktırılması icabeden binalar için 
30 gün, îmar Kanununda ise 7 gün mehil veril
miştir. îmar Kanunundaki 7 gün mühletin kısa 
olması inşaatın fiilen devam etmesi ve şantiye
nin inşa yerindeki mevcudiyetine dayanır ve 
cezai bir mahiyet taşır. Halbuki lâyihada menlin 
uzun tutulması lüzum ve zarureti vardır. Çünkü 
binası yıktırılacak vatandaş zaten âfete mâruz 
kalmıjş, belki can ve mal kaybına uğramıştır. 
Elem ve ıstırap içindedir. Bu vaziyetteki vatan
daşa bu lâyiha ile illâ 7 gün içinde yıktıracaksın 
demeyi encümenimiz uygun görmemiştir. 

Diğer taraftan, tatbikatta böyle olmuştur, 
misal olarak Muğla felâketini gösterebilirim. Ha
kikaten Muğla'da yıktırılması lâzımgelen bina
lar, bir sene zarfında yıktırılabilmiştir. Diğer 
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taraftan arkadaşım, yıkma karan karar merci
leri ve itiraz mevzuları üzerinde durdular. On
ları da, 6780 sayılı imar Kanunu ve Tabiî Âfet
ler Kanunu ile mukayese ederek arz edeceğim. 

Lâyihada yıkma kararı için mehil yoktur. 
imar Kanunu ile belediye encümenleri 15 gün 
içinde karar vernfeye mecburdurlar. Mal sahibi 
yıkmazsa mülkiye âmiri yıktırır. Tabiî Âfetler 
Kanununda, belediye encümenleri karariyle be
lediyelerce yıktırılır. Yıkma masrafı, şimdi tes-
bit ettiğimiz hükme nazaran yıkımdan elde edi
lecek malzemenin satılması ile temin edilecektir. 
Halbuki imar Kanununda % 10 zam ile yıkım 
masrafı, evi yıkılacak olan vatandaştan tahsil 
edilecektir. 

Lâyihada itiraz ancak tehlikeli ve fakat ıs
lahı mümkün olan binalarda olabilecektir, imar 
Kanununda ise itiraz mutlaktır. 7 gün içinde ya
pılması şarttır. Bütün bu durumları nazarı dik
kate alan encümeniniz arz ettiğim gibi, normal 
bir zamanda tatbik edilmesi lâzımgelen bir ka
nunun umumi hayata müessir âfetler vukuunda 
tatbikini muvafık görmemiştir. Bu bakımdan 
takriri kabul etmemiştir. Bendeniz de takririn 
reddi ile maddenin aynen kabulünü rica ederim. 

RElS — Sefer Eronat, 
SEFER ERONAT (Yozgad) — Muhterem 

arkadaşlar, Ekrem Anıt arkadaşımızın söyle
dikleri gibi madde içinde böyle bir şey yoktur. 

Çok güzel söylüyorlar amma, şayanı hay
rettir ki kendilerinin buyurmuş oldukları bu 
hükümler ne maddenin içinde ve ne de başka 
bir yerde vardır, ben hayret içinde kaldım. Ye
di gün içinde yıktırılırmış. Aman efendim ne 
böyle bir şey ben söyledim ve ne de lâyiha
sında böyle bir hüküm vardır, imar Kanunu 
hükümleri gereğince yedi gün içinde yıktırıla-
caktır, demek suretiyle imar Kanunu ve bu 
lâyihanın hükümleri dışında konuşmak sure
tiyle böyle bir maddeyi Büyük Millet Meclisi
ne kabul ettirme yolu salim bir yol değildir. 

Mukayeseye bakınız, lütfen dikkatle takip 
buyurunuz, lehinde veya aleyflıinde karar ve
receksiniz, hâdise mühimdir. Maili inhidamdır, 
veya değildir.. Böyle bir bina vardır bunun 
hakkında idarenin vereceği karar kabili itiraz 
ve müddeti muayyen değildir amma yıkınız 
diye yalnız valinin, süpjektif, veya objektif 
bir karan ile yıktı nlacaktır, binanın yıkılma-
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sında mal sahibinin itiraz hakkı yoktur, olur 
mu? Yani daha az olan bir hususa bir büyük
çe atfı ehemmiyet edilmiş, hiç değilse itiraz 
hakkı tanınmış da 500 bin lira değerinde olan 
adamın binasının yıkılması hakkında valinin 
yaptığı tasarrufun müracaat mercii yok. Ni
çin?.. Ama beri tarafta imar Kanununda 
bunların yerleri, müddetleri, itiraz zamanları 
kir bir tadat edilmiş bulunuyor. Binanı ıslah et 
demekle münasip bir melhle bağlanmıştır. Bu
rada bir iki seneye bağlanmıştır. Hani bu ka
nun umumi felâketler halinde sürat istiyordu?.. 
İmar Kanununda münasip bir mehil veriyoruz. 
Bunu verecek adam mevsimi, iş zamanını tâyin 
ve tesbit eder. Ama olsun olmasın, muayyen 
ve mahdut bir zaman tâyin edilmiş, imar Ka
nununda sürat var, bizim bu kanunumuzda 
sürat yok. 

Sonra; valilerin şahsi düşünceleri ve gö
rüşleri, ki bâzılarının kendilerini bir mimar 
sandıkları zamanı yaşadık, neticesinde, bir yer
de meselâ bir zelzele olduğu zaman herhangi 
bir vatandaşa emir verebilirler; yık binanı 
diyebilirler. Halbuki adamın binası sağlamdır. 
Bu vatandaşa karşı itiraz müessesesini niçin 
kapayalım. Aynı şehir içinde yaşayan vatan
daşa imar Kanununun hükümlerini, müracaat 
haklarını niçin tanımıyalım? Orada bir âfet 
olmuş. Bu şekilde bir, âfet üstüne âfet mi ya
ratalım? Vatandaşların hakkını korumak biz
lerin vazifemizdir. 

Bendeniz, şahsi kanaatlerimi arz ediyorum. 
Sonra; bendeniz yedi gün içinde yıkılır de

medim. 
Şimdi efendim, bu kanun mübarek ve kut

si bir kanundur, memleketin büyük bir derdi
ne ve dâvasına cevap verecektir. Bu kanunun 
en mükemmel şekilde çıkmasını istediğimi sa
mimiyetle arz ederim ve bu sebeple mükerre-
ren huzurunuzu işgal ettim, bundan dolayı 
özür dilerim. 

Bütün samimiyetimle kanaatimi arz edeyim. 
13 ncü madde hakkında tadil teklifim bundan 
evvelki inikatta kabul edilmiş bulunmakta
dır. Bugün arkadaşımızın, kabul edilen bir 
mevzuda bunun encümence kabul edilmediği 
kanaatini izhar etmesini de şu büyük iradeniz 
karşısında fazla bir konuşma olarak telâkki 
ederim. Binaenaleyh kabul edilmiş bir tekli-

— 41 — 



• î : 65 8 .5 , 
fin redakte edilmek suretiyle buraya getiril
mesi yerine onu bu şekilde kötülemeye ve işin 
karanlıkta halledilmesine taraftar olmadığımı 
samimiyetle arz ederim, efendim. (Alkışlar.) 

REİS — Efendim, bir noktayı tavzih ede
yim. Muhterem arkadaşımızın önergesinin na
zarı dikkate alınması kabul edilmiş ve eneü -
mene verilmişti. Ancak Dahilî Nizamnameye 
göre encümenin eski kararında bir kere ıs
rar etmeye hakkı vardır ve encümen bu hak
kını kulalnmaktadır. Encümen eski kararın
da ısrar etmekte ve maddenin aynen kabul 
edilmesini istemektedir. 

Efendim, şimdi encümen ısrarını mutazam-
•mın raporunu Heyeti Umumiyeye şifahen arz 
etmiştir. Tahrirî olmadığı için tekrar muhte
rem arkadaşımızın takririni okuyup reyinize 
arz edeceğim. 

Yüksek Reisliğe 
Umumi hayata müessir âfetler dolayısiyle 

yapılacak yardım ve tedbirler hakkındaki 13 
ncü maddenin aşağıdaki şekilde tadilini arz ve 
teklif ederim. 

Fıkra 2 : 
Bu makamlarca bu binalar derhal boşalt-

tırılrp yıkılması veya tashihi icabedenler hak
kında en büyük mülkiye âmirinin havalesi ile 
vilâyet idare heyetlerince imar Kanununun bu 
konudaki hükümleri tatbik olunur. 

Mucip sebep : 
Bir şehirde aynı mevzuda iki ayrı hüküm 

taşıyan kanun latbik olunmaması ve îmar Ka
nununun hükümlerinin daha geniş halk ve 
Hükümet murakabesi menfaatlerine daha uy
gun bulunması. 

Yozgad 
S. Eronat 

REİS — Süleyman Kuranel. 
SÜLEYMAN KURANEL (Gazianteb) — 

Muhterem arkadaşlar, Sefer Eronat arkadaşı
mızın mütalâaları yerindedir. Encümenin ileri 
sürdüğü husus bir şehirde ruhsatname hilâfı
na yapılan bir bina hakkındadır. 23 ncü mad
dede buna dair hüküm vardır. Ruhsatnameye 
aykırı bir bina yapıldığı takdirde mal sahi
bine yapılacak tebligat ile 7 gün içinde Islahı 
Belediye Encümeni karariyle istenecektir. Bu 
hususta îmar Kanununcla madde vardır. Bu 
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gibi ahvalde mahalline giden heyet binanın 
durumuna göre 24 saat, 48 saat, 8 gün, 15 veya 24 
gün, yani. binanın vaziyetine göre bir müd
det tâyin eder ve bu müddet zarfında bina yık
tırılır. Burada encümen zühule düşüyor ve 30 
gün diyor, öyle binalar vardır ki, 30 günde, 
40 günde, belki 50 günde veya kış ayların
da inşaat yapılmadığına göre üç ayda tas
hih mümkün olamaz. Bu bakımdan belki üç 
ay demek yerinde olacaktır. Yapı ve Yollar 
Kanununun bir maddesinde 7 veya 15 günde 
yıktırılır diyordu. Fakat tatbikatta bu madde 
kıymet bulmadığı için kaldırıldı. Binanın yı
kılmasına karar verecek olan, oraya giden he
yeti fenniye takdir etsin bu müddeti. Bir ay 
mı der, iki ay mı, üç ay mı der. O karar ver
sin. Bir bina olur derhal yıkılması icabeder. 
Diğer bir binanın durumu ise böyle değildir. Me
selâ yalnız duvarlarında çatlak vardır. Sefer Ero
nat arkadaşımızın teklifleri yerindedir. 

REİS — Sefer Eronat. 
SEFER ERONAT (Yozgad) — Efendim, 

Yüksek Komisyon bendenizin takririmi içtima 
etmek suretiyle tetkik edecekti. îçtima etme
mişler. Ve tetkik olunmamış. Sözcünün elin
de huzuruâlinize arz olunmaktadır. Bu takdir
de mâruzâtım kuvvetli bir delil muvacehe
sinde rcddedilmemektedir. 

Kaldı ki, maili inhidam olan binaların yı
kılması hakkındaki hükümler.. O ayrı bir şey. 

Şimdi bir vali, adamın yüz bin liralık bir 
apartmanını, deprem oldu diye yıktırırsa mer
cii yoktur; diyorum. Mâruzâtım bu. Vardır 
derlerse vazgeçeyim. Gün olur bu hâdise bize 
de gelebilir. 

Sonra böyle bir kanunun memleket ve mil
let muvacehesinde yürürlüğe geçmesinden do
layı bizi kınarlar. 

REÎS — Mütalâaları dinlediniz. Sefer Er-
onat'm, geçen toplantıda nazara alınıp encüme
ne giden ve encümence dikkate alınmayıp eski 
kararda ısrar olunmadığımla göre şimdi oku
duğumuz takririni tekrar reye arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Takrir kabul' edil
miş ve redaksiyonu yapılmak üzere encümene 
verilmiştir. 

33 ncü madde encümenden gelmiştir, oku
yoruz. 

Madde 33. — Bu kanun gereğince yapı-
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laeak sarfiyatı, karşılamak üzere, aşağıda ya- I 
zıh kaynaklardan mürekkep bir fon teşkil edilir. I 

A) Her yıl bütçesinin İmar ve İskân Ve- I 
kâleti bölümünün hususi faslına konulacak tali- I 
-sisat, I 

B) Hayır kurumları, mahallî idareler, mal- I 
sandıkları ve sair teşekküller tarafından kabul I 
olunacak bu maksada muhassas nakdî iane, I 
teberru ve hibeler (ayni teberrular doğrudan I 
doğruya Türkiye Kızılay Cemiyeti tarafından I 
kabul edilir ve İmar ve İskân Vekâletinin ta- I 
lebi ile âfete mânız bölgelerdeki ihtiyaçlara I 
talısis olunur, I 

C) İktisadi Devlet Teşekkülleri ile Devlet I 
elinde bulunan banka ve müesseselerin safi I 
kârlarının yüzde .üçü nispetindeki hisseler, I 

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

D) Bu paranın faizleri. 

Bu fon İmar ve İskân Vekâleti emrinde Tür- I 
kiye Emlâk Kredi Bankasında açılacak bir he- I 
sapta toplanır. I 

BEİS — Madde hakkında İzzet Akçal. I 
İZZET AKÇAL (Rize) — Aziz arkadaşlarım, I 

teklif nazara alınmış ve komisyona havale edil- I 
nıiş idi. Bu küçük mesele değil, oldukça ehem- I 
miyetli bir mesele. Filhakika hususi muhasebe i 
ve belediyelerin A'aridatını alâkadar etmekte- I 
dir. Ancak, bir tatraftan da memleketimiz mu- I 
azzam ve daimî olarak büyük hasarlara mâruz I 
kalan bir satıhta bulunmaktadır. Bu kanunun I 
yürütülebilmesi için büyük bir masrafa elbette I 
ihtiyaç vardır. Nitekim bu husus Hükümetçe I 
ve komisyonca düşünülmüş madde öyle tedvin I 
edilmiştir. Biz yalnız bu teklifi tetkik etmek I 
üzere komisyona verdik, ama komisyon reisine I 
değil. 

»Şimdi ben komisyon sözcüsünden rica ede- I 
ceğim; usuli hükümleri yıkmayalım. Bunları I 
bir kere yıkmaya başladık mı bütün kanunlar I 
böyle çıkar ve sakat olur. Komisyon tekrar I 
toplansın, esasen bir maddeyi de tekrar komis- I 
yon almış bulunmaktadır. Komisyon hiç ol
mazsa ekseriyetle toplansın ve dikkate alınan 
teklif üzerinde konuşsun, fikir teati etsin ve I 
ondan sonra bize bunu bir raporla getirsin. 
Ben şu anda huzur içinde rey verecek durumda 
değilim. İçtüzük hükümlerine uygun olarak | 
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komisyon toplansın ve bu teklif üzerinde mut
laka fikir teatisinde bulunsun. 

Bakıyorum, komisyon olarak yalnız sözcü 
arkadaşımız var. Sözcü, maddeyi düzelttik di
yor. Bu doğru değildir, bizim bu yola gitmememiz 
lâzımdır. Sözcü usulüne uygun olarak alsın, 
komisyonda müzakere mevzuu yapsın ondan 
sonra buraya getirsin. 

REİS — Encümen. 

MUVAKKAT ENCÜMEN REİSİ EKREM 
ANIT (Samsun) — Muhterem arkadaşlarım, ar
kadaşım İzzet Akçal Yüksek tasvibinize iktiran 
etmek üzere verilmiş olan encümen raporunun, 
üzerinde görüşülmeden, acele hazırlanmış oldu
ğundan bahsettiler. Tabiî Âfetler kanun lâyiha
sını tetkik etmek üzere Heyeti Celilenizce teşkil 
edilen Muvakkat Encümenin kaç kişiden ibaret 
bulunduğunu ve lâyihanın encümende nasıl mü
zakere edilmiş olduğunu, Meclisi Âlinin bugün
kü oturumuna teşrif etmiyen arkadaşlardan ka
çının bu komisyona dâhil bulunduğunu zanne
dersem arkadaşımız bilmemektedir. Tadilden de 
encümenin haberdar bulunmadığını söylediler. 
Riyaset Divanı burada encümen namına vazife 
görmektedir. 

Saniyen, yapılan tadilât 33 ncü maddenin 
«B» fıkrasının maddeden çıkarılmasından iba
rettir. Yüksek malûmatları olduğu üzere kanun 
lâyihası memur maaş ve ücretlerine zam yapıl
madan Meclisi Âliye sevk edilmiştir. Sadettin 
Yalım arkadaşımızın takririnde belirtildiği üze
re maaş ve ücretlere zam yapıldıktan sonra bir
çok belediyelerimizin maaş ve ücret veremiye-
cek duruma düşmüş oldukları özel idarelerin 
malî durumları itibariyle kanunen ifasına mec
bur oldukları hizmete cevap vermekten uzak bu
lundukları hakikati dikkat nazara alınarak tak
rir kabul edilmiş ve maddenin *(Ç) fıkrasında 
yapılan tadil, İktisadi Devlet Teşekkülleriyle 
en az. yarı sermayesi Devlet elinde bulunan ban
ka ve müesseselerin safi kârlarından alınacak 
% 2 nispetindeki hisseler % 3 e çıkarılmaktan 
ibarettir. Maddenin tadil edilen şekilde kabulü
nü rica ederim. -

REİS — Riyaset maruzatta bulunacaktır. 
Efendim; takdim edilen maddenin Yüksek 

Heyetinizin kabulüne şayan olup olmıyacağı 
ayrı bir meseledir. Yalnız nazarı dikkate alın
ması kabul edilen önerge üzerine encümen yeni 
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iniyoruz. Sizi rahatsız ettiğimden dolayı beni 
mazur görün. Çünkü, şimdi bir mebus arkada
şını yanıma geldi ve bu Üsküdar vapuru cafiası 
ile ilgili kanunun ne zaman çıkacağını sordu. 
İstanbul'da kendisine raslıyanlar bu kanunun 
ne zaman çıkacağını sormuşlar. Çolç rica ediyo
rum arkadaşlar, bu kanun da bir an evvel çık
malıdır, Ruznamede bulunan bütün kanunlar mu
kaddes ve muhteremdir. Ancak şu ruznamenin 
sırasını bozmıyalım arkadaşlar. 

REİS — Adliye Encümeni Reisi. 
ADLİYE En. REİSİ CEVAT ÜLKÜ (Ay

dın) — Muhterem arkadaşlar, muhakkak ki 
ruznamenin sıra takibetmesi hepimizin arzusu
dur. Ancak Yüksek Meclisin temayülü ile bazan 
af teklifleri, kanun metni hazırlanmak üzere 
encümenimize sevk edilmektedir. Bu meyanda 
gene bir Tayyare Yüzbaşısı işlediği suçtan do
layı halen tutuklu olarak yatmaktadır. Buna ait 
mazbata da bir buçuk aydan beri ruznamede 
beklemektedir. Melûmuâliniz bu gibi mazbata
lar' pek seyrek gelmekte ve bunlara takaddüm 
eden kanunlar yüzünden müzakere edilememek
tedir. Bu itibarla istirham ediyorum. Esasen 
birer maddeden ibarettir. Müspet, menfi bir ka
rara iktiran ettirilerek mevkuf bulunan arkadaş
ların ümitlerinin şu veya bu şekilde halline gi
delim. Bu itibarla bunun müstacelen müzakere
sini rica ediyorum. 

REİS — Takriri dinlediniz, takdimen görü
şülmesi hakkındaki teklifi reyinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Heyeti umumiyesi üzerinde söz istiyen 
var mil . Söz istiyen yoktur. Maddelere geçil
mesini reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Müstaceliyetle görüşülmesi teklifini de reyi
nize arz ediyorum. Kabul edenler..., Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Maddeyi okutuyorum. 
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bir metin yapmış ve eski metinde olmıyan bir
takım hüküm de getirmiştir. Fakat bize verilen 
raporun altında eneümenin toplanıp usulü dai
resinde bir karar ittihaz edildiğini gösteren bir 
kayıt mevcut değildir. Bu itibarla Dahilî Nizam
name hükümlerinin ruhuna uygun olarak bir ra
por tanzim edilmek üzere işbu tadilnamelerin 
diğerleriyle birlikte mütalâa edilip karara bağ
lanmak üzere encümene verilmiştir. Esasen en
eümenin elinde iki madde mevcuttur. Onları da 
getirdiği takdirde lâyiha yüksek reylerinize arz 
edilecektir. Bu sebeple gelecek maddelere intiza-
ren lâyihanın müzakeresini talik ediyoruz. 

Ruznamenin diğer maddelerinden müzakere
ye devam ediyoruz. 

2. — Tayyare Yüzbaşısı Mustafa Sedat Ye-
nen'in hükümlü bulunduğu cezanın affı hakkın
da Arzuhal ve Adliye encümenleri mazbataları 
(5/36) (1) 

REl$ — Bu hususta bir takrir var, okutu
yorum. 

Yüksek Reisliğe 
Gündemin birinci müzakeresi yapılacak mad

deleri arasında ve 27 nci sırada bulunan Tayyare 
Yüzbaşısı Mustafa Sedat Yenen'in cezasının affı 
hakkında Arzuhal ve Adliye Encümenleri maz
batalarının işin mevkufluya taalluku hasebiyle 
diğer bütün işlere takdimen ve müstaceliyetle 
müzakereye alınarak bir neticeye vardınlmasım 
»aygı ile talebeylerim. 

Adliye Encümeni Reisi 
Cevat Ülkü 

REİS ~- Sadettin Yalım. 
SADETTİN YALIM (Kocaeli) — Çok 

muhterem arkadaşlarım, Adliye Encümeni Reisi 
arkadaşünıznı takririni hürmetle dinledim. Bun
da belki isabet vardır. Fakat yüksek huzurla 
rvıızda şunu belirtmek isterim ki, bundan iki 
Üş ay kadar evvel Üsküdar vapuru faciası kur
banlarının ailelerine tazminat verilmesine dair 
ımnamenin 17 nci numarasında bulunan kanun 
teklifjeri de vardır. Aylardan beri bekliyoruz. 
Evet, bütün bu kanunların acele olarak çıkması 
yerinde olacaktır. Hattâ futbol müsabakalannda 
müşterek bahse dair kanun dahi geçmiştir. Biz 
seçmenlerimize ve vatandaşlarımıza hesap , vere-

(i) 239 8. sayılı matbua zaptın soniındadır. 

Zeto îbrahimoğlu ve Ayşe'den doğma 1337 
doğumlu Pilot Yüzbaşı Mustafa Sedat 

Yenen'in hükümlü olduğu cezasının 
affı hakkında Kanun I 

MADDE 1. — İstanbul - Beşiktaş Ortaköy 
mahallesi Yenimeyhane sokak, hane 33, cilt 11 
re sayfa 23 te nüfusa mukayyet Zeki İbrahim-

*-U~~ 
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oğlu ve Ayşe'den doğma 1337 doğumlu Yüzbaşı I 
Mustafa Sedat Yenen'in Bor Asliye Ceza Mah- [ 
kemesinin 15 . VII . 1957 tarih ve İ956/31 esas, 
1957/146 Karar sayılı ilâmiyle hükümlü oldu
ğu cezalar bütün hukuki neticelen ile beraber 
affedilmiştir. 

REİS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. I 
• I 

BÎR MEBUS — Suçun mahiyeti nedir? 
REİS — Riyaset, suçun ne olduğunu izah ile I 

mükellef değildir. Mazbata daha evvel Yüksek 
Heyetinize tevdi edilmiştir, her arkadaşın aku- I 
duğunu farz etmekteyiz. Bununla beraber Ad- 1 
üye Encümeni isterse izahat verebilir. I 

Adliye Encümeni söz istiyor mu? Buyurun I 
efendim. 

ADLİYE ENCÜMENİ RElSl CEVAT ÜLKÜ 
(Aydın) — Efendim, Topçu keşif uçağı pilotu 
bulunan Yüzbaşı Mustafa Sedat Yenen vaka 
günü, program icabı vazifeli olduğu alçak irti
fada uçuş talimi yapmaktadır. Bu sırada zemine 
yakın uçarken, tarlasında çalışmakta olan Ha
san isminde bir vatandaşa tayyarenin arka te
kerleği temas etmek suretiyle yaralayıp ölümü
ne sebebiyet veriyor. Vazife anında, seyir 
anında alçak seviyede uçuşta yerde her hariği I 
birisini göremiyeceğj, ancak bu hâdisede kendi- I 
sinin bir tedbirsizliği ve dikkatsizliği bulunduğu 1 
mahkemece kabul edilerek bir sene sekiz ay 
hapis cezasına mahkûm ediliyor. i 

Halen Manisa Ceza Evinde mevkuf olarak 
bulunmaktadır. Ancak tayyarenin, lâalettayin 1 
kara vasıtalarına benzememesi (Jolayısiyle ce- I 
zası, mahkûm lehine takdiren hafifletilmiş 
ve netice olarak bir sene sekiz ay hapis ceza
sı ile mahkûmiyetine karar verilmiş ve bu 
mahkûmiyet kendisinin ordudan da ihracını 
icabettirmiştir. 

Çok ender rastlanan bir vaka olması ve 
kasda da dayanmıyan ve sırf dikkatsizlik ve 
tedbirsizliği yüzünden mahkûm edildiğini der-
meyan ederek cezasının bütün hukuki netice- I 
leri ile affını ve orduya iadesini Yüksek Mec
lisin atifetine sığınarak istirham etmektedir 
vaziyet bundan ibarettir. Biz de bu af talebi 
ile Yüksek Huzurunuza gelmiş bulunuyoruz. 
Takdir sizlerindir. 

REÎS — Başka söz isteyen?.. Yok... Madde
yi reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler.. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. | 
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I MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
I itibaren meriyete girer. 

RElS — Madde hakkında söz isteyen? 
Yok... Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1 MADDE 3. — Bu kanunu icraya Adliye ve 
Millî Müdafaa Vekilleri memurdur. 

i RElS— Madde hakkında, söz isteyen?... 
I Yok... Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Ka

bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. , 
I Kanunun heyeti umumiyesini reylerinize 
I arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.. 
I Kabul edilmiş ve teklif kanunlaşmıştır. 

I 3. — Samsun Mebusu Ekrem Amfin, Ar-
I zuhal Encümeninin 9 . IV . 1958 tarihli haftahk 

karar cetvelindeki 418 sayûı Kararın Umumi 
Heyette görüşülmesine dair takriri ve Arzuhal 

I ve Adliye encümenleri mazbataları (4/42) (1) 

RElS — Bir takrir var, okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
t Ruznamenin birinci müzakeresi yapılacak 
I maddeleri arasında (29) ncu sırada bulunan 
I (Samsun Mebusu Ekrem Anıt'in, Arzuhal En-
I cümeninin 9 . IV . 1958 tarihli haftalık ka

rar cetvelindeki 418 sayılı Kararın Umumi He
yette görüşülmesine dair takriri ve Arzuhal 

1 ve Adliye encümenleri mazbatalarının) mahkû
miyete taallûku hasebiyle diğer bütün işlere 

t takdimen ve müstaceliyetle müzakeresini arz ve 
I teklif ederim. 

Adliye Encümeni Reisi 
C. Ülkü 

RElS — Bu mazbatanın da takdimen mü
zakeresi istenmektedir. Takdimen müzakeresi
ni reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

I Heyeti umumiyesi üzerinde söz istiyen var 
I ini?.. Yok. Maddelere geçilmesini reylerinize 

arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

Müstaceliyetle görüşülmesi de teklif edil
mektedir. Reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler., Kabul edilmiştir. 

(1) 58 ve ek S. sayûı matbua zaptın sonun-
dadır. 
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Akçaabat îspentam köyü nüfusunda kayıtlı, 
Hamioğlu 1926 doğumlu Hasan Kemal Demir

ci'nin affı hakkında Kanun 

MADDE 1. — Akçaabat îspentam köyü 
nüfusunda kayıtlı, Hamioğlu ve Fatma'dan 
doğma 1926 doğumlu Hasan Kemal Demir
ci'nin, Giresun Asliye Ceza Mahkemesinin 
31 . XII , 1956 gün, 956/391 esas ve 956/484 
karar sayılı ilâmiyle mahkûm olduğu 1 sene 
8 ay hapis ve 208 lira 30 kuruş ağır para ce
zası affedilmiştir. 

REÎS — Madde üzerinde söz istiyen..? Yok. 
Maddeyi kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir, 

1959 C : 1 
MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde 

meriyete girer. 
REtS — Maddeyi kabul edenler.. Etmiyen

ler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu icraya Adliye Ve
kili memurdur. 

RElS — Maddeyi kabul edenler.. Etmiyen
ler.. Kabul edilmiştir. Kanunun heyeti umumi-
yesini reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiş, lâyiha kanun
laşmıştır. 

Pazartesi günü saat 15 te toplanılmak üzere 
İnikadı kapatıyorum. 

Kapanma saati : 16,25 

mmm 

B -T- TAHRİRÎ SUALLER VE CEVAPLARI 

1. — Malatya Mebusu Tevfik Ünsalan'tn, 
Pazar günleri devamlı ol<trak mecburi çalışmanın 
hangi fabrikalarda tatbik edildiğine dair suali
ne. ÇaUşma Vekâleti Vekili Halûk Şaman'in, 
tahrirî cevabt (7/482) 

26 . VI . J958 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Aşağıdaki sorumun Çalışma Vekili tarafın
dan sözlü olarak cevaplandırılmasına delâlet btt-
yurulmasını saygı ile rica ederim. 

Malatya 
Dr. Tevfik Unsal an 

Pazar günleri devamlı olarak mecburi çalış 
ma hangi fabrikalarda ve hangi sebepten titbik 
edilmektedir? 

T. B. M. M. 
Umumi Kâtipliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Çıkan kâğıt No. 1694 

24.IV.1959 

8 
ektir: 

VII 
Çalışma Vekâletine 

1958 tarih ve 1694 sayılı yazımıza 

Malatya Mebusu Tevfik Ünsalan'm; Pazar 
günleri devamlı olarak mecburi çalışmanın hangi 
fabrikalarda tatbik edildiğine dair olan şifahi 

suali, cevap günü olan 17 . IV . 1959 tarihli 58 
nci İnikatta takrir sahibi hazır bulunmadığın
dan Dahilî {Nizamnamenin 155 nci maddesinin 
1 nci fıkrası gereğince, tahrirî cevap talebiyle 
verilmiş sayılmıştır. 

Dahilî Nizamnamenin 152 nci maddesinin 2 
nci fıkrası gereğince cevaplandırılmasını saygı
larımla rica ederim. 

T. B. M. M. Reisi Y. 
Mahmut Goloğlu 

T. C. 
Çalışma Vekâleti 

Hukuk Müşavirliği 
Sayı : 39-6 

Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
Kanunlar Müdürlüğü ifadesiyle alman 24.IV. 

1959 tarih ve 7-482-1694/6459 sayılı yazılan kar
şılığıdır. 

Pazar günleri devamlı olarak çalışma mec
buriyetine tâbi tutulan fabrika mevcudolmadığı 
gibi böyle bir mükellefiyetin tahmiline de mev
zuatımızın müsait bulunmadığını Malatya Me
busu Tevfik Ünsalan'ın sualine cevap olmak üze
re, saygılarımla arz olunur. 

Çalışma Vekâleti V. 
Halûk Şaman 
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2. — Adana Mebusu Hamdi Öner'in, Ankara 

Bahçelievlerdeki Tapu ve Sicil Muhafızlığına 
bir mutemet veya tahsildar tâyini hususunda ne 
düşünüldüğüne dair sualine Maliye Vekili Hasan 
Polatkan'm tahrirî cevabı (7/453) 

T. B. M. M. Yüksek Başkanlığına 
Aşağıda yazılı hususun Maliye Vekili tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygı
larımla rica ederim. 

Adana 
Hamdi öner 

Bahçelievler'de bir tapu ve sicil muhafızlığı 
açılmıştır; buranın tapu harçları Çankaya Mal
müdürlüğünce tahsil olunmaktadır. Vatandaş 
icabında 3 ve bazan 1 kuruştan ibaret harcı ya
tırmak için Bahçelievler'den Çankaya'ya kadar 
gidip gelmektedir. 

Bahçelievler'e makbuz kesecek bir mutemet 
veya tahsildar tâyini suretiyle vatandaşa kolay
lık ve Devlet muamelelerinde de ciddiyet sağ
lanması hususunda ne düşünüldüğünün Maliye 
Vekili tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
ması. 

T. C. 
Maliye Vekâleti 

(relir-ler Umum Müdürlüğü 
Bayı : 2111285-2-1/.l 5142 

7 Mayıs 1959 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
Umumi Kâtiplik (Kanunlar Müdürlüğü) 
1 . IV . 1959 tarihli ve , 7-453/28&5-11936 

sayılı yazı K. / 

Yüksek Reisliğinize verilmiş olup yukarda 
tarihi ve numarası kayıtlı yazılarına bağlı ola
rak alman Adana Mebusu Hamdi öner 'e ait 
tahrirî sual takririnde, Bahçelievlerde açılmış 
olan Tapu Sicil Muhafızlığmca harçların tah
sili konusunda vatandaşa kolaylık sağlamak 
üzere, adı geçen Tapu Sicil Muhafızlığına mak
buz kesecek bir mutemet veya tahsildar.tâyini 
hususunda ne düşünüldüğünün tarafımdan ya
zılı olarak cevaplandırılması istenilmektedir. 

Sözü edilen sual takririnde; 
a) Adı geçen mahaldeki tapu harçlarının 

tapu memurlarınca veya, 
b) Bir tahsildar tarafından tahsilinin müm

kün olup olmadığı sorulmaktadır, 

195Û C : 1 
Sorunun cevaplar! sirasi ile aşağıda arz 

edilmiştir. 
a) Tapu harçlarının tapu memurları mari

fetiyle tahsil edilmesi : 
1939 yılına kadar, 1113 sayılı mülga Kefa

let Kanunu hükümleri gereğince tapu memur
ları tahsil ettikleri (harçları her on beş' günde 
bir bağlı oldukları vilâyet veya kaza mal san
dıklarına teslim etmekte idiler. Bilâhare bu 
usulün tapu memurlarına büyük külfetler ve 
mesuliyetler tahmil ettiği ileri sürüldüğünden, 
tapu sicil memurlarının kefalet aidatına tâbi 
tutulmamaları ve mezkûr yıldan sonra, bugüne 
kadar, tapu harçlarının tapu memurları tara
fından değil, mal sandıkları tarafından tahsil 
edilmesi yoluna gidilmiştir. 

2 . ITT . 1952 tarihinde yürürlüğe giren 
5887 sayılı Harçlar Kanununun 109 ncu madde
sine, «Hilâfına sarahat bulunmıyan hallerde, 
bu kanuna göre alınacak harçlar harca mevzu 
olan muameleyi yapan daireler tarafından tahsil 
olunur. Maliye Vekâleti lüzum gördüğü takdir
de harçları doğrudan doğruya mal sandıkların
ca tahsil etmeye yetkilidir.» denilmektedir. 

Harçlar Kanununun yürürlüğe girmesi üze
rine, tapu harclarmdaki eski tatbikat göz önün
de bulundurulmak suretiyle, kanunun yukarda 
bahsolunan 109 ve 117 nci maddeleri hükümle
rine istinaden, tapu harçlarının, eskiden olduğu 
gibi, malsandıklarmca ve makbuz karşılığında 
tahsili vekâletimizce uygun görülmüştür. 

Kanun hükümlerine göre, tapu harçlarının 
esas itibariyle tapu memurları tarafından tahsil 
edilmesi gerekmektedir. Nitekim, tapu memurla
rının, 2489 sayılı Kefalet Kanunu hükümlerine 
tâbi olmak şartiyle (Devlet Muhasebesi Muame
lât Yönetmeliği) nin 11 nci maddesi mucibince 
muhasip mutemedi sıfatiyle bağlı bulundukları 
vilâyet veya keza mal sandıklarından alacakları 
mutemet makbuzu ile tapu harçlarını tahsil et
meleri mümkündür. Ancak, tapu idaresi bulu
nan, fakat malsandığı bulunmıyan mahallerde 
harçların malsandıkları tarafından tahsilinde 
beliren bâzı güçlükler bertaraf edilmek üzere, 
tapu harçlarının tapu memuru tarafından tahsili 
derpiş olunduğu zaman, Tapu Kadastro Umum 
Müdürlüğü, tapu memurlarına külfet tahmil 
edilmemesi ve muhtemel suiistimalleri önlemek 
için tapu memurlarının hare tahsil etmelerini 
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yani paraya el sürmelerini uygun mütalâa et
memiştir. 

Bu sebebe binaen tapu memurlarının mute
met makbuzu ile tapu harçlarını tahsil etmeleri 
temin olunamamıştır. 

b) Tapu harçlarının bir tahsildar marife
tiyle tahsili : 

Kazalarda maliye teşkilâtı da bulunması ve 
daima tapu dairesi ile mal dairesi arasındaki 
mesafenin yakın olması dolayısiyle tapu harçla
rının tahsilinde bir müşkülât mevcut değildir. 

Fakat Ankara'da Bahçelievlerde tapu dairesi 
mevcudolduğu halde maliye teşkilâtı bulunma-

1959 Ö : 1 
maktadır. Bu gibi yerlere ise kadro durumu rnü-
saidolmadığmdan dolayı harçları tahsil etmek 
üzere tahsildar kadrosu verilmesi mümkün bu
lunmamaktadır. 

Ancak, soru konusu hâdise dolayısiyle, harç
ların muameleyi yapan daire - yani Bahçeliev-
ler Tapu Sicil Muhafızlığı - tarafından tahsili
nin temini için Devlet Vekâleti nezdinde yeni
den teşebbüse geçilmiştir. 

Keyfiyet saygı ile arz olunur. 
Maliye Vekili 
H. Polatkan 

7. — ARIZALAR VE TELGRAFLAR 

İstanbul Tabip Odası adına îdare Heyeti Ge
nel Sekreteri Dr. Cemal öner tarafından gönde
rilen ve Klinik fahrî asistanlarına kadro temin 

eden kanunun kabulü münasebetiyle duyulan 
memnuniyeti tebarüz ettiren telgraf. 

i« *!*»<•,» m >ıı «Mıilıı*ı*»ı*jlfc 

2*. B. M. W. Matbaan 
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Samsun Mebusu Ekrem Anıt'm, Arzuhal Encümeninin 9. IV. 1958 
tarihli haftalık karar cetvelindeki 418 sayılı Kararın Umumi 
Heyette görüşülmesine dair takriri ve Arzuhal ve Adliye Encümeleri 

mazbataları (4/42) 

Büyük Millet Meclisi Reisliğine 

Arzuhal Encümeninin 12 sayılı haftalık karar cetvelindeki 29 . 1 . 1958 gün ve 418 sayılı Ka
rarın bir kere de Umumi Heyette görüşülmesine delâlet Duyurulmasını arz ve rica ederim. 

25 . IV . 1958 
Samsun Mebusu 

Ekrem Anıt 

Arzuhal Encümeni masbgtası 

T. B. M. M. 
Arzuhal Encümeni 

Zat ve Evrak No. 183 
Arzuhal En. No. 183 

Esas No. 4/42 
Karar No. 7 

2 .VI. 1958 

Yüksek Reisliğe 

Polis, memu|ş Hasan Kemal Demirci hak
kında encümenimizce ittihaz edilip 9 . IV . 1958 
gün ve 12 sayılı haftalık cetvelle neşrolunan 
29 . I . 1958 tarih ve 418 numaralı karara karşı 
Samsun Mebusu Ekrem Anıt tarafından süresi 
içinde ileriye sürülen itiraz üzerine bu husus
taki dosya tekrar incelendi. 

Mezkûr dosya münderecatına nazaran adı 
geçen polis memurunun, Giresun Emniyet kad
rosunda müstahdem bulunduğu sırada, müsa
dere edilen bir tabancayı karakol dâhilinde 
kurcalarken mezkûr tabancanın ateş aldığı ve 
çıkan merminin çok yakın arkadaşı diğer polis 
memuru İhsan Yılmaz'a isabet ederek bunun 
evvelâ yaralanmasını, sonra da ölümünü inta-
ceylediği mahallî Asliye Ceza mahkemesince 
sabit görülerek mumaileyh Kemal Demirci, 
dikkatsizlik ve tedbirsizlikle ölüme sebebiyet. 

vermek maddesinden Türk Ceza Kanununun 
2551J/1 ve 59 ncu maddelerine tevfikan ve ten-
zilen bir sene sekiz ay hapse ve 208 lira 30 ku
ruş ağır para' cezasına, 31 . XII . 1956' tarihinde 
mahkûm edilmiştir. 

Hükümlünün bu cezaya raci af talebinin 
reddi hakkındaki encümen kararının bir kere 
de Umumi Heyette görüşülmesini istiyen Sam
sun Mebusu Ekrem Anıt tarafından vâki itiraz 
ise, encümen huzurunda verilen izahattan anla
şıldığına göre; hâdisenin kasde makrun olma
yıp sırf suçlunun yediihtiyarında bulunmıyan 
bir sebepten ileri geldiği ve bu itibarla kazaen 
vâki olduğunun kabulü icabedeceği ve hüküm
lünün maddi ve mânevi vasıflarındaki üstünlük 
hasebiyle eFan emniyet kadrosiyle olan alâka
sının kesilmemesinden de, mensubolduğu vekâ
letçe dahi aynı kanaatin beslenmekte olduğu-
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nun anlagıldığı ve bu bakımlardan cezasının 
çektirilmemesinde içtimai ve ailevi faide mev
cut bulunduğu merkezindedir. 

Bu itiraz üzerine durumu. Adliye Vekâleti 
mümessili hazır olduğu halde tekrar iııeeliyeıı 
encümenimiz de; hükümlünün hâdisede hiçbir 
kasdi olmadığını, bir kaza neticesi en yakın 
arkadaşını yaraladığını ve bu yaranın da son
radan maalesef ölümü intaceylediğini ve bu 
münasebetle -mahkûmun duyduğu şiddetli elem. 
ve ıstırabın kendisi için esasen kâfi bir ceza 
teşkil edeceğini nazara alarak ve halen istihdam 
edilmekte olmasını da, fedakâr, gayyur ve va
zifeşinas bir memur okluğunun delil ve burhanı 
sayarak atıfet yoliyle affı cihetine gidilmesin
de içtimai faide görülmüştür. 

Mâruz sebeplerden dolayı vâki itirazın ka-
buliyle taallûk ettiği kararın kaldırılması ve af 
cihetinin do Adliye Encümenine inha edilme
si ekseriyetle kararlaştırılmış olduğundan, dos
yanın bu encümene tevdiine müsaade Duyurul

masını saygı ile arz Tt rica tderiz. 
Arzuhal Encümeni Bu Mazbata 

Reisi Muharriri 
Konya Samsun 

Muhalifim N. VVmoy 
A. F. Ağaoğlu 
Kâtip 

Antalya Adıyaman Bolu 
Y. Yazıcı 8. Ağar M. Daytoğlu 
Çorum Çanakkale Diyarbakır 

Muhalifim Müstenkifim N. Onur 
/ / . Ortakcıoğlu A. H. Sezen imzada bulunamadı 

Diyarbakır Elâzığ Elâzığ 
K. Tayşi M. AlUndoğan F. Karakaya 

imzada bulunamadı 
İçel Ordu Sivas 

Y. Karabulut . M. Eksi Muhalifim 
P S. Özsever 

Trabzon Yozgad 
Muhalifim Muhalifim 

O. N. Lermioğlu S. Er onat 

Adliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M, 
Adliye Encümeni 

Esas No. 4/42 
Karar No. 11 

Yüksek Reisliğe 

3 . XII . 1958 

Tedbirsizlik ve dikkatsizlik neticesi ölüme se
bebiyet vermekten. Giresun Asliye Ceza Mahke
mesinin 31 . XII . 1956 gün 956/391 esas, 
956/484 karar sayılı ve Temyiz yolundan geç
mek suretiyle kesinleşen ilâmiyle Türz Ceza Ka
nununun 455/1 ve 59 ncu maddeleri gereğince 
neticeten bir sene sekiz ay hapis ve 208 lira 3 J 
kuruş para cezasına hükümlü olup hususi af ta
lebinde bulunan Akçaabat Ispentam köyü nü
fusunda kayıtlı halen Bolu Trafik Polisi Hami-
oğlu 1926 doğumlu Hasan Kemal Demirci hak
kında encümenimize havale edilen dosya ince
lendi : 

Hâdise günü Giresun Emniyt Komiserliğince 
yapılan arama neticesi elde edilen bir tabanca 
ile mermilerinin muhafaza edilmek üzere vazi
feli polis memuru İhsan Yılmaz nammdaki şah
sa teslim edildiği ve bu sırada hükümlü diğer 

polis memuru Hasan Kemal Demirci 'nin karakola 
gelerek masa üzerinde duran tabancayı merak 
saikasiyle alıp kurcaladığı ve bu esnada patlı-
yan tabancadan çıkan merminin vazifeli polis 
memuru İhsan Yılmaz'a isabet ederek ölümüne 
sebebyet verildiği anlaşılmış olup hâdisenin oluş 
şekline göre hususi affı icabettirecek bir cihet 
bulunmadığı zira hükümlünün bariz bir acemilik 
ve tedbirsizliği neticesi ölüme sebebiyet verdiği, 
müdebbir brr insanın vukuuna meydan veremiye-
ceği bu hâdisenin polis memuru gibi mesleki ica
bı silâh işlerinden anlıyan ve daha tedbirli olma
sı lâzım gelen bir kimsenin gereken tedbiri alma
dan ölüm gibi elîm bir hâdiseye meydan verdiği 
ve bu şekilde aşikâr bir tedbirsizlik neticesi bir 
hayatın ifnasına sebebiyet veren kimsenin atıfet 

' kabilinden hususi affa mazhar olması kabule şa
yan görülmemiştir. 

( S. Sarısı : 58 e ek > 



Bu itibarla, hükümlü Hasan Kemal Demirci'
nin vâki hususi af talebinin reddine encümeni-
ınizce 1 . X I I . 1958 tarihinde ittifakla karar ve
rildi. Arzuhal Encümenine havale buyurulmak 
üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Adliye Encümeni Reisi Bu M. Muharrriri 

Aydın s' Gazianteb 
C. Ülkü A. Şaihrn 
Kâtip 
Manisa Balıkesir 

Â. Aktn V. Asem 

Denizli 

İzmir 
E. Kavur 
Nevşehir 

H. H. Ülkün 
Sakarya 

A\ Kirişcioğlu 
Uşak 

. R. Akbvyıkoğlu, 

Erzjnean 
A* "Sağtroğkı 

' Mardin 
M. A. Artkan 

Ordu 
Z. Kumrulu 

Siird 
F. Şendur 

Yozgad 
M. Ataman 

Arzuhal Encümeni Mazbatası 

T. B. M. M: 
Arzuhal Encümeni 

Zat ve Evrak No. : 183" 
Arzuhal En. No. : 183 

Esas No: 4/42 ' 
Karar No. : 14 

Yüksek Reisliğe 

16.1 . 1959 

Dikkatsiztik • ve tedbirsizlikle ölüme sebebi
yet vermekten maznun polis memuru Kemal 
Demirci'nin Türk Ceza Kanununun 255/1 ve 
59 ncu maddelerine tevfikan ve tenzilen bir se
ne sekiz ay hapis ve 218 lira ottiz kuruş ağır 
para cezasiyle mahkûmiyetine dair Oirefun 
Asliye \Mahkemesinden verilen 31 . XII . 1956 
gün ve 391/484 sayılı hükmün Temyiz Mah
kemesince tasdik edilmek suretiyle «katileş-
mesinden sonra adı geçen hükümlü tarafından 
vâki af talebi, selef encümence dikkate alına
cak mahiyette görülmiyerek, 29 . I . 1958 ta
rihinde reddedilmişti. 

9 . IV . 1958 tarih ve 12 numaralı haftalık 
cetvelle neşrolunan 418 sayılı mezkûr ret ka
rarına karşı Samsun Mebusu Ekrem Anıt'm 
süresi içinde, ileriye sürdüğü itiraz yine selef 
encümence incelenerek neticede, mezkûr itira
zın kabuliyle hükümlünün atıfet müessesesin
den içtimai fayüıa mülâhazasiyle istifade etti
rilmesinin uygun olacağı düşünülerek af cihe
tinin Adliye Encümenine inha edilmesine ve 
dosyasının da lâzımgelen muamelenin yapıl
ması için müşarünileyh encümene tevdii husu
sunun yüksek tasviplerine arzına 24 . VI. 1958 
tarihinde karar verilmişti. 

Bu karar üzerine sözü geçen dosya yüksek 
makamlarından Adliye Encümenine tevdi bu-
yurulmuş olmakla müşarünileyh encümen lâzım
gelen tetkikatı yapmış ve sonunda, 3 . XII . 1958 
tarih ve 4/42 esas ve 11 karar numaralı maz
batasında münderiç. sebeplerden dolayı af ta
lebini kabule şayan gÖrmiyerek reddetmiştir. 

Makamı âlilerinden dosyasiyle •' birlikte \ bu' 
kere encümenimize havale buyuruLan mezkûr 
mazbata 14.1,1959 tarihli içtimaımızda okun
muş, azadan Nüzhet Ulusoy, Mithat Dayıoğlu 
ve Sefer Eronat'm muhalif kalmalarına karşı, 
mevcudun mutlak ekseriyetiyle Adliye Encüme
ninin görüşüne iştirak edilerek, inhaya mütaal-
lik bir evvelki kararan kaldırılmasına ve vâıkı af 
talebinin ve dolayısiyle Samsun Mebusu Ekrem 
Anıt'in, ilk defa selef encümen tarafından mez
kûr talebin reddine dair ittihaz edilen karara 
matuf itirazının reddine karar verilmiştir. 

Keyfiyeti Umumi (Heyetin yüksek tasvipleri
ne sunulmak üzere, saygı ile arz ederiz. 
Arzuhal Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Çorum Samsun 
H. Ortakcıoğlu Muhalifim 

N. Ulusoy 

(S, Sayım : 58e ek) 
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Kâtip 
ÇejiftkJfBİe 

A. H. Sezmı 

Erzurum 
M. Eyüboğlnı 

Bolu 
Muhalifim 
M. Dayıoğlu 

Hatay 
1. Mursaloğhı 

Konya 
S. Sayın 

Traihaoa 
0. N. Lermioğhı 

Yozgad 
Muhalifim 
S. Eronat 

Adliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye Encümeni 

Esas No. 4/42 
24. IV. 1959 

Yüksek Reisliğe 

Tedbirsizlik ve dikkatsizlik neticesi ölüme 
sebebiyet vermekten Giresun Asliye Ceza Mah
kemesinin 31. XII . 1956 gün 956/391 Esas, 
956/484 Karar sayılı ve Temyiz yolundan geç
mek suretiyle kesinleşen ilâmiyle Türk Ceza 
Kanununun 455/1 ve 59 neu maddeleri gere
ğince neticeten 1 sene 8 ay hapis ve 208 lira 
30 kuruş ağır para cezasına hükümlü olup hu
susi af talebinde bulunan, Akçaabat îspentam 
köyü nüfusunda kayıtlı halen Bolu Trafik Po
lisi Hamioğlu 1926 doğumlu Hasan Kemal De
mirci hakkında, Arzuhal Encümeninin mukad
dema 2 . VI . 1958 tarilı ve 7 Karar sayılı inha 
mazbatasıyle. affı talebedilmiş bulunmakta idi. 

Encümenimizee yapılmış olan tetkikat so
nunda adı geçen hükümlünün, arkadaşı yine 
Polis Memuru ihsan Yılmaz'm; Ölümüne sebe
biyet verdiği hâdisede, bilhassa meslekinin de 
tabettirdiği dikkat ve itinayı göstermeksizin 
bariz bir acemilik ve tedbirsizliğinin bulundu
ğu anlaşılmasından hususi af talebi kabule şa
yan görülemiyerek reddi hususunda 1.XII.1958 
tarihinde 11 karar sayılı mazbatamızla ve itti
fakla karara verilmişti. 

Dosyasının Arzuhal Encümenine iadesini mü-
taakıp müşarünileyh encümen 14.1.1959 tarih-' 
li içtimamda Adliye Encümeninin ret kararı
na ekseriyetler ittiba eylemiş ise de mezkûr ret 
kararlarına karşı Samsun Mebusu Ekrem Anıt 
tarafmdan vâki itiraz üzerine keyfiyetin bir 
kere de Umumi Heyetle tezekkür: edilmesi kay
dını ihtiva eden takriri ile Yüksek Meclise in
tikal ettMlmiştir. 

Umumi Heyetin 9»II . 1959 tarihli 35 nci 
İnikadında yapılan müzakeresinde adı geçen 
muteriz Mebus Ekrem Anıt'm (Arzuhal Encü
meni mazbatasının reddi ile af teklifinin hazır
lanması için Adliye Encümenine tevdii), tale
bini havi 9. I I . 1959 tarihli takrizi kabul edi
lerek dosyasının tekrar encümenimize intikal 
ettirilmesi ile yeniden yapılan tetkikat ve mü
zakeresi sonunda: 

Her ne kadar encümenimizin 1. XII. 1958 
tarih ve 11 Karar sayılı mazbatamızda tebarüz 
ettirilen sebeplerin mevcudiyeti yeniden müşa
hede ve kajbul edilmekte ise de Yüksek Mecli
sin" hükümlü.. Polis Memuru Hasan Kemal De
mirci . hakkında atıfetine müstenit af temayülü
ne uyularak kendisinin mahkûm bulunduğu ce
zalarının affına ve gerekli kanun teklifinin 
Yüksek Meclise arzına 30. I I I . 1959 tarihinde 
ittifakla karar verilmiştir. 

Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 
Adliye Encümeni Reisi 

Aydın 
C. Ülkü 
Kâtip 
Manisa 

Â: Ahm 
Çanakkale 
S." Sezgin 

İmzada bulunamadı 
İsparta 

S. Bilgiç 
İmzada bulunamadı 

Bu M. Muharriri 
Gazianteb 

A, Şahin 

Aydın 
N. Geveci 
Erzincan 

Â. Sağtroğlu 

Nevşehir 
H. H. Ülkün 

İmzada bulunamadı 

(S. Sayısı ':• f>8e ek ) 



Ordu 
Z. Kumrutu 

Tokad 
Ş, Kitapçı 

u ; 

Sakarya 
-V. Kvnşcioğlu 

Urfa 
A. Akaaı 

İmzada bulunamadı 

Uşak 
.1, A*. Akbvyıkoğlu 

îzmir 
,V. '/Povrmı 

CiajîkınU'l» 

.1. #öAtw 

İçel 
/«. 7>ö7r/, 

ADÎ/İYE ENCÜMENİNİN TKKLİFİ 

Akçaabat tspeniam köyü nüfusunda kaydk 11 a-
mioğhı 1926 doğumlu Hasam Kemal Demirci'nin 

affı hakkında Kanun 

MADDE .1. • •••-Akçaabat. İspentanı köyü mi 
t'usımda kayıtlı, MamioğJu ve Patına'dan doğma 
1926 doğumlu Hasan Kemal Demirci'niu, Gi
resun Asliye Ceza Mahkemesinin 31 . XII . 1956 
gün, 956/391 esas ve 956/484' karar sayılı Ha
miyle mahkûm olduğu 1 sene 8 ay hapis ve 
208 lira 30 kuruş ağır para cezası affedilmiş 
tir. 

MADDE 2. 
riyete girer. 

MADDE 3. 
kili memurdur. 

Bu kamın nesri tarihinde ın< 

Bu kam mu h-ı;ıv;i Adli ve. Vre 

( S, Sayısı : 5$ e fek) 





Devre : XI 
İçtima : 2 S. SAYISI 239 

.Tayyare yüzbaşısı Mustafa Sedat Yenen'in hükümlü bulunduğu 
cezanın affı hakkında' Arzuhal ve Adliye encümenleri mazbataları 

(5/26) 

T. B. M. M. 
Arzuhal Encümeni 

Zat ve Evrak No. 3375 
Arzuhal En. No. 3375 

Arzuhal Encümeni mazbatası 

2.1.1959 

Adliye Encümeni Reisliğine 

Niğde'de, 8 nci Topçu Alayında Pilot Üst-
teğmen iken keşif uçağı ile yaptığı bir talim 
uçuşu sırasında ölüme sebebiyet vermekten Bor 
Asliye Ceza Mahkemesince mahkûm edildiği 20 
ay hapis ve/208 lira 30 kuruş ağır para cezası
nın; bu baptaki hükmün; bir uçak kazasında 
sair trafik kazalarında aranan dikkat ve tedbi
rin aranılması mümkün bulunmadığı ve idare 
ettiği uçağın, motor ve ikmal düzeni ve imalât 
bakımlarından haiz olduğu hususiyetler nazara 
alınmadan, keza, kaza sebebi hakkında motordan 
anlıyan bir bilirkişiye tetkikat yaptırılmadan te
sis olunmuş; dolayısiyle 14 senelik subaylık ha
yatının ve aile ocağının yok olmasını mucip bu
lunmuş olması sebebiyle affedilmesini istiyen 
Elâzığ 10 ncu Tümen Karargâhı Bölük Kuman
danı Mustafa Sedat Yenen'e ait Yüksek Reislik
ten muhavvel istida, encümenimizin 17.XII.1958 
tarihli' toplantısında Dahilî Nizamnamenin 54 
ncü maddesine tevfikan tetkik ve müzakere 
olundu. 

İncelenen dosya münderecatına nazaran: Müs-
tedi; filhakîka yaptığı bir talim uçuşu sırasında 
alçaktan uçmak suretiyle tedbirsizlik ve dikkat
sizlik neticesinde tarlasında çalışmakta olan İb
rahim Çiftçibaşı adındaki bir şahsın, ölümüne 
sebebiyet vermiş, bu fiili bilirkişi beyanı ve şa
hadet ile sübuta erdiğinden mahkûm edilmiştir. 

Mezkûr suç; mahkemece dahi takdiri tahfif 
sebebi olarak mütalâa olunduğu üzere; sair va
sıtalara nazaran hususiyet arz eden bir keşif 
uçağı ile işlenmiş ve müstedi bu taksirli suç ve 

mahkûmiyetinden dolayı Askerî Ceza Kanunu
nun 32 nci maddesinin birinci bendine tevfikan 
ordudan ihracediknek durumuna düşmüştür. 

İnfaz olunmuş ve olunacak mahkûmiyet ile 
cezadan maksudolan intibah ve ıslâh gayesinin 
kâfi derecede elde edilmiş olacağını, suçun re-
dâatı haiz bulunmıyan vasfını ve bu mahkûmi
yetin yukarda belirtildiği şekilde ihraç gibi 
ağır bir netice tevhidettiğini nazara alan encü
menimiz; 2 çocuk babası olan müstedinin bu 
meslekî ve içtimai durumlarına ve arz olunan 
sebeplere binaen; cezayı 11 aya indirmek su
retiyle vâki af talebini, azadan Osman Nuri 
Lermioğlu'nun muhalefetine karşı ekseriyetle 
kabule şayan bulduğundan; bu bapta tanzim 
olunan inha mazbatası saygı ile sunuldu. 

Arzuhal Encümeni 
Reisi 
Çorum 

H. Ortakcıoğlu 

Bu mazbata 
Muharriri 

Yozgad 
S. Eronat 

Kâtip 
Çanakkale 

A. H. Sezen 

Diyarbakır 
K. Tayşi 

Hatay 
/. Mursaloğlu 

Trabzon 
Muhalifim 

Adana Antalya 
H. öner Y. Yazıcı 

İmzada bulunamadı 
Elâzığ Erzurum 

M. Altmdoğan M. Eyüboğlu 
Konya - Niğde 
S. Sayın î. Güven 

Yozgad 
M. Ataman 

O. N. I+ermioğlu 

http://17.XII.1958


— 2 — 
Adliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. *, 
Adliye Encümeni 3 . IV . 1959 

Esas No. 3375/3375 
Karar No. 28 

Yüksek Reisliğe 

Tedbirsizlik ve dikkatsizlikle ölüme sebebi
yet vermek suçundan Bor Asliye Ceza mahke
mesinin 15 . VII . 1957 tarih ve 956/31 esas, 
957/146 karar sayılı ilâmiyle neticeten bir sene 
8 ay süre ile hapis ve 208 lira 30 kuruş ağır 
para cezası ödemeye mahkûm edilmiş bulunan 
aslen İstanbul Beşiktaş Ortaköy mahallesi yeni 
meyhane sokak hane 33, cilt 11, sayfa 23 te 
nüfusa kayıtlı Zeki İbrahimoğlu ve Ayşe'den 
doğma 1337 doğumlu vaka tarihinde üsteğ
men, halen yüzbaşı (Mustafa Sedet Yenen'in af 
tıajlebi, Arzuhal Encümeninin 2 . 1 . 1959 tarih 
ve 3375/3375 sayılı, verilen cezanın orduda 
kalmasını mucip bir seviyeye indirilmesini der
piş eden inha mazbatasiyle encümenimize tev
di olunmakla keyfiyet encümenimizce tetkik 
ve müzakere olundu: 

Adı geçen hükümlü Mustafa Sedat Yenen'-
in, L - 18 C tipi 162 numaralı topçu keşif uçağı 
ile program icabı alçak irtifa uçuşu vazife
sini yapmakta iken, tarlasında çalışan İbrahim 
Ağaç 'a arka bek tekerleği ile çarparak ölümüne 
sebebiyet vermesi hâdisesinde; o andaki hava 
şartları, karbüratörde husule gelen buzlanma 
sebebiyle mecburi inişe geçilmesi zarureti, ze
mine yakın seviyede tarlada çalışan adamı gö
rememesi şeklinde müdafaaten dermeyan olu
nan iddialara rağmen kendisinin mezkûr olay
da tedbirsizliği ve dikkatsizliği bulunduğu sü-
but mertebesine varan mahkeme ilâmından an
laşılmaktadır. 

Bununla beraber tayyarenin; yerde kullanı
lan ve ilerliyen ve emniyetle kumanda edilen 
.diğer vasıtalardan farklı oluşu mahkemece 
mahkûm lehine cezasını takdiren hafifletici bir 
sebep olarak kabul olunduğu da görülmektedir. 

Kasde dayanarak husul bulan böyle bir fiilin 
vukuunun pek ender görülebilecek hallerden 
bulunması; pilot yetişmesindeki müşkülât ve 
şahsan' mahkûmun son rütbesine kadar mun
tazam terfilere liyakat kesbetmiş, orduya lü
zumlu bir eleman olması aynı zamanda iki ço
cuk babası olarak da tahkikatın ilk safhasından 
İtibaren büyük bir nedamet hissi içinde bulun
ması sebepleriyle mahkûm bulunduğu cezasının 
affı ile vazifesine iadesinde büyük bir içtimai 
fayda bulunacağı mülâhaza edilmiştir. 

Mâruz sebeplere binaen pilot yüşbaşı Mus
tafa Sedat Yenen'in Yüksek Meclisin atıfetine 
lâyık bir kimse olarak ordudan ihracı da dâhil 
mevcut mahkûmiyetinin bütün hukuki netice
leriyle affı kabul edilmiştir. 

Umumi Heyetin tasvibine arz olunur. 

Adliye Encümeni Reisi Bu M. Muharriri 
Aydın Kırşehir 

C. Ülkü H. Çopur oğlu 

Kâtip 
Manisa Aydın Balıkesir 

Â. Akın N. Geveci V. Asena 
Çanakkale Erzincan Gazianteb 
S. Sezgin Â. Sağıroğlu A. Şahin 

Ordu Sakarya Sakarya 
Z. Kumrulu T. Barış N. Kiriscioğlu 

Urfa Uşak Denizli 
A. Akan A. R. Akbıyıkoğlu 1. Hadtmlıoğlu 
Burdur İstanbul Trabzon 

B. Kayaalp N. Tekinel S. Z. Rawoğlu 
Yozgad 

Cezadan tenzilât yapılması suretiyle affa 
taraftarım^ 

M. Ataman 

( S. Sayısı : 239 ) 



ADLİYE ENCÜMENİNİN TEKLİFİ 

Zeki İbrahimoğlu ve Ayşe'den doğma 1337 
doğumlu Pilot Yüzbaşı Mustafa Sedat 

Yenen'in hükümlü olduğu cezasının 
affı hakkında Kanun 

V 

MADDE 1. — istanbul - Beşiktaş Ortaköy 
mahallesi Yeni meyhane sokak hane 33, cilt 11 
ve sayfa 23 de nüfusa mukayyet Zeki ibrahim
oğlu ve Ayşe'den doğma 1337 doğumlu yüzbaşı 
Mustafa Sedat Yenen'in Bor Asliye Ceza Mah
kemesinin 15 . VII. 1957 tarih \e 1956/31 esas, 
1957/146 Karar sayılı ilâmiyle hükümlü oldu
ğu cezalar bütün hukuki neticeleri ile beraber 
affedilmiştir. "* 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren meriyete girer. V * 

MADDE 3. — Bu kanunu icraya Adliye ve 
Millî Müdafaa Vekilleri memurdur. 

( S. Sayısı : 239 ) 




