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MİLLET MECLİSİ 
TUTANAK DERGİSİ 

60 ncı Birleşim 

18 . 3 . 1968 Pazartesi 

tşkıM 
Sayfa 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 2)57 
2. — GELEN KÂĞITLAR 2:57:2Ö8 
3. — YOKLAMA 238 
4. — BAŞKANLİK DİVANININ (i E-

NEL KURULA 'SUNUŞLARI 2:)9 
1. — İmar ve İskân Bakanı Haldun 

Menteşeoğlu'nun, son günlerde devam eden 
şiddetli yağışlar sebebiyle vukubulan su 
taşkınları ve sel âfetlerine karşı alınan 
tedbirlere dair gündem dışı demeci. 239 

2. — Vazife ile yurt dışına giden Millî 
Eğitim Bakanı İlhami Ertem'e Devlet Ba
kanı Seyfi öztürk'ün vekillik etmesinin 
uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi (3/883) 239:240 

3. — İstanbul Milletvekili Ahmet Tahta-
kılıç'ın, rejim buhranı havasının neden
lerini ve durdurulması çarelerini araştır
maya yarayacak bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi (8/28) 240 

4. — Sayın üyelerden bâzılarına izin ve
rilmesine dair Başkanlık tezkeresi (3/884) 240: 

'241 
5. — Anayasa Komisyonu Başkanlığı

nın, Millet Meclisi Başkanlık Divanının 

»»•IIWIWI 

idler 
Sayfa 

teşkiline dair 1 . 2 . 1968 günlü kararının 
iptal edildiği hakkındaki tezkeresi (3/885) 
(10/13) 241 

6. — Yerli ilâç sanayimiz hakkında ince
leme yapmak üzere kurulan Araştırma Ko
misyonu Başkanlığının, Komisyonun gö
rev süresinin, bitimi tarihinden itibaren 
2 ay daha uzatılmasına dair tezkeresi 
(4/299) 241:242 

7. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yıl-
maz'ın, Aydının Söke ilçesine bağlı Güzel-
tepe köylülerinin, yollarının inşası için 
yaptıkları sessiz yürüyüşe dair içişleri Ba
kanından olan yazılı sorusunu geri aldı
ğına dair önergesi 242 

8. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Mucip 
Ataklı'nın, 38 sayılı Tedbirler Kanunu
nun yürürlükten kaldırılmasına dair kanun 
teklifinin geriverilmesine dair önergesi 
(2/247) '242 

9. —' Çalışma Komisyonu Başkanlığı
nın; Kayseri Milletvekili Feyyaz Koksal 
ve 10 arkadaşının, emekli sandıklariyle 
Maluliyet, ihtiyarlık ve ölüm sigortaları 
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Sayfa 
kanunlarına tabi hizmetlerin birleştirilmesi 
hakkındaki kanunun bazı maddelerinin 
değiştirilmesine ve bir maddesinin kaldırıl
masına dair kanun teklifinin görüşülmesi
nin tehir olunduğuna dair tezkeresi 
(4/301), (2/620) 242:243 

10. — Amasya Milletvekili Kâzım Ulu-
soy'un, partisinden ayrıldığı için parti ora
nından seçilmiş olduğu Köy İşleri ve Ka
mu iktisadi Teşebbüsleri Karma Komis
yonlarından çekildiğine dair önergesi 
(4/302) 243 

11. — Bingöl Milletvekili Emin Gün-
doğdu'nun, partisinden ayrıldığı için, par
ti oranında seçilmiş bulunduğu İlâç Araş
tırma Komisyonundan da çekildiğine dair 
önergesi (4/303) 243 

12. — Yozgat Milletvekili Nuri Koda-
manoğlu'nun, fikir ve sanat eserleri der
leme, kanun teklifinin, İçtüzüğün 36 ncı 
maddesi gereğince gündeme alınmasına 
dair önergesi (2/320) 243:245 

13. — Sivas Milletvekili Nasuh Nazif 
Arslan'ın, 17 . 9 .1967 tarihinde Kayseri'de 
yapılan Sivasspor - Kayserispor futbol 
maçında ölenlerin kanuni mirasçılarına taz
minat verilmesi hakkındaki kanun teklifi
nin İçtüzüğün 36 ncı maddesi uyarınca 
gündeme alınmasına dair önergesi (2/571) 245 

14. — Samsun Milletvekili Yaşar Akar
ın, Samsun'da bir üniversite kurulmasına 
dair kanun teklifinin İçtüzüğün 36 ncı 
maddesi gereğince gündeme alınmasına 
dair önergesi (2/555) 245:246 

15. — Gaziantep Milletvekili Ali İhsan 
Göğüs'ün, Maliye, Tarım ve İmar ve İs
kân Komisyonuna havale olunan üç ka
nun teklifinin gündeme alınmasına dair 
önergesi (2/39), (2/40), (2/36) 245:247 

16. — Aydın Milletvekili Kesat Özar-
da'nın, 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nunun bâzı hükümerinin ertelenmesine ve 
bu kanuna geçici maddeler eklenmesine 
dair kanun teklifinin gündeme alınmasına 
dair önergesi (2/344) 247 

Sayfa 
'5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 247 
1. — Ceza işlerinde karşılıklı Adlî Yar

dım Avrupa Sözleşmesinin onaylanması
nın uygun bulunduğu hakkında kanun 
tasarısı ve Cumhuriyet Senatosunca ya
pılan değişiklikler hakkında Millet Mec
lisi Dışişleri Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi 1/147; Cumhuriyet Senatosu 
1/729) (S. Sayısı : 145 ve 145 e 1 nci ek) 247: 

248 
2. — Genel Bütçeye dâhil dairelerin 

1963 bütçe yılı kesinhesaplarına ait uygun-
gunluk bildiriminin sunulduğuna dair 
Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile 1963 büt
çe yılı Kesinhesap kanun tasarısı ve Sa
yıştay Komisyonu raporu (3/543), 1/48) 
(S. Sayısı : 660) 248:249,284:287 

3. — Umumi hayta müessir âfetler 
dolayısiyle alınacak tedbirlerle yapılacak 
yardımlara dair 15 . 5 . 1959 gün ve 7269 
sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklen
mesi hakkında kanun tasarısı ve imar ve 
İskân, içişleri ve Plân komisyonlarından 
5 er üye seçilerek kurulan Geçici Komis
yon raporu. (1/231) (S. Sayısı : 159 a iki 
aded2 nci ek) 249:274 

6. — SORULAR VE CEVAPLAR 274 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAP

LARI 274 
1. — Adana Milletvekili Ali Karcı'mn, 

Meksika'dan ithal edilen tohumluk Sano-
ra - 64 buğdayına dair yazılı soru önergesi, 
ve Ticaret Bakanı Ahmet Türkel'in yazılı 
cevabı. (7/554) 274:275 

2. — Adana Milletvekili Ali Karcı'nın; 
hangi turistik tesislere, «Turizm ve tu
ristik tesislerin ihtiyacı için lüzumlu mad
deler» kotasından ne miktar ithalât tah
sisi yapıldığına dair yazılı soru önergesi 
ve Ticaret Bakanı Ahmet Türkel'in yazılı 
cevabı. (7/564) 275:279 

3. —- Afyon Karahisar Milletvekili Mu
zaffer özdağ'm, Ankara'ya bağlı Solfasol 
köyünün heyelandan korunması için ne 
düşünüldüğüne dair yazılı soru önergesi 
ve imar ve İskân Bakanı Haldun Mente-
şeoğlu'nun yazılı cevabı (7/627) 1280 
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Sayfa 
4. — Tunceli Milletvekili Hasan ünlü'-

nün, Tunceli'nin, Pülümür ilçesi ve köyle
rinde depremden husule gelen zarara ve 
yapılan yardımlara dair yazılı soru öner
gesi ve İmar ve İskân Bakanı Haldun Men-
teşeoğlu'nun yazılı cevabı (7/634) 280:283 

Yazılı sorular 
1. — Afyon Karahisar Milletvekili Murat 

Öner'in, Dinar'ın, Yeşilhöyük köyü muhtarına 
dair yazılı soru önergesi İçişleri Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/686) 

2. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'ın, 
Burdur'un merkez ilçesi Askeriye köyünde, hal
ka ait araziden geçen NATO petrol boru hat
tına dair yazılı soru önergesi Millî Savunma 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/687) 

TEZKERELER 
1. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil 

in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak 
kında Başbakanlık tezkeresi. (3/879) (Anayasa 
?e Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyona) 

Sayfa 
5. — Maraş Milletvekili Veysi Kadıoğ-

lu'nun, Maraş Ağabeyli Bucağı Devlet 
yolunun yapımına dair yazılı soru öner
gesi ve Bayındnlık Bakanı Orhan Alp'm 
yazılı cevabı (7/679) 283 

3. — Bursa Milletvekili Mustafa Tayyar'm, 
Bursa'ya bağlı ilçelere, 1968 yılında, ne miktar 
yatırım ve harcama yapılacağına dair yazılı so
ru önergesi Maliye, Millî Eğitim, Gümrük ve Te
kel, içişleri, Ulaştırma, Tarım, Sanayi, Çalışma, 
Turizm ve Tanıtma, Enerji ve Tabiî Kaynaklar, 
imar ve iskân, Köy İşleri, Devlet Bakanı Hüsa
mettin Atabeyli, Devlet Bakanı Sadık Tekin 
Müftüoğlu, Devlet Bakanı Kâmil Ocak, Sağlık 
ve Sosyal Yardım, Bayındırlık, Ticaret, Adalet 
ve Millî Savunma bakanlıklarına gönderilmiş
tir. (7/688) 

2. — Balıkesir Milletvekili Mevlüt Yılmaz'-
n yasama dokunulmazığının kadırıması hak

kında Başbakanık tezkeresi. (3/880) (Ana*-
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyona) 

3. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın ya-

» > • • < « 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Yapılan yoklama sonucunda çoğunluğun bu
lunmadığı anlaşıldığından ve 1 saat sonra da 
olması muhtemel görülmediğinden 18 . 3 . 1968 
Pazartesi günü saat 15,00 te toplanılmak üzere 
Birleşime son verildi. 

Başkan _ Kâtip 
Başkanvekili Konya 
Atıf Şohoğlu İsmet Kapısız 

Kâtip 
Sivas 

Tc vfik Komitan 

SORULAR 

2. — GELEN KAĞITLAR 

— 237 — 
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ima dokunulmazlığının kaldırılması hakkın 
â Başbakanlık tezkeresi. (3/881) (Anayasa 

ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyona) 

4. — İstanbul Milletvekili Tekin Ererin 
yasama dokunulmazlığının kaldrılıması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi. (3/882) (Anayasa 

ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Somisyona) 
CUMHURİYET SENATOSUNDAN GELEN İŞ 

5. — Ankara Üniversitesi kuruluş kadrola
rı hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek Adana 
Ziraat Fakültesi kuruluş kadroları kanunu ta
sarısı. (1/398) (Plân Komisyonuna) 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok. 
KÂTİPLER : İsmet Kapısız (Yozgat), Tevfik Koraltan 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 60 ncı Birleş |r dni açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacak, sayın üyeler 
lütfen beyaz düğmelere bassınlar. 

İdare Âmiri arkadaşlarımız lütfen koridor
da bulunan milletvekillerini salona davet et
sinler. 

(Yoklama yapıldı). * 
BAŞKAN — Müzakere için gerekli çoğun

luğumuz mevcut değildir. Bir saat sonra top
lanmak üzere Birleşime ara veriyorum. 

Kapanma saati : 15,05 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 16,05 
BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 

KÂTİPLER : Tevfik Koraltan (Sivas), İsmet Kapısız (Konya) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin ara veı 
bulunan 60 ncı Birleşiminin 2 nci oturumunu 

açıyorum. 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
üyeler lütfen beyaz düşmelere bassınlar. 

(Otomatik cihazla yoklama yapıldı.) 

3. — YOKLAMA 

Sayın BAŞKAN — Müzakere için gerekli oy ço
ğunluğumuz mevcuttur, Müzakereye başlıyoruz. 

238 — 
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4. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — İmar ve İskân Bakam Haldun Men-
teşeoğlu'nun, son günlerde devanı eden şiddetli 
yağışlar sebebiyle vukubulan su taşkınları ve sel 
âfetlerine karşı alınan tedbirlere dair gündem 
dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın imar ve İskân Bakanı son 
günlerde vukubulan ve hepimizi teessüre gark 
eden seylâp âfeti dolayısiyle, gündem dışı açık
lamada bulunacaksınız. Buyurunuz. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Muğla Senatörü) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; 

10 Marttan beri devam etmiş bulunan sürek
li ve şiddetli yağmurlar yurdumuzun çeşitli böl
gelerinde su taşkınlarına sebebiyet vermiştir. 
Daha önceden belirtiler gösteren yerlerde ön
ceden alınmış olan tedbirler tesirini göstermiş 
ve büyük can kayıpları hâsıl olmamıştır. Yakın 
zamana kadar emsali görülmiyen bu su taşkın
larının bina olarak ve arazi olarak yapmış ol
duğu hasarlar süratli ve ihatalı bir tesbitle 
meydana çıkarılmaktadır. Âfetin vukuu anın
dan itibaren Hükümet olarak gereken çok yön
lü tedbirler alınmış ve bilhassa âfetin en büyük 
hasar ve zarar meydana getirdiği Ankara'da 
ilk saatten itibaren Sayın Başbakanımız ve bir
çok bakan arkadaşlarımız hâdiseye vaziyedet-
mişler, çalışmaları takibetmişler ve alınması lâ
zım tedbirler hususunda gerekli direktifleri ver
mişlerdir. Âfet bölgelerindeki iskân sahaları ga
yet süratli olarak sağlık ve emniyet bakımından 
kontrol altına alınmış ve afetzede vatandaşları
mızın muvakkat iskânları ve iaşeleri sağlanmış
tır. Bu suretle âfete uğrıyan vatandaşlarımız
dan aç ve açıkta kalan olmamıştır. 

Biraz evvel arz etmiş olduğum hasar tesbit-
lerinin meydana getirdiği ön bilgilere göre 24 
ilimizde su baskını, 5 ilimizde heyelan vukufoul-
muş ve bunların sonunda 2 205 mesken ağır ha
sara uğramış veya yıkılmıştır. Bu bölgelerde 
bulunan vatandaşlarımızın çeşitli tedbirlerle 
muvakkat iskânları yapılmıştır. İmar İskân Ba
kanlığı olarak bu bölgelere âcil yardım faslın
dan 895 000 lira yardım yapılmış ve Kızılay ile 
teşriki mesai sağlanarak çeşitli aynî yardımlar 
mahalline gönderilmiş bulunmaktadır. Bu böl
gelerde dükkânları tahribedilmiş, ekili arazileri 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

su altında kalarak hasara mahkûm olmuş olan 
çiftçi ve esnaf vatandaşlarımızın borçlarının te
cili ve yeniden kendilerine kredi açılması konu
su karara bağlanmış ve uygulama safhasına 
intikal ettirilmiştir. Tabiatiyle konutlarını kay
beden vatandaşlarımızın kesin hasar tesbitleri-
nin ortaya koyduğu neticeler dikkate alınarak 
yeni meskenlere kavuşması işi planlanmaktadır 
ve bu ikmal edilir edilmez tatbikat safhasına 
intikal ettirilecektir. 

Burada çok hasar görmüş olan başkentteki 
su baskını hakkında biraz daha geniş hatlar 
içinde bilgi vermek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, Çubuk Deresinin 
taşması ile Yeşilköy, Hasköy, iskitler, Varlık 
mahalesi ve Sincanköy bölgeleri su altında kal
mış ve bugüne kadar 523 mesken ağır hasara 
uğramış veya oturulamaz hale gelmiştir. Bu va
tandaşlarımızdan dışarda kalmış olan aileler 
derhal ilk günleri okullara yerleştirilmiş ve 
Cumartesi gününden itibaren de bir kısmı Akte-
pedeki sosyal konutlara, bir kısmı Toprak is
kân Genel Müdürlüğünün, Köy işleri Bakanlığı
mızın göçmen misafirhanesine yerleştirilmiş, 
bir kısmı da bâzı otellerde iskânları sağlanmak 
suretiyle emniyet altına alınmıştır. 

Bu vatandaşlarımızın, konut sahibi olanları
nın durumları incelenmiş ve 1968 programında 
bunları birer konuta kavuşturma işi plânlan
mış bulunmaktadır. 

Netice itibariyle konut olarak, arazi olarak, 
ulaşım imkânları olarak vücut bulmuş hasarın 
telâfi edilmesi konusunda ilgili Bakanlıklar, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar, Köy İşleri, Sağlık, 
içişleri bakanlıkları, Bayındırlık Bakanlığı ve 
Baaknlığım koordone bir çalışma içindedir ve 
Hükümet bir bütün halinde afetzede vatandaş
larımızın yanında ve emrinde bulunmaktadır. 
Ve senesi içinde bu âfetin de yarası sarılacak
tır. Vatandaşlarımızın müsterih olmasını rica 
eder, saygılar sunarım (Alkışlar) 

2. — Vazife ile yurt dışına giden Millî Eği
tim Bakanı tlhami Ertem'e Devlet Bakanı S ey fi 
Öztürk'ün vekillik etmesinin uygun görüldüğü
ne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/883) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığından gelen 
bir yazı var, onu okutuyorum. 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına giden Millî Eğitim 

Bakanı ilhamı Ertem'in dönüşüne kadar Millî 
Eğitim Bakanlığına Devlet Bakanı Seyfi öz-
türk'ün vekilik etmesinin Başfbakanın teklifi üze
rine uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cumhurbaşkanı 
Cevdet Sunay 

BAŞKAN — Yüce Meclisin bilgilerine su
nulur. 

3. — İstanbul Millevekili Ahmet Tahtakûıç'-
m, rejim buhranı havasının nedenlerini ve dur
durulması çarelerini araştırmaya yarıyacak bir 
genel görüşme açılmasına dair önergesi (8/28) 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Tahtakılıç tara
fından verilmiş bulnan genel görüşme önergesi 
var, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Yeni Türk Anayasasının ilk ve kesin ama

cının yurdumuzda rejim buhranına son vermek 
olduğu herkesçe bilinen bir gerçektir. 

Bu amaca ancak ve ancak, çağımızın (in
san hakları) felsefesinden ilham alan ve bu 
hakları güvenilir teminata bağlıyan, müessese
leşmiş, bir Anayasa ile varılabileceği noktasın
da, dün de bugün de görünürde, birleşilmiş ve 
birleşilmektedir. 

Anayasamızın Türk Halkının (İnsanlık hak
larını) çağımız hukuk kurallarına uygun şe
kilde teminat altına almış bulunduğunda; bilim 
adamları, mevcut liderler ve öteki politikacılar, 
fikir ve kalem sahipleri ittifak halinde görün
mektedirler. Halkın ise devlet idaremizin böy
lesine bir Anayasaya uygun yürütülmesinden şi
kâyetçi olmasını hatıra getirmek günah olur. 

Hal böyle iken Anayasanın 7 nci yürürlük 
yılında memlekette karmakarışık bir rejim buh
ranı havası esmekte veya estirilmesine çaba har
canmakta olması üzerine dikkatle eğilinecek 
önemli bir meseledir. 

Herşey bir yana, siyasi tarihin kaydettiği
ne göre, devlet düzeni temelleşmemiş veya sar
sık görünen toplumlarda millî gücün, çözüm yo
lu bekliyen, hamleci emek istiyen sosyal ve eko
nomik dert ve problemlere yöneltilmesi çok zor 
bir iştir. 

Gözden uzak tutulmaması zorunlu diğer bir 
nokta da önümüzdeki Haziran seçimlerine bu 

hava içerisinde gidilmesinin doğurabileceği za
rarlardır. Seçim mücadelesinin tabiatı yönün
den bir kör - döğüş halini alacağı ve rejimle 
ilgili görüşler, kıyasıya bir rekabet ruh halati 
içinde, gelişigüzel ortaya sürlmek suretiyle te
davisi güç sosyal yaralar açılacağı muhakkaktır. 

Bu sebeplerden Mecliste, her işten önce, 
Türkiyemizde esen veya estirilmek istenen «re
jim buhranı havasının nedenlerini ve köklemek 
suretiyle durdurulması çarelerini araştırmaya 
yarıyacak bir genel görüşme açılmasında fayda 
ve zaruret germekteyim. 

Anayasanın 88 nci maddesine göre gereğinin 
yapılmasına müsaadelerini rica eder, saygıları
mı sunarım. 16 Mart 1968 

Ahmet Tahtakılıç 
istanbul Milletvekili 

BAŞKAN — Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca genel görüşme bölümünde gelecek bir
leşim gündemine alınacaktır. 

4. — Sayın üyelerden bâzılarına izin verilme
sine dair Başkanlık tezkeresi (3/884) 

BAŞKAN — Bâzı milletvekillerine izin ve
rilmesine dair Başkanlık Divanı kararını oku
tuyorum. 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı Sayın milletvekilleri

nin hizalarında gösterilen müddet ve sebepler
le vâki izin talepleri Başkanlık Divanınca uy
gun mütalâa edilmiştir. 

Keyfiyet Yüce tasviplerine arz olunur. 
Millet Meclisi Başkanı 

Ferruh Bozbeyli 

Eskişehir Milletvekili Ertuğrul Sakarya 20 
gün, hastalığına binaen ( 5 . 2 . 1968 tarihinden 
itibaren), 

Antalya Milletvekili H. Fehmi Boztepe 20 
gün, hastalığına binaen 12 . 2 . 1968 tarihinden 
itibaren, 

istanbul Milletvekili ilhami Sancar 15 gün, 
hastalığına binaen 15 . 2 . 1968 tarihinden itiba
ren, 

Samsun Milletvekili Namık Tülezoğlu 12 
gün, hastalığına binaen 9 . 2 . 1968 tarihinden 
itibaren, 

Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş 14 gün, 
mazeretine binaen, 8 . 2 . 1968 tarihinden itiba
ren, 
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Konya Milletvekili S. Faruk önder 15 gün, 
mazeretine binaen 4 . 3 . 1968 tarihinden itiba
ren, 

BAŞKAN — Teker teker okutup Yüce Mec
lisin oyuna sunacağım. 

Eskişehir Milletvekili Ertuğrul Sakarya, 
yirmi gün, hastalığına - binaen, 5 . 2 . 1968 ta
rihinden itibaren. 

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

Antalya Milletvekili Hasan Fehmi Boztepe, 
yirmi gün, hastalığına binaen, 12 . 2 . 1968 ta
rihinden itibaren. 

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

istanbul Milletvekili llhami Sancar, onbeş 
gün, hastalığına binaen, 15 . 2 . 1968 tarihin
den itibaren. 

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

Samsun Milletvekili Namık Tülezoğlu, 12 
gün, hastalığına binaen 9 . 2 . 1968 tarihinden 
itibaren. 

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

Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş, 14 girn, 
mazeretine binaen, 8 . 2 . 1968 tarihinden itiba-
baren. 

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

Konya Milletvekili Seyit Faruk önder, 15 
gün, mazeretine binaen, 4 . 3 . 1968 tarihinden 
itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

5. — Anayasa Komisyonu Başkanlığının, Mi
lat Meclisi Başkanlık Divanınım teşkiline dadr 
1.2. 1968 günlü kararının iptal edildiği h\ak-
kındaki tezkeresi (3/885) (10/13) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye işçi Partisi Millet Meclisi grupu 

adına Cemal Hakkı Selek ve Riza Kuas imza-
lariyle verilen dilekçe ile; Millet Meclisi Baş
kanlık Divanının teşkiline dair 2 . 11 . 1966 
günlü Millet Meclisi kararanın Anayasaya ay
lan olduğundan bahisle iptali istenmiş olmakla 
yapılan inceleme sonunda :-

18 . 3 . 1968 O : 2 

1. Başkanlık Divanına, Millet Meclisindeki 
siyasi parti gruplarının hepsinin katılmaları
nın ve bu katılmanın onların kuvvetleri ölçü
sünde olmasını engelliyen içtüzük hükmü nite
liğindeki 2 . 11 . 1966 günlü Millet Meclisi ka. 
rarının Anayasanın 84 ncü maddesine aykırı 
olduğundan iptaline. 

2. 2 . 11 . 1966 günlü kararın iptal edilme
si karşısında uygulama olanağı kalmıyan ve 
içtüzük hükmü niteliğinde bulunan 1.11.1966 
günlü Millet Meclisi kararının da 44 sayılı Ka
nunun 28 nci maddesi uyarınca iptaline 27.2.1968 
gününde esas 1967/6, karar 1968/9 sayı ile ka
rar verilmiştir. 

Bilgilerini rica ederim. 
ibrahim Senil 

Anayasa Mahkemesi Başkanı 

BAŞKAN — Bilgi edinilmiştir. 

6. — Yerli ilâç sanayiimiz hakkında inceleme 
yapmak üzere kurulan Araştırma Komisyonu 
Başkanlığının, Komisyonun görev süresinin, 
bitimi tarihinden itibaren 2 ay d\aha uzatılması
na dair tezkeresi (4/299) (10/13) 

BAŞKAN — Yerli ilâç endüstrimizin duru
munu tetkikle görevli bulunan komisyon öde. 
vinin görülebilmesini temin için komisyon rei
sinin iki ay uzatılmasına dair bir talep var, oku
tuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Yerli ilâç endüstrimizin sağlık, sosyal ve 
ekonomik cephelerini bütün aynntılariyle tet
kik etmek üzere Genel Kurulun 88 nci Birleşi
minde kurulması kabul edilen Meclis Araştırma 
Komisyonumuz bu konudaki incelemelerine de
vam etmektedir. 

Ankara'da ilgili bakanlardan ve istanbul'
daki firmalardan elde edilen dokümanların de
ğerlendirilmesi henüz neticelendirilmemiştir. 
Verilen müddet içinde komisyonumuz işlerini 
bitiremediğinden görev süresinin sona erdiği ta
rihten itibaren iki ay daha uzatılmasına dair 
gerekli kararın alınmasını arz ve teklif ederim. 
Saygılarımla. 

Sabahattin Savacı 
Gümüşane 

Araştırma Komisyonu Başkanı 
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BAŞKAN — Önergeyi okutmuş bulunmak
tayım. İki ay süre içinde komisyonun çalışma
larını bitirebileceği kanaatinde,, verilen öner
ge. 

Önergeyi Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. Komisyonun görev süresi iki ay uzatıl
mıştır. 

7. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'-
in, Aydın'm Söke ilçesine bağlı Güzeltepe köylü
lerinin, yollarının inşası için yaptıMarı sessiz 
yürüyüşe dair İçişleri Bakanından olan yUzilı 
sorusunu geri aldığına dair önergesi (7/636) 

BAŞKAN — Bir soru önergesinin geri iste
mine dair talep var, okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Söke Güzeltepe köylülerinin tertipledikleri 

sessiz yürüyüşle ilgili olarak 22 . 1 . 1968 ta
rih ve 636 sayımızla İçişleri Bakanınca yazılı 
olarak cevaplandırılmak üzere Başkanlığınıza 
sunduğum soru önergemin geriverilmesini say-
giyle rica ederim. 

Aydın 
M. Kemal Yılmaz 

BAŞKAN — Talep sahibinin arzusu üzerine 
geriverilmiştir. 

8. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Mucip Atak
lının, 38 sayılı Tedbirler Kanununun yürürlük
ten kandırılmasına dair kanun teklifinin geerive-
rilmesine dair önergesi (2/247) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Tabiî 
Üyesi Mucip Ataklı tarafından teklif edilen bir 
kanunun geriverilmesine mütedair talebini oku
tuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Tedbirler Kanunu olarak adlandırılan 
7 Mart 1962 tarih ve 38 sayılı Kanunun yürür
lükten kaldırılması için 22 Şubat 1966 tarihli 
ve 2/247 dosya sayılı Kanun teklifimin gerive
rilmesini saygılarımla rica ederim. 

Tabiî üye 
Mucip Ataklı 

BAŞKAN — Talep sahibinin talebi üzerine 
mezkûr kanun teklifi geriverilmiştir. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Meclisin ka
rarının alınması lâzımdı. 

BAŞKAN — Gündemde yok efendim. Gün
demde olsaydı zatiâlinizin buyurduğu şekilde 
Meclisin kararını alacaktık. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Reşat Özar-
da'nın önergesi aynı şekilde kabul edilmişti, 
gündeme girmişti. 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, Sayın Mucip 
Ataklı bir kanun teklifi yapmış, henüz bu ka
nun teklifi gündeme girmemiş bu haldeyken 
teklifini geri istiyor, içtüzük uyarınca teklif, 
sahibinin talebi üzerine geriverilir. Buyurdu
ğunuz şekil gündeme girmiş olan bir kanun üze
rinde cereyan eder. Yapılan muamele doğru
dur. 

9. — Çalışma Komisyonu Başkanlığının; Kay
seri Milletvekili Feyyaz Koksal ve 10 arkadaşı
nın, Emekli sandtJdariyle Maluliyet, İhtiyarlık ve 
Ölüm sigortalan kanunlarına tabi hizmetlerin 
birleştirilmesi hakkındaki kanunun bâzı mad
delerinin değitirilmesıine ve bir maddesinin kal-
dırılmasına dair kanun teklifinin görüşülmesinin 
tehir olunduğuna dair tezkeresi (4/301), (2/620) 

BAŞKAN — istanbul Milletvekili Kaya Öz-
demir'in bir kanun teklifinin tehirini talebedi-
ci mahiyette önergesini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Kayseri Milletvekili Feyyaz Koksal ve 10 ar

kadaşının, Emekli sandıklariyle Maluliyet, ih
tiyarlık ve Ölüm Sigortaları kanunlarına tabi 
hizmetlerin birleştirilmesi hakkındaki Kanu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bir 
maddesinin kaldınlmasıma dair kanun teklifi, 
Çalışma Bakaniyle ilgili bakanlık temsilcileri 
de hazır oldukları halde tetkik ve müzakere 
olundu. 

Yapılan müzakereler neticesinde bu kanun 
teklifinin Hükümete mal olduğunu ve bu se
beple de Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanının 
da hazır bulunacağı bir oturuma tehirine Ko
misyonumuzun 29 . 2 . 1968 tarihli toplantısın
da içtüzüğün 36 ncı maddesine istinaden ka
rar verilmiş olduğunu saygılarla arz ederim. 

Kaya Özdeir 
İstanbul 

Çalışma Komisyonu Başkanı 
BAŞKAN — içtüzüğün 36 ncı maddesi uya

rınca mevzuubahis önerge Yüce Meclise bilgi 
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vermekle yetinmektedir. Bu sebeple Yüce Mec
lisin bilgilerine sunulur. 

10. — Amasya Milletvekili Kâzım Vlusoy'un, 
partisinden ayrıldığı için parti oranından seçil
miş olduğu Köy İşleri ve Kamu İktisadi Teşeb
büsleri Karma Komisyonlarından çekildiğine da
ir önergesi. (4/302) 

BAŞKAN — Millet Partisinden istifa etmiş 
bulunan Kâzım Ulusoy'un daha önce seçilmiş 
bulunduğu komisyonla! dan da istifasını muta-
zammın beyanını okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Millet Partisinden istifa etmem dolayısiyle 
parti oranından seçilmiş bulunduğum Köy İşle
ri ve Kamu iktisadi Teşebbüsleri Karma Ko
misyonundan istifa ettiğimi arz ederim. 

4 . 3 1968 
Kâzım Ulusoy 

Amasya Milletvekili 

BAŞKAN — Yüce Meclisin bilgilerine sunu
lur. Bahis konusu komisyonlar için ayrıca grup
lara yazı yazılacaktır. 

11. — Bingöl Milletvekili Emin Gündoğdu'-
nuıı, partisinden ayrıldığı için, parti oranından 
seçilmiş bulunduğu İlâç Araştırma Komisyonun
dan da çekildiğine dair önergesi. (4/303) 

BAŞKAN — Y. T. P. sinden istifa etmiş bu
lunan Emin Gündoğdu'nun Araştırma Komis
yonundan istifa ettiğine dair beyanını okutu
yorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Y. T. P. nden istife ederek A. P. ne geçti
ğim cihetle Y. T. P. Grupu kontenjanından se
çilmiş olduğum tlâç Araştırma Komisyonundan 
da istifa ettiğimi bilgilerinize arz ederim. 

Bingöl Milletvekili 
Emin Gündoğdu 

BAŞKAN — Yüce Meclisin bilgilerine sunu
lur. Yerine kuvvet oranına göre bir temsilci se
çilmesi hususunda Başkanlıkça yazı yazılacak
tır. 

12. — Yozgat Milletvekili Nuri Kodamanoğ-
lu'nun, fikir ve sanat eserleri derleme, kanun 
teklifinin, İçtüzüğün 36 net maddesi gereğince 
gündeme alınmasına dair önergesi (2/320) 

BAŞKAN — Yozgat Milletvekili Nuri Ko-
damanoğlu'nun İçtüzüğün 36 ncı maddesi gere
ğince, «Fikir ve Sanat Eserleri Derleme Kanun 
Teklifinin» gündeme alınmasını öngören öner
gesini okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

3 Mayıs 1966 tarihinde Yüksek Meclis Baş
kanlığına sunmuş olduğum, Fikir ve Sanat 
Eserlerini Derleme Kanun teklifim 1966 ve 1967 
içtima yıllarında görüşülemediği gibi, bu yıl 
havale edildiği karma komisyon, bugüne kadar 
bir defa olsun toplanıp riyaset divanını dahi 
henüz seçmiş değildir. 

İçtüzüğün 36 ncı maddesi gereğince birbu-
çuk ay içinde sonuçlandırılmadığından Genel 
Kurul gündemine alınmasını arz ve teklif ede
rim. 

Nuri Kodamanoğlu 
Yozgat Milletvekili 

BAŞKAN — Sayın Kodamanoğlu, önergeni
zi izah edeceksiniz. Buyurunuz efendim. 

NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; önergemde de 
belirttiğim gibi, iki yıla yakın bir zamandan 
beri bir kanun teklifim bir türlü encümenlerde 
muamele görüp yürüyememektedir. Nihayet bu 
yıl bir karma komisyon seçilmesi hususunda 
Yüce Meclis tasvipkâr oylarını lütfetti, Karma 
Komisyon seçildi. Fakat bugüne kadar aylar 
geçtiği halde Karma Komisyon bir türlü topla
nıp riyaset divanını dahi seçemedi. 

Bu görünüş odur ki, daha aylarca beklenss 
bu teklifin muamele görmesi ve kanunlaşması 
nasibolmıyacaktır eğer Yüce Meclis Müdahale 
etmezse. 

Aziz arkadaşlarım, bilindiği gibi İçtüzüğü-
ğümüzün 36 ncı maddesi: (Encümenlere muhav-
vel bir lâyiha veya teklif, havalesi gününden 
nihayet birbuçuk ay içinde Heyeti Umumiyeye 
gönderilmek lâzımgelir) diyor. Aynı maddenin 
dördüncü fıkrasında: (Bir encümen tarafından 
diğerine muhavvel mesele, on gün zarfında ba
şarılmak ve kabil olamazsa esbabı mucibesi bil
dirilmek muktazidir) diyor. İçtüzüğümüzün bu 
hükümleri sarahatle göstermektedir ki, encü
menlere havale edilen işler süratle tamamlanıp 
biran evvel kanunlaşması için gerekli muame
leler bitirilmelidir. Buna rağmen encümenlere 
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havale edilmiş pek çok kanun teklifi ve hattâ 
tasarı beklemektedir, bu arada benim teklifim 
de iki seneye yakın bir zamandan beri bir tür
lü yürüyememektedir. 

Aziz arkadaşlarım, teklifimin mahiyeti, kısa
ca arz etmek gerekirse şudur: Bilindiği gibi 
Türkiye'de basılan her çeşit matbuadan belli 
Devlet kitaplıklarına birer aded gönderilerek 
millî kütüphanelerimizde, arşivlerimizde top
lanmaktadır ve böyleco yarınlara Türk kültü
rünün en değerli malzemesi biriktirilerek dev
redilmekte, böylece Türk kültürü üzerinde ça
lışmalar yapmak istiyenler bu belli kitaplıklarda 
bu malzemeleri kolaylıkla bulabilmektedirler. 
Binaenaleyh, Türk kültürünün teşekkülünde 
ve yarınlara devredilmesinde çok hayırlı bir 
muameledir bu. Ne var ki, bu muameleyi tan
zim eden kanun, çok eskidir. O derece eskidir 
ki, bu kanuna aykırı hareket edenler için konan 
cezalar çok eski rayiç üzerinden tesbit edildiği 
için bugün alelade bir derginin veyahut da bir 
kitabın fiyatını dahi zor aşmaktadır. Bu dere
ce eski hükümler karşısında kanun hükmünü 
yerine getirmesi gerekenler, çok daha pahalıya 
malolmuş matbuaları millî kütüphanelerimize 
göndermek yerine, bu küçük para cezalarını 
ödemekle yetinmektedirler. 

Hattâ teşkilâtın kadro itibariyle çok kifa
yetsiz olmasından istifade ederek senelerce ve 
aylarca bu mükellefiyetlerini hiçbir şekilde, 
ceza ödemek şekliyle dahi olsa, ifa etmiyerek 
millî kütüphanelerimizi millî bir kültür hazine
sinden yoksun kılmaktadırlar. Eğer bu hizmet 
biran evvel yeni hükümlerle tanzim edilmezse 
her geçen ay, her geçen yıl binlerce eserden 
mahrum bırakacaktır millî kütüphanlerimizi. 
Binnetice, kültür varlıklarımızı bu kütüp
hanelerde toplıyabilmek için Devlet ilerde belki 
de milyonlarca lira harcıyarak bunları yeniden 
bulmak yoluna tevessül edecek, büyük malî za
rarlara uğrıyacak, üstelik belki de bu eserlerin 
mevcudu bulunamıyacağı için millî kütüphane
lerimiz bundan, mahrum olacaklardır. 

öte yandan teklifimde matbualar dışında 
birtakım kültür eserlerinin de toplanmasını ta-
zammun eden hükümler vardır. Binaenaleyh 
eğer Yüce Meclis itibar buyurur, bu teklifimi 
gündeme alır ve kanunlaştırırsa, Devlet büyük 
bir zarardan kurtulacaktır, millî hazinelerimiz 
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kültür değerlerinden mahrum olmaktan kurtu
lacaktır ve böylece sanıyorum ki, çok değerli 
bir kültür ve eğitim hizmeti yerine getirilmiş 
olacaktır. 

Binaenaleyh, teklifimin mahiyeti itibariyle 
değeri bu derecededir. Esasen çok teferruatlı 
komisyon çalışmalarına ihtiyaç bırakmıyacak 
kadar da sade bir tekliftir. Bu bakımdan doğ
rudan doğruya gündeme alınmasında hiçbir 
mahzur yoktur. 

Eğer gündeme alınmazsa o takdirde genel
likle kanun tekliflerinin akıbeti çoğunluk par
tisi mensubu arkadaşlarımızın rızasına ve him
metine kalmış oluyor. Çünkü bildiğiniz gibi ko
misyonlarda çoğunluk iktidar partisi mensubu 
arkadaşlarımızdadır. Binaenaleyh, onlar isterler
se toplanabilir, isterlerse kanun tasafı ve teklif
leri yürüyebilir, istemezlerse yürümez. Hiç şüp
hesiz bir iktidar, iktidar olmanın hakkı olarak 
dilediği işleri yürütmek, daha doğrusu millet 
hizmetinden tercih ettiği unsurları öne almak 
ve bunları yürütmek, dilediklerini de ertelemek 
veya hiç tanzim etmemek gibi bir imkâna sa
hiptir. Bu haklarına da hürmetimiz vardır. Yal
nız bu takdirde bizim de muhalefet olarak, mil
lî iradenin bir parçası olarak, faydalı gördüğü
müz birtakım memleket hizmetleriyle ilgili tan
zimlerden doğma teşebbüslerimizin yürümemesi 
karşısında şikâyet etme hakkımız vardır, eğer 
iktidar partisinin çoğunluğunun oylariyle bu 
teklifimiz gündeme alınmayacak olursa bu şikâ
yet hakkımızı kullanmamızın bizim için tabiî ol
duğunu beyan etmek isterim. 

Binaenaleyh, bir yandan Sayın Hükümet 
Başkanı, «Birçok memleket işleri vardır bun
ları geliniz görüşelim, birçok memleket işleri 
vardır birlikte çare arıyalım.» buyuruyorlar. 
Bu çarelerin büyük çoğunluğunu biz muhalefet 
partisi mensupları olarak Meclise getirmiş bu
lunmaktayız. Bunların içinde, aylar seneler de
ğil, devrelerden beri bekliyenleri vardır. Yeni 
üniversiteler kurulmasiyle ilgili teklifler bun
lardandır. Binaenaleyh rica ediyorum, eğer ger
çekten iktidar partisinin beyanları arzularına 
tekabül ediyorsa, teklifimin gündeme alınma
sı hususunda müspet oy kullanmak lûtfunda 
bulunulsun. Değilse bu şikâyette bizi hiç olmaz
sa mazur görmelerini rica ederim. Teşekkür 
ederim. 



M. Meclisi B : 60 18 . 3 . 1968 O : 2 

BAŞKAN — önergeyi Yüce Meclisin oyuna 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler.;. 
Önerge kabul edilmemiştir. 

Sivas Milletvekili Nasuh Nazif Arslan'ın, 
17 . 9 . 1967 tarihinde Kay seri'de yapılan Sivas
spor - Kayserispor futbol maçında ölenlerin ka
nuni mirasçılarına tazminat verilmesi hakkında
ki kanun teklifinin İçtüzüğün 36 ncı maddesi 
gereğince gündeme alınmasına dair önergesi. 
(2/571) 

BAŞKAN — Sivas Milletvekili Nasuh Nazif 
Arslan'ın içtüzüğün 36 ncı maddesi gereğince 
Kayseri'de yapılan Sivasspor - Kayserispor fut
bol maçında ölenlerin kanuni mirasçılarına taz
minat verilmesi hakkındaki kanun teklifinin 
gündeme alınmasına mütedair önergesini okutu
yorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

23 . 9 . 1967 tarihinde Meclise sunulmuş 
olup, Maliye Komisyonuna havale buyurulan 
17 Eylül 1967 tarihinde Kayseri'de yapılan Si
vasspor - Kayserispor futbol maçında ölenlerin 
kanuni mirasçılarına tazminat verilmesi hakkın
daki kanun teklifim, içtüzüğün 36 ncı madde
si gereğince birbuçuk ay içerisinde sonuçlandı
rılmadığından Genel Kurul gündemine alınma
sını arz ve teklif ederim. 

Sivas 
Nasuh Nazif Arslan 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; Ma
liye Komisyonunun verilmiş bulunan bu önerge 
karşısında yazılı mütalâası vardır, onu okutu
yorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Sivas Milletvekili Nazif Arslan ve iki arka
daşının Kayseri'de yapılan Sivasspor - Kayseri
spor futbol karşılaşmasında çıkan olaylarda ha
yatlarını kaybedenlerin kanuni mirasçılarına 
tazminat verilmesine dair kanun teklifinin Na
zif Arslan tarafından Maliye Komisyonunda 
müzakeresi gecikmiş olduğundan bahis ile Mec
lis gündemine alınarak müzakere edilmesine 
dair önerge vermiş olduğuna ıttıla kesbedilmiş-
tir. 

Mezkûr kanun teklifi komisyonumuza 
17 .11.1967 de intikal etmiştir. 

Maliye Komisyonunda kanun teklif ve tasa
rılarının bir hayli kabarık yekûn teşkil etme
si ve bu arada yılbaşı ve bayram tatillerinin 
de, aynı zamanda bütçe müzakerelerinin girme
si dolayısiyle gündeme alınıp müzakeresine im
kân hâsıl olmamıştır. 

Kanun teklifi önümüzdeki günlerde günde
me alınarak müzakere edileceğinden, önerge
nin reddini arz ve talebederim. 

Maliye Komisyonu Başkanı 
Çankırı 

Tahir Akman 

BAŞKAN — Sivas Milletvekili Nasuh Nazif 
Arslan'ın Sivasspor - Kayserispor futbol maçın
da ölenlerin kanuni mirasçılarına tazminat ve
rilmesi hakkındaki kanun teklifinin içtüzüğün 
36 ncı maddesi uyarınca gündeme alınması hu
susundaki önergesini oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

14. — Samsun Milletvekili Yasar Akal'ın, 
Samsun'da bir üniversite kurulmasına dair ka
nun teklifinin İçtüzüğün 36 ncı maddesi gere
ğince gündeme alınmasına dair önergesi (2/555) 

BAŞKAN — Samsun Milletvekili Yaşar 
Akal tarafından yine içtüzüğün 36 ncı madde
sine göre gündeme alınması talebinde bulunul
muş bir önergesi var; önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
4. 7 . 1967 tarihinde Meclise sunduğum ve 

bilâhara Millî Eğitim Komisyonuna havale bu
yurulan Samsun'da bir üniversite kurulmasına 
dair kanun teklifimin içtüzüğün 36 ncı madde
sine göre sonuçlandırılmadığından gündeme 
alınmasını arz ve teklif ederim, önergem hak
kında söz talebediyorum. 

Samsun 
Yaşar Akal 

BAŞKAN — Sayın Yaşar Akal? Yok. 
NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Söz 

istiyorum. 

BAŞKAN — 36 ncı madde uyarınca müm
kün değil Sayın Kodamanoğlu. 

NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — öner
genin kabulü lehinde mütalâa arz edeceğim. 

BAŞKAN — Zatıâliniz çok iyi takdir eder
siniz ki, 36 ncı maddenin muhtevasında öner-
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genin bir diğer kişi tarafından izahı mümkün 
değildir. 

NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — iza
hında değil, lehinde bulunacağım Sayın Başka
nım. 

BAŞKAN — Mümkün değil efendim. 
Komisyon bu hususta beyanda bulunmaz. 

36 ncı madde gereğince Sayın Yaşar Akal'm 
önergesini Yüce Heyetin oyuna sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... önerge ret 
edilmiştir. 

15. — Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Gö-
ğüş'ûn, Maliye, Tarım ve İmar ve İskân Komis
yonuna havale olunan üç kanun teklifinin gün
deme alınmasına dair önergesi (2/39, 40, 36) 

BAŞKAN — Gaziantep Milletvekili Ali ih
san Göğüs tarafından verilmiş bulunan ve içtü
züğün 36 ncı maddesi gereğince gündeme alın
ması öngörülen bir önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

2 . 11 . 1965 tarihinde Meclise sunulmuş 
olup, Maliye Komisyonuna havale buyurulan 
kanun teklifim içtüzüğün 36 ncı maddesi gere
ğince birbuçuk ay içinde sonuçlandırılmadığın
dan Genel Kurul gündemine alınmasını arz ve 
teklif ederim. 

Gaizantep 
Ali ihsan Göğüs 

BAŞKAN — Maliye Komisyonu bu hususta 
bir yazılı beyanda bulunmuştur, onu okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 

6086 sayılı Turizm Endüstrisini Teşvik Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
kanuna yeni maddeler eklenmesi hakkındaki 
Ali İhsan Göğüs ve arkadaşlarının kanun tekli
fi, komisyonumuzda görüşülmesinin geciktiğin
den bahis ile içtüzüğün 36 ncı maddesi gereğin
ce Meclis gündemine alınması hakkında Ali İh
san Göğüs tarafından bir önerge verildiğine ıt
tıla kesbedilmiştir. 

Mevzuubahis kanun teklifi 5 . 5 . 1967 tari
hinde gündeme alınmış, Hükümet temsilcisi ta
rafından bu teklife mütenazır olarak Hükümet
çe tasarı hazırlandığının bildirilmesi üzerine Hü
kümete bir aylık mehil verilerek talik edilmiştir. 

5 . 6 . 1967 de tekrar gündeme alınmış, Hü
kümet temsilcisi tarafından tasarının Bakanlar 
Kuruluna sevk edilmiş olduğu bildirilmiştir. 

30 . 11 . 1967 de tekrar gündeme alınmış, 
Turizm Bakanı tarafından bir ay mehil istendi
ğinden komisyonca bu talep kabul edilmiştir. 

18 . 2 . 1968 de gündeme alınan kanun tek
lifine diğer kanun teklif ve tasarılarının görü
şülmesi dolayısiyle sıra gelmediğinden, başka 
bir güne bırakılmıştır. Kanun teklifinin, önü
müzdeki günlerde gündeme alınarak müzakere
sine başlanacaktır. 

Bu itibarla verilen önergenin reddini arz ve 
talebederim. 

Maliye Komisyonu Başkanı 
Çankırı 

Tahir Akman 

BAŞKAN — Sayın Ali İhsan Göğüs tarafın
dan verilmiş bulunan içtüzüğün 36 ncı madde
si gereğince vermiş bulunduğu kanun teklifi
nin gündeme alınmasını öngören önergeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... önerge kabul edilmemiştir. 

Gaziantep Milletvekili Ali ihsan Göğüs ta
rafından yine içtüzüğün 36 ncı maddesi gere
ğince gündeme alınması talebinde bulunulan 
bir önerge var; önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

4 . 11 . 1965 tarihinde Meclise sunulmuş 
olup, Tarım Komisyonuna havale buyurulan 
kanun teklifimin içtüzüğün 36 ncı maddesi ge
reğince birbuçuk ay içinde sonuçlandırılmadı
ğından Genel Kurul gündemine alınmasını arz 
ve teklif ederim. 

Gaizantep 
Ali İhsan Göğüs 

BAŞKAN — önergeyi Yüce Heyetin oyuna 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Önerge reddedilmiştir. 

Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Göğüs'ün 
yine içtüzüğün 36ncı maddesine göre birbuçuk 
ay içinde sonuçlandırılmamış bulunan kanun 
teklifinin gündeme alınmasını mutazammın 
önergesini okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

4 . 11 . 1965 tarihinde Meclise sunulmuş 
olup, imar ve iskân Komisyonuna havale buyu-

— 246 — 



M. Meclisi B : 60 18 . 3 . 1968 O : 2 

rulan kanun teklifi, içtüzüğün 36 ncı maddesi 
gereğince birbuçuk ay içerisinde sonuçlandırıl
madığından Genel Kurulun gündemine alınma
sını arz ve teklif ederim 

Gaziantep 
Ali ihsan Göğüs 

BAŞKAN — önergeyi Yüce Meclisin oyuna 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... önerge kabul edilmemiştir. 

16. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun bâzı 
hükümlerinin ertelenmesine ve bu kanuna geçici 
maddeler eklenmesine dair kanun teklifinin gün
deme alınmasına dair önergesi (2/344) 

BAŞKAN — Aydın Milletvekili Reşat Özar
da'nın içtüzüğün 36 ncı maddesi gereğince 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununun bâzı hü
kümlerinin ertelenmesine dair kanun teklifinin 
gündeme alınmasını öngören önergesini okutu
yorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkalığına 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 

5. — GÖRÜŞÜLEN İl 

1. — Ceza işlerinde karşılıklı Adlî Yardım 
Avrupa Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bu
lunduğu hakkında kanun tasarısı ve Cumhu
riyet Senatosunca yapılan değişiklikler hakkın
da Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi 1/147; Cumhuriyet Senatosu 
1/729) (S. Sayısı : 145 ve 145 e 1 nci ek) (1) 

BAŞKAN — Millet Meclisi Dışişleri Komis
yonu raporu üzerinde müzakereye geçiyoruz. 
Lütfen Dışişleri Komisyonu adına yetkili arka
daşımız bulunsunlar yerlerinde. Bahis konusu 
kanun tasarısı daha önce Yüce Meclisçe kabul 
edilmiş Cumhuriyet Senatosundan geçtikten 
sonra Dışişleri Komisyonu tarafından şimdi 
okutacağım rapor hazırlanmıştır. 

Kanun tasarısının öncelikle görüşülmesi tek
lifi vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Bugünkü gündemin tüzük gereğince bir de

fa görüşülecek işler bölümünün 10 ncu sırasın-

(1) 145 e 1 nci ek sıra sayılı basma yazı Tu
tanağın sonundadır. 

bâzı hükümlerinin ertelenmesine ve bu kanuna 
geçici maddeler eklenmesine dair kanun tekli
fim, havale edildiği Maliye Komisyonunda iki 
seneye yakın bir süreden beri sonuçlandırılma
dığı için, içtüzüğün 36 ncı maddesi gereğince 
Meclis gündemine alınmasını arz ve teklif ede
rim. 

Aydın 
Reşat Ozanla 

BAŞKAN — Sayın özarda?.. 
REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Söz istemiyo

rum. 
BAŞKAN — Söz istemiyorsunuz. Komis

yon?... Beyanda bulunmuyor. 
önergeyi okutmuş bulunmaktayım; Yüce 

Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Teklifin Gündeme alınması Yüce Meclis ta
rafından kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bir 
saatlik süre zarfında görüşülmesi gereken ka
nunların müzakeresine geçiyoruz. 

ŞLER 

da bulunan Ceza İşlerinde karşılıklı Adlî Yar
dım Avrupa Sözleşmesinin onaylanmasının uy
gun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılacak değişik
likler hakkında Millet Meclisi Dışişleri Komis
yonu raporunun öncelikle görüşülmesini arz 
ve teklif ederim. 

Dışişleri. Komisyonu Başkanı 
Settar iksel 

BAŞKAN — öncelik teklifini oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Şimdi yazılı metinde bulunan komisyon ra
porunu okutuyorum. 

(Dışişleri Komisyonu raporu okundu.) 

BAŞKAN — Rapor üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi okutuyorum : 

«Ceza İşlerinde Karşılıklı Adlî Yardım Avrupa 
Sözleşmesi» nin onaylanmasının uygun bulun

duğu hakkında kanun tasarısı 

Madde 2. — a) Arama ve eşyanın zaptını 
kapsıyan adlî yardım taleplerinin, Sözleşme-
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nin 5 nci maddesinin 1 nci fıkrasının a, b, c 
bendlerinde yazılı şartlara bağlanması; 

b) Türkiye Cumhuriyeti ülkesinde bulu
nan ve haklarında kovuşturma yapılmakta olan 
şahıslara, Sözleşmenin 7 nci maddesinin 3 ncü 
fıkrasına uyularak yapılacak tebliğlerin, ilgili 
Türk makamlarına en az 40 gün önce gönderil
mesi icabetmektedir. 

BAŞKAN — Okunmuş bulunan bu madde 
komisyonumuzca benimsenmiş bulunmaktadır. 
Şayet Yüce Meclis bu benimsemeye uyarsa 
madde bu şekliyle kanunlaşmış olacaktır. Eğer 
benimsemezse, o zaman Karma Komisyona in
tikal edecektir. 

Komisyonun maddeyi bu şekliyle benimse
miş olması karşısında, benimseme kararını Yü
ce Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. Madde bu 
şekliyle kesinleşmiştir, 

Kanunun diğer maddeleri de daha önce ke
sinleşmiş bulunduğu cihetle bu kanun tasarısı 
kanunlaşmış bulunmaktadır. 

2. — Genel bütçeye dahil dairelerin 1963 
Bütçt yılı kesinhesaplarına ait uygunluk bildi
riminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile 1963 Bütçe yılı Kesinhesap kanun 
tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/543, 
1/48) (S. Sayısı : 660) (1) 

BAŞKAN — Sayıştay Komisyonu raporu 
üzerinde müzakereye geçiyoruz. Lütfen bu hu
susla ilgili komisyon yerini alsın?... Sayıştay 
Komisyonu adına yetkili bir arkadaşımız?.. Yok 
mu efendim... Sayıştay Komisyonu adına yet
kili bir arkadaşımız yok mu?... Sayın Toközlü.. 
Efendim mecburi değil tekabbül ederseniz, ko
misyon adına yetkili olduğunuz beyanında bu
lunursanız, oturursunuz yoksa kanun görüşül
mez, 

ADİL TOKÖZLÜ (Kastamonu) — Kabul 
ediyorum. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, çok 
uzun bir rapor var. Raporun okunmasını Yüce 
Heyet arzu ederse okutalım. (Lüzumu yok ses
leri) Yok lüzum yoksa, o zaman maddelere ge
çelim. Maddelere geçilmesi hususunu oyunuza 

sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. Maddeleri okutuyorum. 

1963 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı 
Madde 1. — 1963 bütçe yılının genel gi

derleri (A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerde gös
terildiği üzere; 

a) 7 744 087 348,45 lirası cari bütçe gi
derlerine, 3 744 463 565,88 lirası da yatırım 
giderlerine, 

b) 45 916 522,48 lira, özel kanunlar gere
ğince ödenek kaydedilen mebaliğden yapılan 
cari bütçe giderlerine, 191 118 715,85 lirası da 
yatırıra giderlerine, 

c) 272 255 435,57 lirası nâzım giderlere 
aidolmak üzere toplam olarak 11 997 841 588,23 
liradır. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz is-
tiyen?... Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. Kabul edil
miştir. ikinci maddeyi okutuyorum. 

Madde 2. — 1963 yılı genel tahsilatı bağlı 
(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
11 493 931 705,74 lirası normal gelirlerden yapı
lan tasilâta, 236 821 463,08 lirası özel kanun
lar gereğince elde edilen gelir tahsilâtına, 
272 255 435,57 lirası da nâzım gelir tahsilâtı
na aidolmak üzere toplam olarak 
12 003 008 604,39 liradır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyenler.. 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler.. Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — 2 ve 1 nci maddelerde yazılı 
gelir ve gider arasındaki farkı teşkil eden 
5 167 016,16 lira tahsilat fazlası olarak kal
mıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen.. 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — 1963 bütçe yılı içinde ödenek 
dışı harcanan ve bağlı (A/l) işaretli cetvelin 
ayrı bir sütunda gösterilen 45 058,34 liralık 
gideri karşılamak üzere aynı miktar tamamla
yıcı ödenek kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyenler.. 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 5. — 3010 sayılı Kanun gereğince 
gelecek yılarda mahsubu yapılmak üzere büt
çenin (A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerinin ter

fi) 660 S. Sayılı basmayazı bu birleşim tu
tanağı sonundadır, 5 
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tiplerinden 105 669 079,13 lira avans veril
miştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyenler... 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — 1963 yılı içinde harcanmıyan 
ve bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerin 
ayrı sütunlarında gösterilen 881 687 323,10 li
ralık ödenek yok edilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen
ler... Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 7. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyenler... 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Bu kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde-söz istiyenler... 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü açık oylamıya tâbidir. 
Kupayı gezdiriniz efendim. 
Muhterem arkadaşlarım, şimdi gündemin 

144 ncü sırasında kayıtlı kanun tasarısının mü
zakeresine geçiyoruz : 

3. — Umumi hayata müessir âfetler dolayı-
siyle ulnacak tedbirlerle yapılacak yardımlara 
dair 15 . 5 . 1959 gün ve 7269 sayılı Kanunun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
bâzı maddeler eklenmesi hakkında khnun tasa
rısı ve İmar ve İskân, İçişleri ve Plân komisyon
larından 5 er üye seçilerek kurulan Geçici Ko
misyon raporu. (1/231) (Sıra Sayısı : 159 a iki 
aded 2 nci ek) (1) 

Daha önce Meclisimizce bu kanun kabul edil
miş, oradan Senatoya gitmiş, Senatoda muayyen 
bir süre zarfında görüşülmediği gerekçesiyle ka
nunlaşmış onu takiben Cumhurbaşkanınca veto 
edilmiş bulunan bir kanundur. 

Şimdi, bu kanunun öncelikle görüşülmesini 
öngören önergeyi okutuyorum : 

(1) 159 a 2 aded 2 nci ek basmayazılar tu
tanağın sonundad ir. 
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Sayın Başkanlığa 
Gündemin bir defa görüşülecek işler bölü

münde 144 sırada umumi hayata müessir âfet
ler dolayısiyle yapılacak yardımlara dair 7269 
sayılı Kanunun bâzı maddelerini değiştiren 
tasarının öncelik ve ivedilikle görüşülmesine da
ir karar verilmesini arz ve rica ederim. 

Haldun Menteşeoğlu 
İmar ve İskân Bakanı 

BAŞKAN — Önergeyi Yüce Meclisin oyuna 
sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Öncelikle görüşülme hususu Yüce Meclisçe ka
bul edilmiştir. 

Sayın Hükümet yetkilisi yerinde. 
Komisyon adına yetkili arkadaşımız.? 
İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 

MENTEŞEOĞLU (C. S. Muğla Üyesi) — Ko
misyon Başkanı Kemal Yılmaz arkadaşımız bu
rada efendim. 

BAŞKAN — Peki Efendim. 
Raporun okutulmasına lüzum var mı arka

daşlarım? 
HAMDİ ORHON (Trabzon) — Usul hak

kında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
HAMDİ ORHON (Trabzon) — Muhterem 

arkadaşlar, bu kanun, mahiyeti itibariyle, mem
leket ihtiyaçları yönünden lüzumlu bir tasarı
dır, enda şüphe yok. Yalnız bu vaktiyle kabul 
edilmiş, veto edilmiş, buraya gelmiş, komisyon
lara gitmiş, konuşulmuş ve hafızalarımızda yal
nız adı kalmış. Şimdi, böyle önemli bir kanunu 
müzakere ediyoruz niçin veto edilmiş, niçin ge
ri kalmış? Şöyle bir bakıverdim Komisyona, 
Komisyon aranmak suretiyle bir muhterem ar
kadaş bulundu, getirilip oturtuldu. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN MEN
TEŞEOĞLU (C. S. Muğla Üyesi) — Komisyon 
Başkanıdır, Beyefendi. 

HAMDİ ORHON (Devamla) — Müsaade 
buyurunuz efendim, yahut Komisyon Başkanı 
yani gelmiş muhterem arkadaşımız. Tahmin 
ederim ki, onun da bu tasarının umumi hatları 
hakkında hafızası - hafıza denilen şey bir 
hazine değildir - zayıflamıştır. 

Şurada müzakere açsak, sual sorsak veyahut 
konuşma yapmaya başlasak her halde kendisi de 
tereddüt edecektir. Böyle önemli bir kanunu 
rapor okunmadan, niçin veto edildiği izah edil-
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meden nasıl müzakere ederiz? Hiç olmazsa lüt
fetsin, ya Bakan arkadaşımız yahut da Komis
yonun muhterem Başkanı arkadaş şunun hak
kında bize umumi bir izahat versin ve ondan 
sonra raporun okunup okunmaması hakkında 
bir kanaat sahibi olalım. Yoksa böyle 50 - 60 
yahut 80 maddelik bir kanunun aceleye getirilip 
müzakere edilmesi mümkün değildir ve memle
kete de faydalı olacağına kaani değilim. 

BAŞKAN — Söz mü istediniz efendim? 
Buyurunuz Komisyon Başkanı. 
KOMİSYON BAŞKANI MUSTAFA KE

MAL YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım, 7269 sayılı Kanun, ma
lûmunuz olduğu üzere, Büyük Millet Meclisince 
kabul edilmiş ve fakat Senatoda muayyen müd
detini doldurduğu zaman zarfında görüşüleme
miş, görüşülemediği için de, içtüzük hüküm
leri gereğince, kanunlaşmış. Bu kanunlaşmış 
olan şekli Reisicumhurumuzun takdikine gittiği 
zaman Reisicumhurumuz bunun Senatoda tek
rar görüşülmesi maksadiyle veto hakkını kul
lanmış ve kanun veto edilmiştir. Bu kanun tek
rar Büyük Millet Meclisine gelmiş, Meclis Ge
çici bir Komisyon kurmuş ve Komisyonumuz bu 
kanun üzerindeki müzakereleri tamamlamak su
retiyle huzurunuza getirmiş bulunmaktadır. 

Bilindiği gibi 7269 sayılı Tabiî Âfetler Ka
nunu, tabiî âfetlerden mütevellit alınması gere
ken tedbirleri derpiş eder. Memleketimizde son 
olarak vukubulan zelzele, sel gibi âfetler yüzün
den, hakikaten süratle karar almak ve va
tandaşı, felâketzedeleri düştüğü durumdan kur
tarmak için birtakım noksanlıklar müşahede 
edilmiştir, imar ve iskân Bakanlığımızın bu 
âfetlerde müşahede etmiş bulunduğu aksaklık
ları da nazarı itibara almak suretiyle Komisyo
numuz mevcut Kanunu tekrar gözden geçirmiş 
ve huzurunuza basılıp dağıtılmış olan 7269 sa
yılı Kanunun bâzı maddelerinin tadili hakkın
daki tasarıyı getirmiş bulunmaktadır. 

Mevcut tasarı, memleketimizde sık sık vu
ku bulmakta olan âfetlerde gerekli tedbirlerin 
alınması ve gerek Bakanlığa, gerekse vilâyet
lerde valilere, kaymakamlara, nahiye müdürle
rine, köy muhtarlarına verilecek yetkileri ve bu 
arada tabiî âfetlerde teşkil edilecek fonu ve 
icabında bu fonun kullanılmasına dair hüküm
leri getirmiş bulunmaktadır. 

Binaenaleyh tasarının heyeti umumiyesi hak
kındaki Komisyonumuzun fikri budur ve Ko
misyonumuz getirmiş olduğu tasarıyı müsbet 
olarak mütalâa etmiş ve huzurunuza getirmiştir. 
Müspet oylarınızı arz ve istirham ediyoruz. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Raporu okutuyorum. 
ABDÜLBÂRi AKDOĞAN (Ağrı) — Rapo

run okunmaması hakkında bir fikrim var, mü
saadenizle arz edeyim. 

BAŞKAN — Başkanlık takdirini kullanarak 
raporu okutuyorum. 

Buyurun okuyun. 

(Rapor okundu.) (x) 

BAŞKAN — Bir yanlışlığa ve yanlış anla
maya meydan bırakmamak üzere raporun tümü
nü okutmuş bulunmaktayım. Şimdi rapor üze
rinde söz istiyen arkadaşlarımı okuyorum : 

Sayın Reşit Ülker, Sayın Gıyasettin Karaca, 
Saym Adnan Şenyurt (G. P. Grupu adına), Sa
yın Ali Rıza Uzuner, Saym Feyyaz Koksal, Sa
yın Hilmi işgüzar (M. P. Grupu adına), Saym 
Abdülbari Akdoğan, Sayın Tarık Ziya Ekinci. 

G. P. Grupu adına Saym Adnan Şenyurt, 
buyurunun. 

G. P. GRUPU ADINA ADNAN ŞENYURT 
(Erzurum) — Saym Başkan, saym milletvekille
ri, umumi hayata müessir hâdiselerde alınması 
lâzım gelen tedbirleri tanzim etmek üzere çıka
rılmış bulunan 7269 sayılı Kanunun meriyetin
den bu yana geçen zaman ve tatbikat içerisinde 
edinilen tecrübelerden mülhem olarak müşahede 
edilen aksaklıkların giderilmesini temin için Yü
ce Meclise sevk edilmiş bulunan bu kanun tasa
rısı hakkındaki mâruzâtımız; başta kanun ge
reğince hazırlanacak yönetmelik ve hasar tes-
biti hususu olmak üzere, birkaç noktaya inhisar 
ettirilecektir. 

Bir noktadaki mâruzâtımıza esas olmak üze
re şu hususu hemen ifade eylemek isteriz ki, ge
çen tecrübelerden ne derece mülhem bulunursa 
bulunsun, hiç şüphesiz bu tasarı da yine bugün
den tahmin edilmiyen veya edilemiyecek olan 
her hâdiseyi kapsar bir durumda olamıyacaktır 
ve esasen bu, mümkün de değildir. Bu sebeple 

(x) İlgili rapor 159 a 2 nci ek Sıra Htnjılı 
basmayan ile birlikte tutanağın somundadır. 
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yapılacak işlerden birisi; bu hali telâfi edecek 
veya haddi asgariye indirebilecek tedbirler al
maktır ki, bu da kanaatimizce, tasarıda öngö
rülmüş olan yönetmelik veya yönetmeliklerde 
derpiş edilebilir. Bu cümleden olarak grupumuz, 
yönetmeliklerin hasırlanmasında her şeyden ön
ce bu gibi hallerin tatbikatında bilgi ve tecrübe 
sp.hlbi bulunan salahiyetli veya vazifeli şahısla
rın mütalaalarına müracaat edilmesini faydalı 
ve hattâ zaruri görmektedir. 

Âfet bölgelerinde yapılacak teknik işlere ge
lince: Bunların en mühimi mahallinde yapıla
cak hasar tesbitine ait muamelelerdir. Çünkü 
hasar tesbit işlemlerinin isabetli olup olmama
sı, ilerde alınacak tedbirlerin müspet veya men
fi oluşunda en müessir âmil ve unsurdur. O iti
barla tasarının en ehemmiyetli maddelerinden 
birisi budur. Bu maddenin biraz daha vuzuha 
kavuşturulması iktiza eder kanaatindeyiz. Bi
zim bu kanaatimizi geçen yıl yurdun büyük bir 
parçasında vukubulan deprem sebebiyle yapıl
mış olan Araştırma Komisyonunun faaliyeti te
yit eder kanaatindeyiz. Şöyle ki, bu madde
nin birinci fıkrasında «Âfetten sonra İmar ve 
iskân ve Bayındırlık bakanlıklariyle, varsa bele
diye fen elemanlarından kurulacak fen heyet
leri tarafından, âfetin meydana geldiği arazinin 
durumu ile resmî ve özel bütün yapılar ve kamu 
tesisleri incelenerek düzenlenen hasar tesbit ra
poru değerlendirilmek üzere imar ve iskân Ba
kanlığına, bilgi için de Bayındırlık Bakanlığına 
gönderilir.» denmekte ise de, fen elemanla
rından kurulacak heyetlerin kimlerden ve kaç 
kişiden ibaret olacağı tasrih edilmiyor. 

Aslında vuzuha kavuşturulması lâzımgelen 
nokta, burasıdır ve sarih hükümler konulmalı
dır. Bizce fen heyeti, bir mühendisin başkanlı
ğında mutlaka üç kişiden ibaret olmalı ve bu 
suretle rapor tanzim edilmelidir. Raporun tan
ziminde ise nazarı itibara alınacak sair hüküm
ler ya kanunda veya yönetmeliklerde bulunma
lı ve bu cihet de açıklığa kavuşturulmalıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, şu veya bu sebeple 
bu noktada arz ettiğimiz hususa cevap ve itiraz 
olarak; kurulacak fen heyetleri başında bulun
ması tarafımızdan talebedilen bir mühendisin bu
lunmasında, temininde müşkülât çekileceği ifa
de edilebilir. Bu bir bakıma varit olmakla be
raber, sayın Başkanhğın temenni etmediğimiz 
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bu gibi hâdiseler karşısında kalması halinde di
ğer bölgelerden, mmtakalardan da yine bu gibi 
yetkili kimselerin temin edilmesi suretiyle tes-
bitlerini yapması yine ileride alacağı tedbirler 
için bir teminattır ve vatandaşlar arasında hu
zursuzluğu büyük ölçüde ortadan kaldıracak bir 
teminattır. 

Buna ilâveten, bu cümleden olarak arz ede
ceğimiz husus şudur: Tesbit yapılacak yerin gün 
ve zamanı süratli bir şekilde mahalline ulaştırıl
malı ve ilgililere önceden duyurulmalıdır. Tes
bit yapılırken de arazi veya ne olursa olsun, 
inceleme mahallinde olmalı ve yapılan muame
leye ait tanzim edilecek rapor mahalle yahut 
köy muhtarlığına ve ilgili kişilere imza ettiril
meli ve raporun esbabı mucibesi kısa da olsa, 
raporda yer almalıdır. 

Anahatlariyle arz ettiğim üzere, uzun zaman
dan beri görüşme konusu olan ve tekraren Yüce 
Meclis huzurunda müzakere konusu yapılan bu 
kanun tasarısı hakkında anahatlariyle mâruzâtı
mız bunlardan ibaret ve esasen en mühim gördü
ğümüz hususlar bunlar. Bunları böylece arz et
miş oldum. 

Maddeler hususunda sırası geldiği zaman ica-
bettiği ölçüde kanaatlerimizi arz ve ifade etme
ye çalışacağız. Yalnız hemen şurada ifade etmek 
isterim ki, 19 ncu madde, (Takdir edilen kıy
mete kargı ilân süresinin bitiminden itibaren ta
şınmaz malın bulunduğu yerdeki asliye hukuk 
mahkemesinde dâva açılabilir.) denilmekte ve 
müddet olarak yedi gün gösterilmektedir. 

Kanaatimiz; yedi günlük müddetin böyle bir 
hal, karşısında az olduğu şeklindedir. Bu iti
barla bunun 15 güne çıkarılması daha teminatlı 
bir hüküm olarak bize görülmektedir. 

33 ncü maddede fon teşkilinden bahedilmiş, 
«Fon teşkili ve fondan yapılacak yardımlar, 
harcama usulleri» diye maddenin başlığı derpiş 
edilmiş ve fakat buna rağmen harcama usulle
rine yer verilmemiştir. Her ne kadar demin ra
porun okunması sırasında bu harcama usulleri
nin bir yönetmelik çerçevesi ve hudutları içeri
sinde yapıldığı ifade edilmiş ise de, biz bunun 
biraz daha bâzı esaslara bağlanması lâzımgel-
diği. kanaatindeyiz, daha doğru ve daha isabet
li. bir hüküm olur düşüncesindeyiz. 

Muhterem arkadaşlar, tedbiri biraz da âfet
ten önce almak lâzım geldiği düşüncesindeyiz 
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ve bunun çok isabetli, daha as masraflı, daha 
iktisadi ve mal ve can kaybına mahal bırakmı-
yacak bir husus olduğunu ifade etmek isterim. 
Hattâ denilebilir ki, âfetten sonra alınacak ted
birlerden, âfetten önce alınacak tedbirler daha 
da mühimdir. 

Şunu arz ediyorum, bir vesile olabilir, mazur 
görülmemi rica ederim, hatırımda kaldığına gö
re, 6831 sayılı Orman Kanununun 13 ncü mad
desinde her yıl bütçeye 50 milyon lira para ko-
nulması derpiş edilmiş olmasnıa rağmen, geçen
lerde de bunun münakaşası yapıldı, aslında bu 
münakaşaların bir tarafa bırakılması lasını. Şim
diye kadar yapılmış veya yapılmamış her ne ise, 
bundan sonra mutlaka bu kanunun bu hükmü
nün yerine getirilmesi ircar ve iskân Bakanlığı
nın büyük nisbette, temenni etmediğimiz, yarın 
mâruz kalabilecekleri müşkülâtları bertaraf ede
bilir. 

Bugün yurdun muhtelif yerlerinde köylerin
de, kentlerinde bilhassa vatandaşlar taşkından, 
sel âfetinden her gün biraz daha müşteki durum
dadırlar. 

Dikkatimizi çeken bir husus daha var: Dev
let Plânlama Teşkilâtı; her nedense Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanlığının zaman zaman 
programına almış olduğu «Talkından korunma» 
işlerini birkaç seneden beri plândan çıkarmak
tadır. Bunun da doğru olmadığı kanaatindeyiz. 
Sayın imar ve İskân Bakanhğmm bu mevzuda 
plânlamayı ve alâkalı vekâleti uyarmasını te
menniye şayan bulmaktayız. 

Şimdilik anahatlariyle bu tasarı üserinde 
mâruzâtımız bunlardan ibarettir, saygılarımı su
narım. 

BAŞKAN — Açık oylamada oylarını kullan-
nuyan arkadaşlarımız lütfen oylarını kullansın
lar. 

Sayın Hilmi işgüzar, M. P. Grupu adına bu
yurunun. 

M. P. GRUPU ADINA HİLMİ İŞGÜZAR 
(Sinop) — Sayın Başkan, muhterem milletve-
kileri; 

Görüşülmekte olan «Umumi hayata müessir 
âfetler dolayısiyle alınacak tedbirlerle, yapıla
cak yardımlara dair 15 . 5 . 1959 gün ve 7269 
sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilme
si ve bu kanuna bâzı maddelerin eklenmesi hak
kındaki Kanun» üzerinde gerek Hükümet tasa-
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rısı, gerekse Geçici Komisyonun hazırlamış ol
duğu rapor üzerinde görüşlerimizi kısaca arz 
etmek istiyorum. 

Benden öncek onuşan arkadaşımızın da ifa
de ettikleri gibi; memleketimizde her yıl de
vamlı şekilde umumi hayata müessir âfetler ol
maktadır. Bunların başında sel, seylâp felâket
leri, yangın, zelzele, çığ ve büyük çapta olmasa 
bile umumi hayata müessir olacak derecede top
rak' kaymaları da olmakta ve bunun neticesi 
vatandaşlarımıza büyük zararlar iras etmekte
dir. Bu hazırlanmış olan kanun tasarısı, tam mâ-
nasiyle olmasa büe, büyük çapta ihtiyaçların 
giderilmesini temin edecek maddeleri kapsadı
ğı için, biz Millet Partisi Meclisi grupu olarak 
bu kanunun lehinde olduğumuzu burada işaret 
etmek istiyorum. 

Yalnız, memleketimizin her sene mâruz kal
dığı bu felâketin giderilmesi veyahut da felâkete 
uğrıyan vatandaşlarımızın acılarının dindiril-
me'si, bunlara devlet eliyle yardımın uzatılması 
meselesi muvakkat bir tedbirden ibarettir. Ger
çek tedbir, bu âfetlerin elde olmıyanlarm dışın
da olanların tedbirini daha önceden almak sure
tiyle iyi bir şekilde bunları disipline etmektir. 

Zelzele hariç, sel felâketleri ve bilhassa çığ, 
toprak kaymaları çeşitli sebeplerden ileri gel
mektedir. Bu balamdan Hükümetlerin bu konu
ya eğilmesi ve ona göre tedbir almak sure
tiyle bu kanunun tatbikatının kolaylaştırılması 
lâsımgelir kanaatini taşımaktayız. Birkaç gün 
önce bile Ankara'da devam edegelen sellerin 
tahribatı, vatandaşlarımızın üzerlerinde çe
şitli tesirler yapmış ve harbolmadığı (halde, fev
kalâde halolmadığı halde Ankara'da yaşıyan 
vatandaşlar altı - yedi gündenlberi susuz kalmış
lardır. Barajlar taşmıştır. Onun için umumi 
hayata müesisr olan âfetlerin önlenmesini te
min etmek maksadiyle, bilhassa imar ve iskân 
Bakanlığının Hükümeti ikaz etmek suretiyle, 
barajların yapılmasında diğer devletlerde oldu
ğu gibi, evvelâ baraj emniyetinin kurulması 
beş - on kilometrelik sahanın ağaçlandırılma
sı ve yağan yağmurların frenlenmesi ve bara
jı hiç değilse kendi seviyesinde tutabilmek im
kânlarının araştırılması bu kanunun tatbikatı 
bakımından yerinde olacaktır. 

Ayrıca toprak erozyon ve kaymasının da ön
lenmesi için 1961 den sonra, bilhassa yeni Ana-
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yasayla getirilmiş olan yeni hükümlerin sağla- I 
'dığı imkânlara göre yapılan ağaçlandırma faali
yetlerinin daha geniş çapta bütün Bakanlıkça 
ele alınmak suretiyle genişletilmesi ve bunların 
yanında Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığiy-
le birlikte işbirliği yapmak suretiyle, azgın de-
relerin ıslah edilmesi ve dere yataklarının ıslah 
dilmesi gibi konuların üzerinde hassasiyetle 
durulma,]! \lz\mgelmektedir. Bunlar yapılmadı
ğı müddetçe ne kadar iyi kanun çıkarırsak çı
karalım ve devletin imkânları ne kadar geniş 
olursa olsun, daima bu âfetlerden zarar gören 
vatandaşları tatmin etmek mümkün olmıyacak i 
ve bu felâketler de devamlı şekilde bizi tehdide-
cektir. Bu bakımdan biz hem kanunun lehinde 
olduğumuzu beyan ederken, hem de bu gibi 
konular üzerine eğilmenin yerinde olduğunu bu
rada işaret etmekte fayda ummaktayız. 

Hepinizin de takdir edeceği üzere bu âfet
lerden zelzele hariç diğerleri bugün modern 
memleketlerdeki tekniğin ilerlemiş olması ve iyi 
bir ekipman çalışması yapılması suretiyle, nis-
bet ile ifade etmek icabederse, % 80 nine yakını 
önlenebilmektedir. Bunun için gerekli tedbir
lerin alınması lâzımdır. 

Genel hayata müessir olan felâketlere, âfet- I 
lere mâruz kalan vatandaşlarımız büyük mal ve 
can kaybına mâruz kaldığı için acılariyle baş 
başa kalmakta, maddi bakımdan, ekonomik ba
kımdan sıkıntılara duçar olmaktadır. Bunların 
giderilmesi, bunlara zamanında yardım elinin 
uzatılması için formalist bir görüşle hazırlan
mış olan ve tatbikatında büyük aksaklıklar olan 
7269 sayılı Kanuna bâzı maddeler eklen
mesi, bâzılarının değiştirilmesi yerinde olmuştur. 
Bilhassa 1 nci maddede de yeraldığı veçhile bu 
felâkete mâruz kalan insanlara; idarecilere ge
niş yetki verilmek suretiyle bunların hemen 
âfetin akabinde bunların dertlerine çare bul
mak gibi imkânların verilmesini biz bu kanu
nun getirdiği bir yenilik olarak kabul ediyo
ruz. ı 

Bir kısmı aç, sefil; bir kısmı yerlerini, yurt
larını kaybetmiş olan bu insanlara bütün dev
let kendi gücüyle ve büyük bir samimiyet için
de çalışmasiyle bir çare ararken, elbetteki bâzı- j 

*ları iyi, yerinde olacak, bâ?.an da aksaklıklar I 
meydana gelecektir. Bilhassa yangından zarar • 
görmüş, selden zarar görmüş olan ınıntakalar- ; 

da yapılan evlerinin borçlarının bilhassa va
tandaşlara verdiği ıstırap hâlâ bugün devam 
etmektedir. 

Bu kanunun getirmiş olduğu geçici bir mad
deyle % 50 ye yakın indirim sağlıyan bir im
kânı biz burada memnuniyetle karşılyoruz. Zi
ra Sinop, Gerze, Demirci yangınlarında büyük 
zarar görmüş vatandaşlara yaptırılmış olan ev
lerin bedelleri bilhassa, esasında tabiatın fakir 
olması, imkânlarının kısır bulunması, yüzünden, 
maddi ve ekonomik güçten mahrum olan bu in
sanlara ağır gelmekte, taksitlerini de ödiyeme-
mektedirler. Taksitlerin ödeme süresinin biraz 
uzatılmış olmasını ve icabında maliyetinin de 
- masraflarını da dikkate almak suretiyle - % 50 
ye yakın indirime tabi tutulmasını hakikaten 
yerinde görüyoruz. 

Gerze'de bugün kendi evinin kirasını, 70 -
80 liralık aylık taksiti veremiyecek durumda, 
güçten mahrum insanlar sızlanmaktadır. Bu ka
nun tahmin ederiz ki, hiç değilse tatmin edici 
olmasa bile muvakkat bir zaman için vatandaş
larımıza bir ferahlık verecektir. Bu yönden 
de bu kanunun bilhassa yerinde olduğunu işaret 
etmek istiyorum. 

Ancak indirim oranlarının tesbiti yapılırken, 
herşeyden evvel geçim durumunu dikkate alan 
ve öyle bir elastikiyet getiren bu kanunun tat
bikatında medar olacak yönetmelik çok önem 
taşıyacaktır. 

Arkadaşımızın da ifade ettiği gibi, yönet
meliğin hazırlanmasında çok ciddî, titiz davra-
nılması icabedecektir. Hem bölgenin durumu
na göre ve inşaatların yapılmasına, maliyetin 
üzerine tesir eden yol durumu, malzeme temi
ni ve dolayısiyle o tabiatın zengin veya fakir 
oluşuna, iş imkânlarının buluşuna göre detay
lı bir şekilde çalışma yapıp, hakkaniyet esas
larına göre, sosyal adalet esaslarına göre va
tandaşların tek tek tesbit edilmesini öngören 
yönetmeliğin hazırlanmasında çok hassas davra-
nılması lâzımdır. 

Ayrıca kendi parası ile ev yapmış olan felâ
ketzedelerin bu kanundan istifade ettirilmiş ol
ması keyfiyeti de yine bu kanunun getirmiş ol
duğu bir yeniliktir. Bu, bir hakkaniyetin ifa
desidir. Çünkü insanlar felâkete uğradıktan son
ra kendi imkânlariyle, kendi başını sokacak bir 
meskeni yaparken de ikinci bir maddi zarara 
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duçar olmaktadır, bunların da bu kanundan 
istifade etmesi elbetteki yerinde olacaktı. Bu 
yönden de biz bu kanunun bu ilgili maddesini 
yerinde görüyoruz. 

Maddeler üzerinde de görüşülürken de ifade 
edeceğimiz veçhile, bâzı maddelere daha iyi bir 
sarahatin verilmesi yerinde olurdu. Bâzı mad
deler sarih değildir, biz o maddeler geldiği za
man görüşlerimizi arz edeceğiz. 

Ancak, geçici maddeden istifade etmek, han
gi hallerde kimlerin ne şekilde istifade edeceği 
meselesinin burada mmtakalarımız belli oldu
ğuna göre, bilhassa zelzele mmtakaları, sel ve 
seylâp mmtakaları bugün tes'bit edilmiş durum
dadır. Bunları bölgelere ayırmak suretiyle; A, 
B, C, bölgeleri veyahut muayyen bölgeler, diye 
ayırmak suretiyle bu ek maddede yer veril
miş olsaydı çok daha yerinde olacaktı. Biz, böy
le olmakla beraber, yinede bunu yeterli görüyo
ruz ve öğrenmek istediğimiz hususları, madde
ler de yeri geldikçe, ayrıca Sayın Bakandan 
ve komisyon tarafından aydınlatılmasını istir
ham edeceğiz. 

Şimdilik kısaca görüşümüz bundan ibarettir, 
hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — C. H. P. Grup adma Sayın Gı-
yasettin Karaca, buyurunuz. 

O. H. P. GRUPU ADINA GIYASETTİN 
KARACA (Erzurum) — Saym Başkan, sayın 
milletvekilleri, C. H. P. Meclis Grupu adına hu
zurunuzda müzakeresi yapılan kanun tasarısı 
üzerindeki görüş ve temennilerimizi arz ve ifa
deye çalışacağım. 

Peşinen ifade etmek isterim ki, 1959 yılında 
çıkarılmış bulunan 7269 sayılı Kanun bugüne 
kadar geçen zaman içerisinde yurdumuzun 
muihtelif bölgelerinde meydana gelen âfetler 
tesiriyle o gün vâzıı kanun tarafından çıkarıl
mış bu kânunun bugünkü şartlar içerisinde ih
tiyaçları karşılamadığı, birçok noksanlarının 
bulunduğu ve bu âfetler karşısında kanunda 
belli ve muhassas yetkilerin ve tahsisatın bulun
maması sebebiyle, icra mevkiinde bulunan Hü
kümetin ve yetkili idare âmirleri için yardım 
maihalinde, yardım sırasında veya felâket sı
rasında lâzımgelen tedbirleri almakta bâzı müş
külâtların meydana çıktığı görülmüştür. İşte, 
bu sebeplere mebnMir ki, âfet vukuunda âfet 
zedeye, vatana ve millete tam ve kâmil bir hiz-
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metin yerine getirilebilmesi için bu noksanları 
gidermek üzere, Saym İsmet İnönü'nün Baş
bakan bulunduğu C. H. P. iktidarı zamanında, 
9 . 7 . 1964 gününde' Başbakan olan İsmet İnö
nü'nün imzası ile bu kanun tasarısı hazırlanarak 
Yüce Meclise verilmiş ve dolayısiyle komisyon
larda müzakere mevzuu olmuştur. 

C. II. P. zamanında, kendi partimizin ve Hü
kümetin görüşü alınarak Yüce Meclise verilmiş 
bulunması sebebiyle, bugün C. H. P. nin grup 
sözcüsü olarak prensip itibariyle, huzurda mü
zakeresi yapılan bu kanunun üzerindeki görüş
lerimiz miisbe'Ltir. Birrn evvel ve çabuk olarak 
çıkarılmasını canü gönülden arzu etmekteyiz. 

Memleketin dört bir tarafında depremlerin, 
âfetlerin, sellerin olduğunu göz önüne alarak, 
yakında yapılacak mahallî seçimler ve Senato 
seçimleri sebebiyle Meclisin de tatile gireceğini 
düşünerek bu kanunun biran evvel ve süratle 
çıkarılmasını grup olarak şiddetle arzu ve te
menni ediyoruz. Bu sebeple kanun üzerimde faz
la miktarda bir görüşmede bulunmıyacağiz. 
Ancak maddelerin müzakeresi sırasında gerek
tiği takdirde görüşlerimizi arz ve ifadeye ça
lışacağız. 

Benden evvel konuşan sözcü arkadaşların da 
ifade ettikleri gibi, bu kanunun esasını iki hu
sus teşkil etmektedir, bunlardan birisi hasar 
tesbiti, diğeri ise, tesibit edilmiş olan hasar ile, 
hasar tesbitine yarıyacak usullerin muamelele
rini gösteren ve bâzı yetkileri ve işlemleri tâ
yin eden yönetmelik meselesidir. Yönetmeliğin 
yapılmasını kanun yetkili organlara ve bu işi 
de imar ve iskân Bakanlığına tanımıştır. 
Ümidederiz ki, ve güveniriz ki, Sayın 
imar ve iskân Bakanlığının yetkilileri ve 
Sayın Bakan da dâhil olmak üzere mem
lekette vukua gelen birçok depremlerin 
içerisinde, âfetlerin içerisinde haşır neşir oldu
lar, onlarla çalıştılar, uğraştılar, birçok yara
ları mahallinde ve yerinde sarmak için büyük 
gayretler sarfettiler. Bu gayretlerin doğduğu 
büyük tecrübelerin ışığı altında yönetmeliği 
en az kanun kadar bütün boşlukları doldura
bilecek, idareciyi, bakanlığın, genel müdürlü
ğün ve bütün yetkililerin hiçbir surette eli
ni - kolunu bağlamadan vatandaşa ve millete 
en uygun bir şekilde hizmet edebilecek şartla
rı havi ve muhtevi olarak çıkarabilecekleri 
inancını da taşımaktayım, 
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Yetkili fen elemanlarının, mühendislerin 
ve onların yanlarına alabileceği o bölgedeki 
kişilerin de marifetiyle tam ve kâmil bir ha
sar tesbiti imkânına da işaret etmek isterim. 
Doğu depreminde vukua gelen hasarların ağır
lığı, depremin o andaki teknik elemanların az
lığı sebebiyle bâzı yetkili olmıyan kişiler ta
rafından da hasarların yapıldığı, sonunda bü
yük sızlanmaların meydana geldiği Yüce Mec
lisin ve Yüce Mecliste görevli olan Deprem 
araştırma Komisyonunun ve Sayın Bakanlığın 
ileri gelenlerinin malûmudur. Bu cihetlerin bir 
kere daha aksaksız olarak yürütülmesi için ha
sar tesbiti hususunda lâzımgelen dikkat ve 
ihtimamın gösterileceği inancını taşımaktayım. 

Bâzı maddelere biraz daha vuzuh vermenin 
lüzumlu olduğuna inanıyoruz. Ancak sırası gel
diği zaman söz alıp bu husustaki görüşlerimizi 
ifade edeceğiz. 

Muhterem arkadaşlarımıza ifade etmeye lü
zum yoktur ki, kanunlar ihtiyaçlardan doğar, 
memleketimizde sık sık meydana,gelen dep
remler ve âfetler sebebiyle böyle bir kanunun 
biran evvel ve süratle çıkarılması ihtiyacı ken
disini göstermektedir. 

Bizim üzerinde durduğumuz en mühim ko
nulardan birisi, şahsan bir milletvekili olarak 
da Meclise bir kanun teklifinde bulunmuştum; 
âfetler sebebiyle yapılan bâzı yapıların maliyet 
fiyatının bilâhara bâzı sebepler dolayisiyle fi-
yatlarımn çok yüksek maliyete vardığı, vatan
daşın geçim şartları, ekonomik ve sosyal du
rumları bu binaların değerini ödemeye imkân 
vermediğinden bahsile bu miktarın geroği ha
linde % 50 ye indirilmesi için kanun teklifi-
mizdeki dileğimizin bu kanunun geçici 4 ncü 
maddesinde kabul edilmiş bulunması yerinde 
oldu. Bundan istifade edecek kimilerin hangi 
hallerde hangi şartlarda istifade edeceğinin 
de yönetmeliğe bırakılmış bulunmasını memnu
niyetle karşılamaktayım. 

Bir hâdiseyi ifade etmek isteriz : Meselâ Hı
nıs gibi hiçbir iş ve gücü olmıyan, ekonomik ve 
sosyal durumu bakımından son derece geri kal
mış bir ülkede 1959 depreminde yıkılan evle
rin inşaatı ancak birkaç ay evveline kadar ta
mamlanabilmiş ve bu inşaatların ilk başta 17 -
18 bin liraya çıkacağı tahmin edilmiş ve bu 
yolda taahhütte bulunulmuş olmasına rağmen, 
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maalesef inşaatın uzaması ve mütaaJhhitlerin 
bâzı sebeplerle artırıcı taleplerinin nazarı iti
bara alınması ile bu inşaatların maliyet be
dellerinin 45 bin liraya çıktığı ve aylık geliri 
50 lira olmıyan vatandaşın 45 bin lirayı öde-
yemiyecek güçte bulunduğu nazarı itibara alı
narak vâzıı kanunun, Yüce Meclisin ve Geçici 
Komisyonun da bu hususları nazarı itibara ala
rak bu indirimi kabul etmiş olması da ayrıca 
grubolarak büyük memnuniyetimizi muciboL 
maktadır. 

Bir sözcü arkadaşımızın ifade ettiği husu
sa kısaca değinmek isteriz. 

Bütün mesele, âfetler meydana geldikten 
sonra tedbir almak değil, bâzı ahvalde vatan
daşlar ve o yerin sakinleri ilgili bakanlığa mü
racaat ederek, «su taşkınının gelmesi muhte
meldir, kaya düşmesi muhtemeldir, toprak 
erozyonu muhtemeldir» demeleri karşısında bu 
kabîl yerlerde imar ve iskân Bakanlığının ve 
yetkilerinin, «âfet vukubulsun da ondan sonra 
gelelim» şeklimde bir ifade ve böyle bir düşün
cede bulunmamaları için, muhtemel âfet böl
gelerinde âfetin vukua gelmesinden önce bir 
fon ayrılarak bu kabîl yerlerin daha önceden 
görülerek, eleştirilerek lâzımgelen tedbirlerin 
zamanında alınmasının da çok lüzumlu olduğu 
kanısındayız. Bu bakımdan bu fonların teşkili 
ile ilgili olan kısım içerisinde bu hususun da 
nazarı itibara alınmasının lüzumlu olacağına 
inanıyoruz. 

Netice olarak bu kanunun biran evvel çı
karılmasının lüzumuna inanıyoruz. Kanılım 
muhtevası itibariyle çıkarılmasına da C. H. P. 
Giiipu olarak taraftarız. Biran evvel çıkarıl
ması için de lâzımgelen gayretimizi esirgemiye-
ceğiz. 

Grupum adına saygılarımı sunarım. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Tank Ziya Ekinci, T. i. P. Gru-
pu adına, buyurunuz. 

T. i. P. GRUPU ADINA TARIK ZİYA 
EKİNCİ (Diyarbakır) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; umumi hayata müessir âfetler 
dolayisiyle alınacak tedbirlerle yapılacak yar
dımlara dair Kanunun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesi ve buna bâzı maddeler eklenmesi hu
susundaki kanun tasarısı üzerinde grupumuzun 
görüşlerini arz edeceğim. 
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Malûmuâliriiz bu kanun tasarısı bundan ev
velki dönemde kanunlaşmış ve bilâhara diğer 
iki kanunla birlikte Cumhurbaşkanı Anayasa
nın kendisine verdiği yetkiye dayanarak bunu 
veto etmiştir, geçen yıl komisyonda görüşül
müş, komisyonca kabul edilerek Yüce Mec
lise gelinmiş ve Meclis gündemine intikal et
miştir. Fakat geçen seneki faaliyet süresince 
görüşülmesi imkânı olmadığı için bu yıl yeni
den komisyona intikal etmesi, yeniden görü
şülmesi zorunluğu 'hâsıl olmuştur ve komisyon
da görüşüldükten sonra bugün Yüce Meclisin 
huzuruna gelmiştir. Gerçekten kanım memle
ketimizde ışık sık görülen tabiî âfetlere karşı 
tedbirler 'almak ve bunları düzenli bir şekilde 
yerine getirmek için birçok ihtiyaçlara cevap 
veren ve ihtiyaçları karşılıyan bir muhtevada
dır. Bu sebepten dolayı bunun biran evvel ka
nunlaşmasında zaruret vardır. Kanunun veto 
edilmesini takibeden yıldan bugüne kalar ge
çen süre içinde, aşağı - yukarı iki yıllık müddet 
içinde, ülkemizde meydana gelen tabiî âfetler 
göz önüne getirilecek olursa bu kanunun yü
rürlükte olmasının ne kadar önemi olduğu ko
laylıkla anlaşılır ve kaldı ki Bakanlar Kurulu 
imar ve tskân Bakanlığının teklifine dayanarak 
bu kanunun muhtevasmdaki birçok hususları 
Bakanlar Kurulunun kararı ile uygulamak zo
runda kalmıştır. Bu sebepten dolayı bu kanun 
taraşının biran evvel kanunlaşması ve tatbik 
mevkiine konmasında zaruret vardır, diğer 
grup sözcüleri arkadaşlarımın bu konudaki gö
rüşlerine ve temennilerine aynan katılıyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım bu mâruzâtımdan 
sonra Türkiye İde âfetler konusunda önceden 
alınması lâzımgelen tedbirler için görüşlerimi 
arz etmek istiyorum. 

Bugün Türkiye tabiî âfetler bakımından ge
rek jeolojik yapısı, gerek coğrafi özellikleri, ge
rekse hava şartlan bakımından tabiî âfetlere en 
çok mâruz kalan ülkelerden birisidir. Bu itibar
la tabiî âfetlere karşı hazırlıklı olmamız ve ön
ceden tabiî âfetlere karşı her türlü tedbiri 
almamız iktiza eder. Tabiî âfetlere karşı tedbi
rin alınması keyfiyeti bir Devlet hizmetidir, top-
yekûn Devletin çeşitli hizmet dallarının koor-
dine bir şekilde çalışması el birliği ile çeşitli 
hizmet dallarının faaliyetini icabettiren konu
larda tedbir almasını gerektirir. Sadece îmar 
ve îskân Bakanlığının hizmet ve faaliyet saha

sına giren bir konu değildir. Bugün Türkiye je
olojik bakımdan bir deprem kuşağı ile çepeçevre 
ihata edilmiştir ve bu sebepten dolayı her yıl 
olmasa da iki üç yılda bir Türkiye'de önemi kü-
çümsenmiyecek çapta, vüsatte depremler olmak
tadır. Hele bu son iki yıl üst üste önemli büyük 
vüsatte depremler oldu ve milletçe bizi büyük 
teessürlere garketti. Bu itibarla Türkiye'nin je
olojik haritasının ince tetkiklerle hazırlanmış ol
ması ve deprem bölgelerinin tam mânasiyle ha
ritalarının çıkarılması gerekir. Evvelâ oturul
ması mümkün olmıyan, iskânı caiz olmıyan böl
gelerin tesbit edilmesi ve bu mıntakaların tah
liye edilmesi iktiza eder. Ondan sonra buna mü
cavir bölgelerde de depreme dayanıklı konut 
tipinin tesbit ve bu depreme dayanıklı konut 
tipinin inşa ettirilmesi suretiyle ancak bu şart
lar tahtında iskânına müsaade edilmesi halin
de Türkiye'de bu deprem felâketinin her yıl ve
ya üç - beş yılda bir can ve mal kaybına sebe
biyet verecek büyük tahribata meydan açmasına 
engel olunabilir. 

Bunun yanında diğer tabiî âfetler de küçüm-
senmiyecek nisbette her yıl bizi büyük teessürle
re garketmekte, gerek vatandaşları gerek hükü
meti, gerekse kamu oyunu yakından üzüntülere 
sevk etmektedir. Bu itibarla bunlar için de cid
dî tedbirler alınması ve plâna bağlanması lâzım
dır. 

Su taşkınları, su baskınları gibi meseleler ar
tık bu asırda kesin surette önlenmesi mümkün 
olan âfetlerdir. Bunları beklenmedik anda gelen 
ve önlenmesi mümkün olmıyan âfetler olarak 
mütalâa etmemiz mümkün değildir. Türkiye'nin 
bütün su yataklarının tetkik edilmesi, bunların 
önlerinde gerekiyorsa baraj yapılması veyahut 
da gerekiyorsa kanallandırılması gibi tedbirle
rin alınması ve Devlet Su işleri ile Hükümetin 
diğer bu konularla ilgili bakanlıkların ve mü
esseselerin elbirliği halinde bu konuda da ciddî 
tedbirler alması iktiza eder. Meselâ şu son gün
lerde meydana gelmiş olan su baskınları ve su 
taşmalarının yarattığı felâketler, yarattığı ıstı
raplar hâlâ hepimizin canlı olarak gözleri önün
dedir ve Ankara gibi Türkiye'nin baş şehrinde 
bir nevi hayatı felce uğratıcı sonuçlar doğur
muştur. Bu sebeple bu tabiî âfetlere karşı önce
den tedbir alınması ve bunun plâna bağlanarak 
kısa süre içinde neticelendirilmeşi için çok ciddî 
tedbirler alınması zorunludur. 
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Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'de bu su 
baskınları meselesi hava şartlan ile ilgili tabiî 
âfetlerin meydana gelmesinde Türlüye'nin ne
bat örtüsünün de son derece önemi vardır. Bu 
itibarla ormanlarımızın korunması, yeniden or-
manlandırma gibi faaliyetlere girmek de Hükü
metimizin, Devletimizin ciddiyetle üzerinde dur
ması lâzımgelen konulardan birisidir. Erozyo
nun önlenmesi ve su taşkınlarının bu şekilde ni
zam altına alınması, taşkınların önlenmesi müm
kün olmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, kaya kayması, çığ 
düşmesi gibi meselelerde de yine Türkiye'nin 
iklim özellikleri ve Türkiye'nin jeolojik yapısı 
göz önüne alındığı takdirde, bunların haritası 
yapılarak her yerde tesbit edilmesi ve tabiî bir 
günde yapılması mümkün olmadığına göre bir 
zaman içinde, bir plân çerçevesi içinde önlenme
si mümkündür. Bütün bu âfetlerin ciddî bir şe
kilde önlenmesi ve tekrarına mâni olucu tedbir
ler alındığı takdirde tmar ve îskân Bakanlığı
nın hayata müessir âfetlerin meydana gelişin
den sonra alacağı tedbirler son derece kolay ve 
rahatlıkla alınabilecek tedbirler durumuna ge
lir ve yük azalır. 

Bugün imar ve iskân Bakanlığı, Türkiye'
nin her köşesinde, hemen her saat başı meydana 
gelen bu tabiî âfetlerle uğraşmak, bunlar için 
tedbirler almakla bütün imkânını ve bütün ener
jisini israf etmek durumu ile karşı karşıyadır. 

Türkiye'nin şehirleşme konusu, Türkiye'nin 
bunun yanındaki çeşitli imar faaliyetleri âdeta 
bu son derece önemli, milletçe bizi teessürR sir
keden meseleler karşısında elbette ikinci plân
da kalmaktadır. O halde tmar ve iskân Bakan
lığının gerçek faaliyetlerinin önplâna gelebil
mesi, bu tabiî âfetlerin mehme emken azaltıl
ması ve asgari hadde indirilmesi için Devletçe 
bütün Devlet müesseselerinin elbirliği halinde 
plâna bağlı, koordine tedbirler almasiyle ger
çekleştirilebilir. 

Muhterem arkadaşlarım, âfetleri takiben 
alınan tedbirler meyanında yapılan bâzı tasar
ruflara ilişkin birkaç müşahademi arz etmek 
istiyorum : Bunlardan bilhassa; depremden son
ra veyahut da kaya kayması ihtimali olan yer
lerde veya su baskınından sonra ya önleyici 
olarak veyahut da bu tabiî âfetlerden sonra va
tandaşların iskânı için yapılmış olan binaların 
o bölgede yaşıyan vatandaşların ihtiyacına ce

vap verecek nitelikte olmayışıdır. Denebilir M, 
âfetin âni olarak gelmesi, büyük ıstıraplar 
doğurması, vatandaşın kısa zaamnda iskânı gibi 
bir mesele karşısında - elbette süratle iskânı 
mevzuubalısolduğuna göre- birçok ihtiyaçlara 
cevap vermiyecek geçici konutlar yapılabilir. 
Mevzııubahsetmek istediğimiz bu değildir, 
rnevzuubahsetmek istediğimiz; daimî iskân mese
lesi, daimî iskân için kullanılan konutlardır ve 
hele bilhassa âfetin muhtemel olduğu ahvalde 
yapılmış olan binaların mutlaka o bölge sakin
lerinin ihtiyacına cevap verebilecek nitelikte ol
ması şarttır. 

Bir örnek arz etmek istiyorum : 
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde kaya kayması 

tehlikesine mâruz olan bir mahallenin tahliyesi
ne karar verildi ve o mahalle, gerçekten tahli
yesi gereken bir bölgede bir arazi üzerinde bu
lunuyordu. Mahalle, tahliye edildikten sonra 
şehrin aşağısında bir ovada yerleştirildi ve ora
da yapılmış olan binalar hiç de o bölgedeki va
tandaşların yaşayışı ile, hayat şartları ile, iş
leri ile kabili telif olmıyan bir vasıfta idi. 

Bir defa binalar son derece küçük ve yeter
sizdi; ikincisi, o bölgede yaşıyan vatandaşlar 
hayvancılıkla iştigal eden vatandaşlardı. Kendi
sini ve ailesini barındıracak evsafta olmıyan 
bu binaya hayvanlarını yerleştirmek imkânla
rından yoksun kaldı. Bu itibarla vatandaş 
için bu binalara gitmek âdeta bir büyük müş
külât arz etti ve büyük şikâyet konusu oldu. 
Mesleklerini terk etmek gibi, hayvan besleme
mek gibi bir durumla karşı karşıya geldiler ve 
çoğu da, bu binalara gitmekten sarfınazar ede
rek, bunların başkalarına intikal etmesine, me
murlara kiraya verilmesine Adeta müsamaha 
gösterdiler. 

Bu itibarla âfetleri takibeden devrede veya
hut da âfetlerin vukuu muhtemel olan ahvalde 
daimî iskân için yapılan binalar Türkiye'de tek 
tip bina olması ve yapılan bir projenin behema-
hal her yerde uygulanması gibi bir görüş Tür
kiye'nin gerçeklerine uygun görüş değildir. 
Her belgede yaşıyan vatandaşın hayat şartları, 
o vatandaşın aile nüfusu, (bizde çoğu kez bir 
aile 15 - 20 fertten müteşekkildir ve bunlar 
bir arada otururlar, bir arada beraberce otur
mayı icap haline getirmişlerdir.) bu ihtiyaçlara 
cevap verecek, hayvanlarını barındıracak, ken-
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di işlerine cevap verecek nitelikte olması zorım-
luğu vardır. İmar ve İskân Bakanlığının bu 
konuda hazırlıyacağı yönetmelikte veya tesbit 
edeceği projelerde memleketin bu ihtiyaçlarını, 
vatandaşın bu ihtiyaçlarını gözeterek tedbir 
almasında yarar olduğu kanısındayız. 

Muhterem arkadaşlarım, görüşülmekte olan 
kanunun getirmiş olduğu hususlar; genel hayata 
etkenliği mevzuubahsolan âfetlerin ne olduğunu 
tarif eden ve bunu tesbit eden yönetmelikle 
ilişkin maddeler, ayrıca âcil yardımı sağlayıcı 
tedbirler ve bir de âfet esnasında süratle yar
dımı sağlıyabilmek için bir yardım fonu tesisini 
öngören maddesi, idare âmirlerine süratle fay
dalı olabilmek için mahallin bütün imkânlarını 
hiçbir mümanaata mâruz kalmadan kullanabi
lecek yetkinin verilmesi ve böyle bir yetki ile 
teçhiz edilmesi keyfiyeti, kadastro idlerinin ra
hatlıkla yürütülebilmesi, kıymet belgelerinin dü
zenlenmesi ve bilâhara bu kıymet belgelerinin 
tasarruf edilmesine imkân sağlayıcı maddeler, 
arsaların afetzede vatandaşlara intikalini ön
görecek tedbirler, bir de daha evvel borçlandır
mak suretiyle mesken sahibi olan vatandaşların 
yıllardan beri devam eden ödeme güçlükleri göz 
önüne alınmak suretiyle bu vatandaşların ko
laylıkla borçlarını ödiyebilecek bir imkânın sağ
lanmasıdır ki, bu son derece gerçekçi bir tek
liftir ve bizzat müşahede ettiğimiz birçok yerler
de vatandaşlar büyük maliyetle ortaya konmuş 
olan binaların ücretlerini ödemek ve borç tak
sitlerini ödemek imkânlarından yoksundurlar. 
Bu itibarla Bakanlığın, yüzde 50 ye kadar bir 
indirim yapma yetkisine sahibolması ve bu 
konuda bir yönetmelik ypama imkânına ka
vuşmuş olması gerçekten isabetli olmuştur. Yal
nız bu tasarrufun, yani yüzde 50 ye kadar in
dirimin yapılabilmesi keyfiyetinin çok isabetli 
kullanılması, gerçek istihkak sahiplerinin tesbit 
edilerek, gerçek ihtiyaç sahiplerinin borçlarının 
tenzil edilmesi keyfiyeti üzerinde hassasiyetle 
durulması önemlidir ve yönetmelik de; bütün 
açık kapıları kapayacak şekilde bir genişlikte, 
bir muhtevada olması zorunludur kanısında
yız. 

Tasarıda üzerinde durmak istediğim diğer 
bir husus da; Komisyonun getirmiş olduğu 
6 ncı ek maddedir. Bu 6 ncı ek madde; 33 ncü 
maddeye göre tesis olunan fondan yapılacak 
harcamaların, 832 sayılı Sayıştay Kanunu hü

kümlerine tabi olmamasını öngörmektedir ve 
buna gerekçe olarak da; süratle tedbir almak, 
süratle vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak, 
barınmalarını sağlamak, her türlü dertlerine ça
re bulacak tedbir için rahatlıkla karar verebi
lecek bir inisiyatife sahibolmak için bu getiril
miştir, deniyor. Gerçi Sayıştay Kanunu, bu 
fonun Sayıştayın murakabesine tabi olmasına 
engel olan maddesini bizzat kaldırmak suretiy
le, bunun Sayıştayın kontroluna tabi olması ge
rektiğini ortaya koymuştur. Esasen Hükümet 
getirmiş olduğu tasarıda da bunu öngörmemek
tedir. Kaldı ki, Sayıştayın kontroluna tabi ol
ması hiçbir zaman böyle süratli tedbir almayı, 
Bakanlığın âcil ihtiyaçlara cevap verecek tasar
ruflarda bulunmasını engelliyecek değildir. Alı
nan bütün tedbirlerden sonra yine Sayıştayın 
vizesinden geçebilir. Sayıştayın vizesi alınma
dan böyle bir tasarrufun yapılmasına engel 
olan bir durum mevzuubahsdeğildir. Eğer Sa
yıştay Kanununda böyle bir husus varsa, buna; 
«Ancak tasarruftan sonra vize alınır» tarzında 
bir madde eklenebilir, ama, büsbütün Sayışta
yın kontrolundan çıkarılmasının uygun olmadı
ğı kanısındayız. Maddeler geldikçe maddeler 
üzerindeki görüşümüzü arz edeceğiz. Özellikle 
bu maddenin de, Sayıştay Kanununun esprisi 
içinde düzeltilmesini de talebedeceğiz. Saygı
lar sunarız. 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına Sa
yın Feyyaz Koksal, buyurunuz... 

ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA FEY
YAZ KOKSAL (Kayseri) — Sayan Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; 

Umumi hayata müessir âfetler dolayısiyle 
alınacak tedbirlerle, yapılacak yardımlara da
ir 15 . 5 . 1950 gün ve 7269 sayılı Kanun tasa
rısı üzerinde görüşlerimi arz etmek üzere A. P. 
Grupu adına huzurunuzdayım. 

Muhterem arkadaşlarım, 1967 Adapazarı zel
zelesi dolayısiyle Sayın Reşit Ülker'in Meclis 
Araştırması önergesi ile ilgili olarak yine A. 
P. Grupu adına sözcü idim. O zaman iki hususu 
tesbit etmiştik. Birincisi; biran evvel yönetme
liğin çıkarılması zaruretine inandığımızı Ada
let Partisi grupu adıma ifade etmiştik, âfetlerle 
ilgili ve bilhassa zelzele yönetmeliğinin biran 
evvel çıkarılması, üçüncü madde gereğince za
ruridir demiştik. Şu anda tesbit etmiş bulunu-
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yoruz ki, Hükümetimiz bu yönetmeliği çıkar
mış ve yürürlüktedir. 

Diğer bir mevzu da kanunun meclisler tara-
fnıdan biran evvel tedvini idi. Bu da yüksek oy
larınızla ve mümkün mertebe süratli bir görüş
meyle nihayet bulacaktır ve kanun yeniden ted
vin edilmiş olacaktır. 1959 daki kanun biraz 
tatbikat gördükten sonra 1964 te yenilenmesi 
için teklif yaplımaş. 1964 le 1966 arasında, bil
hassa 1966 da Reisicumhur tarafından Senato 
ve Millet Meclisi olarak aramızdaki bir ihtilâf 
yüzünden Reisicumhurumuz tarafından veto 
edilmişti. Kanun şimdi tekrar Hükümetimiz 
tarafından ele alınmış, 4 senelik tatbikata 4 
senelik bir daha tatbikat, 1959 dan 1968 e ka
dar olan bütün tatbikatta görülen aksaklık
lar ve yapılması zaruri işlemler nazarı itibara 
ahnarak kanun gayet olgun bir şekle getiril
miştir. Elbette bu kanunlar ilim metoduyle ve 
yapılacak tatbikatla birlikte yeniden düzenle
nir, maddeler değişir. Fakat en mühim husus 
şudur ki, bu 7269 sayılı Kanun Umumi Hayata 
Müessir Afetler Kanunu halinde iken bugün yal
nız başına bütün âfetleri kapsıyan bir kanun 
vaziyetine gelmiştir, bütün âfetleri kapsaya
caktır. Bilhassa köylerimizi alâkadar eden 
umumi hayata müessir olmıyacak gibi telâkki 
edilebilecek küçük bir köy için çok büyük olan 
âfetler dahi buraya girmiştir. Bu hususu belirt
mek zarureti vardır. 

Bir köy, jeolojik bakımdan kayan bir top
rakta oturduğu, meskûn olduğu nazarı itibara 
alınan bir köy için bu kanun bir şeyler getir
miştir. Kaya düşecek olan bir iki evi zarardide 
olacak olan köyün, bir iki hanesi için bu kanun 
getirilmiştir ve tatbikat görecektir. Şu halde 
kanunu yalnız umumi hayata müessir âfetler do-
layısiyle bir kanun gibi nazarı itibara al
mak değil, bütün âfetleri kapsıyacak ve hattâ 
bir yağmur yağdığı zaman kötü inşa edildiği 
için eski inşaata ait bir köy evini eritirse çok 
şiddetli bir yağmur dahi nazara itibara alın
mıştır. 

Şu şekilde kanun gayet güzel olarak ted
vin edilmiştir, kanunumuz biran evvel sizlerin 
de yardiimlariyle elbette tashih görerek, daha 
iyi bir şekil alacaktır, Yüce Meclis1 bu husus
ta yardımcı olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, mühim olan hu
sus âfetler meselesinde âfet gelmeden evvel 

yer sarsıntısına mukavim bina yapmak, su 
baskınlarını daha evvel suyun aktığı dereleri 
bir rejim altına, bir nizam altına almak;yer 
kayması olacak yerleri daha evvelden tesbit ede
rek - jeoloji bugün ilerlemiştir, bu ilmî metot
larla yapılabilecek kabiliyettedir - köylerimizi 
J-aliı?, ba^ka; yerlere nakletmek; kaya düşmesini 
cnliyecek yerleri tesbit etmek; yangın felâketi
ne dahi tedbir alabilmek; çağı nazari itibara al
mak imkân dahilindedir. Fakat elbette bu bir 
maddi imkâna da bağlı olduğu için bunu sıra
lamak mecburiyeti de vardır. 

Şu anda bütün memeleketimiz bir sel felâ
ketine mâruz olabileceği bir durum mevcut 
iken Adana'dan, Menderes'ten, Gediz'den Bur
sa ovasından hiçbir şey işitilmiyor. Bütün bun* 
lar 10 - 15 sene içerisinde yapılan barajlar ne
ticesidir. Bunu, tesbit etmek zarureti vardır. Bu 
barajlardır ki bu nehirleri, oraya akan suları 
bir felâket olmaktan kurtarmıştır. 

Yapılacak iş, biran evvel bütün sularımızın 
bilhassa selle ilgili olan yan derelerin, bütün 
derelerin, ırmaklarımızın regüle edilmesi ve ni
zam altına alınmasıdır. Bu hususta elbette imar 
ve iskân Bakanlığımız bir koordinatör bakan
lık olarak çalışıp ve sel gelen yerleri, muayyen 
yerleri de tesbit eder - nasıl zelzele bölgeleri 
daha önceden tesbit edilebiliyorsa - sel gelen 
yerlerde tesbit edilir Devlet Su işleri Umum 
Müdürlüğüyle, Enerji Bakanlığiyle bir teşriki 
mesai, haline gelinirse bu felâketler bir gün el
bette azalacak ve netice itibariyle koordina
tör bakanlık olmak zarureti de hissedilecek
tir. Âfetler hususunda koordinatör bakanlık 
rolü de oynanacaktır. 

Esasen 7116 sayılı Kanunla imar ve iskân 
Bakanlığı kurulduğu zaman ilk iş, büyük iş ola
rak kendilerine Bayındırlık Bakanlığından 
7269 sayılı Kanunla âfetlerle ilgili, olan kısım 
ayrılmış ve sanki bakanlık bir âfetler bakan
lığı haline getirilmiştir'. Bu hususa verilen ehem
miyet de maddelerde gayet sarih bir şekilde 
ifade edilmiştir. 8 senelik tecrübe ile, bilhas
sa son senelerin tecrübeleriyle iki ek madde
nin ilâvesi beni hakikaten memnun etmiştir, 
Adalet Partisi Grupu adına müteşekkiriz, ilgi
liler bu hususu gayet güzel tedvin etmişlerdir. 

Ek madde 5 le âcil yardım işleri, uygula
manın gerektirdiği hazırlık çalışmaları ve uy
gulamada inşaat çalışmaları diye üç grupta 
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toplanarak bu işlere ehemmiyet verilmesi yep
yeni bir hizmet anlayışının ifadeesidir. Bütün 
imkânlardan faydalanma zarureti de gayet 
bedihi iken elbette koordinatör bakanlık ola
rak icabında büyük felâketler olduğu zaman, 
Allah saklasın, bakanlığın teknik elemanları ve
yahut bakanlığın imkânları kâfi gelmediği za
man diğer bütün bakanlıklardan ve bütün mem
leketimizi seferber ederek biran evvel afetzede
nin yardımına koşmak imkânı bu maddeyle de 
imkân dâhiline girecektir. 

Diğer bir husus da, elbette madde geldiği za
man görüşülecek, bilhassa âcil tedbirlere ve 
yardımlara ilişkin harcamalar yapılabilmesi 
için evvelâ birçok formaliteleri ortadan kaldı
ran bir hüküm, gelmektedir ki. formalite de or
tadan kalkıyor ve bu şekilde âcil tedbirler ve 
yardımlarla ilişkin harcamalar yapılabilmek
tedir. Birkaç gün evvel radyolardan dinledik, 
gerçi idari, tedbirlerle de bu husus imkân dâhi
linde ise de elbette kanuni hükümle gayet gü
zel bir şekilde tedvin edilecek maddeyle bu hu
sus daha sarih bir şekle girer ve fonu da mev
cut olur, biran evvel afetzedenin yardımına koş
mak bütün milletimizin olduğu gibi elbette par
timizin de vazifesidir, Hükümetimiz bunu ya
pacak kudrettedir. 

Adalet Partisi Grupu adına hepinizi saygiyle 
selâmlarım. 

Teşekkür ederim. (Soldan alkışlar) 
BAŞKAN — Y. T. P. Grupu adına Sayan Ni

hat Diler, buyurun. 
Açık oylamada oylarını kullanmayan arka

daşlarımız lütfen oylarını kullansınlar. 
Y. T. P. GRUPU ADINA NİHAT DİLER 

(Erzurum) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; 6269 sayılı Tabiî Âfetler Kanununun de
ğiştirilmesi hususunda bir teklif olmuş, bu tek
lif Yüce Meclislerde görüşüldükten sonra Cum
hurbaşkanının veto etmesi üzerine tekrar Yüce 
Meclise gelmiş bulunmaktadır. 

Şeklî sebeple Sayın Cumhurbaşkanı tarafın
dan tekrar Yüce Meclise çevrilen bu kanunun 
yeniden görüşülmesi bir bakıma büyük bir ta
lih eseri olmuştur. Çünkü daha evvelce çıkarıl
mış olan 7269 sayılı Kanunun hükümleri her ne 
kadar yeni bir anlayış içinde yeniden tanzim 
edilmiş ise de, yine bizim arzu ettiğimiz istikâ
mette değiştirilmediği için, vetosu bir talih ese
ri olmuştur. 

Sayın milletvekilleri, memleketimiz maale
sef bir âfetler diyara vaziyetindedir. Allah tek
rarından korusun, biribirinin peşine sel ve zel
zele felâketleri birbirini takibetmekte ve olmak
tadır. Bu durum karşısında, umumiyet itibariy
le mevcut ve meri veya değiştirilmesi lâzımge-
len hükümler çerçevesi içinde bakanların ini
siyatifi hâkim olmaktadır. Yani bakanlar eğer 
görüşleri kuvvetli, enerjik, meselelere kendi ze
kâ ve kabiliyetleri, ile hal çaresi bulacak durum
da kimseler olursa, bu takdirde âfete mâruz ka
lan kimselerin ıstırapları süratle giderilebilir. 
Eğer Sayın bakanlar bu enerjiden mahrum olur
larsa, âfete mâruz kalan kimseler kendi kader
lerine terkedilmiş olur. Bunun neticesinde de 
kanunun müeyyideleri olduğu gibi tatbik edile
mez. 

Sayın milletvekilleri, biz bir plânlı devreye 
girmiş bulunmaktayız. Meselelerimizi ilmin pro
vizyon, önceden görüş ölçülerine göre hareket 
etmek suretiyle çözmek durumu ile karsa kar
şıya bulunmaktayız. Fakat maalesef ilmin ica-
bettirdiği teknik tedbirler bu tasarının metin
lerinde mevcut değildir. Yani bir plânlı yolda 
hareket edilmek suretiyle vatandaşların, yalnız 
Sayın bakanların kendi enerjileri ve inisiyatif 
ve tutumlara ile değil, aynı zamanda kanunda 
öngörülmüş birtakım tedbirlerin gerektirdiği 
şekilde objektif esaslara dayanmak suretiyle 
felâkete uğrıyan vatandaşların ıstıraplarını gi
dermek bahis mevzudur. Onun için Yeni Türki
ye Partisi olarak, her şeyden evvel bugüne ka
dar mevcut ve meydana gelmiş olan âfetlerin 
durumu nazarı dikkate alınarak, âfetlerin mey
dana getirdiği tahribatı, vatandaşım üzerinde 
bıraktığı tesiri izale etmek için bir plânın tat
bik edilmesi bahis mevzuudur düşüncesindeyiz. 

Daha evvel bu mevzuda bir Meclis araştırması 
Önergesi verilmişti. Bu Meclis araştırması öner
gesini bendeniz gayet dikkatle takibettim. Sayın 
ilgili Bakan bu mevzuda izahat verirken dediler 
ki, «Biz Hükümet olarak, âfet meydana geldiği 
vakit ancak tedbirini alan bir Hükümet de
ğil, âfetlerin daha evvelden meydana gelmeme* 
si için veya geldikten sonra birtakım prensip
ler ortaya koyup, bir plânlı tatbikatla süratli 
şekilde afetzedelerin ıstıraplarını giderip, ha
yata intibaklarını sağlamak yolunda bir teşeb
büse girmiş vaziyetteyiz.» ve bunun için de 
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Bakanlıkta bir teşkilât kurmuş vaziyetteyiz» di
ye beyanda bulundular, bunun izahını da kanu
nun görüşülmesi sırasında yapacaklarını ifade 
ettiler. Şimdi, bu kanun tasarısı acaba,, mevcut 
tasarı Sayın Bakanın bir genel görüşme sırasın
da ifade ettiği gibi, meydana gelmiş olan âfet
ler silsilesi içinde, bunlardan ilham almak su
retiyle bütün mahzurları bertaraf edici plânlı 
görüşe uygun bir tasarı mıdır, değil midir; Bu 
tasarıda Sayın Bakanın ifade etmiş olduğu gö
rüşe yer verilmiş midir, verilmemiş midir, bu
nu Sayın Bakanın açıklaması lüzumuna kaani-
yiz. 

Sayın milletvekilleri, daha evvel bu kanun 
tasarıs;'. müzakere edilirken, biribirinin peşine zel
zele veyahut sel felâketine mâruz kalan vatan
daşlar olmuştur. Bunlara, kendi evini yapana 
yardım metodu içinde yardım yapılmıştır. Fa
kat her defasında bu vatandaşların evleri yı
kılmış, ödeme güçleri kaybolmuştur. Şimdi bu 
vatandaşların evvelce mâruz kalmış mütead
dit felâketlerden dolayı Hükümetin yapmış ol
duğu yardamı ödememe halini nazarı dikkate al
mak lâzımdır. Bunlar ödeme güçlerini kay
betmişlerdir. Eğer bunlara eski felâketlerden 
dolay, yapılmış yardımları, tekrar borçlu ola
rak nazarı dikkate alıp bir borçlu vaziyetinde 
takibetme cihetine gidilirse, bu takdirde bu 
vatandaşlar kendi borçlarına ödiyemiyecekler-
dir, çünkü ödeme güçlerini tamamen kaybetmiş 
vaziyettedirler. O sebepten dolaya Devlet bunu 
tahsile giderse, Hükümet bunu tahsile giderse, 
tahsili için sarfettiği masraflar Hükümetin yanı
na kâr kalacaktır. Acaba Sayın Hükümetin böy
le mütaaddit defalar felâkete mâruz kalmış olan 
vatandaşların ödeme güçleri nazarı dikkate alı
narak, bunların evvelki felâketlerden dolayı 
mevcudolan borçlarının terkin edilmesi yolun
da kanaatleri nedir? Sayın Bakanın bu husus
taki görüşlerini de Yeni Türkiye Partisi olarak 
öğrenmek durumu ile karşı karşıya bulunmak
tayız. Esasen 7269 sayılı Kanunun, muhtelif 
yönlerden Yeni Türkiye Partisi olarak değişik
liğe tabi tutulmasının zaruretine inanmakta
yız; ve her madde üzerinde teker teker kendi 
görüşlerimizi, maddelerin müzakeresi sırasın
da ortaya koyacağız. Yalnız Yeni Türkiye Par
tisi olarak deminden beri arz ettiğim hususla
rım Sayın Bakan tarafından açıklanmasının 
lüzumuna kaaniiz. 

I Mâruzâtım bundan ibarettir. Yüce Meclisi 
saygılarımla selâmlarım. 

HASAN LÂTİF SARIYÜCE (Çorum) — 
Millet Partisi Grupu adına söz istiyorum, ikin
ci defa.. 

BAŞKAN — Peki efendim, yazıyorum. 
Muhterem arkadaşlarım rapor üzerinde gö

rüşmenin yeterli bulunduğuna dair bir önerge 
gelmiştir. Önergeyi okutuyorum. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUSTAFA 
KEMAL YILMAZ (Ankara) — Bir hususun tes-
biti için söz istiyorum. Cumhuriyet Halk Parti
si Grupu adına bir arkadaşımız bâzı beyanlar
da bulundu, onun için... 

BAŞKAN — Peki efendim, yeterlik önergesi 
kabul edilmezse zatiâliniz konuşursunuz. 

Sayın Başkanlığa 
Konu üzerinde yeteri derecede görüşülmüş

tür. Müzakerelerin yeterliğine karar verilmesi
ni arz ve teklif ederim. 

Aydan 
Nahit Menteşe 

BAŞKAN — Rapor üzerinde Sayın Adnan 
Şenyurt, Sayın Hilmi işgüzar, Sayın Gıyaset-
tin Karaca, Sayın Feyyaz Koksal, Sayın Tarak 
Ziya Ekinci ve Sayın Nihat Diler konuşmuş bu
lunmaktadırlar. Söz sırasında Millet Partisi 
Grupu adana Sayın Hasan Lâtif Sarıyüce, grup 
adına bulunmaktadır. Şahısları adına söz alan 
arkadaşlarımız ise Sayın Reşit Ülker, Sayın 
Ali. Rıza Uzuner, Sayın Abdübâri Akdoğan ve 
Sayın Muslihittin Gürer'dir. 

Buyurun Sayın Uzuner, yeterlik önergesi
nin aleyhinde. 

ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlar, müzakeresini 
yaptığımız kanun tasarısı dört yıllık bir gecik
meden sonra tekrar görüşme imkânını bulduğu
muz bir tasarıdır. Bu dört yıl içinde Geçici Ko
misyon, Cumhurbaşkanımızın vetosundan son
ra kanunda bâzı değişiklikler yapmak ihtiyacı
nı duymuştur, ilk Hükümet tasarısı ile Geçici 
Komisyonun yaptağı değişiklikler arasında ih
tiyaçtan doğma bâzı farklar meydana gelmiş
tir. Bu, hâdiselerin verdiği tecrübeden mül
hem olarak, zaman içinde haklı bir gelişmeye 
imkân veren bir tasarruf şeklidir. Şimdi kanu
nun tümü üzerinde, müsaade buyurursanız, ge-
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nel olarak: görüşlerimizi biraz daha açık ve ko- I 
nunun önemi ile ahenkli olarak ortaya koy
mak imkânına bulalım. Her şeyden evvel kanu
nun adından da anlaşılıyor ki, umumi hayata 
müessir âfetleri kapsıyacak bir kanun, bu ana-
prosedür şeklinden de, tertip şeklinden de an
lıyoruz ki, tedbir getiren yani âfetleri önliye-
cek, onların zararlarını asgariye indirecek bir
çok hükümlerden yoksun bulunmaktadır. 

Koordinasyndan bahsedilmektedir. Bu koor
dinasyonun ne şekilde yapılacağına dair hüküm
ler noksandır. Lütfediniz de bu konuda grup 
adına konuşma yapan arkadaşlarımızın da ge
nel olarak değindiği, fakat tafsilen izah etmek 
imkânım bulamadıkları, belki maddeler üzerin
de teklifler yapılabilir ama, her şeyden evvel 
umumi hayata müessir âfetlerden nasıl korun
mak lâzımdır, bu tertip tarzında da başlıklar
da da böyle bir tetkikte kolaylıkla bunu gör
mek mümkün olmuyor, maddeler arasında da 
daha ziyade âfetten sonra alınacak tedbirlere 
yer verilmektedir. 

Oysa ki konuşan arkadaşlarımız âfetlerin 
doğmaması için alınması lâzımgelen tedbirlere 
beyanlarında ağırlık vermişlerdir. Demek ki, 
bu ağırlığa rağmen kanunda, bu önemli konu
yu. kapsıyacak, içine alacak ve birçok bakanlık
ları. da ilgilendirmesi gereken konular yer al
mış bulunmaktadır. Eğer imkân lütfederseniz, 
dört yıllık bir gecikme ile âdeta âfete mâruz 
kalmış olan bu kanun tasarısının tümü üzerinde 
memleket gerçeklerinden hareket ederek alın
ması. lâzımgelen radikal tedbirleri tafsilen ge
nel olarak belirtmek imkânını bulalım ve bu 
kanunu milletçe ıstırap çektiğimiz şu devrede 
felâketzedelerin hizmetine sunalım. 

Lütfediniz kanun teklifi üzerinde yeterlik 
önergesini reddediniz, bu konuda bizlerin de, di
ğer1 değerli söz alan arkadaşlarımızın da bâzı gö
rüşleri olacaktır. 

Teşekkür ederim saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini Yüce Mec
lisin oyuna sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Yeterlik önergesi kabul edilmiş
tir. 

Maddelere geçilmesi hususunu oyunuza su
nuyorum: Kabul edenler... etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. j 

— 262 

18 . 3 . 1968 O : 2 

ivedilikle görüşülmesi hususunu oyunuza su
nuyorum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. Maddeleri okutuyorum: , 

Umumi hayata müessir âfetler dolayısiyle alına
cak tedbirlerle yapılacak yardımlara dair 
15 . 5 . 1959 gün ve 7269 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 

maddeler eklenmesi hakkında Kanun 
Madde 1. — Umumi hayata müessir âfetler 

dolayısiyle alınacak terbirlerle yapılacak yar
dımlara dair olan 15 . 5 .1959 gün ve 72CO sayı
lı Kanunun 1, 2, 3, 4, 6, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 36, 39, 40, 42, 43, 
ve geçici 6 ve 7 nçi maddeleri aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Genel hükümler 
Madde 1. — Deprem (yer sarsıntısı), yan

gın, su baskını, yer kayması, kaya düşmesi, çığ 
ve benzeri âfetlerde; yapıları ve kamu tesisleri 
genel hayata etkili olacak derecede zarar gören 
veya görmesi muhtemel olan yerlerde alınacak 
tedbirlerle yapılacak yardımlar hakkında bu ka
nun hükümleri uygulanır. 

Âfete uğrıyan meskûn yerlerin büyüklüğü o 
yerin tamamında veya bir kesiminde yıkılan, 
oturulmaz hale gelen bina sayısı, zarar gören 
yapı ve tesislerin genel hayata etki derecesi, ma
hallin ekonomik ve sosyal özellikleri, zararın ka
mu oyundaki tepkisi, normal hayat düzeninde
ki aksamalar ve benzeri hususlar göz önünde tu
tulmak suretiyle âfetlerin genel hayata etkilili
ğine ilişkin temel kurallar, içişleri ve Maliye 
bakanlıklarının mütalâaları da alınarak imar ve 
iskân Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetme
likle belirtilir. 

Yukrda yazılı âfetlerin meydana gelmesinde 
veya muhtemel olması halinde zararın o yerin 
genel hayatına etkili olup olmadığına, yönetme
lik esasları gereğince, imar ve İskân Bakanlığı 
tarafından karar verilir. 

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

BAŞKAN — Birinci madde üzerinde söz al
mış bulunar, arkadaşlarımı okuyorum: Sayın 
Reşit Ülker-, Sayın Muslihittin Gürer, Sayın Ab-
dülbâri Akdoğan, Sayın Hamdi Orhon, Sayın 
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Boz. Maddeler üzerinde görüşmelerin beşer da
kika ile kayıtlanması hakkında önergeler var
dır, önergeleri okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Kanun tasarısının tümü üzerinde geniş gö

rüşmeler yapıldığından maddeler üzerindeki gö
rüşmelerin beşer dakika ile sınırlandırılmasını 
arz ve teklif ederim. 

Aydın 
Reşat özarda 

Sayın Başkanlığa 
Âfetler kanunu tasanısının maddeleri üze

rindeki müzakerelerin beşer dakika ile tahdidi
ni arz ve teklif ederim. 

Aydın 
Nahit Menteşe 

BAŞKAN — Önergeler aynı mahiyettedir, 
oyunuza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeler üzerindeki görüşmeler beşer da
kika ile kayıtlanmıştır. 

Buyurun Reşit Ülker. Yok. 

Buyurun Sayın Muslihittin Gürer. 
MUSLİHİDDİN GÜRER (Sakarya) — Muh

terem Başkan muhterem arkadaşlarım, hakika
ten büyük özlem içinde bulunduğumuz ve Tür
kiye'nin esasen jeolojik durumu itibariyle bü
yük âfetlere duçar gözüken bir durumda olma
sı neticesinde birinci madde üzerindeki görüş
lerimi huzurunuza arz etmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, birinci maddede 
gösterilmiş bulunan Maliye Vekâleti ve içişleri 
Vekâletiyle beraber imar iskân Vekâletinin 
bu âfetler hakkında bir an evvel yönetmelik ha
zırlamak suretiyle bunu en iyi şekilde organize 
etmesinde büyük faydalar olduğu bir gerçek
tir. Bugüne kadar yapılmış olan tatbikatta ha
kikaten memleketimizde olmuş olan âfetlerin 
iyi bir şekilde önlenebilmesi, ancak o vekâleti 
deruhde etmiş olan arkadaşlarımızın büyük ini
siyatifleri neticesinde olmuştur ve bugün zelzele 
görmüş bir vilâyetin temsilcisi olarak zelzele 
anından bundan evvelki kanuna göre tatbikat 
yapılmış olsaydı, Sakarya'da bugün hakikaten 
daha büyük gedikler hâsıl olacak ve komşuları
mızın ihtiyaçları yerinde karşılanamayacak bir 
durumda idi. Ama şimdi yeni kanunla organize 
edilecek olan «yönetmelik kurulması» tabirini 

esasen mevcut vekâlet ve onun başındaki değer
li vekili inisiyatifini kullanmak suretiyle bu 
hükmü kendilerinde olmadığı halde, şimdi ve
receğimiz kanunla inisiyatiflerini kullanarak 
tatbik etmişler ve âfetin nisbeten ucuz bir şe
kilde geçirtilmesini sağlamış bulunmaktadırlar, 

Binaenaleyh, temennimiz odur ki, yönetmeli
ğin bir an evvel hazırlanması suretiyle, Türlü
ye'nin jeolojik durumu nazarı itibara alınarak 
bu yönetmeliğin büyük ihtiyacı karşılıyacak 
kanaatindeyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, bilhassa zelzele ol
duğu zaman, bir idari organizasyon memleketi
mizde büyük yer işgal etmektedir. Tatbikatta 
müşahade ettiğim şudur ki, bu 1 nci maddenin 
son fıkrasında - bunu sarahaten getirmiş bu
lunduklarından şahsan bahtiyarım - diyorki, 
«Âfetin meydana gelmesi halinde, bu kanun 
gereğince alınması lâzım gelen âcil tedbirleri 
o yerin velisi alacaktır.» Halbuki, tatbikatta 
gördük ki muhterem arkadaşlarım, bu imar 
ve iskân Vekâleti ile vali arasında, yani bir 
nevi içişleri Vekâleti arasında bâzı kontaklara 
sebebiyet teşkil etmekte ve İmar ve İskân Ve
kâleti, büyük hüsnüniyetle bütün işleri yapmak 
hususunda bir yetki genişliği içinde hareket et
mekte ve buna karşı da şehrin valisi «Buranın 
en büyük mülki âmiri benim» kanısından ha
reket etmek suretiyle, İmar iskân Vekâleti ile 
bii' nevi karşı karşıya gelmiş bulunmaktadır. 

Şahsi kanaatim odur ki, bu kanunla getiril
miş olan bu maddeye aynen iştirak etmekteyim. 
Çünkü bu memlekette 5442 sayılı Kanuna göre 
idari organ, oranın en yetkili ve en büyük or
ganıdır ve binaenaleyh Hükümeti temsil eder. 
Dolayısiyle aynı zamanda imar ve İskân Vekâ
letini de temsil eder. Bu durum karşısında, 
valiyi, kaymakamı bir kenara itmek suretiyle, 
orada çalışmış olan Âfet Komisyonlarının 
res'en hareket etmesinin doğru olmadığı kanaa
tini taşımaktayım. 

BAŞKAN — Sayın Gürer, bir dakikanız 
var. 
MUSLİHİDDİN GÜRER (Devamla) — Hay

hay efendim. 
Bu kanundaki «Âcil olan hallerde derhal 

vali veyahut ta kaymakam, yâni idareci bu işe 
el koyar.» tabirini büyük memnuniyetle kar
şıladım. Esasen, Türkiye'de bu zamana kadar 
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tatbikat iyi işlemişse bu ilgili vekâletteki bu
lunan değerli Vekil ve arkadaşlarımız tarafın
dan olmuştur. Ama, her zaman böyle bir anla
yışlı teşkilât bulunmıyacağı inin, bunlar bü
yük kontaklar yapabilirler idi. Bu madde ile 
getirilmiş olan ve son fıkrasında valilere veril
miş olan bu selâhiyeti hakikaten yarinde gör
mekteyim. Onun için bu maddenin aynen ka
bulünde memleket gerçekleri için büyük fayda
lar vardır. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın İşgüzar, siz grup adına 
mı söz istiyorsunuz? 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Hayır. 
BAŞKAN — Sayın Abdülbâri Akdoğan. 
ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Ağrı) — Sayın 

Başkan, muhterem milletvekilleri, kanun tasa
rısının kanunlaşması sırasında, tamamen tat
bikatı ilgilendiren hu maddede yönetmelik ha^ 
zırlanmasmı esas tutmaktadır. Bu anatabiriy-
le, 1 nci madde tamamen teknik bir mevzuu, 
yani bir yönetmeliği, «memleketin mukadde
ratını ilgilendiren, tamamen teknik meseleleri 
bünyesinde bulunduran bu maddeyi yapması
nı öngören, içişleri ve Maliye Bakanlıkları
nın ancak mütalâası alınmak suretiyle» denil-
melktedir. Oysa ki, maddenin baş kısmında, 
«deprem, su baskını, yer kayması, kaya düşme
si gibi tamamen özel (bir ihtisası ilgilendiren, bu
gün de halihazırda İmar ve iskân Bakanlığının 
bünyesinde kuruluşu itibariyle bu problemleri 
tamamen çözecek kadar elemanı bulunmayışı 
hasebiyle bugün su baskınını tamamen Ener
ji Bakanlığının bünyesinde bulunan Devlet Su 
işlerinin mütalâa etmesi, daha evvelki bilgile
ri ve sonra yapılacak işlemleri Devlet Su işle
rinin bilmesi hasebiyle, yönetmeliğin hazırlan
masında ilgili olan Bakanlıklar kuruluşların
daki kimselerin, zevatın, değerli teknik ele
manların alınması, yönetmeliğin hazırlanmasın
da çok mühim rol oynıyacaktır. Bu bakımdan, 
yalnız içişleri Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı
nın o da ancak mütalâası alınmak suretiyle, 
İmar ve İskân Bakanlığının bu yönetmeliği ha
zırlaması, bendenizin naçizane kanaatince yeter
siz olacaktır. Bu bakamdan, ilgili olan bakanlık
ların muhakkak surette teknik dairelerinden 
yönetmeliğin hazırlanmasına eleman alınmasını 
öngörmekteydim. Böylece 1 nci madde bu şekil-
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de tedvin edilip düzeltilirse Sayın Bakanlığa 
minnettar kalırım. 

Saygılar sunarım. 

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

arkadaşlar, bu kanun âfetler karşısında sü
ratle karar alabilmek imkânını getiren bir ka
nundur. Ve unsuru aslide, umumî hayata mü-
essiriyet derecesinin tesbiti zaruretini koymuş
tur. 

Şimdi benim dikkatimi çeken, evvelâ ben
den evvel konuşan bir idareci arkadaş, eski 
kanunu mütalâa buyurmamış, Bir defa vali
ler Dahiliye Vekâletinin memuru değildir, va
li Devletin memurudur. Ve Bakanlar Kurulu
nun ve Devletin mümessilidir. Her bakana kar
şı ayrı ayrı mesuldür. Ve vilâyetim bütünü 
üzerindeki mesuliyeti taşıyan tek adamdır. 

Binaenaleyh, valilere bu yetkinin, müstacel 
tedbir alma yetkisinin verilmesi yerindedir ki 
bu yeni de değildir. 

Arkadaşım zühul etmiş olacaklar. 7269, ya
ni tâdil ettiğimiz kanunun »on maddesi aynen 
alınmıştır bu kanuna, orada da validir. Yani 
bu kanun, bu tasarı valinin yetkisini ve mesu
liyetini yeni getirmiş bir şey değildir, tama
men eski kanundan alınmıştır. 

Sonra yine burada, bakınız eskisini okuyo
rum, «Şu kadar ki, âfet vukuunda bu kanun 
gereğince alınması lâzımgelen âcil tedbirlerin 
ittihazına, âfetin vukubulduğu bölgenin valisi 
yetkilidir» Aynen alınmıştır. Hattâ, yine ta
sarının 1 nci maddesinin birinci fıkrası, yer sar
sıntısı ve saire diye - zamanımız dardır uzat
mayalım - aynen alınmıştır. 

Değişiklik nedir? Tek değişiklik vardır : 
Eski kanunda, «Bakanlar Kurulu yetkilidir» 
Bu iş sürat istiyor. Bakanlar Kurulundan ka
rar alıncaya kadar çok büyük zararlar hâsıl 
oluyor, para sarfetmek imkânına sahip değil
siniz. Çünkü alacağınız bu karar, malî hükümle
rin tatbikine esas olacaktır. Birtakım kolaylık
lar var. Ne yapmış bunu? Bakanlar Kurulun
dan almış, isalbet etmiş. Getirdiği yenilik bu
dur, başka bir yenilik yoktur. Doğrudan doğ
ruya imar ve iskân Bakanlığına vermiştir. 

Ve bir der umumi hayata müessiriyeti tan
zim edecek yönetmeliği nasıl tanzim edeceğine 
dair objektif bâzı kıstaslar vermiş. Saymış ; 
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Şunları nazarı dikkate alarak yönetmelik ya
pacaksınız, demiş. 

Noksan olarak gördüğüm şimdi benim. Ab-
dülbâri arkadaş temas etti : 

Şimdi efendim bakınız ne diyor, 3 ncü mad
denin son fıkrası «şayet bu âfet, büyük devlet 
Su İşlerinden mütevellit bir âfet ise o zaman, 
onun bağlı bulunduğu bakanlık ta yetkilidir,» 
diyor. Bunun demek istediği şu : Eski kanunu
muzun bu gibi yönetmeliğin yapılması için 
kimleri saymış ve isabet etmiş : İmar ve İskân, 
Nafıa olmasın, olmaz beyler. Yani yönetmelik 
yapacaksınız, âfete karşı tedbir alacak esas
ları tetkik edeceksiniz, Bayındırlık Bakanlığı
nın mütalâası alınmadan yönetmelik yapacak
sınız, bu mümkün değildir. Türkiye Cumhuri-
yetinde teknik yönden tek otorite Bayındırlık 
Bakanlığıdır, bütün otorite orada toplanır. 
Onun mütalâasını alıyor eski kanun, Dahiliye
nin alıyor, Maarifin alıyor, Ziraatin alıyor. 
Bunları bilemem, belki bunlar fazla ama bu
rada ne yapıyor, içişleri ve Maliye Bakanlığı. 
Maliye Bakanlığının bu işle zihnar ilgisi yok. 
Nedir ilgisi? Para sarf yeridir. Bütçeye taallu
ku vardır, teknik hiçbir mütalâası yoktur. Bi
naenaleyh sözcü arkadaşımız veyahutta öner
ge verilirse, Yüce Meclis iltifat ederse burada 
Bayındırlık olmalı bir, Enerji ve Tabiî Kay
naklar olmalı iki, Maliye olmalı mutlaka üç, 
Dahiliye olmalı dört, bunların mütalâası alın
dıktan sonra yapılacak yönetmelik bu işe isti
kamet vermelidir. 

BAŞKAN — Saym Orhon bağlayınız lüt
fen. 

HAMDİ ORHON (Devamla) — Bu yapılma
dıkça metin noksan kalır. Bunu Sayın Bakan
dan ve sözcüden rica ediyorum. Buna müdaha
le buyursunlar, bunlar da buraya eklenmiş ol
sun. Yoksa kanun tek ayak üzerinde çıkmış 
olur. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Boz. 
NİHAT DİLER (Erzurum) — Grup adına 

söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Diler grup adına mı söz 
istiyorsunuz? Pardon Sayın İbrahim Boz 
bir dakikanızı rica edeceğim. Lütfedin beyanı
nızı yaparken grup adına olduğunu tasrih edi
niz. Buyurun Sayın Diler. 

İBRAHİM BOZ (Nevşehir) — Evvelce söy
lesene. Grup Başkanvekili olmuş hâlâ uyuyor. 

YENİ TÜRKİYE PARTİSİ GRUPU ADI
NA NİHAT DİLER (Erzurum) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; 

Tasarının tümü üzerinde de fikirlerimizi be
yan ederken şimdiye kadar mevcut, meydana 
gelmiş olan âfetler nazarı dikkate alındığı tak
dirde bugüne kadar kanunun tatbikinden bil
hassa şu yönden şikâyet edilmiştir : 

1. Afet vukubulmadan evvel tedbir geti
rilmediği için, 

2. Âfet vukubulduktan sonra Bakanların 
veyahutta bakanlara tabi ilgili şahısların ken
di inisiyatif ve kanaatlerine göre vatandaşla
rın ıstırabını giderici tedbirlerin alınması ve 
dolayısiyle objektif esaslara göre hareket edil
memesidir.. 

Bu birinci maddede öyle anlaşılıyor M, son 
depremler ve son su baskını felâketleri gere
ken ilhamı Komisyona ve Sayın Hükümete ver
memiştir. Zira burada âfete mâruz kalan kim
selerin durumunu yine kanunda objektif ölçü
lere göre tesbit ve tâyin edecekleri yerde ka
nun hükmünde olmıyan, daima keyfî hareket
lerle veyahutta başta bulunan Hükümet men
suplarının arzuları istikametinde objektif ol
mıyan ölçülere göre hazırlanacak yönetmelik
lere terkedilmiş bulunmaktadır. 

Bundan evvelki 7269 sayılı Kanundan şi
kâyet edilen nokta bilhassa, hangi yerin mües
sir olacak derecede âfete maruz kaldığının tes
bit edilmesiydi. Biz bunun tatbikini müşahade 
ettik... Bâzı valiler başka, muayyen yerlerde 
aynı felâkete mâruz kalmış olan vatandaşlara 
her vali kendi kanaatine göre hüküm yürüt
müş ve başka başka tatbikat neticeleri ortaya 
çıkmıştır. Şimdi bu durumun önüne geçmek 
için tabiî âfete maruz kalma müessiriyetinin 
derecesini bir ölçü ile tesbit etmek lâzımdır. Me
selâ bir yerde tabiî âfetin mevcudolduğunu tes
bit etmek için o yerde mevcudolan evlerin % 
5 inin yıkılması veyahutta % 5 inin su baskını
na mâruz kalmasını kanuna koymak gerekir. 

İkincisi, yönetmelik, içişleri, ve imar ve iskân 
Bakanlıklarının hazırlamasına terk edilmiş
tir. içişleri ve Maliye, imar ve İskân Bakan
lıkları birer siyasi teşekküllerdir, siyasi fikir
leri aksettiren makamlardır, yerlerdir. Burada 
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daha ziyade teknik elemanların fikirleri ha- I 
kim olması gerekir. Biz Y. T. P. olarak bilhas
sa âfet vukubulmadan evvel teknik gücün ha
zırladığı ve jeolojik durum, bütün yurdun im
kânları nazan dikkate alınarak, haritaları göz 
önüne getirilerek hazırlanmış bir plâna dayana
rak hareket edilmesinin zaruretine inandığımızı 
ifade etmiştik. Bu da maddede yoktur. Bu iti-
(barla teknik elemanlar tarafın/dan hazırlan
mamış, ilmî ölçülere göre hazırlanmamış bir 
yönetmelik acaba âfete mâruz kalan vatan
daşların süratle ıstıraplarını giderebilecek du
rumda olacak mıdır, olmıyacak mıdır? Bu bize 
endişe vermektedir. Yarın imar ve İskân Ba
kanlığının, Maliye Bakanlığının ve içişleri Ba
kanlığının hazırladığı yönetmelik eğer teknik 
gücün katiyen kabul etmediği bir esasla hazır
lanmış olursa o zaman (biz ne yapacağız? O za
man yine vatandaşların ıstıraplarını gelip Yü
ce Meclisin huzurunda tekrar tekrar dile geti
receğiz ve kanunun değiştirilmesini istiyece-
ğiz. 

BAŞKAN — Sayın Diler, lütfen sözünüzü 
bağlayınız. 

YENİ TÜRKİYE PARTİSİ GRUPU ADI
NA NİHAT DİLER (Devamla) — Halbuki ka
nunlar objektif olmalıdırlar, daimî olmalıdır
lar ve dolayısiyle ilmî hakikatleri memleket 
gerçeklerine uygun olmaları icabeder. Onun 
için bu fıkraya bilhassa teknik elemanların ha
zırlamış olduğu plân fikrinin ilâve edilmesi ve 
bu plâna göre yönetmenliğin hazırlanması tek
lifini ileri süreceğiz. (Kabul edilmesini arz ve 
istirham ederim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın İbrahim Boz, buyurunuz 
efendim. 

İBRAHİM BOZ (Nevşehir) — Sayın Baş
kan, muhterem milletvekilleri, tabiî âfetlere 
mâruz kalmış bir beldenin mümessili olarak 
Hükümetimizin bu kanun tasarısını ivedilikle 
huzurumuza getirdiğinden dolayı kendilerine 
arzı şükran ederim. 

Yalnız birinci maddede bir yönetmeliğin 
Çeşitli Bakanlıkların mütalâası alınmak suretiy
le yapılmasını öngörmektedir. Eski kanunda 
da bu böyle. Tarım, içişleri, Bayındırlık gibi 
birçok bakanlıkların mütalâaları alınacak, Ba
kanlar Kurulu kararı çıkacak. Biz bunun için
de bir tatbikatçısı olarak günlerce Bakanlık | 
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I mümessillerini bir araya getirmek için çok 
zahmet çektik ve bu tabiî âfetlerden birçok za
rarlar gördük, işin dalha basit yoldan yürü
mesi için bu Bakanlıkların mütalâalarının alın
masına lüzum yoktur. Bütün yetkileri imar ve 
İskân Bakanlığına vermek lâzımdır. Benim evi
min üzerine kaya düşecek, beldemi su basa
cak, ondan sonra bir kararname; çıkarmak 
için çeşitli Bakanlık temsilcilerini bir araya 
getireceksin. Vatandaşın hali ne olacak? 

Muhterem arkadaşlar, ya buraya bir müd
det koymak lâzım, yönetmenliğin en az iki ay
da çıkarılmasını öngörmek lâzım, yoksa yö
netmenlik çıkarılır diye başıboş olarak bırakı
lırsa, bunun da müddeti konmıyacak olursa 
bunlar yine sürüncemeye yol açacak ve bundan 
mustarip vatandaşlar hakikaten çok zahmet 
çekeceklerdir. 

Benim temennim odur ki, bütün yetkiler 
imar ve iskân Bakanlığına verilmelidir ve va
lilere de birçok salâhiyetler tanınmıştır, vali
lerle İmar ve İskân Bakanlığı elemanları ara 
smda koordone bir çalışma yapılmalı ve su 
baskını, deprem ve kaya düşmesi hâdiselerine 
biran önce çare bulunmalıdır. 

Dün seçim bölgemden geldim. Kızılırmak 
taştı ve Sarihidir Köyünü su bastı. Bunu il-
gilüera duyuracak gerekli tedbirleri almak için 
zamnn lâzım. Halbuki orada bütün tedbirler 
alınmalı ve derhal tahliyeleri cihetine gidilme
li, bunun için de valilere ayrıca bir fon ayrıl
malı ve hiçbir şeyin iznine kalmadan vali he
men bu işe çare bulmalıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, tabiî âfetler haki
katen mühim bir mevzudur. Bunda ne kadar 
çok acele ve gayret edersek o kadar faydası 
vardır. 

Benim dileklerim bundan ibarettir. Hepi
nizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Hilmi işgüzar, buyuru
nuz. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Sayın Baş-
I kan, muhterem arkadaşlar: 

Umumi hayata müessir âfetler dolayısiyle 
alınacak tedbirlerle ilgili birinci madde üze
rinde görüşlerimi ben de kısaca arz etmek is-
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Bu madde, kanun tekniği bakımından yerin
de tedvin edilmiştir. İdareciye yetki verme 
bakımından da eski kanunla bir farklılık arz 
etmemektedir. Ancak, âfete uğrayan meskûn 
yerlerde, yerlerin büyüklüğü, bina sayısı, za
rar gören yapı ve tesislerin genel hayata tesiri, 
mahallin ekonomik ve sosyal özellikleri, zara
rın kamu oyunda tepkisi gibi kıstasları dikka
te almak, içişleri ve Maliye Bakanlığının mü
talâası da alınmak suretiyle, imar ve iskân Ba
kanlığı tarafından bir yönetmeliğin hazırlan
ması burada ileri sürülmektedir. 

Benim bilhassa komisyondan ve ilgililer
den öğrenmek istediğim şudur: Zararın kamu 
oyundaki tepkisi nasıl tesbit edilecektir? Bu 
çok önemlidir. Çünkü öyle yerlerde öyle hâ
diseler olur ki, bir köyün içerisinde çok fa
kir bir hanenin su tarafından götürülmesi ve
ya tamamen yangına mâruz kalması halinde o 
mıntakada bunun yaratacağı tepki daha HüyüV. 
tür. Bunun bilhassa ekonomik güçten mp hm™ 
insanların üzerinde yarattığı reaksiyon büyük
tür. Buna mukabil, çok zengin olan bir yer
deki bir çarşının yanması, zencin bir kişinin de
ğil, on, onbeş, yirmi kHnin evinin yanması âm
me vicdanlarında belki basma aksetmek sure
tiyle büyük bir vakıa olarak gösterilebilir, fa
kat gerçekten bu kanunun getirmek istediği yar
dım bakımından bir mâna ifade etmez. 

Bu bakımdan zararın kamu oyundaki tepki
sinin esası, kıstası nedir? Bunun bilhassa açık
lanması lâzımdır. Yoksa, bâzı köylerde olduğu 
gibi yedi tane hane yanar, fakirdir, evinde yi
yecek ekmeği yoktur, «Efendim % 5 ten aşağı
dır, on haneden aşağıdır, bu Umumi Âfetler Ka
nununa girmez, biz buna müdahale edemeyiz^ 
mi denecektir? Buna mukabil Bursa'da bir çar
şı yanar, hepsi milyonluk insanlardır, bunlarm 
hemen üzerine eğilip yardım eli uzatılır, bu ka
nun oraya tatbik edilir. 

Bu bakımdan bilhassa zararın kamu oyunda
ki tepkisi meselesi üzerinde durulması lâzımdır, 
bir. ikincisi de içişleri ve Maliye Bakanlıkları
nın mütalâalarının alınmasını ben yersiz görü
yorum. Çünkü, doğrudan doğruya imar ve iskân 
Bakanlığı bu işi daha pratik bir şekilde yerine 
getirebilmek için kendi bünyesi içinde Bayın
dırlık Bakanlığında çalışan nosyondaki mühen
disleri vardır, her türlü teknik elemanları var

dır, binaenaleyh bunları oraya göndermek müm
kündür. Âfet işleri Genel Müdürlüğü vardır, bü
tün mühendis arkadaşlarımız oradadır. Bu ba
kımdan benden önce konuşan ibrahim Boz ar
kadaşımın fikirlerine burada bendeniz de iştirak 
ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın İşgüzar, lütfen bağlayı
nız. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Devamla) — Bağlıyo
rum efendim. 

Yönetmelik hazırlanırken hiçbir bakanlığ?n 
mütalâası alınmaksızın imar - İskân Bakanlığı 
pratik yoldan bu işi halletmelidir. Kendi ele
manları vardır, icabında çeşitli yerlerden alabi
lir. Benim mâruzâtım bundan ibarettir, saygılar 
sunarım. 

BAŞKAN — Komisyon adına Sayın Komis
yon Başkanı Yılmaz, buyurunuz. 

Açık oylamada oylarını kullanmamış arka
daşlarımız lütfen oylarını kullansınlar. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUSTAFA 
KEMAL YILMAZ (Ankara) — Sayın Balkan 
muhterem arkadaşlarım, benim mâruzâtım çok 
kısa olacaktır. 

Arkadaşlarımız bâzı teknik bakanlıkların da, 
bu madde içerisine alınması mütalâasında bu
lundular. Buradaki maddenin kasdetmiş oldu
ğu husus, âfetlerin genel hayata etkinliğine iliş
kin temel kurallar yani genel hayata mües3İri-
yetini tesbit edecek idari ve malî yönden müta
lâalar alınmak suretiyle tamamen imar ve is
kân Bakanlığına aidolmaktadır. Diğer teknik 
hususlar üçüncü maddededir ki, Bayındırlık Ba
kanlığı teknik hususta üçüncü madde kapsamı 
içine alınmıştır. 

Sonra, en son konuşan arkadaşımızın kastet
miş olduğu hususta bu bakanlıkların buradaki 
katkıları tamamen bir mütalâadan ibaret olacak
tır. Yine teknik hususu tesbit edecek imar ve 
iskân Bakanlığı olacaktır, arz ederim. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi gelmiştir. 
Oya koymadan evvel «son söz milletvekilinin-
dir» hükmüne göre Sayın Fethi Çelikbaş'a söz 
vereceğim. Buyurun.. Açık oylama muamelesi 
sona ermiştir. Kupayı kaldırınız. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muhterem 
arkadaşlar, bilhassa A. P. Grupu adına konuşan 
sözcü Koksal arkadaşımın beyanatından ilham 
alarak bu maddeyle ilgili bâzı mâruzâtta bulu
nacağım. 
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Bugünkü vaziyette tatbikat hakikaten daha 
çok mesken kesafeti olan toplulukların istifade
si şeklindeydi. 

Şimdi bunun genişletileceğini ifade ettiler. 
Bu kanunun bugünkü tatbikatında köy evlerin
den hasar görenler de istifade ediyor ama, biraz 
sınırlı şekildeydi. Acaba bu sınır genişletilerek 
meskûn bölgelerin bilhassa köylüler tarafından 
işgal edilen sahalarında da, daha geniş ölçüde 
hasar görenlerin faydalanmasını sağlıyacak bir 
tarzda mı yönetmelik hazırlanacaktır? Bunun bi
raz açıklanmasında fayda görüyorum. 

Diğer taraftan benim anladığıma göre İmar 
ve iskân Bakanlığı mütalâa alarak bir yönetme
lik hazrılamıyacak. ikinci fıkra gereğince içiş
leri, Maliye ve İmar İskân Bakanlıkları müş
tereken bir yönetmelik hazırlıyacak. Yazılış 
tarzı o mânayı ifade ediyor. 

İçişleri ve Maliye Bakanlıklarından... 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUSTAFA 
KEMAL YILMAZ (Ankara) — O eski şey ho
cam. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Benim 
önümde bu var, bendeki eski metin. 

BAŞKAN — Sayın Çelikbaş, müsaade eder
seniz... 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Bitiriyo
rum efendim. 

BAŞKAN — Hayır, şu bakımdan söylüyo
rum, size kolaylık olması bakımından söylüyo
rum: Elimizdeki metin İçişleri ve Maliye Ba
kanlıklarının mütalâaları da alınarak imar ve 
İskân Bakanlığınca hazrılanacak bir yönetme
likle belirtilir. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Bendeki 
metin o değil, özür dilerim. 

Son olarak valilere, bendeki metinde yetki 
verilmiş, konuşmalardan da yetki verildiğini an
ladım, valilere behemehal bir yetki verilmesi za
rureti vardır. «Ateş düştüğü yeri yakar» ata 
sözümüzdür arkadaşlar. Yani hasarın, âfetin 
olduğu yerdeki heyecan umumi efkârın oradaki 
telâşı Hükümet Merkezinden takibedilemiyecek 
kadar anidir. Bu âni telâş karşısında idare 
âmiri behemahal yetkili kılınmalıdır. 

Mâruzâtım budur. Yönetmelik hususunda da 
bir ihtilâf kalmamış oluyor. Fakat, acaba hazır
lanacak yönetmelik hâlihazırda tatbik edilen 
şekle göre daha geniş ölçüde, âfetlerden mütees-
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sir olan vatandaşları faydalandıracak şekilde mi 
kaleme alınacaktır? Bu hususta Bakan veya 
Komisyon izahat verirlerse A. P. sözcüsü arka
daşımın beyanatından sonra tatmin bulacağım, 
teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini okutuyo
rum. 

Başkanlığa 
1 nci madde üzerinde yeteri kadar görüşül

müş ve konu aydınlanmıştır. Kifayete karar 
verilmesini arz ve teklif ederim. 

Halil Cop 
Bolu 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

1 nci madde üzerinde verilmiş bulunan deği
şiklik önergelerini okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Gerekçesini şifahen arz ettiğim «içişleri, 

Maliye, Bayındırlık, Enerji ve Tabiî Kaynaklar» 
şeklinde metnin düzeltilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Hamdi Orhon 
Trabzon 

Meclis Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Âfetler kanunu tasarısı

nın birinci maddesindeki ikinci pragraftaki 
«içişleri, Maliye, Bayındırlık, Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar bakanlıklarının da mütalâaları alına
rak» şeklinde düzeltilmesini rica ederim. 

Abdürbâri Akdoğan 
Ağrı 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Kanun tasarısının birinci maddesindeki «dep

rem» kelimesinden sonra (yer sarsıntısı) keli
mesi fahiştir. Depremin, yer sarsıntısı olduğu 
malûmlarıdır. Bu bakımdan parantez içerisin
deki (yer sarsıntısı) kelimesinin maddeden çı
karılmasını arz ve teklif ederim. 

Reşat özarda 
Aydın 

BAŞKAN — Teker teker okutup oyunuza su
nacağım. önergelerinizi maddelerin müzakeresi 
bitinceye kadar veriniz. 

(Trabzon Milletvekili Hamdi Orhon'un öner
gesi tekrar okundu.) 
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NİHAT DİLER (Erzurum) — Sayın Baş
kan, benim önergemi de okutunuz. 

BAŞKAN — Okutamam şimdi önergenizi. 
Aykırılık itibariyle okuttum. 

Komisyon iştirak etmiyor, önergeyi Yüce 
Heyetin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... 
Lütfen, Heyeti Umumiyenin dikkatini celbede-
rim. Rica ederim önergeyi oya koyuyoruz. Kabul 
etmiyenl<y\... Kabul edilmemiştir. 

Diğer bir önergeyi okutuyorum. 
(Ağrı Milletvekili Abdülbâri Akdoğan'm 

önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Önergeyi 

Yüce Heyetin oyuna sunuyorum. Ka^ul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Diğer bir önergeyi okutuyorum. 
(Aydın Milletvekili Reşat Özer da'nm öner

gesi tekrar okundu.) 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUSTAFA 

KEMAL YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, 
«Deprem» kelimesi kalkabilir. «Yer sarsıntısı» 
kelimesi olarak kalırsa makuldür, katılabiliriz. 

ve köylerde de belli edildikçe harita veya kro
kilere işlenmek suretiyle, âfete mâruz bölge 
olarak imar ve İskân Bakanlığının teklifi üze
rine Bakanlar Kurulunca kararlaştırılır ve bu 
luretle tesbit olunan sınırlar, İmar ve İskân Ba
kanlığının isteği üzerine ilgili valiliklerce ma
hallinde ilân olunur. 

Mahallî şart ve özellikler dolayısiyle yangın 
afetine uğraması muhtemel olan sahalar, şehir 
ve kalabalarda belediye meclisleri, köylerde ih
tiyar heyetleri tarafından tesbit ve kaymakam
ların mütalâası alnıdıktan sonra valilerin tas
vibi üzerine ilgili bölgelerde ilân olunur. 

BA3KAN — ikinci madde üzerinde söz is-
tiyenler?.. Sayın Reşit Ülker, buyurunuz. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Vaz geçtim 
efendim. 

BA.ŞKAN — ikinci madde üzerinde söz is-
Myen yok. 2 nci maddeyi metinde yazılı ve oku
nan şekliyle oyunuza sunuyorum. Kabul eden-
VT... Kabul etmiyenler... Aynen kabul edilmiş
tir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 3 — ikinci maddeye göre ilin edilen 

âfet bölgelerinde yeniden yarılacak, deği^tiri-
^cek, büyütülecek veya esaslı tamir görecek 
~esmî ve özel bütün yarplarm tabi olacağı tek
nik "artlar. Bayındırlık Baka^lığmm mü+alâası 
'H abnarak i^ar ve i-Vkân Bakanlığınca hazır
lanacak Hr yönetmelikle tesbit olunur. 

Belediye hudutları ve varsa mücavir «abalar 
dahilinde ilgili belediyeler, bunun dışında kalan 
yerlerde vali ve kaymakamlar bu yönetmelik 
^a^arınm uygulanmasını sağlamakla yükümlü
dürler. 

Yönetmelik esaslarına aykırı olan yamlar 
bakkında: yukarda belirtilen merciler tamfm-
^an °abinlerine teMi^at yarılarak, en cok 3 ay-
ı->k <îü>i içirirle hatanın ve tehlikeli durumun gi
derilmesi bildirilir. 

Verilen süre içinde sahiplerince ıslâh edilmi-
yen bina veya bina kısımları belediye hudutları 
ve mücavir saha dâhilinde belediye encümenle
rince diğer yerlerde ise il veya ilçe idare kurul-
^nnca, yıkma parası yakıntı malzemesinden 
^a^sılan^ak, yetmemesi halinde kalan kısmı 
"fetler fonundan tamamlanmak üzere yıktın-
br. 

imar ve iskân Ba^a^b"*! ^u konuda gerekli 
kontrol ve denetime yetkilidir. 

BAŞKAN — Şimdi verilen önerge, «Daprem» 
kelimesinden sonra, parantez içindeki (yersar-
cmtı~ı), kelimesinin zait olduğu, fahiş olduğu, 
fazladan olduğu kanaatiyle verilmiştir. Şimdi 
buna katüıp katılmadığınızı beyan ediniz. Eğer 
başka türlü bir değişiklik istiyorsanız, onu ken
diliğinizden Komisyon adına talebedersiniz. 

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

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Önergeyi 
Yüce T^eyetin oyuna sunuyorum. KaHü eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir 
önerge. 

Maddeyi metinde yazılı ve okunan şekliyle 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Aynen kabul edilmiştir. 

ikinci maddeyi okutuyorum. 
Madde 2. — Su baskınına uğramış veya uğ

rayabilir bölgeler, imar ve İskân Bakanlığının 
teklifi üzerine Devlet Su islerinin bağlı bulun
duğu Bakanlıkça; yer sarsıntısı yer kayması, 
kaya düşmesi ve çığ gibi âfetlere uğramış veya 
uğravabilir bölgeler ise, imar ve İskân Ba-
ka^'ğm^a tesbit ve bunlardan şehir ve kasaba
larda meydana gelen ve gelebileceklerin sınırlar» 
imar plânına, imar plânı bulunmıyan kasaba 
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Yer kayması, kaya düşmesi, çığ gibi âfetlere 
uğrıyabilecek meskûn yerlerde alınacak önle
yici tedbirler imar ve İskân Bakanlığınca, su 
baskınlarına uğrıyabilecek yerlerde ise, Dev
let Su İşlerinin bağlı bulunduğu bakanlıkça 
alınır. Bu işlere ilişkin ödenek, tedbirleri al
makla görevli Bakanlıkça karşılanır. 

BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde söz isti-
yen? Buyurunuz Sayın Ülker. Diğer söz alan
ların sırası şöyledir: Sayın Orhon Sayın Güven, 
Sayın Kuas. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Değerli arka
daşlarım, bu 3 ncü madde umumi hayata mües
sir âfetler bakımından en önemli bir maddedir. 
önem sebebi de; bu âfetlerin önlenmesini sağ-
lıyacak bir madde niteliği taşımış olmasından 
ileri gelmektedir. Evvelki kanunda, bu âfet
lere karşı yapılacak yönetmeliğin tatbikatı 
«Belediye teşkilâtı olan yerlerde verilecek ya
pı ruhsatiyelerinde bu talimatname esasları
nın göz önünde bulundurulması mecburidir. Be
lediye teşkilâtı olmıyan yerlerde ise, ihtiyar 
meclisleri bu talimatnameyi tatbik etmekle mü
kelleftirler.» 

Şimdi muhterem arkadaşlar, bu memleket
te bilhassa, depremlere karşı alınacak tedbir
ler doğrudan doğruya yapıların tekniği ile il
gilidir. Yani, zelzele yönetmeliği ile, deprem 
yönetmeliği ile ilgilidir. Deprem yönetmeliğini 
çıkarırsınız, fakat bu yönetmeliğin yapılarda 
tatbikini sağlıyamadığmız zaman, memlekette
ki âfetlerin önünü alamazsınız. Kontrol yapı
lamadığı takdirde âfetlerin önü alınamaz. Ni
tekim, bu maksatla Adapazarı Depremini bir-
gün sonra görmüş bir arkadaşınız olarak, ora
daki intıbalarımla bir Meclis Araştırması tek
lifinde bulundum. Hakikaten orada vukubulan 
felâketin sebebi, depremden ziyade depremle 
ilgili mevzuatın tatbik edilmemesinden doğ
muştu. Koskoca bir caddenin üzerinde sağlı 
sollu yüzlerce bina, betonarme bina, üç katlı, 
dört katlı, beş katlı, bunların arasında bir 
büyük betonarme bina, olduğu gibi çökmüş 
vaziyette. Biz halk olarak, vatandaş olarak dep
remden olduğunu kabul ettik. Gerçek ise, ora
da teknik hususların deprem yönetmeliğinin 
veyahut onun dışında kullanılan çimentonun, 
çimentonun - ki, öyle ifade ettiler bana mın-
takada - kontrol edilmemiş olmasıydı. Öyle 

I ise en mühim şey bu yönetmeliği çıkarmak de
ğil, o yönetmeliğin tatbikine sağlamaktır. Şim
di, eskisine nazaran biraz daha ileri bir şekle 
girmişiz, fakat tam mükemmel olduğunu iddia 
etmek mümkün değildir. Bu üçüncü madde son
da ek beşinci madde ile birlikte mütalâa edil
mek gerekiyor, mütehassıs arkadaşların verdi
ği bilgiye göre. Ek beşinci madde de: «imar ve 
iskân Bakanlığı âfet hizmetlerini süratle ele al
mak, düzeninde yürütmek ve sonuçlandırmak 
üzere gerekli teşkilâtı kurar. Bu teşkilâtın 
merkez, bölge ve mahalli kademe ve üniteleri 
bu bakanlıkça tesbit olunur.» ve devam ediyor. 

Şimdi paralı, akçalı kısmına geçiyor. Gö
züküyor ki, yeni getirilen sistemde bir ilerilik 
var. Eskisine nazaran muhtarlardan, ihtiyar 
heyetinden iş kopmuş, daha ileriye giden bir 
sistem gözükmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Ülker, lütfen bağlayı
nız, tamamlayınız. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Bağlıyo
rum. Burada «Belediye hudutları ve varsa mü
cavir sahalar dâhilinde ilgili belediyeler, bu
nun dışında kalan yerlerde vali ve kaymakam
lar bu yönetmelik esaslarının uygulanmasını 
sağlamakla yükümlüdürler. «Şimdi daha esaslı 
bir noktaya gidilmiş, fakat bugün - o zaman 
da ifade etmiştim - resmen ifade edilmektedir 
ki, büyük şehirlerde ki bunların başında da 
istanbul'da birinci derecede deprem bölgesine 
girecek nitelikte olduğunu mütehassıslar ifade 
etmektediler. Haritada böyle olmamakla bera
ber, yapıların deprem bakımından çok daya
nıksız olduğu ve güçlü bir deprem olduğu zaman 
şehirlerin yerle bir olacağı iddia edilmektedir. 
Bu bakımdan bilhassa büyük şehirlerde çok cid
dî ve o belediyelerin karışık mekanizmasının dı
şında teşkilâtların kurulması bu memlekete 
yapılacak hizmetlerin en büyüğüdür. 

BAŞKAN — Sayın Ülker. 
REŞİT ÜLKER (Devamla) — Evet, bağlı

yorum Sayın Başkanım. Böylece bu iş bakan
lığın, Sayın Bakanın tatbikatına kalmaktadır. 
Bu tatbikatın bu ölçüler içerisinde memlekette 
âfetleri, bilhassa deprem âfetini önliyecek şe
kilde büyük bölgelere teksif edilmesini dilerim. 

BAŞKAN — Sayın Orhon. 
HAMDİ ORHON (Trabzon) — Komisyon-

I ların görüşlerini düzeltmek bu meclislerde çok 
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zor bir iştir. Ama, zabıtlarda bulunmasında 
yarın tatbikatçılar, kanun adamları, kaza mer
cileri ihtilâfları çözerken bunlardan faydalana
bilirler ve iyi istikamet verebilirler. Onun için 
bu hususta da söz almış bulunuyorum. 

Bu madde şu: «Âfet bölgesi ilân edilecek» 
Burada Bayındırlık Bakanlığının mütalâasını 
alır da yukarda niye almaz onu bilemem. Bir 
tek talimat ile yapılacak bir iş için ikinci mad
dede bir talimat daha çıkıyor. Talimat zor iş
tir, mütemadiyen talimat yapmak. Bakanınız Ba
yındırlık Bakanlığının mütalâasını alarak âfet 
bölgelerini tesbit eden talimatı yapacak. Bo
yuna talimat, her maddede talimat. Dörtte de 
geliyor, beşte de var, altıda da var. Benim 
demin arz ettiğim şekilde bir şey koysaydınız 
hepsi biterdi. Ne ise olmadı, burada tekrar bir 
talimat yapıyor bu sefer Bayındırlık Bakanlı
ğının mütalâasını alarak; ilân ediyor: «Burası 
âfet bölgesidir». Bu talimatın tatbikatından 
sorumlu kimdir? Belediyeler. Metin çok kötü
dür, yani yanlış anlaşılabilir. «Varsa mücavir 
sahalar dâhilinde ilgili belediyeler...» Bu «müca
vir sahalar» terimi idare Hukukumuza yeni 
girmiştir. Belediye hudutları dışında gecekondu
larla ilgili bir terimdir. Burada da belediye
leri sorumlu kılıyor, başka, vali ve kaymakam
ları sorumlu kılıyor. Yani burada bir bina is
ter resmî bir bina olsun, ister özel bir bina ol
sun, âfetler ölçüsüne uygun değil ise hiçbir 
teknik adamın mütalâasını almadan bu sayılan 
merciler bu binayı verilen menlin dışında yık
mazsa yıkacaklar. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUSTA
FA KEMAL YILMAZ (Ankara) — Yönetme
lik esastır. 

HAMDİ ORHON (Devamla) — Evet, yönet
meliğin mesuliyetini taşıyor bu merciler. Yö
netmelikte belirdi değil, Hükümetin teklifinde 
bu dikkate alınmış. Ne diyor? Uzatmıyalım beş 
dakikadır çünkü: «ilgili teknik elemanların 
mütalâası alınarak» diyor, Hükümet, önümüz
deki metinler hepsi yanlıştır beyler. Ben bulun
caya kadar çok ter döktüm. Burada encümen 
bunu kaldırmış. Vali, kaymakam, belediye reisi 
ve onun organları bu gösterilen yönetmelik esas
larının da ne kadar yorumlanacağını tatbikatta 
ne şekil alacağını çok tatbik etmiş, kaza merci
lerine düşmüş mesuliyet ölçülerini tâyin etmiş 

bir insan olarak söylüyorum ki, mümkün değil
dir. Hiçbir teknik adamın mütalâasını almadan 
elindeki talimatnamenin yüklediği bu mesuli
yeti vali, kaymakam, belediye reisi diyecek ki, 
şu binanın şurası bilmem neye uymadı, yık; 
yıkmadı, kökünden yıkacak. Teknik elemanın 
mütalâası alınıyor Hükümet teklifinde, burada 
kaldırılmış; dikkatinizi çekerim. 

İkincisi; yazıyor, yazıyor metni, sonunda 
böyle tavandan inmiş gibi bir satır koyuyor. 
Bakın nedir o satır, yani yıkıyor binayı filân, 
hepsi bitti, öldü adam. öldükten sonra imar 
Bakanlığına vazife veriyor; nedir o? «imar ve 
İskân Bakanlığı bu konuda gerekli kontrol 
ve denetime yetkilidir».. Bir kere kontrol ile 
denetim; beyler, kanun yaparken çok dikkatli 
olmamız lâzım, demin de arz ettik; bir arkadaş 
verdi. 

Depremin izahı yer sarsmtısıdır. Deprem 
dedikten sonra yer sarsmtısıdır dersek dilciler 
bizi hoş karşılamazlar. Deprem yer sarsıntısı 
demektir, izah ediyor, lügat kitabını açarsanız, 
görürsünüz. Şimdi bakınız, kontrol, denetim. 
Rica ederim; birinin aslı nereden geliyor, bi
rinin aslı nereden geliyor? İkisi de aynı keli
me; oturtmuşlar yan yana. Nereye oturtmuşlar? 
Yıkıyor binayı, oraya kadar getiriyor yetkili 
merciler, ondan sonra diyor ki, «imar ve iskân 
Bakanlığı bu konuda gerekli kontrol ve deneti
mi».. Neyi, mesuliyeti mi tesbit edecek? Yani 
birisi şikâyet edecek, haksız yıktırılmıştır. Va
linin, kaymakamın veya şunun bunun mesuliyeti 
buradaki bu kontrolün yani denetimin hiçbir 
mânası yok; muallâkta bir cümledir. Adam öl
müştür, defnedilmiştir, bitmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Orhon, lütfen tamamla
yınız efendim. 

HAMDİ ORHON (Devamla) — Bağlıyaca
ğım efendim, bağlıyacağım. Ben bilirim, beş 
dakikada bağlarım. 

Sonra şimdi bakınız ne diyor. Hani tek
rar o talimatta mütalâası alınsın dedik, Dev
let Su işlerinde bağlı bulunduğu bakanlığın; 
onun da almıyor. «Su baskınlarına uğrıyabile-
cek yerlerde ise Devlet Su işlerinin bağlı bu
lunduğu bakanlıkça tedbir alınır.» Beyler, bü
tün her sahada su baskınının mesuliyeti Devlet 
Su işlerine ait değildir. Köy İşleri Bakanlığında 
bu işlerle meşgul olan küçük cari sular vardır; 
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bunlar vardır. Şimdi bütün bunlar bir tarafa 
atılıyor, bütün sulardan gelen âfetlerin neti
cesinin mesuliyetini adını da koymıyarak Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanının sırtına bağlı
yor ve Devlet Su işlerinin mütalâası diyor. Ol
maz; küçük su ise azmıştır, felâket getirmiştir, 
onun yeri Köy işleri Bakanlığındaki YSİ dir. 

Dikkatinizi çekerim, saygı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın C-ürer. 
MUSLİHİTTİNGÜRER (Sakarya) — Muh

terem Başkan, muhterem arkadaşlarım; memle
ketimizin büyük bir kısmı daima âfetle karşı 
karşıya kalabileceğinden bu maddenin müzake
resi kanunun esas yoğunluğunu teşkil etmekte
dir. 

Muhterem arkadaşlarım, yalnız bir zelze
le yönetmeliği yapmak bir esas teşkil etmiyor. 
ilk evvelâ yapılan yapıların hakikaten bu yö
netmeliğe uygun olup olmadığının tesbiti ve 
bu yapıların da mevcut âfetler karşısında ha
yatlarını idame ettirebilecek şekilde yapılması 
esas olmalıdır. Nitekim bu madde bunu gayet 
iyi tekilde organize etmiş bulunmaktadır. 

Şimdi tatbikatta görülmüs+ür ki, yapılan 
yapılar, bundan evvelki kabul etmiş olduğu
muz mıntıkaların da tespitinden anlaşılacağı 
veçhile, çok defa zelzele yönetmeliğine uygım 
olmıyan yapılardır ve bu âfetler neticesinde 
yıkılan yapıların çoğu hepsi kanunun veyahut 
da, yapı talimatnamelerinin, zelzele yönetmen
liklerinin göstermediği şekilde yapılan yapılar
dır. Bunun en güzel tatbikatı ve üzücü netice
si Sakarya vilâyetinde gözükmirtür. 

Sakarya vilâyetindeki o büyük zeheled^, 
mahallinde tetkik etmiş olan arkadaşlar gör-
mirl^dir ki, yıkılan ynılar. ufak binalar de
ğil, bilâkis bes, altı ka+.lı apartımanlardır. Ve 
Hı amr+ımp.nlarm yık'lmasma sebep de maale
sef kötü malzeme kullanılmak suretiyle, zel
zele talimatnamelerine aykırı şekilde yapı yap 
mak suretiyle, büyük hasara sebeMyet verimle
ridir. Bereket ki, günün Cumartesi olması ne
ticesinde büyük can kaybının olması dolaylı 
şekilde önlenmiş bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, bendeniz bu madde
yi Sayın Hamdi Orhon gibi anlamıyorum. 
Çünkü, buradaki yönetmelik esaslarına aykırı 
olarak yapılan yapılar hakkında idare âmirle
rine ve ilgili vekâlete verilen yetki, tabiî bu-
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nu idare âmiri üç aylık kendisine mehil verdik
ten sonra yönetmeliğe uygun yapmadığı zaman 
yıkma kararını her halde re'sen kendisi vere
cek değildir. Bunun için emrindeki bulunan 
teknik elemanlara bu verilen üç aylık mühlet 
içinde ikmal edip etmediğini kontrol ettirecek 
ve hassaten, sarahaten gösterildiği üzere yö
netmelik esaslarına aykırı olarak yapılan ya
pılar hakkında yukarda belirtilen merciler ta
rafından sahiplerine tebligat yapılarak en çok 
üç aylık süre içinde hatanın ve tehlikeli duru
mun giderilmesini istiyecek, şayet ilgili üç 
ay içinde ilgili makamın bu tebligatına riayet 
etmezse, mevcut yönetmeliğe aykırı hareket 
etmiş olacaktır ki, bunu da mevcut makam 
kendisi, muhakkak kendisine müşavir olarak 
ilgili teknik elemanlarına danışmak suretiyle, 
ylktırtacağı kanaati, madde sarih olarak anla
şılmış olsa gerekir. Veyahut da bendeniz bu 
maddeyi bu şekilde anlıyorum ve hakikaten 
madde yerindedir. 

Yalnız, bu maddenin tatbikçisi olarak tat
bik edecek olanlar kazalarda veyahut da ilgili 
vilayetlerin teknik elemanları kâfi gelmemiş 
olabilir. Geçici madde tetkik edildiği zaman 
esasen bu zelzele mıntıkaları memleketimizde 
tatbik edilirken İmar ve iskân vekâleti tarafın
dan bu bölgelerde yevmiyeli personel kullanıl
mak suretiyle, teknik eleman kullanılmak su
retiyle ilgili zelzele mıntıkaları tesbit edilecek
tir ve bu yapıların veyahut da bu işlerin du
rumları tetkik ve tesbit edilecek ve en kısa za
manda da ikmali için bu kanunla sizden yetki 
istenmektedir. 

Binaenaleyh, her şey düşünülerek vaz 'edil
miş bulunmaktadır. 

Maddenin memleketimizin gerçeklerine uy
gun bir şekilde olduğunu kabul ederek, bahu
sus bu madde üzerinde tatbikatta artık yönet
melik harici yapıların yapılmaması için şiddet
li bir denetimin kurulmasını ilgili vekâlet men
suplarından da temenni eder ve şu kanunun 
kendilerine vermiş olduğu yetkiye istinaden 
Türkiye,de bu şekil olabilecek muhtemel ve 
daima olması melhuz âfetlere karşı asgari şe
kilde kayıtlı çıkmamızı önlemek suretiyle ge
rekli denetimin yapılmasını ve maddenin ay
nen kabulünü Yüksek Heyetinizden istirham 
eder, hürmetlerimi arz ederim. 
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BAŞKAN — Sayın Akdoğan. 
RIZA KUAS (Ankara) — Grup adına söz 

istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Akdoğan bir dakikanızı 

rica ediyorum. Sayın Kuas grup adına istiyor
lar. 

T. t. P. GRUPU ADINA RIZA KUAS (An
kara) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Ben de bir zelzele bölgesinin çocuğu olarak 
ilk mektepte iken bir zelzele geçirdik, bir de 
bundan evvel ki zelzeleyi yakınen müşahade 
ettim. Şimdi, komisyondaki arkadaşların, üze
rinde durduğu noktalan esaslı şekilde nazarî 
itibara alarak üçüncü maddeyi geri alıp her 
hangi bir açık kapıya meydan vermemek üzere 
yeniden kaleme alması yerinde olur kanaatin
deyim. 

Şöyle ki: ikinci maddeye göre ilân edilen 
âfet bölgelerinde yeniden yapılacak, değiştiri
lecek, büyültülecek veya esaslı tamir görecek 
yerler için bir yönetmenlik hazırlanacak. 
yenicen yapılacak, tamir görecek veyahut bü
yültülecek. Ama, mevcut binalar için Ada
pazarı vilâyetinin şehir içindeki apartmanla
rın gerçekten teknik yönden ve malzeme nok
sanlığı yönünden yıkılmış olması bir gerçek 
Ama Adapazarı'nın bütün köylerinde ve kaza
larında köy evleri yıkılmıştır, köy evleri ma-
lûmuâliniz, fakir köylünün kendi imkânları ile 
yapıyor. Bu yapılacak binalar için mevcut bi
na, Adapazan'nm bütün havalisi zelzele bölge
sine girmektedir, yani ikinci maddeye göre 
ilân edilen âfet bölgesine girecektir. Peki 
bu köylerdeki binalar; aşağıda da diyor ki 
bunlara üç ay evvel haber verilecek zelzele 
bölgesinde olanlar. 

Şimdi Adapazan'nm bütün köylerindeki ev
ler, kazalanndaki evler bir teftişe tabi tutu
lacak olursa, yeni zelzeleden çıkmış olmasmdpn 
dolayı % 90 nın da yıkılma emri verilecektir 
Evet, yıkılması emri verilecek, üç ay evvel ha
ber verilecek, üç ay içinde yıkmadığı takdirde 
gelecek parasını enkazından karşılamak üzere 
belediye yıkacaktır. E pekiyi, fakir köylünün 
evini belediye geldi yıktı. Yerine kim yapacak 
bunun.. 

Binaenaleyh, bence komisyon bu nazik 
noktalan nazara alarak üçüncü maddenin 
(ikinci maddeye göre ilân edilen âfet bölgele

rinde mevcut) veya (yeniden yapılacak mev
cut) kelimesini koyarsak, mevcut kelimesinin 
altında mevcut binalann tamiri ve yıkılması 
konusunda da yönetmelikte yer alır bu müm
kün olmadığı takdirde komisyon elbette ki, 
mağdur köylüyü, fakir fukarayı mağdur etme
sini kabul etmez, fakirden yanadır mutlaka. 
O zaman aşağıda (üç ay evvel haber verilerek 
yıkılır) cümlesinde fakir ilmühaberi olan fakir 
fukaranın evlerini içine alan kısımlann da yı
kım parasının enkazdan karşılamak üzere ve 
tamamen yıkıp açık bırakmıyacak şekilde bir 
esasa bağlamasının, Adapazarmı, âfetler böl
gesini nazan itibara aldığımız zaman, sadece 
şehri sadece vilâyeti almamız mümkün değil, o 
şehrin yüzlerce köyü, kazası, nahiyesi ve köy
lünün durumu nazan itibara alınması lâzım. 
Bu bakımdan komisyondan istirhamımız, bu 
maddeyi geri alarak fakir kısmı, fakir halkı 
köylüyü ve bu bölgeye giren kısımdaki muh
taç köylüyü mağdur etmiyecek bir şekle sokar
sa minnettar oluruz, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Akdoğan. 
ABDÜLBAR1 AKDOĞAN (Ağn) — Sayın 

Başkan, muhterem milletvekilleri; 

Üçüncü maddenin başında da belirtildiği 
gibi, ikinci madde ile tamamen irtibatlı bu
lunması dolayısiyle üçüncü maddeyi kabul et
tiğimiz zaman Devlet Su İşlerinin bu âfet böl
gelerinin hudutlannın tesbitinde vazife verile
ceği vazife görüleceği, bunlarla müştereken ça
lışılacağı belirtilmekte idi. Bütün bu hudut 
tesbitinde Devlet Su İşleri vazife görecek, bu 
'hudutlann tesbitinde bir fikri olacak, teknik 
malûmata sahibolacak. 

1935 senesinden beri amenajman çalışmala-
nnı da nazan itibara alarak, bütün Türkiye'
nin baştan sona kadar tam mânasiyle etüdünü 
yapmış olan Devlet Su İşleri asgari haddi ile 
alternatif olacak, bir su baskınında görüşleri 
dosyalannda saklı bulunacak, bir yönetmelik 
yapacaksınız. Devlet Su İşlerinin görüşünü al-
mıyacaksınız, doğrudan doğruya Bayındırlık 
Bakanlığı ile İmar ve İskân Bakanlığının gö
rüşlerine intizar edeceksiniz Böyle şey olmaz, 
arkadaşlar. Devlet Su İşlerini, ikinci maddede 
aldın, hudut tesbitini yaptırdın, bütün görüş
lerini ifade ettiler, tam yönetmelik yapacak-
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melik tesbit edeceksin, Devlet Su işlerinden 
hiç kimseyi getirmiyeceksin, görüşlerini izah 
etmiyecekler. Bu bakımdan eğer Enerji Ba
kanlığı bu maddenin bünyesine ithal edilmedi
ği takdirde, bendenizin naçizane görüşüm, bu 
madde noksan olur, yönetmelik memleket ger
çeklerine uygun hazırlanamaz. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Açık oylamanın sonucunu arz 
ediyorum: 

Genel bütçeye dâhil dairelerin 1963 bütçe 

1. —• Adana Milletvekili Ali Karcı'mn, Mek
sika'dan ithal edilen tohumluk Sanora - 64 buğ
dayına dair yazılı soru önergesi ve Ticaret Baka
nı Ahmet Türkel'in yazılı cevabı (7/554) 

21 .11 .1967 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki yazılı sorumun Ticaret Bakanı ta

rafından yazılı olarak cevaplandırılması için 
aracılığınızı dilerim. 

Ali Karcı 
Adana Milletvekili 

1. Meksika'dan ithal edilen sanora - 64 to
humluk buğdayının Türkiye mümessili var mı
dır? Varsa firmanın adı nedir? 

2. Bu buğdaylar, doğrudan doğruya Hükü
met tarafından mı; yoksa bir veya birkaç itha
lâtçı tarafından mı ithal edilmiştir? 

İthalâtçılar tarafından bir ithal yapılmış ise, 
ithalâtçı firmalar hangileridir? 

3. a) Tohumlukların dünya piyasalarında
ki fob ve cif fiyatları Türk lirası olarak ne ka
dardır? 

b) Ticaret Bakanlığına maliyeti ne kadar
dır? 

c) Çiftçiye satış fiyatı nedir? 
4. Türkiye'ye ithal edilen sanora - 64 buğ

dayının miktarı nedir? 
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sın, memleket gerçeklerine uygun bir yönet-
yılı kesin hesaplarına ait uygunluk bildiriminin 
sunulduğuna dair kanun tasarısının açık oyla
masına 92 arkadaşımız katılmıştır. 88 kabul, 
2 ret, 2 çekimser oy çıkmıştır. Gerekli oy ço
ğunluğu sağlanamadığı için açık oy muamelesi 
gelecek birleşim tekrar edilecektir. 

Muhterem arkadaşlar, saat 20 ye gelmiştir. 
Bu sebeple 20 Mart Çarşamba günü saat 15 te 
toplanılmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 20,01 

5. Muhtelif gıda uzmanları, sanora - 64 buğ
dayının kurtlu ve işe yaramaz olduğu görüşün
dedirler; bu konuda Bakanlığın resmî görüşü 
nedir? 

6. Basında çıkan haberlere göre normal to
humluk dağılışında bâzı usulsüzlükler ve kayır
malar yapılmıştır: örneğin; Adıyaman ilinin 
Besni ilçesine tahsis edilen 1 000 ton tohum
luktan 338,5 tonu aralarında bâzı milletvekili 
ve senatör bulunan 5 aileye tahsis edilmiştir. 
Söylendiğine göre bu ailelerin aldıkları miktar 
şöyledir : 

a) Halil Ağar ailesi (A. P. Adıyaman Se
natörü) ve aynı soyadı taşıyan yakınları 116 
ton, 

b) Süleyman Şüküroğlu ailesi ve aynı soya
dı. taşıyan yakınları 43 ton, 

c) Ercan Emre ailesi (Y. T. P. Adıyaman 
Milletvekili Süleyman Arif Emre'nin amcazade
leri) ve aynı soyadını taşıyan yakınları 39,5 ton, 

d) Hilmi özbay ailesi (Belediye Başkanı) 
ve aynı soyadını taşıyan yakınları 110 ton, 

c) Arif Atalay ailesi (A. P. Adıyaman Mil
letvekili) ve aynı soyadını taşıyan yalanları 30 
ton. 

Yukarıdaki dağılım şekli doğru mudur? 
7. Yukarıda sıraladığımız dağılış şekli doğ

ru ise bu beş aile Besni ilçesine tahsis edilen to-

6. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
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humluk buğdayların % 38,5 unu aldıkları an
latılmaktadır. Buna göre : 

a) Bu beş aile, Besni ilçesinde, buğday eki
mine elverişli bulunan tüm toprakların, tapu 
kayıtlarına göre % 38,5 unu ellerinde bulundur
makta mıdırlar? 

b) Değilse, dağılımda hangi ölçü esas tu
tulmuştur? 

8. 80 köyü bulunan Besni ilçesindeki müs-
tahsıla ise sadece 661 ton dağıtıldığı doğru mu
dur? 

9. Gerek sanora - 64, gerek normal tohum
luk buğdayın, iller olarak Türkiye'deki dağılımı 
ton olarak nasıldır? 

10. İlçelere ton olarak dağılan sanora - 64 
ve normal tohumluk miktarı nedir? 5 ve 5 ton
dan fazla tohumluk buğday alan aileler kimler
dir? 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 16.3.1968 

Teşkilâtlandırma Genel Md. 
Şube remzi ve No. 4/155 

Konu: Adana Milletvekili 
Ali Karcj'nın yazılı soru 
önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 24 . 11 . 1967 tarihli ve 7/554 - 5379/ 

32748 sayıh yaz:nız : 
Meksika'dan ithal edilen tohumluk sanora -

64 buğdayla ilgili Adana Milletvekili Ali Kar-
cı'nın yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1. Meksika "dan ithal olunan tohumluk buğ
dayın Türkiye'de mümessili yoktur. 

2. Memleketimizin buğday üretiminin art
masında önemli etkisi olabilecek yüksek verimli 
buğday tohumu ithalinin lüzumuna mütedair 
AID Teşkilâtının Tarım Bakanlığına vâki tavsi
yesinin Bakanlar Kurulunca tasvibedilmesi üze
rine tohumluk buğday ithalâtı kararlaştırılmış 
ve bu ithalâta mütaallik muamelelerin takip ve 
intacı görevi Tarım Bakanlığı adına Toprak 
Mahsulleri Ofisine verilmiştir. 

3. a) Tohumluk buğdaylar dünya piyasa
larında muamele görmediğinden bunların fob ve 
cif fiyatlarının tesbiti mümkün olamamakta
dır. Zira her çeşit tohumluk mahallî piyasasın
da deeğrlenmektedir. 

Meksika'dan ithal olunan tohumluk buğday
ların ticari olanlarının mubayaa fiyatı beher 
metrik ton için Fas Guaymas 1 089,60 lira, ser
tifikalılar ise Fas Guaymas 1 347,47 liradır. 

b) Tohumluk buğdayların ticari olanlarının 
takribi maliyeti 171 kuruş Kg. sertifikalıların 
ise 196,85 kuruştur. 

c) Çiftçiye satışı Devlet Üretme Çiftlikle-
rince Tarım Bakanlığına maliyeti üzerinden ya
pılmıştır. 

4. Meksika'dan ithal olunan tohumluk buğ
daylar 1 770 tonu sertifikalı, 20 330 tonu da 
ticari olmak üzere 22 100 tondur. 

5. Tohumluk talepleri il tohumluk ihtiyaç 
komisyonları tarafından tesbit edilerek karara 
bağlanmakta ve bu karara göre ihtiyaç miktarı 
belirtildikten sonra Tarım Bakanlığınca yapılan 
tahsisler yine il tohumluk ihtiyaç komisyon
larının kararı ile çiftçilere tevzi edilmektedir. 

Bilginize arz ederim. 
Ticaret Bakanı 

A. Türkel 

2. — Adana Milletvekili Ali Karcı'nın; hangi 
turistik tesislere, «turizm ve turistik tesisle
rin ihtiyacı için lüzumlu maddeler» kotasından 
ne miktar ithalât tahsisi yapıldığına dair yazılı 
soru önergesi, Ticaret Bakanı Ahmet Türkel'in 
yazılı cevabı. (7/564) 

5 . 12 . 1966 

Yüksek Başkanlığa 
Ticaret Bakanının cevaplandırılması dile

ğiyle aşağıdaki yazılı soruma aracılığınızı rica 
ederim. 

Saygılarımla. 
Adana Milletvekilli 

Ali Karcı 

1. 2 Ağustos 1966 gün ve 12364 sayılı Resmî 
Gazetede yayınlanan 66/3 sayılı dış ticaret 
sirkülerinde 1962 rekoltesi tütünler'nin ihracı 
karşılığı 1966 yılı ikinci altı aylık bir ve 
ilki sayılı liberasyon ve tahsisli ithal mallan 
listelerinden seçilecek mallar için gerekli it
hal hakkı tanınmıştır. Fuar kontenjanı artı
rılıp bu suretle bir fuar kotası artırılışı süsü 
verilerek yapılan bu işlemde : 

A) Takas şeklinde bir işleme yer verilerek, 
genel ithal rejiminin temel ilkelerinmn alt 
üst edilmesinin gerekçesi nedir? 
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B) Fuar kotası genişletilmek suretiyle it
halât artırlıdığı halde, getir"len malların fuar
da teşhir edilme şartının aranmayışının, fuar 
kontenjanlarının gonel ilkesiyle bağdaşir 
yönü var mıdır? 

2. Bugüne kadar, ne miktarda tütün, 
hangi bedelle ihracolunmuştur. Ne miktar ve 
kıymette hangi mallar ithal olunmuştur? 

3. İthal ve ihracolunan emtiada fiyat kont
rolü yapılmış mıdır? 

4. Tütün ihraceden tüccarlar kimlerdir, ih-
racettikleri miktar kilo olarak ne kadardır? 

5. 4 Aralık 1986 günlü Akşam ve Milliyet 
gazetelerinde, 2 Ağustos 1966 günlü 66/3 sa
yılı sirkülerle verilen ithalât imkânı ile millî 
sanayii baltalıyan porselen ve diğer «Turizm 
ve turistik tesislerin ihtiyacı için lüzumlu 
maddeler» ithalâtı yapıldığı yazılmakta ve 5 
Kasım 1968 günlü Resmî Gazetede yayınla
nan 66 - 0 sayılı sirküler, bu maddelerin it
halâtında, ilgililerin Turizm ve Tanıtma Ba
kanlığından ihtiyaç belgeleri almaları zorun-
luğu konmuş bulunması gazetelerin, bu ko
nudaki haberlerini teyidetırıektedir. Bu durum
da : 

A) 5 Kasım 1965 gününe kadar 1966 yılı 
ikinci altı aylık tahsisli ithal malları listesi
nin 450 sıra numarasına kayıtlı «Turizm ve tu
ristik tesislerin ihtiyacı için lüzumlu mad
deler» kotasından yapılan ithalâtın militan 
nedir? 

B) İhtiyaç belgelerinin gerekliliği ilân olun
duktan sonra ne miktar belge, ilgili Ba
kanlığa intikal etmiştir ve bunlardan ne kadarı 
uygun bulunmuştur? 

C) Millî porselen sanayimizin bu ümide-
dilm'yen yersiz rekabetten korunması için ted
bir alınmış mıdır, alınmışsa ne gibi tedbirler 
alınmıştır? 

D) Hangi turistik tesislere, ne miktar it
halât tahsisi yapılmıştır? 

T. C. 
Dış Ticaret Dairesi 8 . 3 . 1968 

Şube remzi ve No. 660.1 
5/5440 

M İlet Meclisi Başkanlığına 
îlgi : 1 . 12 . 1967 tarih ve 7/564, 3207/18276 

sayılı yazmış. 
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Adana Milletvekili Sayın Ali Karcı'nm ya
zılı olarak cevaplandırılmasını istediği, 1982 
mahsulü tütün ihracı karşılığında yapılan İz
mir Fuan ithalâtı ile, hangi turistik tesis
lerin ihtiyacı için lüzumlu maddeler» kotasın
dan ne miktarda ithalât yapıldığına dair 
5 . 12 .1966 tarihli sorusu hakkında hazırlanan 
cevabi notun iki nüsha olarak il'şkte sunuldu
ğunu saygı ile arz ederim. 

Ticaret Bakanı 
Ahmet Türkeil 

Yazılı olarak cevaplandırılması dileğiyle, 
Adana Milletvekili Sayın Ali Karcı'nm, «Tu
rizm ve Turistik tesislerin ihtiyaçları için lü
zumlu maddeler.» kotasından ne miktarda 
^ithalât yapıldığına ve tütün karşılığı yapılan 
İmniv Fuarı ithalâtına dair 5 . 12 . 1966 ta
rihli sorusu hakkında not. 

Cevap: 1. 2 . 8 . 1966 tarihli Resmî Ga
zetede yayımlanan dıs ticaret işlerine dair 
fuarlar 66/3 sayılı Sirküler hükümleri gere-
o;moe 1066 yılı İznıir Enternasyonal Fuarına 
iştirak eden devletlerden 1962 mahsulü tütün 
mubayaa edenlere, satınaldıkları tütünün bede
line e ît kıymette 5 milyon dolarlık munzam 
fuar kotasından ek kontenjan tanınmıştır. 

A) İktisadi kurul 15 . 7 . 1966 tarihli 
23 sayılı Kararı ile 5 milyon dolarlık munzam 
fuar kontenjanının memleketimizden mal alan 
devletlere tevzi edilmesini kabul etmiştir. Bu 
karara istinaden uzun zamandır elden çıkarıla-
raıyan ve günden güne evsafını kaybeden 1962 
yl ı mahsulü tütünlere satış imkânı sağlamak 
gayesiyle söz konusu tütünlerin ihracı karşılı
ğında munzam fuar kotasının 1966 yık İzmir 
Enternasyonal Fuarına iştirak etmiş devletle
re tevzii uygun görülmüştür. 

Yapılacak ithalât tütün ihracatının tahak-
knkuna bağlı cereyan etmekle beraber, ithalât 
bedelinin ihracat değeri dışmda ayrı bir fondan 
karalanması ve ihracat ile ithalât islerinin tek 
firma uhdesinde temerküz etmemesi, diğer bir 
deyimle, tütün ihracedenler ile mukabilinde it
halât yapacak 'olanların ayrı firmalar bulun
ması söz konusu muameleye takas anlamı ver
memektedir. 

B) Fuarlar 66/3 sayılı Sirkülerin 5 nci 
maddesinde tasrih edildiği üzere, memleketimi
ze getirtilecek malların, 1966 yılı ikinci Altı 
Aylık I ve II sayılı Liberasyon ve Tahsisli İt-
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hal Malları Listesinden seçilecek maddelere in
hisar etmesi şartı konmuştur. 1966 yılı izmir 
Enternasyonal Fuarında teşhir edilmek kaydiy-
le yurdumuza ithal edilen maddeler ise, söz ko
nusu fuar rejimimizin ilân edildiği sırada yü
rürlükte bulunan 1066 yılı Birinci Altı Aylık 
devreye ait ithal listelerinden seçilmiştir. İzmir 
Enternasyonal Fuarı yoliyle ithal olunacak 
maddelerin fuar süresince teşhir edilmiş olma
sı martını v*\z'eden fuarlar 66/1 sayılı Sirküler 
5 Şubat 1966 tarihli Resmî Gazetede yayım
lanmış ve bu Sirküler hükümleri gereğince kon
tenjan alan devletler yurdumuza ithal oluna
cak maddelerin fuarda teşhiri hususunda lü
zum!". teşebbüse geçmişlerdir. 

Tütün karşılığı yapılacak fuar ithalâtı hak
kımdaki fuarlar 66/3 sayılı Sirküler, yabancı 
devletlerin fuarda mal teşhiri hususundaki te
şebbüslerinden sonra 2 Ağustos 1966 tarihli 
Resmî Gazetede yayımlandığından, tütün mu
bayaası mukabilinde ithalâtta bulunacak dev
letleri., evvele rücu ederek malların teşhir key
fiyeti ile bağlamamak ve böylece tütün ihraca
tına nispeten geniş imkân sağlamak iş icapla
rına daha uygun görülmüştür. 

Cevay): 2. Tütün ihracatı karşılığında 
XVTI noi Kota Tahsisli İthal Malları Listesine 
d-hil raddelerden yapılacak ithalât hususunda 
T>nk, BHe">ik Amerika, israil, Çekoslovakya, 
B-îlrtika, Federal Almanya, Panama, Libya, 
Holânda, italya, Fransa ve Yugoslavya'ya ve
rilen ön muvafakatlere istinaden T. Cumhuri
yet Merkez Bankasından alman en son malû
mata nazaran mezkûr bankaca 4 . 3 . 1968 
tarihi itibariyle 3 618 578,78 dolarlık ithal mü
saadesi verilmiştir. Buna mukabil Gümrük ve 
Tekel B"kanbğmdan alman malûmata istina
den 1 . 2 . 1968 tarihi itibariyle 4 137 625,68 
dolarlık muhtelif menşeli 3 017 862 kilo tütün 
satılmış bulunmaktadır. Her partinin Kg./ihraç 
fiyatı mense ve evsafa göre $ 0,56 ilâ $ 1,80 
arasmda değişmektedir. 

Cevap: 3. ikinci maddede, ihracolunan tü
tünlerin fiyatları açıklanmıştır. Bilûmum tü
tün fiyatları Tekel Genel Müdürlüğünde mev
cuttur. Yürürlükteki İthalât Rejimi Kararı it
halâtta fiyat kontrolü usulünün uygulanması
nı gerektirmemektedir. Bu itibarla, tütün kar
şılığı yapılacak ithalâtta fiyat kontrolü ciheti
ne gidilmemiştir. 

Cevap: 4. Gümrük ve Tekel Bakanlığınca 
Bakanlığımıza intikal ettirilen malûmata naza
ran ( 1 . 2 . 1968 tarihi itibariyle) tütün satı
cısı firmaların isim ve ihracettikleri tütün mik
tarı aşağıda gösterilmiştir. 

Satıcı firma 

Felemenk - Türk Tütün A. Ş. 
Besim Sarper 
Fahrettin Gözoğlu 
Recep Kirayoğlu 
Yusuf Kirayoğlu 
Hacı Resul Dikmen 
Sevim Tanan ve R, Tütner 
Metin Derebaş ve Ort. 
Tutkal Ticaret 
Hüsnü Eloğlu 
Abduş Lay 
A^dülkerim Göktürk 
Cevdet Ceyhan 
Mehmet Geveci 
Nuri Yağlıkçı 
Mehmet Kavala 
Mahmut Kefeli 
Spirer Freres ve Ssi. 
Kâmil Tmas ve Ortağı 
Vangel Haydapulos 
Naci Tarım 
Hüseyin Cengizhan 
D. Temel Özdoğan 
Nemli Tütün T. A. Ş. 
Abdi Fuat Akev 
Mithat Nemli 
Mahmut Tınaz 
Fazıl Erman 
Hüsnü Velioğlu 
Ezel Baltalı 
Recep S. Köken 
Emin Kemal Yemeneciler 
Transeskport T. A. Ş. 
incirtaş Ticaret 
Alper GaJbay 
Ali Osman Sönmez 
Sururi Savaş 
ismail Kavala 
Salih Kiraclbaşı 
Mehmet Kaya 

Fiilî ihraç 
miktarı 
(Kg.) 

9 507 
117 451 
33, 289 
98 016 
7 402 

181 094 
5 593 

228 064 
6 613 

43 033 
20 208 
26 353 
4 695 
3 328 

81 628 
155 190 
125 462 
95 180 
29 621 
76 269 
53 625 
16 486 
5 731 

95 200 
81 899 
31 956 
35 540 

148 000 
2 967 

42 273 
134 344 
220 277 
215 863 
149 078 
25 437 
95 394 
13 751 
38 500 
50 000 
57 138 
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Satıcı firma 

Mümin Gençoğlu 
Karmen Kadem Arditi 
Suat Karaoocuk 
Saffet Fişekçi Hlf. 

Fiilî ihraç 
miktarı 
(Kg.) 

34 239 
7 136 

13 000 
1 526 

Yekûn 2 917 356 

Cevap: 5. «Turizm ve turistik tesislerin 
ihtiyacı için lüzumlu maddeler» kotasından 
hangi turistik tesislere ne miktarda tahsis ya
pıldığı hususu Turizm ve Tanıtma Bakanlığını 
ilgilendirdiğinden keyfiyet adı geçen bakanlık
tan sorulmuş ve alınan 29 . 1 . 1968 tarihli 
389-1071 sayılı yazıya istinaden derlenen ma
lûmat aşağıda arz edilmiştir. 

Cevap: 5. A) 5 Kasım 1966 gününe kadar 
1966 yılı İkinci Altı Aylık Tahsisli İthal Mal
ları Listesinin 450 sıra numarasında kayıtlı, 
«Turizm ve turistik tesislerin ihtiyacı için lü
zumlu - maddeler» kotasından yapılan ithalâtın 
miktarı ekli listede gösterilmiştir. 

Cevap: 5. B) İhtiyaç belgelerinin gerekli
liği ilân olunduktan sonra Turizm ve Tanıtma 
Bakanlığına intikal eden belgeler aşağıda gös
terilmiştir. 

İhtiyaç belgesi talebeden devlet Tutarı ($) 

Panama 
Çekoslovakya 
Libya 
Belçika 
Federal Almanya 
Meksika 

Toplam 

190 000 
500 000 
290 000 
187 522 
129 621 
126 000 

1 423 143 

Bunlardan hiç birisine ihtiyaç belgesi veril
memiştir. 

Cevap: 5. C) Millî porselen sanayimizi 
yersiz rekabetten korumak amaciyle 28.8.1967 
tarih ve 12685 sayılı Resmi Gazetede yayımla
nan 6/8652 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 
porselen ithali yasaklanmış bulunmaktadır. 

Cevap: 5. D) Hangi turistik tesislere ne 
miktar döviz tahsisi yapıldığı konusu aynı za
manda (Soru A) ile ilgili görüldüğünden ce
vabı ekli listede belirtilmiş bulunmaktadır. 

Soru (a) ve (d) cevabı 

1966 yılının 2 nci altı aylık devresini teşkil eden 17 nci kotanın 450 sıra numarasında kayıtlı 
^Turizm ve turistik tesislerin ihtiyacı için lüzumlu maddeler» kotasının genel dökümü. 

Bakanlığımız emrine verilen miktar : 400 000 dolar. 

Müessesenin adı 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Tanıtma Genel 
Müdürlüğü Foto Film Şubesi 
Park Oteli 
Harem Oteli 
Otel Kennedy 
Divan Oteli 
Hotel Sözmen 
Nâzım Kalkavan 
Bebek Park Gazinosu 
Restoran 212 
King Otel 
Tamer Oteli 
Foli Berjer 
Otel îtalia 
Elif Pansiyon 

Talebedilen 
miktar $ 

182 689 
4 738 

14 328 
6 633 

31 866 
5 025 

45 750 
69 800 
8 500 
9 805 
3 346 

14 382 
18 882 
26 115 

02 
22 
25 

55 
65 

61 

51 
38 

Reddedilen 
miktar $ 

2 500 
13 654 
6 513 

19 256 
5 025 

45 750 
69 800 
7 000 
9 805 
3 346 
5 406 

17 427 
26 115 

80 
50 

55 
65 

61 

51 

Tahsis olunan 
miktar $ 

182 689 02 
2 237 42 

673 75 
120 

12 610 

1 500 

8 976 38 
1 455 
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Müessesenin adı 

İmparator Oteli 
Otel Selvi 
Ankara Palas 
Kent Otel 
Set Kafeterya 
Kazan Restoran 
Dedeman Oteli 
Toleyis Federasyonunun Kızılcahamam ve Si
nop Otelleri 
Dekor Kolektif Şti. 
Otel Koru 
Motel Lidya 
Turiş - Turizm 
tmbat Motel 
Motel Kısmet 
Bolu Dağı Kantin Lokantası 
Hüseyin Alp 
Erdek Turistik Oberji 
Kocaeli Turistik Tesisleri 
Büyük Ankara Oteli 
Büyük Efes Oteli 
Taner Oteli 
Turtes Turistik Tesisleri 
Enternasyonal Turizm 
Yeni Sibel Restoran 
izmir Palas 
Efes Tesisleri 
Saray Oteli 
Tatlıcılar Oteli 
Pınar Oteli 
Kemal Saraçoğlu 
Otel Haşimi 
Sabahattin Koksal 
Tibel Hotel 
Bosfor Turizm 
Kontuar Turizm 
Büyük Tarabya Oteli 
Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü 

Yekûn 

Talebedilen 
miktar $ 

85 248 
28 224 
40 402 
10 501 
20 044 
16 781 
31 307 

164 912 
20 342 
14 220 
18 958 
16 675 
7 754 
1 131 
1 648 
3 166 
1 313 
8 681 
8 847 

19 936 
3 120 

27 929 
12 083 
14 924 
52 507 
25 417 
4 128 
5 200 

14 204 
2 011 

90 000 
1 731 
7 650 

60 000 
3 130 
7 500 

85 821 

1 379 317 

65 
40 

95 
86 
02 

53 
52 
64 
03 
12 
26 
10 
30 
20 

43 
49 

93 
10 
55 
50 

75 

40 

87 

79 

Reddedilen 
miktar $ 

85 248 
14 044 
40 402 
2 351 

11 131 
13 279 
25 057 

164 912 
16 823 
10 701 
17 068 
13 693 

420 

8 681 
5 936 

18 853 
3 120 

26 439 
4 146 

14 852 
52 507 
25 417 

13 764 
2 011 

90 000 
1 731 
7 055 

60 000 
3 130 

984 378 

65 
15 

82 

02 

03 
02 
64 
03 

51 
76 

53 
60 
55 
50 

75 

40 

58 

Tahsis olunan 
miktar $ 

14 180 25 

8 150 13 
8 913 86 
3 502 
6 250 

3 519 50 
3 519 50 
1 890 
2 982 
7 754 12 
1 131 26 
1 228 10 
3 166 30 
1 313 20 

2 910 92 
1 082 73 

1 490 
7 937 40 

71 50 

4 128 
5 200 

440 

595 

7 500 
85 821 87 

394 939 21 

33 tesise 394 939,21 dolar tahsis yapılmıştır. 
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3. —• Afyon Karahisar Milletvekili Muzaf
fer Özdağ'ın, Ankara'ya bağlı Solfasol köyü
nün heyelandan korunması için ne düşünüldü
ğüne dair yazılı soru önergesi, ve İmar ve İs
kân Bakanı Haldun Menteşeoğlu'nun yazılı ce 
vah, (7/627) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki yazılı sorunun Sayın imar ve 

İskân Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasının teminini saygılarımla rica ede
rim. 

Afyon Milletvekili 
Muzaffer özdağ 

Ankaraya bağlı Solfasol köyünün heyelan 
mmtakasmda bulunduğu ve tehlikeye mâruz 
bulunduğu tesbit edilmiştir. 

Köy halkının ve varlığının sarar ve tehlike
den korunması için ne düşünülmektedir? 

Tedbir ve icraat için neden felâketin vu
kuuna intizar edilmektedir? 

T, C. 
İmar ve iskân 

Bakanlığı 
Özel Kalem Müdürlüğü 

Ankara 
7 . 3 . 1968 

Sayı : 15/403 

Konu : Sayın Muzaffer Öz
dağ'ın yazılı sorusu hakkında. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 19 . 1 . 1968 gün, Kanunlar Md. ğü 

7/627 - 4338 - 25768 sayılı yazı. 
Afyon Milletvekili Muzaffer özdağ'm An

kara iline bağlı Solfasol köyünün muhtemel 
sel baskınınmdan korunmasına dair yazılı so
ru önergesi cevabı 3 nüsha halinde ilişikte su
nulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Haldun Menteoeoğlu 

İmar ve iskân Bakanı 
Ankara ilinin Altındağ ilçesine bağlı Sol

fasol köyü 1960 sayımlarına göre 260 hane ve 
1 617 nüfusludur. 

Solfasol köyü gecekondu ıslah bölgesinde 
bulunmaktadır. Yapılacak ıslah çalışmaları se
bebiyle açıkta kalacak ailelerle aynı köyde ko
nutları muhtemel su baskınına mâruz bulun

duğu tesbit edilen 17 aileye konut yapılması 
işi birlikte ele alınabilecektir. 

Bu ailelerden konutları su baskınına mâ
ruz 17 aileye 7269 sayılı Âfetler Kanunu, di
ğer ailelere de 775 sayılı Gecekondu Kanunu 
gereğince yardım yapılarak gecekondu önle
me bölgesine taşınmaları düşünülmektedir. 

4. —• Tunceli Milletvekili Hasan Ünlü'nün, 
Tunceli'nin, Pülümür ilçesi ve köylerinde dep
remden husule gelen zarara ve yapılan yardım
lara, dair yazılı soru önergesi İmar ve İskân Ba
kanı Haldun Menteşeoğlu'nun yazılı cevabı. 
(7/6Sİ) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun İmar ve İskân Vekâleti 

tarafında:! yazılı olarak cevaplandırılmasına 
delâlet bııyurulmasını saygılarımla rica ede
rim. 

Tunceli Milletvekili 
Hasan Ünlü 

Soru : 
1. Tunceli iline bağlı Pülümür ilçe ve 

köylerinde 27 . 7 . 1967 tarihinde husule gelen 
depremden dolayı mal kaybı tesbit edilmiş mi
dir? Edilmiş ise, para olarak değeri nedir? 

2. Pülümür ilçe ve köylerine hasar tesbiti 
içiu hangi vekâletten teknisyenler gönderil
miştir? Gönderilen hasar tesbit heyetlerinden 
hangisinin raporunu vekâletiniz uygun görmüş
tür? 

3. Hasar tesbiti için gönderilen heyetle
rin tesbit muamelesine karşı itirazda bulunan 
Pülümür halkının adedi nedir? itirazların mahi
yeti özet olarak hangi esaslara dayanmakta
dır?. 

4. Pülümür ilçe merkez ve köylerinde ha
sar tesbiti sonunda vekâletinizce kabul edilen 
rapora göre; 

a) Zarar gören kaç köy ve kaç aile var
dır? 

b) Zarar gören ailelerin evlerinin az, orta 
ve çok hasarlı, olarak tesbit edildiğine göre az, or
ta çok. zarar gören ailelerin ayrı ayrı miktar
ları nedir? 

c) Az, orta ve çok hasar görülme hangi 
ölçü ve usule göre kıymetiendirilmiştir? 

5. Pülümür ifoo ve köylerinde depremden 
görülen zararlar sebebiyle, 
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a) Pülümür halkına yapılan iaşe, giyim, 
yardımının para olarak değeri nedir? 

b) Zarar gören ailelere nakdi yardım da 
yapılmış mıdır? Yapılmışsa miktarı nedir? 

c) İaşe, giyim ve nakdi yardımda her aile 
için zarar ölçüsü nazara alınmış mıdır? Her 
köye yapılan yardımın ve aile başına verilen 
miktarın ayrı olarak tarafımıza bildirilmesi 
mümkün müdür? 

d) Mahallî yardım komitesi üyelerinden 
baştan beri kaç kişi istifa etmiştir? istifa se
bepleri nedir? 

6. Pülümür'de depremden zarar gören hal
kın iktisadi gücü fazlasiyle sarsıldığından bu 
ânâ kadar yapılan aynî ve nakdi yardımlar 
kendilerini tatmin edemediğinden bundan son
ra da aynî yardım yapılması gerekmektedir. 
Bakanlığınız bu hususta ne düşünmektedir? 

7. Pülümür ilçe merkez ve köyleri halkına 
depremden dolayı yardım olarak yapılan nakdi 
iaşe, teberru, ve sair yardımlar hangi kurum
lar, mahallî idareler, mal sandıkları, dernekler 
ve şahıslar tarafından verilmiştir? Ve bu yar
dımların miktarı nedir? 

8. Kızılay Cemiyeti doğrudan doğruya 
Pülümür depreminde zarar gören halka yardım 
olarak yaptığı iaşe ve eşyanın cins ve değer 
olarak miktarları nedir? 

9. 7269 sayılı Kanunun 33 ncü maddesi 
(B) fücrası gereğince Pülümür halkı ihtiyaç
ları için ne miktar para tahsis edilmiştir? 

10. Pülümür'de zarar gören halkın nerede 
ve nasıl iskân edileceği hususunda halkın da 
arzusu sorulmuş mudur? Yani iskân hususun
da halkın dileği sorularak bir anket hasırlan
mış mıdır? Böyle bir anket yapılmışsa : 

a) Pülümür'de zarar gören ailelerin kaçı 
başka vilâyetlerde ve kaçı aynı yerde iskânını 
istiyor? Aynı yerde iskânını istiyen topraksız1 

ailelerin dilekleri nedir? Yerinde kalarak top
rak istiyen kaç aile vardır? 

11. a) Pülümür ilçesi halkından baraka 
istiyen ailelerin sayısı kaçtır? 

b) Kaç aileye baraka verilmiştir? 
c) Bir barakanın maliyeti nedir? Ve bara

ka sahibine bir baraka ne değerde verilmiştir? 
Bir baraka için ne miktar kereste sarf edilmiş
tir? Pülümür ilçesine ne kadar kereste gönde
rilmiştir? Kerestenin metreküpü kaç liradan 
temin edilmiştir? 

Ayrıca Pülümür'e gönderilen keresteler ne
reden temin edilmiştir ve Pülümür'e bir mü
teahhit tarafından mı? Yoksa vekâlet eleman
ları vasıtası ile mi, gönderilmiştir? Müteahhit 
tarafından taahhüdedilerek götürülmüşse taah
hüt şartları hakkında bana da malûmat veril
mesi mümkün mü? 

c) Barakaların ebadı, kurulduğu yer ve 
nüfus üzerine verileceği hususunda daha önce 
zarar gören ailelerin arzusu sorulmuş mu? So-
rulmıışsa halkın arzusu ne yöndedir? 

d) Barakalar yapım ve malzeme yönünde 
kurulduğu yerin iklim ve rakım durumu göz 
önüne alınmadan yapıldığından, örf ve âdeta 
mugayir vaziyette yerleşim göz önüne alına
rak inşa edildiğinden, tecrit malzemesi olarak 
kamış ve cam pamuğu kullanılmadığından, 
ısıtma aracı vatandaşlara verilmediğinden kışın 
ısınmıyor. Bu sebeple hiçbir aile barakanın al
tına geçmiş değildir. Bu duruma göre bir hayli 
masraf yapılan barakaların istifade eder duru
ma getirilmesi için Bakanlığınız ne düşünmek
tedir? 

e) Barakalar iklim şartına göre yapılma-
lığından Pülümür'ün Karagöl köyünde birkaç 
baraka rüzgâr tarafından uçurulduğu ve diğer 
barakaların da aynı şekilde rüzgâr şiddetinden 
yıkılacağı söylenmektedir. Doğru mu? Doğru 
ise, ne gibi tedbir alınacaktır? 

f) Barakaların kurulduğu yerlerin çoğu 
• »araka sahibine aidolmadığından bu hususta 
çıkan ihtilâf nasıl halledilecektir? 

g) Barakaların kurulduğu yerde topraksız 
ailelere arazi istimlâk edilerek verilmediği tak
dirde bu aileler barakalarda ne derecede isti
fade edebilirler? 

12. Depremden zarar görmüş olup da ken
dilerine baraka tahsis edilen ailelerin hayvan 
"barınakları hususunda neden bir tedbir düşü
nülmemiştir? 

13. Keza depremden az ve orta hasar ola
rak zarar gören ailelere aynî ve konut yardımı 
olarak Bakanlığınızca ne yapılması istenili
yor? 

14. a) Pülümür'de kendilerine baraka ve
rilen bütün ailelere önümüzdeki yılda oturabi
leceği birer ev yaptırılarak tahsis edilecek mi? 
Hepsine yapılmıyorsa sebebi nedir? Ev tahsisi 
hangi usul ve ölçüler içinde değerlendirilerek 
yapılacaktır? 
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b) Tesbit edilecek ölçüye göre kaç aileye 
ve hangi köylere ev yaptırılıp teslim edilmesi 
düşünülmektedir? Kendilerine ev tahsisi müm
kün olmıyan lâkin baraka verilmiş olan aile
lerin durumu ne olacaktır? Bunlara bir konut 
yardımı yapılacak mı? 

15. Pülümür ilçesi merkez mahallesinden 
Cumhuriyet mahallesi heyelan ve deprem sebe
biyle başka yere nakli kararlaştırıldığından bu 
mahalle halkı nerede ve hangi şartlara göre 
iskân edilmesi düşünülecektir? 

16. Pülümür depreminden ötürü köylerin
de yeni olarak kaç kilometre yol yaptırılmış
tır? Halen yolu yapılmamış olup da depremden 
zarar gören kaç köy vardır? Ne zaman bu köy
lerin yollan yaptırılacaktır? 

T -O 
İmar ve iskân Bakanlığı 
Özel Kalem Müdürlüğü 7.3.1968 

Sayı : 15/404 

Konu : Tunceli Milletvekili Ha
san Ünlü'nün yazılı soru önerge
si Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: Millet Meclisi Bşk. 17 . 1 . 1968 gün, 

Kanunlar Müdürlüğü 7/634-5766 sayılı yazı. 
Tunceli Milletvekili Sayın Hasan Ünlü'nün, 

«Pülümür ilçesi ve köylerinde depremden hu
sule gelen zarara ve yapılan yardımlara» dair 
yazılı soru önergesi cevabı 3 nüsha olarak ilişik
te sunulmuştur.. 

Gereğini arz ederim. 
Haldun Menteşeoğlu 

İmar ve iskân Bakanı 

Malûm olduğu üzere 7269 sayılı Kanun ge
reğince âfete uğramış yerlerde bakanlığımızca 
sadece yapılarda meydana gelen hasar tesbit 
edilmektedir. 

27 .. 7 . 1967 tarihinde Pülümür ilçesi ve 
civarında meydana gelen depremde hasar tes-
biti 4 il İmar Müdürlüğümüz ve Bayındırlık 
Bakanlığınca görevlendirilen elemanlar tarafın
dan müştereken yapılmış ve usulüne uygun ola
rak düzenlenen bütün raporlar değerlendiril
miştir. 

Pülümür'de hasar dereceleri ve kendilerinin 
tesbit dışı bırakılmaları konusunda olmak üze
re 21 itiraz olmuştur. 
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Pülümür ilçe merkezi ve 64 köyünde, tek
nik ölçülere göre değerlendirilen : 

740 yıkık veya ağır hasar, 
919 orta hasar, 
888 az hasar olmak üzere 2 547 hasar tesbit 

edilmiştir. 
Pülümür halkına yapılan ilk yardım olarak 

valilik emrine 130 000 Tl., ayrıca 17 280 kg. 
peynir, 19 006 kg. süttozu ve 19 160 kg. soya 
yağı gönderilmiştir. 

Bu yardımların ailelere intikali, geçici ma
hallî yardım komitesi marifetiyle yapılmıştır. 
Bu komiteden istifade etmek istiyen tek kişi 
Pülümür Kızılay Başkanıdır ve bilâhara istifa
dan vazgeçmiştir. 

Zarar gören ailelere nakdî yardım yapılma
sına mer'î kanun imkân vermemektedir. 

Pülümür'e bugüne kadar yapılan yardım
lardan gayri 1 300 ton buğday, 46 ton şeker, 
2 600 kg. çay ve 5 200 ton hayvan yeni sağlan
ması yoluna gidilmiştir. 

Tunceli - Pülümür, Erzincan - Tercan ve 
Bingöl - Kiğı deprem afetzedeleri için çeşitli 
illerde kurulan yardım ıkomitelerince ceman 
692 520,59 Tl. lık yardım yapılmıştır. 

Kızılayca yapılan yardım : 
1 800 çadır, 1 700 battaniye, 220 çuval un, 

187 kutu yağ, 163 çuval bulgur, 6,5 ton muh
telif gıda maddesi ve 5 200 giyim eşyası olup, 
değeri 1 366 919,50 Tl. sidir.. 

Pülümür'de her hangi bir anket yapılma
mıştır. 

Pülümür'de 606 tekli, 284 ikiz olmak üzere 
890 baraka yapılıp, açıkta kalan ailelere dağı
tılmıştır.. istatistikî değerler, iş ve malzeme 
gücü, inşaat imkânları göz önüne alınarak bo-
yutlandırılan ve yerleri de buna göre seçilen 
barakaların beherinin maliyeti 3 500 Tl. sidir 
ve zayiatiyle beraber 4 m3 kereste sarf edilerek 
yapılmıştır. 

Çeşitli fabrikalardan, mütaaJhhit tarafından 
nakledilen 4 697 920 m3 kerestenin m3 fiyatı 
125 - 197,50 Tl. dır.. 

Bu bölgemizde vukua gelen deprem âfeti 
üzerine 7269 sayılı Kanuna göre gereken ya
pılmıştır. ileride, yine aynı kanuna uygun ta
lepler vukubulduğu takdirde, bunlar da dikka
te alınıp gereği yapılacaktır.. 

Pülümür Cumhuriyet mahallesinde evleri 
yer kaymasına mâruz 52 aile için yerleşme ye-
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ri Saraylar mevkiinde seçilmiş ve imar plânı 
hazırlanmıştır.. 

Pülümür depremi dolayısiyle 113 kilometre 
köy yolu yapılmış, 39 kilometre köy yolu dü
zeltilmiştir. 

5. — Maraş Milletvekili Veysi Kadıoğlu'nun, 
Maraş Ağabeyli bucağı Devlet yolunun yapımı
na dair soru önergesi ve Bayındırlık Bakanı Or
han Alp'in yazılı cevabı (7/679) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Maraş (Bertiz) Ağabeyli bucağı Devlet yo

lunun yıllardan beri sürüncemede kalan ve 
dağlık bölge olması itibariyle kış aylarında 
hiçbir suretle trafiğe açık bulunmıyan yolun 
1968 programına alınıp alınmadığının, alınmış 
ise bu yıl ne miktarının yapılacağının, alınma
mışsa sebebiyle ne zaman yapılacağının sayın 
Bayındırlık Bakanı tarafından yazılı olarak ce-
vaplandnılmasına delâletinizi rica ederim.. 

22 . 2 . 1968 

Maraş Milletvekili 
V êysi Kadıoğlu 

T. C. 
Bayındırlık Bakanlığı 

Bakan 
94 

7.3.1968 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 26 . 2 . 1968 gün, Kanunlar Müdürlü

ğü 7-679/6046-37157 sayılı yazınız. 
Maraş Milletvekili - Veysi Kadıoğlu'nun ya

zılı sorusu aşağıda cevaplandırılmıştır.. 
Maraş ayırmı - AğaJbeyli (Bertiz) il yolu ona

rım programına dâhil olup, 0 + 000 — 12 + 
000 kilometre arasına 15 000 m3 kırma taş sta-
blize malzeme çekilmiş bulunmaktadır. 

1968 yılında 12 + 000 — 20 + 000 kilomet
reler arasında alt ve üst yapı işlerinde çalı
şılacaktır.. 

Söz konusu yolda bütçe ve makina imkân
larımız nisibetinde yürütülen çalışmalar mütaa-
kıp yıllarda da devam edilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim.. 

Orhan Alp 
Bayındırlık Bakanı 

•> • • -<« 
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1963 bütçe yılı Kesinhesap kanun tasansının oylama sonucu 

(Çoğunluk yoktur.> 

ADANA 
Mahmut Bozdoğan 
Kasım Gülek 
Bekir Tünay 
Tahir, Yücekök 

; AĞRI 
Abdülbâri Akdoğan 
Kasım Küfrevi 

ANKARA 
Hasan Türkay 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
ihsan Ataöv 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
Reşat özarda 
Kemal Ziya öztürk 

BÎTLÎS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Halil İbrahim Cop 

BURDUR * 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
Mustafa Tayyar 

ÇANAKKALE 
Cihad Baban 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 

ÇORUM 
Hilmi incesulu 

üyo sayısı : 450 
Oy verenler : 92 

Kabul edenler ' : 88 
Reddedenler : 2 

Çekinserler : 2 
Oya katlimi yanlar : 353 

Açık üyelikler : 5 

[Kabul edenler] 

Hasan Lâtif Sarıyüce 
Arslan Topçubaşı 

DENIZLI 
Remzi Şenel 
, DİYARBAKIR 

Yusuf Azizoğln 
Feyzi Kalfagil 

ELÂZIĞ * 
Kevni Nedimoğlu 

ERZİNCAN 
Nafiz Giray 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Gıyasettin Karaca 
Ahmet Mustafaoğlu 
Cevat Önder 
Nihat Pasinli 
Adnan Şenyurt 
ismail Hakkı Yıldırım 

GAZİANTEP 
Hüseyin Yıknaa, 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün l 

Ali ihsan Çelikkan 
Sabahattin Savacı 

İSTANBUL 
Ali Esat Birol < 
Tekin Erer 
Muhiddin Güven 
Osman özer 
I. Hakkı Tekinel 
Osman Nuri Ulusay 

İZMİR 
Mehmet Ali Aytaş 

Muzaffer Döşemeci 
KARS 

Abbas Ali Çetin 
KASTAMONU 

A. Muzaffer Akdoğanlı 
Sabri Keskin 
Adil ToközMi 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
Feyyaz Koksal 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Mehmet Orhan Türkkan 

KIRŞEHİR 
Süleyman Onan 

KOCAELİ 
Sedat Akay 

KONYA 
M. Ziyaeddin İzerdem 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Mesut Erez 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman' Çağlar 
Muammer Dirik 
Şevket Raşit Hatipoğlu! 
Nahit Yenişehirlioğlu 

NEVŞEHİR 
ibrahim; Boz 

NİĞDE 
Yaşar Arıbaş 

Oğuzdemir Tüzü» 
RİZE 

Erol Yılmaz Akça! 
SAKARYA 

Ekrem Alican 
Muslihittin Gürer 

ıŞerafettin Paker 
SİİRT 

Hüseyin Hüsnü Oran* 
SİNOP 

Hilmi işgüzar 
SİVAS 

Cevad Odyakmaz 

TEKİRDAĞ 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Osman Saraç 
irfan Solmazer 

TRABZON l 

Ahmet Şener 
Ömer Usta 
AM Rıza Uzuner 

URFA 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
M. Fahri Uğrasızoğlra 

VAN 
M. Salih Yıldız 

" YOZGAT 
Nuri Kodamanoğlu 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Cahit Karakaş, 
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[Reddedenler] 

DİYARBAKIR 
Tarık Ziya Ekinci 

/ KARS 
Âdil Kurtel 

[Çekinserler] 

AMASYA 
Kâzım Ulusoy 

BİTLİS 
Zarife Koçak 

[Oya katîlmıyanlar] 

ADANA 
Hasan Aksay 
Ali Bozdoğanoğlu 
Turhan Dilligil 
Ali Karcı 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
İbrahim Tekin CB.) 
Ahmet, Topaloğlu (B.) 

ADIYAMAN 
M. Arif AtaLay 
Nazım Bayıllıoğlu 
Süleyman Arif Emre 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Akalın 
Osman Attila 
Mehmet Göbekli 
Şevki Güler 
Murat Öner 
Muzaffer Özdağ 
Ali İhsan Ulubahşıi 

AĞRI 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Ahmet Demiray 
Nevzat Şener 
Ali Celâlettin Topala 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Orhan Alp (B.) 
Kemal Bağcıoğlu 
Hüseyin Balan 
Osman Bölükbaşı 
Ali Rıza Çetiner 
Musa Kâzım Coşkun 
Ahmet Dallı 
Orhan Eren 
Recai Ergüder 

1. Sıtkı Hatipoğlıu 
Rıza Kuas 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
Ilyas Seçkin 
Hasan Tez 
H. Turgut Tıoker (B.) 
Alparslan Türkeş 
Ahmet Üstün 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 
Hasan Fehmi Boztepe 
Rafet Eker 
Ahmet Torgay 
Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Mustafa Şükrü Koç 
Yüksel Menderes 
İsmet Sezgin 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
ibrahim Aytaç 
Cihat Bilgehıan (B.) 
Enver Güreli 
Fennî Isliımyeli 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mesut Ozansü 
Cihat Turgut 
Mevlüt Yılmaz 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİLECİK 
Sadi Binay 
İsmail Selçuk Çakıroğlu 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 
Cemal Yavuz 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 
Hasan Özcan 
Hami Tezkan 

BURDUR 
I. Hakkı Boyacıoğlu 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
Nilüfer Gürsoy 
Barlas Küntay 
İbrahim Ökteım 
Kasım Önadım 
Ö. Doğan Öztürkmen 
Mehmet Turgut (B.) 
Ahmet Türkel '(B.) 
Bahri Yazır 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Muammer Baykan 
Şefik inan 
Refet Sezgin (-B.) 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Ahmet Uysal 
Nejdet Yücer 

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

DİYARBAKIR 
Metin Cizrela 
Hasan Değer 
Recai Iskenderoğlu 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin 
İlhamı Ertem (B.) 
Nazmi Özoğul 
Türkân Seçkin 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Ömer Eken 
Samet Güldoğan 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
(B.) 
Sâdık Perinçek 
Âdil. Sağıroğlu 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Necati Güven 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
Hayrı Başar 
Seyfi (öztürk (B.) 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
AH İhsan Göğüs v 
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Hüseyin Ineipğlu 
Kâmil Ocak (B.) 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 
Ali Cüceoğlu 
M. Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
İbrahim Etem Kıkçoğlu 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Sabri özcan San 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

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

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Tahsin Argun 
Ali İhsan Balım 
Süleyman D e mir el 
(Başbakan) 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kemal Ataman 

«Burhan Bozdoğan 
İsmail Çataloğlu 
Kadir Çetin 
Celâl Kılıç 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Sadun Aren 
Hüseyin Ataman 
Mehmet' Alıi Aybar 
Suphi Baykam 
Sadettin Bilgiç, (B.) 
Orhan Birgit 
Fcrruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Nurettin Bulak 
Orhan Erkanlı 

Nuri Eroğan 
Mustafa Ertuğrul 
Orhan Eyüboğlu 
A. Coşkun Kırca 
Abdurrahman Şeref Lâç 
Orhan Seyfi Orhon 
Kaya Özdemir 
İlhami Sancar 
Selim Sarper 
Fuad Sirmen 
•Ahmet Tahtakılıç 
Reşit Ülker 
Aydın Yalçın 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Şükrü Akkan 
Şeref Bakşık 
Osman Zeki Efeoğlu 
Ali Naili Erdem (B.) 
Arif Ertunga 
Hüsamettin Gümüşpala 
ihsan Gürsan 
Scttar Iksel 
Nihad Kürşad (B.) 
Şinasi Osm a 
Cemal Hakkı Selek 
Enver Turgut 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Sevinç Düşünsel 
Cengiz Ekinci 
Turgut Göle 
Celâli Nuri Koç 
Muzaffer Şamiloğlu 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Adil Aydın — 
Ahmet Şevket Bohça 
Osman Zeki Oktay 
I. Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Fehmi Cumalıoğlu 
Turhan Feyzioğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
Cengiz Nayman 
Vedat Âli Özkan (B.) 

Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Arif Hikmet Güner 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Mehmet Güver 

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

KONYA 
Lüti'i Akdoğan 
Selçuk Aytan 
Bahri Dağdaş (Tl) 
Hasan ıDinıçer (B.) 
İhsan Kabadayı 
Mehmet Necati Kalaycı 
ismet Kapısız 
Mekki Keskin 
Yunus Koçak 
Nazif Kurucu 
Seyit Faruk Önder 
(t) 
Fakih üzfakih 
Faruk Sükan _(B.) 
Ve'fa Tanır 

KÜTAHYA 
Himmet Erdoğmuş 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 
ismail Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
Hüseyin Doğan 
Şaban Erik 
Lûtfi Evliyaoğlu 
Hamit Fendoğlu 
İsmet inönü 

•MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Sami Binicioğlu 
Mithat. Dülge 
Muammer Erten 
Mustafa Ok 
Ön ol Sakar 

MARAŞ 
Kamalı Bayazıt 

Veysi Kadıoğlu 
Enver Kaplan 
Hacı Ahmet Özsoy 
Vefik Pirinçcioğlu 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
ibrahim Aysoy 
Rifat Baykal 
Seyfi Güneşıtan 
Nazmi Oğuz 
Fuat Ulug 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
İzzet Oktay (1. Ü.) 
Turan Şahin 
Seyfi Sadi Pencap 
ilhan Tekinalp 

MUŞ 
Kemal Aytaç 
Nermin Neftçi 
Kâmil Özsarıyıldız 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğlu 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Raif Aybar 
Ata Bodur 
F. Cemal Erkin 
Ferda Güley 
Ham di Mağden 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Mazhar Basa 
İsmail Sarıgöz 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Kadri Eroğan 
Hayrettin Uysal 

• SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Yaşar Akal 
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Kâmran Evliyaoğhı 
Melâhat Gedik 
îlyas Kılıç 
Salâhattin Kılıç 
Osman Şahinoğlu 
Namık Kemal TüLezoglu 
Süreyya Uluçay 
Bahattin Uzun oğlu 
Şevki Yücel 

SİİRT 
Abdülhalim Araş 
Misbah Ongan 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 
Niyazi Özgüç 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 

Nihat Doğan 
Gıyasettin Duman 
Orhan Kabibay 
Kâzım Kangal 
Tevfik Koraltan 
Scyfi Kurtbek 
M. Kemal Palıaoğlu 
Gültekin Sakarya 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
tlyas Demir 
Kemal Nebioğlu 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
Cevdet Aykan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Osman Hacıbaloğlu 
Bedrettin Karaerkek 

TRABZON 
A. İhsan Birinci oğlu 
Ahmet Cebi 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Hamdi Orhon 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Kenan Aral 
Hasan Ünlü 

URFA 
Halil Balkıs 
Bellice Hatko (Boran) 
Necmettin Cevheri 
Mahmut Çetin 
Cemal Güven 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Orhan Dengiz 

[Açık üyelikler] 

Adana 
Çorum 
Diyarbakır 
İstanbul 
Urfa 

1 
1 
1 
1 
İ 

VAN 
Kinyas Kartal 
Muslih Görentaş (1. Ü.) 
Mehmet Emin Erdinç 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Yusuf Ziya Bahadnûı 
Celal Sungur (1. Ü.) 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
S. Ekmel Çetineı 
Bülent Ecevit 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 
Kâmil Kırıkoğlu 
S. Tekin Müftüoğlu 
(B.) 
Kemal! Doğan Sungun-

Yekûn 

» e « 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

60 NCI BİRLEŞİM 

18 . 3 . 1968 Pazartesi 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
II 

SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 
GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

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

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

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

4. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ragıp 
Üner'in, Medenî Kanunun 253 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Ada

let Komisyonu raporu (2/346) (S. Sayısı : 173 
e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 26 . 12 . 1967] 

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

6. — Siverek Kazasının Dağbaşı Yukarı 
Modan köyü nüfusuna kayıtlı Hasan oğlu Ha-
ni'den doğma 1317 doğumlu Cuma Karakılıe 
(özmodanlı) nın cezalarının affı hakkında ka
nun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/103) (S. Sayısı : 277 ve 277 ye ek) [Da
ğıtma tarihi : 26 . 12 . 1967] 

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

8. — Erzurum Milletvekili İsmail Hakkı 
Yıldırım, Hatay Milletvekili Talât Köseoğlu 
ve Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'ın, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Dahilî Nizamname
sinin bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair 
tüzük teklifleri ile istanbul Milletvekili Nuri 
Eroğan'ın, Millet Meclisi İçtüzüğünün 157 nci 
maddesinin tadili hakkında tüzük teklifi ve 
Anayasa Komisyonu raporu. (2/500, 2/5.03, 
2/504, 2/596) (,S. Sayısı : 481) [Dağıtma ta
rihi : 23 . 1 . 1968] 

9. — Ceza işlerinde karşılıklı Adlî Yardım 
Avrupa Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bu
lunduğu hakkında kanun tasarısı ve Cumhu
riyet Senatosunca yapılan değişiklikler hak
kında Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu ra
poru (Millet Meclisi 1/147; Cumhuriyet Se
natosu 1/729) (S. Sayısı : 145 ve 145 e 1 nci 
ek) [Dağıtma tarihi : 5 . 2 . 1968] 

10. — Mardin eski Milletvekili Talât Oğuz'un, 
Dilekçe Kanma Komisyonu Genel Kurulunun 



15. — İzmir Milletvekili fhsan Gürsan'ın, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar cetvelindeki 
3657 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesi
ne dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporu. (Millet Meclisi 5/32; Cumhuriyet Sena 
tosu 4/72) (Millet Meclisi S. Sayısı : 23i) ve 
239 a 1 nci ek; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
773, 773 e 1 nci ve 2 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
7 . 2 . 1968] 

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

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

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

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

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

14. — İzmir Milletvekili thsan Gürsan'ın, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
3656 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülme
sine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyo
nu raporu. (Millet Meclisi 5/33; Cumhuriyet 
Senatosu 4/71) (Millet Meclisi S. Sayısı : 238 
ve 238 e 1 nci ek; Cumhuriyet Senatosu S, Sa
yısı : 771, 771 e 1 nci ve 2 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 7 . 2 .1968] 

17. — Denizili Milletvekili Fuat Avcı'nm, 
yasama dokunulmaızlığınm kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/37) (S. Sayısı : 484) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

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

19. — Adana Milletvekili Ali Bozdoğanoğ-
lu'nun yasama dokunul mazi iğ inin 'kaldırılması 
hakkımda Başjbakanluk tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet (komisyonkunndan mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/62) (S. Sayısı : 486) [Da
ğıtma tarihi : S . 2 . 1968] 

20. — Eski Urfa yeni Sakarya Milletvekili 
Kadri Eroğan'ın yasama dokunulmazlığının 
'kaldırılması Jnakikında Başbakanlık tezkeresi 
ve Anayasa ve Adalet <ko misyonlarından mü
rekkep Karma Komisyonu rapora (3/71) (S. Sa
yısı : 487) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

21. — Giresun Milletvekili Etcm Kılıçoğlu'-
nun yasama dokunulmıazlığınnn kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Anayasa ve Adalet komisyonlarmdan mürek-



kep Karma Komisyon raporu. (3/76) (S. Sayı
sı : 488) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

22. — Giresun Milletvekili İbrahim Eteni 
Kılıçoğlu'nun yasama dokunulmazlığınım kaldı
rılması haıkkımıda Başbaıkanhk tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürek
kep Karma Koımisyonr aporu. (3/77) (S. Sayı
sı : 489) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

23. — Çorum Milletvekili Abdurrahman 
Güler'iın yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/79) (S. Sayısı : 490) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 .1968] 

24. — Antalya Milletvekili Hasan Fehmi 
Boztepe'nin yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet kojmlsyimlıanmdatn mürekkep 
Karma Komisyon raporu. (3/86) (S. Sayısı : 
491) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

25. — Eski Erzurum yeni Manisa M İllet ye
tkili Ertuğrul Akça ile Kayseri Milletvekili Ve
dat Âli Özkan'ın yasama dokunulmazlıklarının 
kaldırılması hakkımda Başbaıkanhk tezkeresi ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/90) (S. Sayısı : 492) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

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

27. — Diyarbakır Milletvekili Metin 
Cizreli'nin yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık teskeresi ve 
Anayasa ve Adalet ıkonıfoyomlarııtıdıan mürek
kep Karma Komisyon raporu. (3/177) (S. Sa
yısı : 494) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 1968] 

28. — İstanbul Milletvekili Çetin Allan'in 
yasama dokunulmazlığınım kaldın İması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon rapora. (3/254) (S. Sayısı : 495) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

29. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm 
yasama dokunulmazlığının (kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada

let komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/262) (S. Sayısı : 496) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

30. — Adana Milletvekili Turhan DilligiF-
in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/315) (S. Sayısı : 497) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

31. — Çanakkale Milletvekili Cihad Baban'-
ın, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/323) (S. Sayısı : 498) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

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

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

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

35. — Denizli Milletvekili Muzaffer Ka-

ran'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/363) (S. Sayısı : 502) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

36. — Samsun Milletvekili Kâmran Evliya-
oğlu'nun yasama dokunulmazlığımın kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu. (3/393) (S. Sayısı : 
503) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

37. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
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Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/395) (S. Sayısı : 504) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 19G8] 

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

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

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

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

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

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

44. — İstanbul Milletvekili Abdurrahman Şe
ref Lâe, ile Antalya Milletvekili Osıman Yüksel'in 
yasama dokunulmazlık!arının kaldırılması hak 
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu. (3/452) (S. Sayısı : 511) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

45. •— Manisa Milletvekili Muammer Dirik'-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 

Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/455) S. Sayısı : 512) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

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

47. — İzmir Milletvekili Osman Zeki Efeoğ-
lıı'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
' dalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko

misyon raporu. (3/476) (S. Sayısı : 514) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

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

49. — İstanbul Milletvekili Orhan Seyfi Or-
hotı'ıın yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
s dalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko

misyon raporu (3/481) (S. Sayısı : 516) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

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

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

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

53. —• Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko-



misyon raporu (3/486) (S. Sayısı: 520) [Da
ğıtma tarihi: 8 . 2 . 1968] 

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

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

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

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

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

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

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

61. — İzmir Milletvekili Osman Zeki Efe-
oğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko-
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I misyon raporu (3/531) (S. Sayısı: 528) [Da

ğıtma tarihi: 8 . 2 . 1968] 
62. — Kırşehir Milletvekili Memduh Erde-

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

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

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

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

66. — Adana Milletvekili Turhan Dilligirin, 
yasama dofcunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/547) (S. Sayısı : 533) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

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

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

69. — Konya Milletvekili Selçuk Aytan'm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkm-

I da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
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komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/579) (S. Sayısı : 536) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 19GSJ 

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

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

72. •— Adana Milletvekili Turhan Dilli'gil'in, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 

raporu (3/586) (S. Sayısı : 539) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

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

74. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
rap-aru. (3/593) (S. Sayısı : 541) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

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

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

77. — Kastamonu Milletvekili Ahmet Şevket 
Bohça'nm yasama dokunulmazlığının kaldırıl

ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anaya
sa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Kar
ma Komisyon raporu. (3/597) (S. Saısı : 544) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

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

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

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

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

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

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

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

85. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada-

http://rapo.ru
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let komisyonlanndan mürekkep Karma Komis- I 
yon raporu (3/664) (S. Sayısı : 552) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

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

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

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

89. — İstanbul Milletvekili Tekin Erer'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/675) (S. Sayısı : 556) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

90. — Adana Milletvekili Turhan DilligiPkı 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/676) (S. Sayısı : 557) [Dağıt
ma taıihi : 8 . 2 . 1968] 

91. — Siirt Milletvekili Abdülhalinı Aras'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon rapora (3/679) (S. Sayısı : 558) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

92. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/53) (S. Sayısı : 562) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

93. — Sakarya Milletvekili Hami Tezkan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada- I 

let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/64) (S. Sayısı : 563) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

94. — Sakarya Milletvekili Nuri Bayar'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/81) (S. Sayısı : 564) [Dağtıma tari
hi : 8 .2 .1968] 

95. — Antalya Milletvekili H. Fehmi Boztepe-
pe'nin yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/87) (S. Sayısı : 565) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

96. — Ankara Milletvekili Ahmet Dallı'nın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/104) (S. Sayısı : 566) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

97. — Ankara Milletvekili A. Rıza Çetiner'-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/362) (S. Sayısı : 567) [Dağtıma 
tarihi : 8 .2 .1968] 

98. — İstanbul Milletvekili Osman özer'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/369) (S. Sayısı : 568) [Dağıtma tari
hi : 8 . 2 . 1968] 

99. — Bingöl Milletvekili Cemal Yavuz'un 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/447) (S. Sayısı : 569) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2.1968] 

100. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/684) (S. Sayısı : 570) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

101. — Ankara Milletvekili Rıza Kuas'ın ya
sama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet ko-



misyonlarından mürekkep Karma Komisyon ra
poru (3/(585) (S. Sayısı : 571) [Dağıtma tari
hi : 8 . 2 . 10081 

102. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/686) (S. Sayısı : 572) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

103. — Trabzon Milletvekili Ahmet Çebi'nin, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/700) (S. Sayısı : 573) ([Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

104. — İstanbul Milletvekili Orhan Seyfi Or-
hon'un yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon rapom (3/706) (S. Sayısı : 574) [Dağıt
ma, tarihi : 8 . 2 . 1!)G81 

105. — Kayseri Milletvekili Mehmet Yüce
lerin yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyonu raporu (3/707) (S. Sayısı : 575) [Da
ğıtma, tarihi : 8 .2 19681 

106. — Zonguldak Milletvekili Bülent Ece-
vit'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko-
mi'iyon raporu (3/708) (S. Sayısı : 576) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1!)G8] 

107. — İzmir Milletvekili Lebit Yurdoğlu, 
Gaziantep Milletvekili Ali thsan Göğüs ve Niğ
de Milletvekili Selâhattin Hakkı Esatoğlu'nun 
yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/709) (S. Sayısı : 577) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

108. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/741) (S. Sayısı ; 578) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

109. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in 
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak-
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I kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 

ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu (3/742) (S. Sayısı : 
579) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

110. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in 
gil'in, yasama 'dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon rapora (3/743) (S. Sayısı : 580) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 19G8] 

111. — Adana Milletvekili Turhan Dilli
gil'in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/744) (S. Sayısı : 581) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 19681 

112. — Adana Milletvekili Turhan Dilli
gil'in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonların d arı mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/745) (S. Sayısı : 582) [Da
mıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

113. — Adana Milletvekili Turhan Dilli
gil'in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/746) (S. Sayısı : 583) [Da
mıtma tariki : 8 . 2 . 1968] 

114. — Adana Milletvekili Turhan Dilli
gil'in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Baş'bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/747) (S. Sayısı : 584) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 19G8] 

115. — İstanbul Milletvekili Orhan Seyfi 
Orhon'un yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu (3/749) (S. Sayısı : 
585) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

116. — İstanbul Milletvekilli Orhan Seyfi 
Orhon'un, yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu (3/750) (S. Sayısı : 
586) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

117. — İstanbul Milletvekili Orhan Seyfi 
Orhon'un yasama dokunulmazlığının kaldırıl-

j ması hakkında Başkakanlık tezkeresi ve Ana-



yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu (3/751) (S. Sayısı : 
587) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 19681 

118. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali 
Aybar'm, yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/752) (S. Sayısı : 588) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

119. — istanbul Milletvekili Çetin Altan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/753) (S. Sayısı : 589) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

120. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon rapora. (3/754) (S. Sayısı : 590) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

121. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ile Denizli Milletvekili Muzaffer Karan'm, 
yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu. (3/756) (S. Sayısı : 591) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

122. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'-
in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu. (3/762) (S. Sayısı : 592) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

123. — Ankara Milletvekili Hüseyin Balan'-
m, yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu. (3/763) (S. Sayısı : 593) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

124. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'-
in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu. (3/764) (S. Sayısı : 594) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

125. — Adana Milletvekili Turhan DilligiP-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 

Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/766) (S. Sayısı : 595) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

126. — Çanakkale Milletvekili Muammer 
Baykan'ın yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anaya
sa ve Adallet komisyonlarından mürekkep Kar
ma Komisyon raporu. (3/774) (S. Sayısı : 596) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

127. — Adana Milletvekili Turhan DilligiP-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarndan mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/775) (S. Sayısı : 597) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

128. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması haik-
kmda Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/776) (S. Sayısı : 598) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

129. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal'm yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/781) (S. Sayısı : 599) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

130. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/782) (S. Sayısı : 600) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

131. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarndan mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/783) (S. Sayısı : 601) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

132. — İstanbul Milletvekili Tekin Erer'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/784) (S. Sayısı : 602) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

133. — Ankara Milletvekili Rıza Kuas'ın ya
sama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
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komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/785) (S. Sayısı : 603) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

134. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'-
in yasama dokunulmazlığımı* kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Kurma Komis
yon raporu (3/789) (S. Sayısı : 604) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

135. — Malatya Milletvekilli Hami t Fendoğ-
lu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/790) (S. Sayısı : 605) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

136. — Samsun Milletvekili Kâmran Evliya-
oğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/793) (S. Sayısı : 606) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

137. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/794) (S. Sayısı : 607) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

138. — Adana Millletvekili Turhan Dilligil'-
.l.n yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kımda Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/805) (S. Sayısı : 608) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

139. — Adana Milletvekili Turhan Dillİgil'-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/806) (S. Sayısı : 609) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

140. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/807) (S. Sayısı : 610) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

141. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlvk tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 

raporu (3/808) (S. Sayısı : 611) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

142. — istanbul Milletvekili Çetin Altan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/809) (S. Sayısı : 612) [Dağıtma ta
rihi : 8. 2 . 1968] 

143. — Trabzon Milletvekili Osman Turan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/810) (S. Sayısı : 613) [Dağıtma tari
hi : 8 . 2 . 1968] 

X 144. — Umumi hayata müessir âfetler 
dolayısiyle alınacak tedbirlerle yapılacak yar
dımlara dair 15 . 5 . 1959 gün ve 7269 sayılı 
Kanunun bâzı mdadelerinin değiştirilmesi ve 
bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkında 
kanun tasarısı ve İmar ve İskân, İçişleri ve 
Plân komisyonlarından 5 er üye seçilerek ku
rulan Geçici Komisyon raporu. (1/231) (S. Sa
yısı : 159 ve 159 a 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
9 . 2 . 1968] 

145. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun, evi olmıyan köylü vatandaşlara ev yeri 
verilmesi hakkında kanun teklifi ve Adalet, 
Ticaret, İçişleri, Maliye, İmar ve İskân ve Plâıı 
komisyonlarından 3 er üyeden kurulu Geçici 
Komisyon raporu. (2/365) (S. Sayısı : 651) 
[Dağıtma tarihi : 15 . 2 .1968] 

X 146. — G-enel bütçeye dâhil dairelerin 1963 
Bütçe yılı kosinhesaplarma ait uygunluk bildi
riminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
teskeresi ile 1963 Bütçe yuh Kesinhesap kanun 
tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/543, 
1/48) (S. Sayısı : 660) [Dağıtma tarihi : 
5 . 3 . 1968] 

X 147. — Petrol Dairesi Başkanlığının 1965 
bütçe yılı kesinhesabıma ait uygunluk bildirimi
nin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi ile Petrol Dairesi Başkanlığı 1965 bütçe 
yılı Kea'nhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay 
Komisyonu raporu. (3/815, 1/349) (S. Sayısı : 
661) [Dağıtma tarihi : 2 . 3 . 1968] 

X 148. — Ceza ve Islâh Evleri ile İş Yurt
ları döner sermaye saymanlıklarının 1959 ve 
1960 yılları bilançolarının sunulduğuna dair Sa
yıştay Başkanlığı tezkereleri ve Sayıştay Ko-



misyonu raporu. (3/410, 3/478) (S. Sayısı : 
662) [Dağıtana tarihi : 2 . 3 . 1968] 

149. — Yozgat Milletvekili Celâl Sungur'un, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkerosi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu. (3/865) (S. Sayısı : 663) [Dağıtma ta
rihi : 2 . 3 . 1968] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPİLACAK 
İŞLER 

1. — Avukatlık kanunu tasarısı ile Adam; 
Milletvekili Kemal Sarıibrahhııoğlu ve 7 arka
daşı, Konya Milletvekili Fakih Özfakih ve 21 ar
kadaşı ve Eskişehir Milletvekili İsmet Anın ve '_' 
arkadaşının Avukatlık kanunu. teklifleri ile 
Çalışma ve Adalet komisyonlarından 7 ^er üye
den kurulu Geçici Komisyon raporu (l/:îlo, 
2/1, 2/54, 2/445) (S. Sayısı : 324 ve 324 e 1 ne i 
ek) [Dağıtma tarihi : 21 . 12 . 1967] 

X 2. — Kooperatifler kanun tasarısı ile Kon
ya Milletvekili Fakih özfakih ile Adana Millet
vekili Keına! Sarıibrahinıoğlıı ve 23 arkadaşının. 
Kooperatifler kanunu teklifi ve Bursa Milletve
kili Kasını önadıın'ııı. Kooperatifler kanunu tek
lifi ve Tarım, Adalet, Ticaret ve Plân komisyon 
kırından 3 er üyeden kurulu Geçici Komisyon 
raporu (1/151, 2/53. 2/232) (S. Sayısı : 35i 
ve 351 e l nei ek) [Dağıtma tarihi : 21.12.1967i 

3. —• Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 10 arkadaşı ile izmir Mil
letvekili Mustafa Uyar ve 11 arkadaşının, Tarım 
Kredi Kooperatifleri Kanununa bâzı maddeler 
eklenmesine ve bu kanunun bir maddesinin kal
dırılmasına dair kanun teklifi ve Ticaret, Mali
ye ve Plân komisyonları raporları (2/75) (S. 
Sayısı : 132 ve 132 ye 1 nci ek) [Dağıtma tarihi . 
23 . 12 . 1967] 

4. — Halk Bankası ve halk sandıkları hak
kındaki Kanunun 4 ncü maddesinin değiştiril
mesi hakkında kanun tasarısı ve Cumhuriyet 
Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demirin, 
5652 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin değişti 
rilmesi hakkında kanun teklifi ve Ticaret ve 
.İMân komisyonları raporları (1/200, 2/17U (S. 
Sayısı t 257 ve 257 ye 1 nci ek) [Dağıtma tari
hi : 23 . 12 . 1967] 
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X 5. — Kanun ve kararnameler icabı olarak 

1960 yılı sonuna kadar Tarım Satış Kooperatif
leri Birlikleri nezdinde tekevvün eden Hazine 
alacaklarının terkini hakkında kanun tasarısı 
ve Ticaret ve Plân komisyonları raporları 
(1/270) (S. Sayısı : 279 ve 279 a 1 nci ek) [Da
ğıtma tarihi : 23 . 12 . 1967] 

X 6. — Toprak ve su kaynaklarını geliş
tirme birlikleri kanunu tasarısı ve Köy işleri ve 
Plân komisyonları raporları (1/206) (S. Sayı
sı : 291 ve 291 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
23 . 12 . 1967] 

7. — Cumhuriyet Senatosu Başkan vekil i 
Fikret Turhangil ve 4 arkadaşının, Curnhuriyei, 
Senatosu Memur ve îçhi/.metler Teşkilâtı kanunu 
teklifi ve Plân Komisyonu raporu (2/508; 
(S. Sayısı : 296 ve 296 ya 1 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 25 . 12 .1967] 

8. —• Trabzon Milletvekili Ekrem Dikme". 
ve 9 arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli Saı: 
iliği Kanununun 31 nci maddesine bir fıkra «k-
îennıesi hakkında kanun teklifi ve Maliye v-ı 

\ Plân komisyonları raporları (2/170) (S. Sayısı 
j 500 ve 300 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi 
j :>3 . 12 . 1907] 

9. — 3530 sayılı Kaoıunun hâizi maddeleri 
nin değiştirilmesi bâzı maddelerinin kaldırılma 
•;ı ve bir geçici madde eklenmesi hakkında ka
nun tasarısı ile 3530 sayılı Beden Terbiyesi K": 
•sununa ek 4047 sayılı Kanuna bağlı (1) saytr 
cetvelde değişiklik yapılması. 6 nci maddesini?-. 
değiştirilmesi ve bu kanıma bir ek madde ok 
lenmcsi hakkında kanun tasarısı ve Millî Eğitim. 
İçişleri ve Plân komisyonları raporları (i/152 
i/321) (S. Sayısı : 308 ve 308 e 1 nei ek) [Da-
anma tarihi : 23 . 12 . 1967 \ 

X 10. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üye.c/ 
Mehmet Ali Demir'in, Türkiye Tlalk Bankam 
ve ITnlk Sandıkları hakkında 8 . 6 . 1933 tarih 
ve 2284 sayılı Kanuna ek kanun teklifi ve Ti 
c.aret ve Plân komisyonları raporları (2/170''ı 
(S. Sayısı : 431 ve 431 e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 23 . 12 . 1967) 

11. — Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin 
ve 9 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanununa 
geçici bir madde eklenmesine dair kanun tek
lifi ve Adalet, Tarım ve Plân komisyonları ra
porları (2/124) (S. Sayısı : 432 ve 432 ye 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihi : 23 . 12 . 1967) 
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X 12. — Cezaların infazı sırasında ve infaz

dan sonraki korunmaya ait kanun tasarısı ve 
Adalet ve Plân komisyonları raporları (1/113) 
(S. Sayısı : 135 ve 135 e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 25 . 12 .1967) 

X 13. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 
11 arkadaşının, 2834 sayılı Kanunun 21 nci mad
desinin değiştirilmesine dair ve Aydın Millet
vekili Reşat özarda'nm, 2834 sayılı Tarım Sa
tış Kooperatifleri ve Birlikleri hakkındaki Ka
nunun 19 ve 21 nci maddelerine fıkralar eklen
mesi hakkında kanun teklifleri ve Tarım, Tica
ret ve Plân komisyonları raporları (2/16, 2/177) 
(S. Sayısı : 290 ve 290 a 1 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 25 . 12 .1967] 

14. — Emekli şandıklariyle maluliyet, ihti
yarlık ve ölüm sigortaları kanunlarına tabi 
hizmetlerin birleştirilmesi hakkındaki kanuna 
geçici bir madde eklenmesine dair kanun ta
sarısı ve Çalışma, Maliye ve Plân komisyonları 
raporları (1/56) S. Sayısı : 429 ve 429 a 1 nci 
ek) [Dağıtma tarihi : 25 . 12 . 1967] 

15. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Hüsnü Di-
keçliıgil ve 69 arkadaşının, Kore Savaşma katı
lan Mehmet Mirzaoğlu .1928 doğumlu Hacı Al-
tmer'e vatani hizmet tertibinden maaş bağlan
ması hakkında kanun teklifi ve Maliye ve Plân 
komisyonları raporları (2/355) (S. Sayısı : 
433 ve 433 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
25 . 12 . 1967] 

1:6. — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
kuruluş ve görevleri hakkındaki Kanuna bir 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve İçiş
leri ve Plân komisyonları raporları. (1/363) 
(S. Sayısı: 443 ve 443 e 1 nci ek) ]Dağıtma ta
rihi : 25 . 12 . 1967] 

17. — Erzurum Milletvekili Gıyascttin Ka
raca ve 10 arkadaşının Erzurum'un Şenkaya es
ki Erkek köyü öğretmeni Ziya Tan kızı Mü-
beccel Morkoç hakkında 4547 sayılı Kanunun 
(E) bendi gereğince meslekten ihracı hakkın
da Millî Eğitim Bakanlığınca verilen disiplin 
cezasının kaldırılması hakkında kanun teklifi 
ve Adalet Komisyonu raporu (2/219) (S. Sa
yısı : 282 ve 282 ye 1 nci ek) [Dağıtıma tari
hi : 26 . 12 . 1967] 

18. — Umumi Hıfzısıhha Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanım ta
sarısı ve İçişleri, Tarım ve Sağlık ve Sosyal 

Yardım komisyonları raporları (1/180) (S. Sa
yısı : 407) [Dağıtma tarihi 27 . 12 . 1967] 

19. — Ankara Üniversitesi kuruluş kadrola
rı hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek kanun ta
sarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları ra
porları. (1/379) (S. Sayısı : 468) [Dağıtma ta
rihi : 12 . 1 . 1968] 

20. — Uşak Milletvekili "Fahri Uğrasızop'lu'-
nun, 22 . 3 . 1926 tarih ve 789 sayılı Maarif Teş
kilâtına dair Kanunun 21 nci maddesinin değiş
tirilmesine dair kanun teklifli ve İçişleri ve Mil
lî Eğitim komisyonları raporları. (2/259) (S. 
Sayısı : 471) [Dağıtma tarihi : 12 . 1 . 1968] 

21. — Tütün Satış Kooperatifleri ve Bölge 
Birlikleriyle Türkiye Tütün Ekicileri Genel 
Birliği Kanun tasarısı ile İzmir Milletvekili 
Mustafa Uyar ve 18 arkadaşının, Tütün Tarım 
Satış Kooperatifleri ve Bölge Birlikleriyle Tür
kiye Tütün Ekicileri Genel Birliği kanun teklifi 
ve Tarım, Gümrük ve Tekel, Maliye, Ticaret ve 
Plân komisyonlarından seçilen dörder üyeden 
kurulu Geçici Komisyon raporu (1/208), (2/18) 
(S. Sayısı: 236 ve 236 ya 1 nci ek) [Dağıtma 
tarihi: 16 . 1 . 1968] 

X 22. — Devlet Opera ve Balesi Genel Mü
dürlüğü kuruluşu halkkımda kanun tasarısı ve 
Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Osman Sa-
im Sarıgöllü ve 11 arkadaşının, Devlet Operası 
Kuruluşu hakkında kanun teklifi ve Maliye, 
İçişleri, Millî Eğiftdm ve Plân komisyonların
dan seçilen 5 er üyeden kurulu Geçici Komis
yon raporu (1/333, 2/199) (S. Sayısı : 273 ve 
273 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 16.1.1968] 

X 23. — 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu kuru
luşu hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine, 1 maddenin kaldırılmasına ve bu 
kanuna bâzı maddelerin eklenmesine dair kanun 
tasarısı ve Maliye, İçişleri, Millî Eğitim ve Plân 
komisyonlarından seçilen 5 er üyeden kurulu 
Geçici Komisyon raporu (1/332) (S. Sayısı • 274 
ve 274 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 16.1.1968] 

24. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga ve 
10 arkadaşının Bölge tiyatroları kanun teklifi 
ve Maliye, İçişleri, Millî Eğitim ve Plân ko
misyonlarından seçilen 5 er üyeden kurulu Ge
çici Komisyon raporu (2/8) (S. Sayısı : 275 
ve 275 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi: 16 . 1 . 1968) 

25. — Serbest malî müşavirlik kanunu tasa
rısı ve Adalet, Maliye ve Plân komisyonların
dan seçilen 4 er üyeden kurulu Geçici Komis-



yon raporu (1/166) (S. Sayışı : 325 ve 325 e 
1 noi ek) [Dağıtma tarihi : 16 1 . 1968] 

26. — Jandarma Kanununda değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı (1/217) (S. Sayı
sı : 294 ve 294 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
17 . 1 . 1968] 

27. —• Kayseri Milletvekili Mehmet Ateşoğ-
lu'nun 2739 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Ta
tiller hakkındaki Kanunun 2 nci maddesinin 
(C) fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve İçişleri Komisyonu raporu (2/288) 
(S. Sayısı 309 ve 309 a 1 nci ek) [Dağıtma ta
rihi : 17 . 1 . 1968] 

28. — Konya Milletvekili Selçuk Aytan ve 6 
arkadaşının, kadro dolayısiyle açıkta kalanların 
açıkta geçirdikleri sürelerin kıdem ve emeklilik
lerine sayılmasına dair kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları. (2/511) (S. Sayı
sı : 477) [Dağıtma tarihi : 17 . 1 . 1.P68] 

29. — Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit 
ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağ
lı (1) sajyılı cetvel ile tadili ve eklerinin Tarım 
Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı ve Tarım ve Plân komis
yonlarından 8 er üye seçilerek kuruları Geçici 
Komisyon raporu (1/408) (S. Sayısı : 478) 
[Dağıtma tarihi : 18 . 1 . 1968] 

' 30. — Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit 
ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvel ve eklerinin Tarım Bakanlığı 
kısmında değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Tarım ve Plân komisyonlarından 8 er 
üye seçilerek Kurulan Geçici Komisyon raporu. 
(1/413) (S. Sayısı : 479) [Dağıtma tarihi : 
18 . 1 . 1968] 

X 31. — Su ürünleri kanunu tasarısı ile cum
huriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat Öztürk-
çine, Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 10 
arkadaşı ile Cumhuriyet Senatosu Zonguldak 
Üyesi Tevfik tnci'nin, Su ürünleri kanunu tek
lifleri ve Gümrük ve Tekeli, İçişleri, Ticaret, 
Maliye, Adaılet, Tanın ve Plân komisyonların
dan 4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon rapo
ru. (1/190, 2/26, 2/42, 2/83) (S. Sayısı : 210 ve 
210 a 1 nci efe) [Dağıtma tarihi: 26 . 1 . 1968] 

32. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Hasan Âli Türker ve 6 arkadaşının Tarım Ba
kanlığı Teşkilâtında çalışan hayvan sağlığı me
murlarına ödenek verilmesine dair kanun tek

lifi ve Tarım ve Plân komisyonlarından 8 er 
üye seçilerek kurulan Geçici Komisyon raporu 
(2/561) (S. Sayısı : 561) [Dağıtma tarihi : 
1 . 2 . 1968] 

X 33. — Gümrük kanunu tasarısı ve Ticaret, 
Sanayi, Millî Savunma, Ulaştırma, Adalet. Ma
liye, Gümrük ve Tekel ve Plân komisyonların
dan seçilen 3 er üyeden kurulu Geçici Komisyon 
raporu (1/195) (S. Sayısı : 287 ve 287 ye 1 nci 
ek [Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

X 34. — Genel nüfus yazımı kanunu tasarısı 
ve Dışişleri, Adalet, İçişleri ve Plân komisyon
larından 4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon 
raporu (1/69) (S. Sayısı : 330 ve 330 a 1 nci ek) 
[Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

X 35. — Nüfus kanunu tasarısı ve Dışişleri, 
Adalet, İçişleri ve Plân komisyonlarından seçilen 
4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu. 
(1/70) (S. Sayısı : 331 ve 331 e 1 nci ek) [Da
ğıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

36. — Uyuşturucu maddelerin murakabesi 
hakkındaki Kanunun 23 ve 28 nci maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Sağlık 
ve Sosyal Yardım, Adalet, Tarım ve İçişleri ko
misyonları raporları (1/173) (S. Sayısı : 614) 
[Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

37. — Adana Milletvekili Turhan Dil] i çil'in, 
265 sayılı Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkın
da kanun teklifi ve Turizm ve Tanıtma ve Plân 
komisyonları raporları (2/351) (S. Sayısı : 621) 
[Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

38. — Sakarya Milletvekili Havrettin Uysal 
ve Ankara Milletvekili llyas Seçkin'in, 15 
Temmuz 1963 tarih ve 275 sayılı Kanunun 35 
nci maddesinin bir fıkrasının değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi ve Çalışma Komisyonu ra
poru (2/629) (S. Sayısı : 623) [Dağıtma tarihi : 
7 . 2 . 1968] 

39. — Corum Milletvekili Ahmet Uysal ve 12 
arkadaşının, Tarım Bakanlığının muhtelif kade
melerinde hizmet gören bölge ziraat okulları me
zunu personele mahrumiyet yeri ödeneği veril
mesi hakkında kanun teklifi ve Tarım ve Plân 
komisyonlarından 8 er üye seçilerek kurulan Ge
çici Komisyon raporu (2/498) (S. Sayısı : 625) 
[Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 19681 

40. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
na bağlı sağlık kurumları ile esenleştirme «Re
habilitasyon» tesirlerine verilecek döner ser-
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•aaye hakkındaki 209 sayılı Kanuna bâzı mad
deler eklenmesine dair 641 sayılı Kanunun 
6: ncü maddesinıin değiştirilmesine dair kanun 
•aşarisi ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plân 
komisyonları raporları (1/454) (S. Sayısı : 
•'.33) [Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1968] 

41. — Abana ve Bozkurt adları i'le iki ilçe 
'vurulması hakkında kanım, tasarısı ile Kasta-
nonu Milletvekili Sabri Keskin ve 173 arka
daşının, Kastamonu üint bağlı (Bozkurt) adı 
de bir dlçe kurulmasına ait kanun teklifi ve 
Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üyesi Ah
met Nusret Tuna'nm, Bozkurt adiyle bir ilçe 
kurulması hakkında kanun teklifi ve İçişleri 
ve Plân komisyonları raporları (1/446, 2/557, 
2/592) (S. Sayısı : 634) [Dağıtma tarihi : 
13 . 2 . 1968] 

X 42. — Konut kanunu tasarısı ile İzmir 
Milletvekili Mustafa Uyar ve 13 arkadaşının, 
Konut kanunu teklifi ve Adalet, Ticaret, İçişleri, 
Maliye, İmar ve iskân ve Plân komisyonların
dan 3 er üyeden kurulu Geçici Komisyon ra- ; 
poru. (J/266, 2/17) (S. Sayısı : 435 ve 435 e J 
1 nci ek) [Dağıtma, tarihi : 15 . 2 . 1968] 

X 43. — Arsa Ofisi kanun tasarısı ve Ada- j 
Jet, Ticaret, içişleri, Maliye, imar ve iskân ve I 
Plân komisyonlarından 5 er üyeden kurulu Ge- [ 
cici Komisyon raporu (1/157) (S. Sayısı : 440 
ve 440 a 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 15.2.1968] 

44. — 931 sayılı iş Kanununun 110 ncu mad- :• 
desinde değişiklik yapılması hakkında kanun | 
tasarısı ve Çalışma ve Ulaştırma komisyonları j 

raporları (1/471) (S. Sayısı : 652) [Dağıtma ta
rihi : 17 . 2 . 1968] 

45. — Kocaeli Milletvekili ismail Arar ile 
Tokat Milletvekili irfan Solmazer ve iki arka
daşının, Yasama Meclislerinin dış münasebetle
rinin düzenlenmesi hakkındaki 16 Ocak 1964 ta
rihli ve 378 sayılı Kanunun değiştirilmesine 
dair kanun teklifleri ve Anayasa Komisyonu 
raporu (2/565, 2/619) (S. Sayısı : 627) [Dağıt
ma tarihi : 21 . 2 . 1968] 

X 46. — 26 Şubat 1966 tarihinde Bern'de 
imzalanan yolcuların ölmeleri ve yaralanmaalrı 
halinde demiryollarının sorumluluğu ile ilgili 
25 Şubat 1961 tarihli, 539 sayılı Kanunla ka
bul edilen Dcmiıyolları ile yolcu ve bagaj taşı
malarına mütaallik Milletlerarası Andlaşmaya 
(CIV) ek Andlaşmanm, protokollerinin ve ni
hai Andlaşmanın onaylanmasının uygun bulun
duğu hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri .ve 
Ulaştırma komisyonları raporları (1/423) (S. 
Sayısı : 653) [Dağıtma tarihi : 20 . 2 . 1968] 

47. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm, 
38 sayılı Anayasa nizamını, Millî Güvenlik ve 
huzura bozan bâzı fiiller hakkındaki Kanunun 
yürürlükten kaldırılması hakkında kanun teklifi 
(2/380) (S. Sayısı : 654) [Dağıtma tarihi : 
20 . 2 .1968] 

48. — Asayişe müessir bâzı fiililerin önlenmesi 
hakkında kanun tasarısı ve Adalet ve içişleri ko
misyonları raporları (1/443) (S. Sayısı : 659) 
[Dağıtma tarihi : 27 . 2 .1968] 



Toplantı : 3 MlLLET MECLlSl S. Sayısı : 145 e I nci ek 

Ceza işlerinde karşılıklı adlî yardım Avrupa Sözleşmesinin onay
lanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve Cumhu
riyet Senatosunca yapılan değişiklikler hakkında Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/147; C. Senatosu 1/729) 

(Not : Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 939) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 29 . 6 .1967 

Kanunlar Müdürlüğü , 
Sayı : 7601, 1/729 

MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

ilgi: 5 . 4 . 1967 gün ve 1470/7066 sayılı yazmış : 
«Ceza İşlerinde Karşılıklı Adlî Yardım Avrupa Sözleşmesi» nin onaylanmasının uygun bulundu

ğu hakkındaki kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni, Cumhuriyet Senatosu Ge
nel Kurulunun 28 . 6 . 1967 tarihli 78 nci Birleşiminde değiştirilerek ve açık oyla kabul edilmiş, 
dosya ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Mehmet Ünahh 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı Y. 

Başkanvekili 

Açık oy neticesi : 118 (Tümü ve 2 nci madde) 

Kabul 
Ret-
Çekinser 

: 114 
: 3 
: 1 

Not: Bu tasarı Genel Kurulun 27 - 28 . 6 . 1967 tarihli 77 ve 78 nci birleşimlerinde görüşülmüş
tür. 
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Dışişleri Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No: J/147 
Karar No: 6 

30 .1 . 1968 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 3 . 4 . 1967 tarihli 79 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul 
edilen metni ve Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 28 . fi . 19fi7 tarihli 78 nci Birleşiminde 
deriştirilerek kabul edilen (Ceza İşlerinde Karşılıklı Adlî Yardım Avrupa Sözleşmesinin onaylan
masının uygun bulunduğu hakkındaki kanun tasarısı), ilgili Bakanlık temsilcilerinin işth'akiyle Ko
misyonumuzda görüşüldü : 

Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonunun ttalsarı metninin ikinci madde
sinde tercüme hatası olduğu gerekçesiyle değiştirilmiş olan maddenin, böyle bir tercüme hatasının 
varidohluğu sebebiyle benimsenmesine Komisyonumuzca karar verilmiştir. 

Genel Kurula arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Komisyon Başkanı 

İzmir 
Setiar İksel 

Burp'a 
Ömer Ö'ztürlkm'on 

İmzada bulunamadı 
İzimi r 

Şinasi Osma 

Sözcü 
Çanakkale 

Muammer Bay kam 

Giresun 
Kudret Bovsnter 

İn ı zada bul ıı ı ı'mu adı 
Konya 

8. Faruk Önder 

Slvta'fci 
Heıjfi Kurtbek 

MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

«Ceza işlerinde Karşılıklı Adlî Yardım Avrupa 
Sözleşmesi» nin onaylanmasının uygun bulun

duğu hakkında kanun tasarısı 

MADDE 2. — a) Madde 5 Arama veya 
eşya haczimi istihdaf eden istinab ellerin 1 nci 
paragrafın a, b, c fıkralarında yazılı şartlara 
bağlanması. 

b) Madde 7 fıkra 3 
Türkiye Cumhuriyeti ülkesinde bulunan ta

kibata mâruz şahıslara yapılacak tebliğler ilgili 
Türk makamlarına, dinleme tarihinden asgari 
40 gün önce vüradedecek şekilde gönderilmeli
dir. 

Aydın 
Yüksek Menderes 

Jstan'b'ul 
Fuad, Sirmcn 

Manisa 
Ertuğrul Akça 

Urfa 
Behice Boran 

Bursa 
Nilüfer Gür soy 

İstanbul 
Mehmet Yardımcı 

Ordu 
Feridun Cemal Erkin 

CUMHURİYET SENATOSUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

«Oesa İşlerinde Karşılıklı Adlî Yardım Avrupa 
Sözleşmesi» nin onaylanmasının uygun bulun

duğu hakkında kanun tasarısı 

MADDE 2. — a) Arama ve eşyanın' zap
tını kapsıyan adlî yardım talepleriinin1, Sözlcş-
meııinı 5 nci maddesinin İ nci fıkrasının a, b, e 
bendi erimi e yazılı şartlara bağlanması; 

b) Türkiye Cumhuriyeti ülkesinde bulunan 
ve haklarında kovuşturma yapılmakta olan şa
hıslara, Sözleşmenin 7 nci maddesinin 3 n'cü fık
racına uyularak yapılacak tebliğlerin, ilgili 
Türk makamlarınla en az 40 gün önce gönderil
mesi i'c ab etmektedir. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 145 e 1 nci ek) 
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DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN GENEL 
KURULA TAVSİYESİ 

«Ceza işlerinde Karşılıklı Adlî Yardım Avrupa 
Sözleşmesi» nin onaylanmasının uygun bulun

duğu hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 2. — Benimsenmiştir. 

MADDE 3. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 4. — Kesinleşmiştir. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 145 e 1 nci ek) 





•*Xu ::"s M Î L L E T MECLİSİ S. Sayı*. : | }fâ & | H C İ e k 

Umumi hayata müessir âfetler dolayısiyle alınacak tedbirlerle yapıla
cak yardımlara dair 15 , 5 . 1959 gün ve 7269 sayılı Kanunun bâzı 
nıaddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi 
hakkında kanun tasarısı ve İmar ve İskân, İçişleri ve Plân kondisyon
larından 5 er üye seçilerek kurulan Geçici Komisyon raporu (1 /231) 

Türkiye 24 . 6 . 1966 
Cumhurbaşkanlığı 

Ankara 
4 - 207 Ek : 2 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 15 Haziran 1966 gün ve 1/706, _9234/52T76 sayılı yazınız. 
Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul olunluğu bildirilen 759 numaralı Kanun metni ile il

gili olarak Cumhuriyet Senatosu Başkanlığından alınmış olan Anayasaya aykırılık gerekçesinin 
tasdikli bir suretini ekli olarak takdim ediyorum. 

İşbu gerekçe muvacehesinde, anılan kanunun, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 93 ncü mad
desi mucibince, bir daha görüşülmesi uygun bulunmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Cevdet Sunay 

. '.. ..•-,. . Cumhurbaşkanı 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 
Genel Sekreterliği . 21 . 6 . 1966 

Sayı : 6493 

CUMHURBAŞKANLIĞINA 

İş. - Deniziş - Tabiî Âfetler - Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel - Sayıştay kanun tasarıları 
Cumhuriyet Senatosu komisyonları ve Genel Ku'-ulunda görüşülmüş, değişiklikler yapılmış ve 
Millet Meclisine iade edilmiştir. Son günler içinde sözü edilen tasarıların Anayasanın 92 nci mad
desinde tesbit edilen usul ve şekillere uygun olmayıp Millet Meclisince kanunlaştığı ilân edilmiş
tir. Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanı, Devletin teşkilâtı olarak yasama organının iki kana
dımda kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesine esas olan Anayasanın maksadını her iki Mec
lisin içtüzüklerine, Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu Başkanlık divanlarının ayrı ayrı ve 
müşterek olarak aldıkları kararlara ve yıllardan beri yürütülen münasip mutabakatlara dayanan 
meşru ve. hukukî geleneklere aykırı olan bu kanraılaştırma olayının Yüksek Makamınıza ulaştı
rılmasına karar vermiştir. Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanı Anayasanın maksadına ve hü
kümlerine , uygun olmıyan ve Cumhuriyet Senatosunun tecelli etmiş iradesini bertaraf etmeye ma
tuf bu davranışın, tasarıların kanun olma nitelik1 erinde zaaf ve tereddütler meydana getirmesi ve 
çeşitli ihtilâflar doğurması ihtimallerini düşünerek meselenin hukukî yönünü ve oluşunu Anaya
sanın 93 ncü maddesi gereğince uygun bulunmr/am kanunların Meclislere geri çevirme yetkisine 
sahip Yüksek Makamlarınıza duyurmayı bir ödev saymıştır. 
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Kanun tasan ve tekliflerinin kanun tekniğine uygun, memleket ihtiyaçlarına en iyi şekilde 

cevap verebilecek ve objektif, umumi, mecburi ve daimilik niteliğinde olmasını temin için uzun 
tecrübe ve çabalardan sonra, çift Meclis sistemi demokratik ülkelerde esas olarak alınmıştır. Ana
yasamızda kanunların belirtilen nitelikte olması maksadiyle çift Meclis sistemini siyasi hayatı
mıza getirmiştir. 

Kanunların yapılma şeklini tesbit eden Anayasamızın 92 nci maddesi, Millet Meclisi komisyon 
ve genel kurullarında görüşme süresini aşmamak ve 3 aydan çok olmamak kaydiyle metinleri gö
rüşme yetki ve görevini Cumhuriyet Senatosuna vermiştir. Temel maksat, bütün kanun tasan ve 
tekliflerinin Cumhuriyet Senatosunda görüşülmelidir. Bir teklif ve tasarı Millet Meclisinde tümü 
reddedilmiş olsa dahi Anayasa tasarı ve teklifle-in Cumhuriyet Senatosunda görüşülmesini temel 
hukukî kaide olarak tesbit ederken işlerin sürüncemede kalma ve uzama ihtimallerini önlemek 
üzere tedbir almış bulunmaktadır. 

Kanun tasarı ve tekliflerinin Millet Meclisi komisyon ve Genel Kurullarında görüşme sürelerine 
bu tedbirin çerçevesi olarak tâyin eden Anayasa, Cumhuriyet cSnatosunu da bu süre ile kayıtla
mıştır. Millet Meclisi komisyonlar ve Genel Ku uıldaki görüşme süresi kadar bir sürede görüşme 
hakkını Cumhuriyet Senatosuna tanımıştır. An^ak, bu sürenin 3 ayı geçemiyeceğini ayrıca tâyin 
etmiştir. Sürenin başlangıcı hesabı ve takibine ait teferruat hükümleri şüphesiz ki, Anayasa ko
nusu ve hükmü olamaz. 

(Sürenin başlangıcında Anayasa prensibi işaret etmiştir. Millet Meclisi komisyonları ve Genel 
Kurulda görüşme süresi Millet Meclisinde görüş ne süresinde başlangıç teklif ve tasannm komis
yona havale ve bunun hukukî işlemi olarak gelen kâğıda derç ise, Cumhuriyet Senatosunda da 
başlangıcın aynı şekilde hesabı tabiîdir. Bir hukukî kaide içinde aynı meselede iki ayrı ölçü 
mümkün olamaz. Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi içtüzükleri hükümlerine göre (Cumhuri
yet Senatosu İçtüzük 23, Millet Meclisi İçtüzük 07 nci maddeleri) komisyonlara havale ile yasa
ma faaliyetleri başlıyabilir. Sürenin başlangıcında Millet Meclisinin komisyona havale, Cumhuri
yet Senatosunda ise, Millet Meclisi metninin Cum'mriyct Senatosunca alınma tarihlerinin esas alın
ması gibi farklı bir şeklin müddetin hesabında esas tutulmasının hukukî bir mahiyet ve mes
nedi gösterilemez. Bu konuda iki Meclis arasında bir fikir ayrılığı mevcut değildir. 

A) 15 . 4 . 1966 tarihli 86 sayılı Millet Meclisi Başkanlık Divanı Karan, 
B) Millet Meclisi Başkanlık Divanı adına bir soruya 22.12.1965 günü Millet Meclisi Genel Ku

rulunda Millet Meclisi Başkanvekilinin verdiği cevap. 
C) Ve şimdiye kadar Cumhuriyet Senatosunda görüşülen 500 ü aşan tasarı ve teklifte tatbik 

edilen gelenek. 
Sürelerin başlangıcında mutlak bir mutabakat göstermekte idi. Bu konuda Başkanlık Divanla

rında bir anlaşmazlık mevcudolmadığı halde 26.3.1966 tarihinde Millet Meclisi Başkanlığı Anaya
sa Komisyonuna meseleyi götürmüş, Millet Mecliıi Anayasa Komisyonu ise, 4.5.1966 tarihinde süre 
başlangıcında Millet Meclisinin kayıttan beri, Cumhuriyet Senatosunu kayıtlıyan bir görüşe var
mıştır. Sürenin başlangıcının tesbitindc Cumhuriyet Senatosunda tatbik edilecek usul ve şeklin 
Anayasanın 92 nci maddesinin maksadına uygun ve devam eden tatbikat çerçevesinde «Gelen 
kâğıtlara derç» tarihi olması gerekli ve hukukî iken bir anlaşmazlık olmadan bir Meclisin tek 
taraflı olarak değiştirme yoluna gitmesi ve yeni kayıtlar koyması hukuka aykırıdır. Sürenin baş
langıcında esas Anayasanın koyduğu objektif ölçünün dışında bir şekle sokularak Cumhuriyet 
Senatosunda görüşülme imkânı ortadan kaldırılamaz. Cumhuriyet Senatosunun görüşme imkân
larının kaldırılması, daraltılması Anayasanın temel fikrine ve ruhuna aykırılıktır. 

ıSürelerin hesabında Anayasanın 92 nci maddesindeki «Bu fıkrada belirtilen süreler Meclisle
rin tatili süresince işlemez» kaydı tasrihi anlamın ladır, tahdidi anlamında değildir. Anayasa
nın hazırlanması sırasında 21 Mayıs 1961 tarihinde Komisyon Sözcüsünün açık ifadesinde belirt
tiği gibi, sürenin hesabında tatilin sayılmıyacağı tabiî görülmüş ve tasrih kabul edilmiştir. Daha 
nelerin sürelere katılmıyacağını Anayasa yapıcısı tüzüklere, geleneğe ve tatbikata bırakmıştır. 

Millet Meclisi (S; Sayısı : 159 a 1 nci ek) 
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Nitekim iki Meclisin Başkanlık Divanları 28 Kasım 1963 tarihli 28 nci toplantılarında mese

leyi karara başlamışlar «Meclislerin Divanları ve komisyonları gibi teşriî faaliyet «organlarının 
teşekkül edememesi sebebiyle teşriî faaliyette bulunamadıkain zamanın» tıpkı Meclisler tatilde 
imiş gibi süreden sayılmıyacağmı kesin bir şekilde tesbit etmişlerdir. Yüzlerce tasarı ve teklif bu 
tesbitin çerçevesindeki hesaplarla görüşülmüş ve hukukî tam netceler tevlidetmiştir. Bu konuda 
hukukî esas Anayasa görüşmeleri esnasında teyidedilen maksada uygun olarak «Teşriî faaliyet or
ganlarının teşekkül edememesi sebebiyle teşriî faaliyette 'bulunamamak halidir» yani teşriî faa
liyette bulunma imkânları mevcut ise süre işliyecek, imkân mevcut değil ise süre işlemiyecektir. 
Objektif bir hukuk kaidesi bu şekilde gelenek olarak tesbit ve temin edilmiş bulunuyordu. Mec
lislerin Başkanlık Divanı ile komisyonların seçimi konusunda iki Meclis arasında ve Divanların
da her hangi bir anlaşmazlık da mevcut değildi. Bir konuda anlaşmazlık kendisini 1965 Kasım 
ayı Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanı ve komisyon seçimlerinin uzaması üzerine gösterdi. 
Teşriî faaliyette bulunabilmek için Meclis Divanları ile komisyonların seçimi kâfi ve mümkün 
müdür? Komisyonların Başkanlık Divanlarının seçimleri gerekli midir? Bu konu tartışmalara 
esas oldu. Teşriî faaliyet esas olduğuna göre onun tam işleme şeklinin temini zamanında gitmek 
gereklidir. Cumhuriyet Senatosu içtüzüğüne göre komisyonlar iki yılda bir seçilir ve iki yıllık 
görevi biten komisyon seçim döneminde görev yapamaz. Eski komisyon yenisi seçilene kadar 
görev yapamıyacağma göre, görevi biten komisyon yerine yeni komisyonun seçilmiş olması kâfi 
değil bu komisyonun çalışma imkânına sahibolabilmesi için Başkanlık Divanının teşkili gerekir. 
17 sayılı Müşterek Başkanlık Divanı Kararı bu görüşü teyidetmekte ve Meclislerin Divanları ve 
komisyonlar gibi teşriî faaliyet organlarının teşekkülünü öngörmekte, sadece Başkanlık Divanı 
ve komisyon seçimlerini tasrih etmemekte, bunlar teşriî faaliyet organlarının teşkilini öngör
mektedir. Başkanlık Divanı ve komisyon seçimlerinin mutlak münasip mutakabat halinde bulu
nan Meclisler ve Divanlar komisyonların Divan seçimlerinde de anlaşmazlık halinde değillerdi. 
22 . 12 .1965 tarihinde Millet Meclisi Genel Kurulunda bir soruya cevap veren Millet Mevclisi 
Başkanvekiü Başkanlık Divanı adına «bu müddetin başlangıcının temin edilmesi için evvelemir
de Senato komisyonlarının Başkanlık divanlarının kurulması ve her hangi bir kanun tasarısının 
görüşülebilecek bir hale gelmiş olması lâzımdır, şeklindeki ifadeleri bunun kesin delilidir. Son 
aylarda Millet Meclisi bâzı tasarı ve tekliflerin, Cumhuriyet Senatosunda görüşülüp değiştirilen 
metinlerini Anayasa gereğince Millet Meclisince yeniden görüşülmesi cihetine gitmiyerek süresi 
içinde görüşme yapılmamıştır iddiası dermeyan etmesi üzerine Cumhuriyet Senatosu Başkanlık 
Divanı anlaşmazlığa bir çözüm şekli bulma ümidi ile 4 . 1 . 1968 tarihli toplantısında ko
nunun Müşterek Başkanlık Divanında görüşülmesine karar vermiştir. Ve Müşterek Başkanlık 
Divanı toplantısını Millet Meclisinden talebetmiştir. Millet Meclisi Başkanlığı Müşterek Divan 
gündemini tanzim yetkisine sahibolarak konuyu ancak istişari mahiyette görüşmek kaydı ile 
gündeme almıştır. Bu kayıtlı toplantıda 14 Ocak 1966 ayrıca Komisyon Başkan, sözcü ve 
kâtiplerinin seçilmesi için geçecek zamana da sâri bulunmıyacağını istişari mahiyette karara 
bağlamıştır. Kararın Millet Meclisinin tâyin ve talebi ile istişari karakterde alınması sebebiyle 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanı 18 Ocak 1966 tarihli toplantısında Divanda daha ön
ce aldığı karar gereğince «Komisyon Başkanlık Divanı seiçlmesine kadar geçen sürenin sayıl
mıyacağmı» esas tutan kararım benimsemiş ve Cumhuriyet Senatosu grupları temsilcilerinin işti
raki ile Danışma Kurulu 24 . 2 . 1966 tarihli toplantısında bu görüşü tasrih etmiş. Cumhuriyet 
Senatosu Genel Kurulu aynı günlü Birleşiminde Danışma Kurulunun bu kararını kabul etmiş
tir. 

Cumhuriyet Senatosu komisyonlarında ve genel kurullarında uzun ve dikkatli emeklerin 
sonucu olarak değişiklikler yapılan metinler Anayasanın 92 nci maddesindeki mekik sistemi
ne göre Millet Meclisi komisyonlarına, Gene Kuruluna gerekli hallerde iki Meclisten eşit 
sayıda üyeden kurulu Karma Komisyonlarda görüşülmesi icabederken Millet Meclisi evvelce 
kabul ettiği metni kanunlaştırması Cumhuriyet Senatosu komisyon ve Genel Kuruldaki 
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değiştirilmeleri bertaraf etme ve Millet Meclisi Komisyon, Genel Kurul ve Karma komisyon
ların sarf edecekleri çalışmaları önlemek de Anayasaya aykırıdır. 

Anayasanın maksadı tasarı ve tekliflerin iki Mecliste görüşülmeğidir. Süreler, gecikmeleri 
önleme için bir tedbirdir.' Tedbir mahiyet ve şümulünü, tesirini ve kullanış şeklini esas 
olarak tesbit eden Anayasa işleyiş ve tatbikattaki ihtiyaçlara cevap vermeyi içtüzüklere ve ge
leneklere bırakmıştır. 

Cumhuriyet - Senatosu Anayasanın ruh ve mânasına uygun ve maksadı içinde olarak İçtü
zük ve Müşterek Başkanlık Divanı kararları çerçevesi içinde metinleri görüşmüş, karara bağ
lamıştır. 

Millet Meclisi Anayasa ile bağdaşmıyan ve kurulan meşru gelenekleri tek taraflı olarak 
değiştirerek süre içinde görüşme yapılmamıştır iddiası ile metinlerin kanunlaştığını iddia 
etmektedir. Cumhuriyet 'Senatosu gelen metinleri varılan mutabakatlara uygun olarak görüşmüş 
ve karara bağlamış bulunuyordu. Bu mutabakatlara uygun olarak süreler hesabedilmiş ve değiş
tirmeler yapılmıştır. 

Millet Meclisi bilâhara bir karar almıştır. Bu karar haklı ve yerinde olsa dahi, önceki 
geleneğe uygun görüşme şeklini ve hukukî durumunu değiştiremez ve ortadan kaldıramaz. 

Anayasanın çift Meclis sistemini, temindeki asıl maksadına- aykırı olan, Anayasanın maksa
dına uygun bir görüşe usulünde geçmiyen bu şekildeki kanunlar Anayasa Mahkemesinde iptal 
dâvası konusu edilebileceği gibi muhatap kimseler tarafından her zaman mahkemelerde Anayasa 
aykırılığı iddia edilecek bir za'fı bünyelerinde taşıyacaklardır. 

Bu şekilde kanunların çıkmasını arzu eden ve Anayasanın tasarı ve tekliflerinin belirli bir 
süre içinde 'behemehal Cumhuriyet. Senatosunda görüşülmesini emreden Anayasa maksadının mu
hafazasını ümideden Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanı durumu Sayın Cumhurbaşkanına .say-

. gılariyle arz eder. 
' „ • • ' ' • ' ( İ m z a 

. - • • - • ' . . 1. §• Atasazun 
• Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

T. C. . 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar , 9 . 7 . 1964 
•Tetkik Dairesi .. 

Sayı ı,71 - 2210/3105. 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

imar ve iskân Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca Türkiye Büyük Millet Mec
lisine arzı 5 , 6 . 1964 tarihinde kararlaştırılan «Umumi Hayata Müessir Âfetler dolay isiyle alı
nacak tedbirlerle yapılacak yardımlara dair Kanunun bâzı madelerinin değiştirilmesi ve bu ka
nuna bâzı maddeler eklenmesi hakkında kanun tasarısı» ile gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
'....'-...-- İsmet tnönü 

Başbakan 
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Memleketimiz, zaman zaman meydana gelen yer sarsıntısı, su baskını, yer kayması, kaya 
düşmesi, yangın ve çığ gibi âfetler dolayısiyle birçok can ve mal kayıplarına uğramaktadır. Bu 
âfetler dolayısiyle doğan zararları karşılamak üzere 1959 yılında yayımlanmış bulunan 7269 sa
yılı «Umumi hayata müessir âfetler dolayısiyle alınacak tedbirlerle yapılacak yardımlara dair 
Kanunun» 4 senelik uygulaması sonunda yardımın süratle yapılabilmesi ve iyi sonuçlar alına
bilmesi için, bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bâzı maddeler eklenmesi zorunluğu doğmuştur. 

Maddelerin gerekçesinde ayrı ayrı açıklandığı üzere değişiklik genel olarak : 
1. Genel hayata etkiliğin tesbitinc dair bir yönetmelik hazırlanması, 
2. Afetzedelerin barındırılma] arı veya başka yerlere iskânlarının daha süratli olabilmesi için 

çeşitli bakanlıklar temsilcilerinden kurulacak komisyonların daraltılması, 
3. Âcil yardım süresinin uzatılması, 
4. Âcil barınma ihtiyacını karşılamak üzere İmar ve İskân Bakanlığına portatif baraka yap

tırma veya satmalma veya kira ile bina tutma yetkisinin verilmesi, 

5. Âfetlerle ilgili kadastro işlerine ilişkin uygulama esaslarının Tapir ve Kadastro Genel Mü
dürlüğünün bağlı bulunduğu bakanlıkla - İmar ve İskân Bakanlığınca müştereken bir yönetme
likle tesbit edilmesi, 

6. Kıymet belgelerinin düzenlenmesi, dağıtımı ve kullanma şeklinin açıklığa kavuşturulması, 
7. Belediye ve köy tüzel kişiliklerine tanınan mülkiyet edinme suretiyle hak sahiplerine temlik 

işinin, Hazineye tanınması, 
8. Âfet bölgesinde fazla yapılan (binaların) daire ihtiyaçlarına, memurlara, halka ve turistik 

ihtiyaçlara tahsisi, 

9. Resmî ve özel ortaklıkların elinde bulunan inşaat malzemesinin tercihan ve öncelikle âfet 
işlerine tahsisi, • • • 

10. Yeni kurulacak köylerin içme suyu ile dere ve sel yataklarının ıslâhının ilgili dairelerce 
tercihan ve öncelikle yapılması, 

11. İnşa edilmiş veya edilmekte olan binaların maliyetinin afetzedelerin ödeme güçlerine 
oranla yüksek olması hallerinde borçlanma bedellerinin Bakanlar Kurulu karariyle % 50 ye kadar 
indirilebilmesi esaslarını kapsamaktadır. 

MADDELERİN GEREKÇESİ 

Madde 1. — 7269 sayılı Kanunun birinci maddesi genel hayata etkili âfetlerin türlerini saymak
ta ve genel hayata etkililik kararının Bakanlar Kurulunca verileceğini belirtmektedir. 

Genel hayata etkili âfetin bir tarifi yapılmamış olduğundan, uygulayıcılar arasında farklı görüş
ler meydana gelmektedir. Bu sebeple genel hayata etkililik unsur ve esaslarının bir yönetmelikle 
tesbiti uygun görülmüştür. 

. Madde 2. — Bu madde âfete uğramış veya uğrayabilen bölgelerin tesbitinin kimler tarafından. 
yapılacağını göstermektedir. Eski madde yangından başka bütün âfet bölgelerinin İmar ve İskân, 
Bayındırlık, İçişleri, Millî Eğitim ve Tarım bakanlıkları, tarafından tesbit edileceğini, âmir bu
lunmakta idi. Uygulamada bu Bakanlık temsilcilerinin' bir araya gelememesi sebebiyle, bu gibi 
bölgelerin tesbiti ya çok güç ve geç oluyor, ya da gereksiz bir formaliteden ibaret kalıyor. 
Esasen bu tesbit işi tamamen teknik konulara ait olup, Bayındırlık Bakanlığı ile İmar ve İskân 
Bakanlığı görevleri arasında bulunmaktadır. Mülkiye âmirlerinin mıntakasmdakl âfet sahalarından , 
haberdar olmalarını ve yakından ilgilenmelerini sağlamak bakımından İçişleri Bakanlığı da her 
türlü âfet sahasının tesbitine iştirak ettirilmiştir. Bu sebeple, su baskınına uğrıyan ve uğrıyabile-
cek yerlerin yalnız Bayındırlık ve İçişleri bakanlıklarınca, diğer âfetlere uğrıyaîı veya uğriyâbi-
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lecek yerlerin ise, ilgi ve ihtisas bakımından îmar ve îskân ve İçişleri bakanlıklarınca tesbiti, yan
gına uğrıyabilecek bölgelerin de eski maddede olduğu gibi mahallî belediye ve ihtiyar meclislerince 
tesbiti uygun görülmüştür. 

Madde 3. — Bu madde âfet bölgelerinde yapılacak yapıların tâbi olacağı fennî şartları göster
mektedir. Eski madde, bütün âfet türleri için bir tek yönetmelik düzenlenmesini âmir bulunmakta 
idi. Âfetlerin çeşitli ve tabi olacağı şartların değişik olması göz önüne alınarak, yer sarsıntısı 
için bir yönetmelik yapılması, diğer âfetler için de raporlar düzenlenmesi öngörülmüştür. Bu 
yönetmelik ve rapor esaslarının uygulanmasının, belediye teşkilâtı olan yerlerde belediyelerce, ol-
mıyan yerlerde ise bölge içinde ve çeşitli dairelerde bulunan teknik elemanlara görev vermek sure
tiyle, mülkiye amirlerince sağlanması kabul olunmuştur. 

Madde 4. — 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu gereğince âcil kurtarma ve yardım programla
rının yapılması ve uygulaması Sivil Savunma Teşkilâtı bulunan yerlerde, bu teşkilâta verilmiştir. 
Bu bakımdan madde ona göre yeniden düzenlenmiş bulunmaktadır. 

Madde 6. — İaşe ve tedavinin eski maddede ne kadar devam edeceği gösterilmediğinden, tatbi
katta tereddütler hâsıl oluyordu. Bu sebeple, iaşe ve tedavinin âfetin bittiği tarihten itibaren «15» 
gün daha devam etmesi uygun görülmüştür. 

Madde 13. — Bu madde âfeti mütaakip tesbit işlerinin kimler tarafından ne şekilde yapılacağı, 
tamir olunacak veya yıkılacak binaların tâbi olduğu usul ve işlemleri göstermektedir. 

Su baskını, kaya düşmesi, yer kayması ve çığ gibi âfetlere uğrıyan yerlerde bu âfetlere karşı 
alınacak tedbirler, topluluğun başka yere taşınmasından daha az masraflı ise, Fon dan harcama 
yapılmak suretiyle gerekli tedbirlerin alınabilmesi ve âfeti mütaakip inşaat bitinceye kadar 
aradan uzun zaman geçmesi dolayısiyle îmar ve îskân Bakanlığınca kiralık bina tutulması veya 
portatif barakalar satmalmması ve üç ay kira bedeli alınmaması esasları da bu maddeye eklen
miştir. 

Madde 14. — Âfet bölgeleri içinde ikâmet etmek ve yeni bina yapmak altıncı maddedeki fen 
kurullarınca tehlikeli görülen yerler, sınırları krokide gösterilmek suretiyle yasaklanmış âfet böl
gesi olarak ilân edileceği ve tehlikenin giderilmesi nisbetinde sınırların daraltılabileceği esası ka
bul edilmiştir. 

Madde 15. — Eski maddedeki imar plânları bulunmıyan yerlerin imar plânlarının bir yıl için
de yapılacağı hükmünün realite ile bağdaşamadığı denenmiş olduğundan, bu kayıt, «kısa zamanda 
bitirilmesi» şeklinde düzenlenmiştir. 

Madde 16. — Eski maddede: Âfete uğramış bir topluluğun bir yerden başka bir yere taşınma
sında maddede yazılı bakanlıkların müşterek tetkiki ile iskân mahallî tesbit edildikten sonra Ba
kanlar Kurulu karariyle nakli yapılıyordu. 

Uygulamada aynı belediye ve köy sınırı dâhilinde yapılacak nakillerde durum yalnız îmar ve îs
kân Bakanlığınca tetkik edilmekte, sınır dışına yapılan nakillerde ise maddede adı geçen bakan
lıkların mütehassıs elemanları tarafından taşınma yerinin tetkik ve tesbiti yapılmaktadır. Bu göz 
önüne alınarak maddeye açıklık vermek ve işlerin süratini sağlamak bakımından madde yazılı şe
kilde düzenlenmiştir. 

Keza âfete uğrıyan ailelerin maddi durumları sarsılmış olacağından nakil masrafı. olarak aile 
başına ilçe sınırları içindeki yer değiştirmelerde 1 000 Tl. ilçe sınırları dışındaki yerleştirmelerde 
2 bin lirayı geçmemek üzere borçlanma suretiyle yardım yapılması esası uygun görülmüştür. 

Madde 17. — Eski maddede âfet bölgelerinde hasara uğrıyan taşınmaz mallar üzerinde yapılan 
binaların tahsis şekli için köy ve belediye tüzel kişiliklerine yetki tanınmıştı. Tatbikatta karşıla
şılan güçlükler sebebiyle, imar ve istikamet plânlarına göre parselleyip Hazine adına tescilden son
ra hak sahiplerine dağıtma yetkisi îmar ve İskân Bakanlığına verilmiştir. 
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Ancak âfete uğrıyanlar veya uğraması muhtemel olanlar/ aynı köy ve belediye sınırları içine 

taşındıkları takdirde, arsalarından faydalanmaları mümkün görüldüğünden, yalnız sağlam bina
larına kıymet belgesi verilmesi ve bu sınırlar dışına nakledildikleri takdirde de arsalarına ve sağ
lam binalarına kıymet belgesi verilmesi esası kabul edilmiştir. 

Madde 18. — Eski madde âfet sahaları ve bölgelerinde bina yaptırılacak yerlerin kadastrosu; 
ilânların yapılmasına ve kadastro komisyonlarının kurulmasına lüzum kalmaksızın tasarruf tet
kikleri mahallî kadastro müdürü veya tapu müdürü tarafından yapılmak suretiyle 2613 sayılı Ka
nun uyarınca ve tercihan Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünce yaptırılacağını âmirdir. 

Afetzedelerin her türlü ihtiyaç ve barınma görevini üzerine almış bulunan İmar ve İskân 
Bakanlığının süratle yapacağı konutlarla ilgili kadastro işlerinde sürati sağlamak bakımından 
seyirci kalması, takip ve kontrolünü yapamaması, borçlandırma ve inşaat işlerini geciktirmektedir. 
Âfet olayının önemi dikkate alınarak kanunun 18 nci maddesini kapsıyan uygulanma esaslarının 
İmar ve İskân Bakanlığı ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Bakanlık 
arasında müştereken tesbit edilerek bir yönetmelikle belirtilmesi uygun görülmüştür. 

Madde 19. — Eski kanunda kıymet takdiri için kurulmakta olan komisyonlarda köy ve şehirler
de mülk sahiplerinden birer kişide katılmakta, uygulamada hakiki değerleri ve durumu bilen bir 
elemanın yokluğu, komisyon takdirlerinin günün ölçülerine sığmıyacak miktarlara ulaşmasına se-
bebolmaktaydı. Bu bakımdan komisyonlara mülk sahibi yerine mahallin durumunu yakînen izliyen 
Maliye veya Tapudan bir elemanın katılması daha uygun görülmüş ve madde ona göre değiştirilmiş
tir. 

Madde 21. — Bu madde ile âfet bölgelerinden yalnız köylerde sağlanabilen arazi işlemlerinin 
kasaba ve şehirlerde de uygulanması ahenkloştirilmek istenilmiştir. 

Madde 22, 23. — Maddelerle yasaklanmış âfet bölgelerinde afetzedelerin terk ettiği taşınmaz 
mallara kıymet takdiri, kıymet belgelerinin düzenlenmesi, bu belgelerin dağıtma ve kullanma 
şekli hükme bağlandığı gibi eski maddelerdeki belediye ve köy tüzel kişiliğine tanınan mülkiyet 
iktisabı ve hak sahiplerine devir ve temlik işlerinde birtakım güçlüklerle karşılaşıldığından bu ik
tisap hakkı ve sahiplerine temliki doğrudan doğruya Hazineye tanınmış, bu suretle yapılacak iş
lemlerin hızla yürütülmesi sağlanmıştır. 

Madde 27. — Maliyet bedelinin hesabında (yol, su, elektrik, kanalizasyon) un dâhil edilmiyeceği 
ve borçlanmanın bu esasa göre yapılacağı yeni maddede açıkça hükme bağlanmıştır. 

Madde 28, 29, 30. ncu maddelerle kamulaştırmaya tâbi arazi içindeki bina sahiplerinin yazılı 
müracaat ve taahhütname vermesi halinde kendilerine ev yapılacağı, iştirak veya müşterek mül
kiyet halindeki hisse sahiplerine ayrı ayrı ev yapılması hakkı kabul edilmiştir. 

Madde 31. — Âfeti mütaakıp hak sahiplerine verilmek üzere mevzuat dâhilinde yaptırılan bi
nalardan, çeşitli sebeplerle elde kalanlarının eski maddede, hasar görmüş dar gelirli halka ve 
memurlara kiralanmak şartiyle maliyet bedeli üzerinden mahallî belediyelere devri kabul edilmişti. 

Köyler için bir hüküm bulunmaması ve maddenin işler bir duruma gelmesi düşüncesiyle, binalar 
tahsis edilmeden önce o yerde tekrar âfet vukua gelmiş ise elde kalan binaların açıkta kalan afet
zedelere tercihan tahsisi, böyle bir hal vâki olmadığı takdirde: Genel bütçeye dâhil dairelerin 
ihtiyacını karşılamak üzere Maliyeye devri, ihtiyaç olmaması halinde, kirada oturan memurlara, 
halka, kamu hizmetlerine, turistik gayelere kiralanmak üzere maliyet bedeli üzerinden borçlandır
mak suretiyle belediyelere ve köy tüzel kişiliklerine devri, bu da mümkün olmadığı takdirde genel 
hükümlere göre idare ve tasfiye edilmek ve elde edilen gelir Fona irat kaydedilmek üzere Maliye 
Bakanlığına devri uygun görülmüştür. 

Madde 33. — Bu maddenin (E) fıkrasına yapılan ekleme ile Fona yeni bir gelir kaynağı dü
şünülmüştür. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 159 a 1 nci ek) 



Kızılay'a yurt dışından yapılacak yardım hakkında Kızılhaç, derneklerinin çağrısı üzerine yapı
lan aynî ve nakdî bağışlar, anlaşmalar gereğince Kızılay'dan başka bir yere verilemiyeceğihden 
istisna kabul edilmiştir. 

Madde 36. — Âfet bölgelerinde yeniden inşa edilecek yapı, yol, kanalizasyon tesisleri için hari
ta ve imar plânı gibi imar işleri Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile Fon dan ayrılacak 
para ile yapılması kabul edilerek, tatbikatta kolaylık temin edilmiş ve maddeye açıklık verilmiş
tir. 

Madde 30, — Âfetlerle ilgili uygulamalarda, yeteri kadar tahsisat bulunmamakta, Fona yatı
rılacak hisselerin bir aylık müddetle dahi ertelenmesi, malî kaynakların zayıflamasına sebcbolmak-
tadır. Tahvilâtın zamanında yapılmasını sağlamak amacı ile düzenlenen yeni madde ile ertelemeye 
ait .fıkra kaldırılmış ve bu arada gecikme cezasının uygulanmasında mazeret takdirini kapsıyan 
hüküm de değiştirilmiştir. 

Madde 40. — Eski maddede borçlanma bedelleri meskenlere hasredilmiş ve 20 yılda eşit tak
sitlerle tahsili kabul edilmiş idi. 

Derişik madde ile borçlanmalar dükkân, dükkanlı ev, otel, fırın gibi ticari yapılara da teşmil 
edilmiş .ve meskenler için 20 yıllık süre 25 yıla çıkarılmak suretiyle ödeme kolaylığı sağlanmıştır. 
Ayrıca âfetten hasar gören binalar için borçlanma ile yardım yapılacağı, yine hasara uğrıyan tapu
suz binalar için kefalet veya tapulu başka bir malının ipotek edilmesi suretiyle borçlandırılarak 
yardım yapılacağı bu maddede yer almıştır. 

Madde 42. — Eski kanunda mcvcııdolup muafiyetlere, belediye ruhsat ve harcından da muaf tu
tulması ilâve ve kabul olunmuştur. 

Madde 43. —• Eski kanunun 6 ve 8 nci maddelerindeki mükelleflere tanınmış hakların işin kap-
rsamı göz önüne alınarak 4 ncü'vc Ö neu maddelerdeki vazifeli ve mükelleflere de uygulanması ön
görülmüş ve madde ona göre değiştirilmiştir. 

. Geçici'madde 6. — Kanunun yayımı tarihinden önce yapılan binalar için Emlâk Kredi Bankasın
ca verilen borç paraların faizleri: Kanunun yayımı tarihinden itibaren Fondan karşılanacağı ve 
Fondan karşılanan bu faizlerin, banka ve sigorta işlemleri vergisinden muaf olacağı kabul olun
muştur. 

Geçici madde 7. — Borç ve taksitlerin ödenmesi için eski maddede verilen bir aylık sürenin kısa 
olması sebebiyle 6 aya çıkarılmıştır. Böylece köylünün bir mahsûl dönemini idrak etmesi düşünül
müştür. 

Ek madde.1. — Bu kanuna göre yapılacak binaların süratle tamamlanması için resmî ve özel 
ortaklıkların elinde bulunan inşaat malzemesinin Bakanlığın talebi üzerine tercihan verilmesi hük
mü kabul edilmiştir. 

Ek madde 2. — Âfet sebebiyle yeniden kurulan köy ve meskûn yerlere içme suyu getirilmesi, 
tehlikeli dere ve sel yataklarının düzeltilmesi, İmar ve İskân Bakanlığının isteği üzerine Bayın
dırlık Bakanlığınca tercihan ve öncelikle yapılması hükmü kabul olunmuştur. 

Ek madde 3. •—• Âfete uğrıyanların Hazine ve diğer kurumlara olan borçları Bakanlığın •tale
biyle .erteleneceği uygun görülmüştür. Çünkü, böyle bir duruma düşen vatandaşların ödeme güç
leri de «ayıflamış olacaktır. . . 

Ek madde 4. — Bu kanunun yayımı tarihine kadar gerek özel kanunlarla gerekse bu kanun 
hükümlerine göre yapılmış ve yapılacak binaların borçlandırma bedelleri, ilgililerin geçim durum
ları, göz önüne alınarak İmar ve İskân Bakanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulunun karâriyle ma
liyet bedelinin yarısına kadar indirileceği uygun görülmüştür. ; „ . , , . . .,:...„. 
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Geçici Komisyonun raporu 

Millet Meclisi 18.1.1968 
Geçici Komisyonu ' , 

. , Esas No: 1/231 
Karar No: 2 

Yüksek Başkanlığa 
Umumi Hayata Müessir Âfetler dolayısiyle alınacak tedbirlerle yapılacak yardımlara dair 

15 . 5 . 1959 gün ve 7269 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi v.e bu kanuna bâzı mad
deler eklenmesi hakkındaki kanun tasarısını görüşmek üzere Genel Kurulun 20 . 11 . 1967 tarihli 
toplantısında kurulması kabul edilen Geçici Komisyonumuzda tasarı ilgili Bakanlık temsilcilerinin 
de iştirakiyle tetkik ve müzakere edildi, 

, Tasarının 1 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

• Genel, hükümleri ihtiva eden 1 nci maddenin İnc i fıkrası aynen kabul ıcdilmiş, 2 nci fıkrada, 
âfetlerin genel hayata etkili olup olmadığına ilişkin esasların bir yönetmelikle tesbit olunacağı.ön
görüldüğü cihetle, bu hususta, ayrıca Bakanlar Kurulundan karar almaya lüzum kalmamaktadır. 
Zira, Bakanlar Kurulunun vereceği karar, Yönetmeklikte belirtilen esasların teyidinden ibaret ola
caktır. 

Zaman kaybına meydan vermemek ve âfetle ilgili çalışmalara biran evvel başlayabilmek bakı
mından, genel hayata etkililik kararının İmar ve İskân Bakanlığınca alınması yerinde olacağı kana
atiyle düzeltilmiş, 3 ncü fırkada redaksiyon yapılmış ve madde yapılan bu eğişikliklcrlc kabul edil
miştir. 

Kanunun 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. • 

Âfetlere ilişkin teknik hizmetler ve uygulamalar İmar ve İskân Bakanlığınca yürütülmekte ve 
kontrol edilmektedir. Bakanlık içinde hizmet dallarına uygun olarak gerekli kuruluşlar meydana 
getirilmiş ve ihtisas ünitelerine yer verilmiştir. Bu kuruluşlar ve üniteler devamlı gelişme halinde
dir. Gereken hallerde idari, teknik ve diğer konularda ilgili kurumlarla işbirliği de yapılmaktadır. 
Bu sebeple maddede öngörülen Yönetîneliğiu, Bayındı ı-lık Bakanlığının mütalâası da alınarak İmar 
ve İskân Bakanlığınca hazırlanması daha uygun olacaktır. 

Tasarıda, Yönetmelik esaularma uyulmadan inşa olunan yapıların 13 ncü maddede belirtilen 
usul dairesinde• yıktınlacağı öngörülmüştür. 13 ncü madde, âfet gören yerlerde yapılacak hasar 
tesbitleri ve diğer tedbirlerle iliglidir. Farklı durumlara göre çeşitli yıkına usulleri vardır. Uygu- , 
lamada düzensizliklere ve tereddüde meydan vermemek bakımından, yıkmanın ve hatayı giderme
nin esasları, 13 ncü maddeye atıL' yapılmadan, aynı maddede düzenlenmiştir. 

Yönetmeliğin hazırlayıcısı ve âfet hizmetlerinin yürütücüsü bulunan İmar ve İskân Bakanlığının, 
Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin tedbirleri ve çalışmaları izlemesi, kontrol etmesi ve denetle
mesi gayet tabiî olduğundan, bu hususa da metinde sarahat verilmiştir. 

Öte yandan, ikinci fıkraya «Mücavir sahalar» deyimi ilâve olunarak, Yönetmelik esaslarının bu 
sahalardaki uygulama görevi de belediyelere verilmiştir. 

• Yukarıda arz edilen hususlar ışığında tasarının 3 ncü maddesi yeniden tedvin edilmiştir. 

Kanunun 4 ncü ve 5 nci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

-Mülkiye âmirlerine verilen olağanüstü yetkileri gösteren kanunun 6 nci maddesi, ilk ve âcil yar-* 
dım 'çalışmalarına başlıyabilmck ve bu konularda gerekli tedbirleri alabilmek için, âfetin genel ha
yata, etkili bulunduğunun tesbitini beklemeye lüzum, yoktur. Bu sebeple,-maddenin giriş .kısmın
daki «Genel hayata etkili» deyiminin çıkarılması gerekli görülmektedir. , . ' 
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Mülkiye amirliğinin, tedavi, kurtarma, yedirme, giydirme ve barındırma gibi işlerle, bu gibi iş* 

lerin gerektirdiği satmalmalardaki yetkileri maddede yanlış anlamalara yol açacak şekilde ifade 
edildiğinden, bu hususta sarahat verilmiş ve mülkiye âmirlerinin yetkileri arasına kiralama işi de ilâ
ve olunmuştur. 

Mülkiye âmirlerinin, çeiştli konulardaki yetki sürelerinin farklı oluşu uygulamalarda karışıklı
ğa yol açabileceğinden ve yetki sürelerinin kısa oluşu hizmetlerin yerine getirilmemesi sonucunu 
doğurabileceğinden, bütün işlerde bu sürenin 15 gün olması ve gerektiğinde imar ve iskân Bakanlı
ğının takdiri ile uzatılması uygun görülmüştür. 

Çeiştli âfetlerden edinilen tecrübeler de dikkate alınarak, afetzedelere, âcil yardımlar meyanmda 
nakdî ödemeler yapılması da yerinde mütalâa olunmuştur. 

Âcil yardımlara ve tedbirlere ilişkin harcamaların borçlandırmaya talri olmadığı madde metnin
de de teyidolunmuş ve yapılan bu değişiklikle madde kabul edilmiştir. 

Kanunun 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 nci maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Âfet bölgelerinde yapılacak teknik işleri gösteren Kanunun 13 ncü maddesi, âfetin meydana 

gelmesinden sonra, yapılacak çalışmalar meyanmda hasar tesbitlerinin önemli bir yeri 'bulunmak
tadır. inşaat yardımlarına biran evvel başlıyabilmek bakımından, hasar tesbitlerinin hemen yapıl
ması gerekmektedir. 

Hasar tesbit heyetlerinin münhasıran maddede belirtilen kurumlar personelinden teşkili oldukça 
zor olmakta ve dolayısiyle hizmetler aksamaktadır. 

Bu sebeple, çalışmaların daha süratli yürütülmesini sağlamak üzere, heyetlerin kaideten imar 
ve iskân Bakanlığı teknik elemanlarından teşkili ve gereken hallerde diğer Bakanlık, kurum ve 
mahallî idareler, personelinin de çalışmalara katılmaları uygun görülmektedir. 

Öte yandan, hasar tesbiti raporlarının, bilgi için de olsa Bayındırlık Bakanlığına gönderilmesin
de bir fayda görülmemektedir. 

Maddenin (d) bendi, son Doğu ve Adapazarı depreminin ortaya koyduğu gerçeklerin ve tecrü
belerin ışığı altında biraz daha şümullendirilmiştir. Bu meyanda, geçici iskân tedbirlerini kendileri 
almak istiyenlere nakdî yardım yapılması, barmaklardaki oturma süresinin imar ve iskân Bakanlı
ğınca tesbiti, geçici iskân çalışmalarına ilişkin harcamaların borçlandırmaya tabi tutulmıyacağı ön
görülmüş ve yapılan bu değişiklikle madde kabul edilmiştir. 

Kanunun 14 ncü maddesinin 1 nci fıkrası aynen kabul edilmiş, ikinci fıkrası: Uygulamada, teh
likeli bölgede kalan yapıların tasfiyesinde güçlüklerle karşılaşılmaktadır. Maddedeki «yapılmış» de
yimi yerine «mevcut» deyimi konarak, yıkılması gereken binalar daha açık olarak belirtilmiş ve 
yıkma masraflarının yıkıntı bedelinden; yetmemesi halinde ise âfetler fonundan karşılanacağı der
piş olunmuş ve yapılan bu değiişklikle madde kabul edilmiştir. 

Kanunun 15 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Âfet bölgelerindeki bir topluluğun kaldırılarak başka yerlere taşınması hususlarını derpiş eden 

tasarının 16 nci maddesi, afetzedelerin taşınma masraflarına ilişkin kısmı, uygulamada düzensizliğe 
ve borçlandırmada karışıklığa yol açabilecek nitelikte görüldüğünden yeniden düzenlenmiş ve afet
zedelere taşınma için para verilmesi il sınırları dışındaki yerleşme yerlerine gidilmesi haline inhisar 
ettirilmiştir. 

öte yandan bu paranın borç olarak değil de, fondan hibe şeklinde karşılanması uygun mütalâa 
olunmuş ve yapılan bu değişiklikle madde kabul edilmiştir. 

Kıymet takdiri, parselleme ve dağıtma işlerini tanizm eden kanunun 17 nci maddesi, âfet hizmet
lerine tahsis olunan taşınmaz malların, bilâhara afetzedelere tevzii yapılmak üzere, geçici olarak, 
Hazine adına tescili gerekmektedir. Birçok tapu daireleri, tescilden önce, vergi belgelerinin ibrazı
nı istemekte olduklarından hizmetler aksamaktadır. Öte yandan, Âfetler Kanununun 43 ncü madde
sinde, tescil işleminin vergi, hare ve resimden muaf olduğu belirtilmiştir. Bu hükmün de ışığı al
tında, maddeye, tescil sırasında vergi kıymet ye vukuat belgeleri aranmıyacağı konusunda bir ilâ
ve yapılması faydalı görülmüştür. 
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Maddenin son kısımlarında yer alan yasaklanmış âfet bölgelerindeki taşınmaz mallara kıymet bel

gesi verilmesiyle ilgili (a) ve (b) bentleri metinden çıkarılmıştır. 
Esasen, mer'i âfetler mevzuatında da böyle bir hüküm yer almamaktadır. Yasaklanmış bölgeler

deki taşınmaz mallara (bina ve arsası) kıymet belgesi verilmesi âfetler fonuna çok büyük külfetler 
yükliyecek ve dolayısiyle asli hizmetler aksıyacaktır. öte yandan, tammaz mal sahiplerine, yeniden 
yerleşecekleri yerlerde arsa tahsis olunacağı ve inşaat yardımı yapılacağı için, mağduriyetleri telâfi 
edilmiş olacaktır. Yakın mesafelerde yerleştirilenler ise, terk ettikleri yerdeki arsalarını, gerekti
ğinde, tarım işlerinde kıymetlendirilebileceklerdir. Madde yapılan bu değişiklikle kabul edilmiştir. 

Kanunun 18 nci maddesinde, kadastro tesbitlerinin ilânı ile ilgili fıkra madde metninden çıka
rılmıştır. Maddede «anlaşmazlıklar mahalli mahkemelerce hallolunur,» fıkrası yer aldığından, ayrı
ca ilân yoluna giderek, 3 günlük bir süreyi boşa harcamak ve dolayısiyle kadastro postalarını âtıl 
tutmak yerinde görülmemiş esasen mer'i kanun maddesinde de ilân keyfiyeti yer almış değildir. 
Bu bakımdan madde değiştirilerek kabul edilmiştir. 

Kanunun 19, 20, 21 ve 22 nci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

Kanunun 23 ncü maddesi, âfet hizmetlerine tahsis olunan taşınmaz mallar, ya sahiplerine kıymet 
belgesi verilmek suretiyle, ya da çeşitli yollarla kamu kurumlarından ve özel kişilerden sağlanır. 

Bu taşınmaz mallar parsellere ayrıldıktan sonra her parselin bedelini bulmak gerekmektedir. 
Maddede, arsa bedellerinin mahalli komisyonlarca tesbit edileceği öngörülmüştür. Mahalli ko

misyonlar taşınmaz malların mailyet bedelini bilemiyecekleri için kıymet takdirinde hataya düşebile
ceklerdir, 

Mevkilerine ve özelliklerine göre, arsa bedelleri arasında uygunluğu ve bedellerin tüm maliyet
le dengeli olmasını sağlamak üzere, esasen bugüne kadarki uygulama da bu yoldadır. Kıymet 
takdiri yetkisinin İmar ve İskân Bakanlığında bırakılması yerinde olacağı kanaatiyle madde yapı
lan bu değişiklikle kabul edilmiştir. 

Kanunun 24, 25, 26, 27 ve 28 nci maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Kanunun 29 ncu maddesinin 1 nci fıkrasındaki değişiklik ailelerin (hak sahibi) olmak sıfatına 

bağlanmış olmasıdır. Bu suretle fıkraya sarahat verilmiştir. 

2 nci fıkra ise hak sahibi ebeveyn yanında oturan evli kişilere aittir. Doğu depreminde bu 
gibi vakıalar karşısında kalınmıştır. Yaşlı baba, dul ana, evli oğul, kız ve diğer akrabalar gibi 
çeşitli haller nazara alınarak buna ait ölçülerin kanun maddesi içinde yer alması imkânı görülmüş 
ve her türlü ihtimali ve buna ait imkânları mütalâa ve tesbit eden bir yönetmelikle gerekli ölçüle
rin vaz'ı uygun telâkki edilmiştir. Üçüncü fıkra ise kredi ve bina tahsisine imkân olmıyan şartları 
tesbit eden fıkradır. 

Yukarda arz edilen hususların ışığı altında madde komisyonumuzca, yeniden tedvin edilerek ka
bul edilmiştir. 

Kanunun 30 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Kanunun 31 nci maddesinin (c) bendine yapılan ilâve ile, artan konutlardan, Gecekondu Ka

nunu hükümlerine göre hak sahibi sayılan ailelerin de yararlandırılmaları imkân dâhiline sokul
maları yapılan değişiklikle temin edilmiştir. Maddenin (c) ve (d) bendlerinde yer alan hükümler 
ise (d) (c) bendlerine kaydırılmış ve yapılan bu değişiklikle madde kabul edilmiştir. 

Kanunun 32 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Kanunun 33. ncü maddesinde, âfet hizmetlerinin iyi bir düzen içinde yürütülmesi, işlerin gecik

meden tamamlanabilmesi bütçe imkânları ile sıkı sıkıya ilgilidir. Çeşitli kaynaklardan her yıl âfet
ler fonunda toplanan para miktarı yeterli bulunmamaktadır. Bu sebeple, işlerin tümü ele alınama
makta, ya da zamanında bitirilememektedir. 

Fonun imkânlarını artırmak ve kaynaklarını genişletmek bakımından (c) bendinde belirtilen 
hisselerin % 3 ten % 5 e çıkarılması faydalı olacaktır. Yanlış uygulama ve anlamlara meydan 
vermemek bakımından, safi kâr deyimine sarahat verilmiştir. 
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ö te yandan, umumi hükümlerde boşluk olduğundan, âfetler fonuna ilişkin kıymetlerin muha

fazasına iştirak edenlere kasa tazminatı ödenememektedir. Maddenin son kısmına yapılan ilâve 
ile bu imkân sağlanmak istenmiştir. Ortalama olarak yılda 50 milyon liraya ulaşan fon harcama 
işlemlerini. yürüten ilgili personele, emsalleri gibi kasa tazminatı verilmesi hakkaniyete uygun dü
şeceği itibariyle yapılan bu değişiklikle madde kabul edilmiştir. 

Kanunun 34 ve 35 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
: Kanunun 36 ncı maddesine açıklık vermek amaciyle âfetler fonundan para harcanmasını ge

rektiren başlıca konular gruplar halinde bir araya getirilmiş ve bu arada madde metninde yer 
almıyan bâzı mücbir harcama konuları da metne dâhil edilmiştir. Esasen, âfet hizmetlerinin ve âfet
ler mevzuatının ruhuna uygun olarak, uygulamada maddeye ilâve olunan işler için de harcama ya
pılmam gelmektedir. 

öte yandan, maddede sayılan işler için para ayırma yetkisinin Bakanlar Kurulundan alınarak 
İmar ve İskân Bakanlığına verilmesinin daha uygun olacağı düşünülmektedir. Bu konuda Bakan
lar Kurulundan karar çıkarmak zaman kaybına ve işlerin gecikmesine yol açtığı gibi, bir forma
liteden de öteye gidememektedir. Zira para harcamayı gerektiren bütün projeler ve hizmet .dal
ları, önceden en ince teferruatına kadar incelenip, plân ve programlara bağlanmakta ve böylece ay
rılacak paraların hesabında teknik esaslar ön plânda tutulmaktadır. 

• Bu sefbeple, para ayrılması konusundaki yetkinin İmar ve iskân Bakanlığına verilmesinde de 
her hangi bir sakınca bulunmaması itibariyle madde değiştirilerek kabul edilmiştir. 

Kanunun 37, 38 ve 39 ncu maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Kanunun 40 ncı maddesinin ikinci fıkrası ile 23 ncü. maddenin son fıkrası tescilin kimin tara

lından yapılacağı yönünden çelişme halinde bulunduğundan ve matlubolan husus 23 ncü maddede 
yer aldığından, ikinci fıkradaki T. Emlâk ve Kredi Bankasının isteği üzerine, ibaresi kaldırılarak 
fıkra yeniden düzenlenmiştir. 

Bâzı özel âfetler Kanununda sarahat bulunmadığından, yardım konusu binaların üçüncü şahıs
lara devredilmesi halinde borç muaccel kılmamamaktadır. Bunu sağlamak üzere, sekizinci parag
rafta gerekli ilâve yapılmış bulunmaktadır. Böylelikle uygulamada birlik ve beraberlik yerine geti
rilmiş olacaktır. / 

Maddenin son kısmına yapılan bir ilâve ile, yardım konusu binanın inşaası sırasında veya bi
timinden itibaren bir yıl içinde ikinci bir âfetle zarar görmesi halinde, zarar oranında borçtan 
indirim yapılacağı ve afetzedeye yeniden inşaat yardımı verilebileceği öngörülmüştür. Böylelikle, 
yânda kalan ve zarar gören binanın tamamlanması ve onarılması • sağlanmış olacağı gibi afetzede
nin fazla borç altına girmesini temin için de madde yeniden tedvin edilmiş ve yapılan bu değişik
liklerle kabul edilmiştir. 

Kanunun 41 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. • 
Kanunun 42 nci maddesine son fıkra olarak, «Tapu işlemleri sırasında 27 . 7 . 1967 gün ve 

930 sayılı Kanunun , tasarruf bonosu tevdiatı ile ilgili hükümleri uygulanmaz» ibaresi, âfet hiz
metlerinin amş,cı, âfete uğrıyanlarm ve açıkta kalanların acılarını dindirmek, yaralarını sarmak ve . 
onları yeni konutlara kavuşturmaktır. Diğer bir ifadeyle, âfet hizmetinde sosyal amaç ön plânda
dır. 

Yardım konusu bina ve arsaların tescili gerçek anlamda bir satışın ifadesi değildir, ipotekten 
maksat yapılan yardımın teminât altına alınmasıdır. Tescil sırasında afetzede idareye peşin para 
ödememekte borcunu taksitler halinde ve uygun bir süre içinde ödemektedir. 

Normal bir satış söz konusu olmadığına göre, tescil sırasında, taşınmaz malın kıymeti üzerin
den, tasarruf bonosu tevdiatı yapılmamak gerekmektedir, ö te yandan tasarruf bonosu bedeli öde
mek'.afetzedenin maddî gücüyle kabili telif değildir. 

: iÂM edilen gerekçeye binaen yukardaki hususların ilâvesi uygun görülmüş ve bu şekliyle mad
de kabul edilmiştir. . 
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• Kanunun 43 ncü maddesi, son doğu depreminin ortaya koyduğu gerçeklerden-ve tecrübelerden 

de ilham alınarak, ımaddenin tomruk ve kereste tahsisi ile ilgili (O), ithalâtla ilgili (d) beiidle-
rine açıklık verilmiştir. Bu cümleden olarak : 

Geçici iskân işleri de dâhil, Bakanlığa âfet hizmetleri için orman emvali stoku yapabilme • ve 
kereste fabrikalarından da tahsis yaptırabilme imkânı verilmektedir. 

Yine dış memleketlerden ithal edilecek araç, gereç ve malzemenin ithalâtında kota şartına 
bağlı kalmmıyacağı, ithalâtın öncelikle ve ivedilikle yapılacağı ve yaptırılacağı öngörülmektedir. 
Bu maksatlarla yapılan değişiklikle maddede kabul edilmiştir. 

Geçici madde 6. — Maddede; açık olmıyan kısımlar yer isimleri belirtilerek açıklığa kavuş
turulmuş ve böylece uygulamalarda meydana gelebilecek karşıklıklar önlenmiştir. 

Öte yandan son olarak meydana gelen âfetlerin büyüklüğü ve Hükümet Programında afetze
delere yılı içlinde yardım yapılması esas alındığından, âfetler fonunun daha geniş imkânlara ka
vuşturulması zorunlu iken fona böyle büyük çapta bir yük yükletilmesi hizmeti aksatabilecek nitelik
tedir. 

Esasen Türkiye 'Emlâk Kredi Bankasının sermayesi de bir milyar liraya çıkarılmış ve banka 
malî yönden yeterli imkâna kavuşturulmuştur. 

Söz konusu maddenin Hükümetin teklifi şeklinde çıkması veya uygulanmalarda karışıklığa 
meydan vermiyecek ve fona asgari yük yüklenecek şekilde yeniden tedvini uygun görülmüş ve 
yapılan bu değişiklikle geçici 6 ncı madde kabul edilmiştir. 

Tasarının geçici 7 nci maddesi .aynen kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Ek madde 1. — Tasarının ek 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Ek madde 2. •— Âfet sebebiyle yeniden kurulan meskûn yerleri biran önce kamu tesislerine 
kavuşturmak amaciylo, maddeye biraz daha sarahat verilmiş ve bağlantı yollariyle, elektrik tesis
leri yapımı işi de metne dâhil edilmiş ve yapılan bu değişikliklerle madde kabul edilmiştir. 

Ek madde 3. — Tasarının ek 3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Ek madde 4. — İndirim oranının tesbitinde esas unsur, afetzedelerin geçim durumlarıdır. Bu 
esasa göre afetzedelerin borçlarından, yapılacak indirim, ancak Bakanlar Kurulu kararı ile ke
sinleşecektir. Ayrıca, afetzedeler için yapılan harcamaların tümü fondan karşılandığından, Ba
kanlar Kuruluna sunulacak ve indirimden kimlerin ne oranda yararlanacağını belirtir teklife iliş
kin esasların, imar ve İskân Bakanlığınca düzenlenmesi yeterli görülmüştür. 

Öte yandan, bundan sonra yapılacak binalarla, evini yapana yardım usulünden yararlanan
ların da indirimden faydalanmaları imkân dâhiline sokulmuş ve yapılan bu değişikliklerle madde kabul 
edilmiştir. 

Ek madde 5. — (Bu madde tamamen yenidir. Mevcut tasarıda yoktur. . > 
Yurdumuz taşıdığı çeşitli özellikler sebebiyle, sık sık ve yer yer âfetlere mâruz kalmakta ve 

bu yüzden birçok can ve mal kaybına uğranılmak tadır. 

Âfetlerin, meydana geldikleri yörenin genel hayatına etkili bir nitelik kazanmaları halinde, 
âfetten zarar görenlere veya zarar görmesi muhtemel olanlara yardımlarda bulunmak Devletin 
en önemli ve en ivedi görevlerinden biri haline gelmektedir. 

•• Âfet hizmetlerinin en başta gelen amacı, âfete uğrıyanlarm acılarını dindirmek, yaralarını 
sarmak, güçlerini artırmak ve onları açıkta kalmaktan kurtararak yeni konutlara kavuşturmak
tır. 

Çok çeşitli yönleri ve safhaları bulunan âfet hizmetlerini işlerin niteliğine ve sırasına göre, 
başlıea «Âcil yardım işleri», «Uygulamanın gerektirdiği hazırlık çalışmaları» ve «Uygulamada 
inşaat çalışmaları» diye üç anagrupta toplamak mümkündür, 
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Her grupta toplanan hizmetler de, bir sistem halinde devam ettirilen birçok çalışma bölüm

lerine ayrılmaktadır. 
Her yıl yüzlerce meskûn yerde çeşitli âfetlerden binlerce konut harabolarak oturulmaz hale 

gelmektedir. Olmuş ve muhtemel âfet sebebiyle, geçmiş yıllardan devredenlerle birlikte, halen 
yapılmakta ve yapılacak olan konut adedi on binleri bulmaktadır. Bu gerçekler, âfet hizmetlerinin 
azametini ve önemini yansıtmaya yetecektir. 

7116 sayılı imar ve İskân Bakanlığı Kuruluş Kanunu ve 7269 sayılı Âfetler Kanunu ile ana-
âfet hizmetleri Bakanlığa verilmiştir. Ancak, bu kanunlarda, âfet hizmetlerini yürütecek kuruluş 
ünitesine yer verilmediği için, hizmetler Bakanlık içinde, idari tasarruflarla kurulan farklı kade
me ve ünitelerce yürütülmüş ve daha sonra da bu kuruluş yine idari bir tasarrufla genel mü
dürlük seviyesine getirilmiştir. 

Tasarı kanunlaşınca bu kuruluş, gelişme im kânlariyle birlikte, kanuni bir dayanağa kavuş
turulmuş olacaktır. 

Normal sayabileceğimiz âfetler yanında, yurdumuz zaman zaman olağanüstü nitelikteki âfet
lere de mâruz kalmaktadır. Son iki yıl içinde Doğu'da ve Adapazarı dolaylarında meydana gelen 
büyük depremler buna birer örnektir. Olağanüstü âfetler, olağanüstü tedbirleri ve çalışmayı ge
rektirmektedir. 

Bu tedbirler ve çalışmalar, genellikle, mevcut kuruluşun gücünü aşabilmektedir. Bu gibi hal
lerde, hizmetleri kısa zamanda ve süratle ele almak ve sonuçlandırmak amaciyle âfet işlerini yü
rütmekte bulunan kuruluşun diğer ilgili bakanlıklar ve kurumlar tarafından eleman, malzeme 
ve teknik güç yönünden desteklenmesi zorunlu bulunmaktadır. Nitekim, son depremler sebebiyle 
bu imkân Bakanlar Kurulu kararları ile sağlanmaya çalışılmıştır. Madde kanunlaşınca bu konu
daki çalışmalar ve hizmetler de olumlu bir düzene kavuşacak, Bakanlar Kurulundan sık sık karar
name almaya mahal kalmıyacak ve zaman kaybı önlenecektir. 

Ek mdde 6. — Bu madde de tamamen yenidir. 7269 sayılı Âfetler Kanununun 33 ncü mad
desiyle tesis olunan fondan yapılacak harcamaların ......... Divanı Muhasabat Kanununa tabi ol
madığı» aynı kanunun 46 ncı maddesiyle hüküm altına alınmış bulunmaktadır. 

27 Şubat 1967 günlü Eesmi Gazetede yayınlanan 832 sayılı yeni Sayıştay Kanununun 28 nci 
maddesiyle fonlardan yapılacak harcamalarda ıSayıştaym denetimine tabi tutulmuş ve 104 ncü 
maddesiyle de diğer kanunlardaki Sayıştay denetimini önliyen özel hükümlerin (ve tabiatiyle bu 
meyanda sözü edilen 46 ncı madde hükmünün) yürürlükten kaldırıldığı öngörülmüştür. 

Âfet hizmetlerinin başta gelen amacı, en kısa zamanda âfete uğrayanların acılarını dindirmek, 
yaralarını sarmak ve onları açıkta kalmaktan kurtararak yeni konutlara kavuşturmaktır. Bu hiz
metlerin en önemli özelliği ise, ivedi bulunması ve gecikmeye tahammülü olmamasıdır. Bu yüz
dendir ki, hizmetlerin ele alınması ve yürütülmesi âni karar vermeyi, büyük ölçüde takdir ve 
insiyatifle hareket etmeyi gerektirir. Alınacak kararlar, girişilecek teşebbüsler ve yapılacak yar
dımlar âfetin türüne, zamanına, şiddetine ve meydana geldiği yörenin tabiî, ekonomik, sosyal ve 
kültürel özelliklerine ve şartlarına göre farklılıklar gösterebilmektedir. Mevzuatın taşıdığı hüküm
lerin genelliği karşısında, alınacak âcil tedbirlere ve yapılacak çok cepheli yardımlara bir sınır 
koymak çoğu zaman mümkün olmamaktadır. Bu durumda, âfet hizmetlerinin mahiyetinden ve 
tabiatından ileri gelmektedir. Bilhassa âcil tedbirlere ve yardımlara ilişkin harcamalar yapabil
mek için âfetin genel hayata etkili olduğunun tesbitini beklemeye, hizmetin mahiyeti ve ivediliği 
yönünden imkân görülememektedir. Aksi takdirde hizmetlerin yerine getirilmesi mümkün olamaz. 

öte yandan, halen fondan yapılan harcamalar düzensiz olmayıp, Âfetler Kanununun 37 nci mad
desine göre hazırlanan sarf yönetmeliği esaslarına göre yürütülmekte ve denetlenmektedir. Fon 
paraları Türkiye Emlâk Kredi Bankasında toplandığı için ödemeler bu banka aracılığı ile ya
pılmakta, hesaplar ise hizmetin mahiyetine uygun bir sistem dâhilinde yürütülmektedir. 
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Belirtilen hususlardan dolayı fondan yapılacak harcamaların 832 sayılı Sayıştay Kanunu 

kapsamı dışında bırakılması faydalı olacağı kanaatiyle de ek 6 ncı madde kaleme alınmıştır. 

Tasarının yürürlük ve yürütme maddeleri olan 3 ncü ve 4 ncü maddeleri aynen kabul edil
miştir. 

Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmek üzere Yüksek (Başkanlığa say gıy le sunu
lur. 

Başkan 
Ankara 

M. K. Yılmaz 

Gümûşane 
8. Savacı 

Sözcü 
Ankara 

0. Eren 

Hatay 
R. Mursaloğlu 

imzada bulunamadı 

Kastamonu 
0. Z. Oktay 

Kâtip 
Kars 

8. Düşünsel 

İstanbul 
M. Güven 

Niğde 
Y. Arıbaş 

İmzada bulunamadı 

Gaziantep 
M. Uygur 

Kars 
T. Gole 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Umumî hayata müessir âfetler dolayısiyle alınacak tedbirlerle yapılacak yardımlara dair Ka
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkındai 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — Umumi hayata müessir âfetler dolayısiyle alınacak tedbirlerle yapılacak yar
dımlara dair olan 7269 sayılı Kanunun 1, 2, 3, 4, 6, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21,. 22, 23, 27, 
28, 29, 30, 31, 33, 36, 39, 40, 42, 43 ve geçici 6, 7 nci maddeleri aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

Madde 1. — Yer sarsıntısı,, yangın, su baskını, yer kayması, kaya düşmesi, çığ ve benzeri 
âfetlerde, yapıları ve kamu tesisleri umumi hayata etkili olacak derecede zarar gören veya 
zarar görmesi muhtemel olan yerlerde alınacak tedbirlerle yapılacak yardımlar hakkında bu 
kanun hükümleri uygulanır. 

Yukarda yazılı âfetlerin vukuunda veya vukuunun muhtemel olması halinde, zararın genel 
hayata etkili olup olmadığına İmar ve İskân Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu 
karar verir. 

Şu kadar ki, âfetler meydana geldiğinde bu kanuna göre tezelden alınması gereken tedbir
lerin yerine getirilmesine âfetin meydana geldiji bölgenin valisi yetkilidir. 

Genel hayata etkililiğe ilişkin esaslar Maliye Bakanlığının uygun mütalâası üzerine imar ve 
İskân Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmeli de tesbit edilir. 

Madde 2. — Su baskınına uğramış veya uğraması muhtemel bölgeler imar ve iskân Bakanlı
ğının teklifi üzerine Bayındırlık ve içişleri bakanlıklarınca, yer sarsıntısı, yer kayması, kaya 
düşmesi ve çığ gibi âfetlere uğramış veya uğraması muhtemel bölgelerin ise içişleri ve imar ve 
İskân bakanlıklarınca tesbit ve bunlardan şehir ve kasabalarda meydana gelebileceklerin sı
nırları imar plânında, imar plânı bulunmıyan kasaba ve köylerde meydana gelebileceklerin sı
nırlan da belli edildikçe harita ve krokilere işlenmek suretiyle âfete mâruz bölge olarak 
tesbit ve imar ve iskân Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca onandıktan sonra ya
yınlanır. 

Bütün bu sınırlar, yukarda belirtildiği gibi tesbit edilip İmar ve iskân Bakanlığının isteği 
üzerine valilikçe mahallinde ilân olunur. 

Yangın âfetine uğrayabilecek sahalar, şehir ve kasabalarda belediye meclisleri, köylerde 
ihtiyar meclisleri tarafından tesbit ve kaymakamların mütalâası alındıktan sonra, valilerin 
tasvibi üzerine ilgili bölgelerde ilân olunur. 

Madde 3. — İkinci maddeye göre, ilân edilen yer sarsıntısına uğrayabilecek olan bölgelerde, 
yeniden yapılacak, değiştirilecek veya esaslı tamir görecek resmî veya özel bütün yapıların 
tabi olacağı teknik şartlar, imar ve İskân ve Bayındırlık bakanlıklarınca, birlikte hazırlanan 
bir yönetmelikle tesbit olunur. 

1. Belediye teşkilâtı olan yerlerde verilecek yapı ruhsatiyelerinde bu yönetmeliğin uygulan
ması mecburidir. 

2. Belediye teşkilâtı olmıyan yerlerde ise, bölgeleri içinde bulunan teknik elemanlardan fay
dalanmak suretiyle vali ve kaymakamlar bu yönetmelikteki esasların uygulanmasını sağlamak
la yükümlüdür. 

3. Yer kayması, kaya düşmesi, çığ gibi âfetlere uğrıyabilecek meskûn yerlerde alınacak tek
nik tedbirler, yetkili teknik elemanlarca düzenlenen ve imar ve iskân Bakanlığınca onanan rapo-
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lÜUÇLOİ TvOMtSYO^UN DEttlŞTİ.ItlŞÎ 

Umumi hayata 'müessir âfetler dolayısıyla alınacak- tedbirlerle yapılacak yardımlara dair 15.5.1959 
yün ve 7269 sayılı. Kanunun bâzı maddelerinin dcfjiştirlmesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklen

mesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 1. — Deprem (yer sarsıntısı), yangın, su baskını, yer kayması, kaya düşmesi, çığ ve 
benzeri âfetlerde; yapıları ve kamu tesisleri genel hayata etkili olacak derecede zarar gören 
veya görmesi i iulıtemol olan yerlerde alınacak tedbirlerle yapılacak yardımlar hakkında bu ka
nun hükümleri uygulanır. 

Âfete uğrıyan meskûn yerlerin büyüklüğü, o yarin tamamında veya bir kesiminde yıkılan, 
oturulmaz hale gelen bina sayısı,, sarar gören yapı ve tesislerin genel hayata etki derecesi, ma
hallin ekonomik ve sosyal ezellikleri, sararın ka -.vı oyundaki tepkisi, normal hayat düzenindeki 
aksamalar ve benzeri hususlar göz önünde tutul lak suretiyle âfetlerin genci hayata etkililiğine 
ilişkin temel kurallar, İçimleri ve Maliye bakanlık larıni'i mütalâaları da alınarak imar ve İskân 
Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle belirtilir. 

Yukarıda yazılı af e ilerin meydana gelmesinde veya muhtemel olmajı İmlinde zararın o yerin 
genel hayatma etkili olup olmadığına, yönetmenli esasları gereğince, İmar ve iskân Bakanlığı 
tarafından karar verilir. 

Şu kadar ki, âfetin meydana gelmesi halinle bu kanun gereğince alınması lâzınıgelen âcil 
tedbirlerin ittihazına âfetin meydana geldiği bölgenin Valisi yetkilidir. 

Madde 2. — Kanunun 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 3. — ikinci maddeye göre ilân edilen âfet bölgelerinde yeniden yapıladı, değiştirile
cek, büyütülecek veya esaslı tamir görecek resmî ve özel bütün yapıların tabi olacağı teknik şart
lar, Bayındırlık Bakanlığının mütalâası da alınarak İmar ve iskân Bakanlığınca hazırlanacak 
bir yönetmelikle tesbit olunur. 

Belediye hudutları ve varsa mücavir sahalar dâhilinde ilgili belediyeler, bunun dışın
da kalan yerlerde vali ve kaymakamlar bu yönetmelik esaslarının uygulanmasını sağlamakla 
yükümlüdürler. 

Yönetmelik esaslarına ayları olan yapılar hakk.mda; yukarda belirtilen merciler tarafından sa
hiplerine tebligat yapılarak, en çok 3 aylık süre içinde hatanın ve tehlikeli durumun giderilmesi 
bildirilir. 
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Hükümetin teklifi 

ra göre, su baskınlarına uğrıyabilecek bölgelerde alınacak tedbirler de, imar ve iskân ve Bayın
dırlık bakanlıkları teknik elemanlarınca müntor ken hazırlanacak raporlara göre tesbit olunur. 

4. Yönetmelik ve rapor esaslarına aykırı olacak yapılacak, inşaat 13 ncü maddede sözü geçen 
usul dairesinde, o yerin en büyük mülkiye âmirinin emri ile yıktırılır. 

Madde 4. — İçişleri, imar ve İskân, Bayındırlık, Sağlık ve Sosyal ve Tarım bakanlıklarınca 
âcil yardım teşkilâtı ve programları hakkında genel esasları kapsıyan bir yönetmelik yapılır. 

Bu yönetmelik esasları dairesinde âfetin meydana gelmesinden sonra yapılacak kurtarma, ya
ralıları tedavi, barındırma, ölüleri gömme, yangınları söndürme, yıkıntıları temizleme ve felâketze
deleri iaşe gibi hususlarda uygulanmak üzere görev ve görevlileri tâyin, toplanma yerlerini tesbit eden 
bir program valiliklerce düzenlenir ve gereken vasıtalar hazırlanarak muhafaza olunur. Bu program
ların uygulanması, valiliklerce kurulacak kurtarma ve yardım komitelerince sağlanır. 

Ancak sivil savunma teşkilâtının bulunduğu yerlerde âcil kurtarma ve yardım işleri, yukarı
da belirtilen komitece, sözü geçen sivil savunma teşkilâtına yaptırılır. Bu hallerde sivil savunma 
teşkilâtında görevli şahıslar için de bu kanunda yazılı tazminat, ikramiye ve avans hükümleri 
uygulanır. 

İlçe, bucak ve köylerde tafsilâtlı çalışma muh"ıraları ve uygulama programları tasdikli il muh
tıra ve programlarındaki esaslar dairesinde ilçe'erde kaymakamlar, bucak ve köylerde bucak mü
dürleri tarafından düzenlenir, il kurtarma ve yardım komitesinin incelemesinden sonra valilerin 
onayı ile kesinleşir. 

Madde 6. — Genel hayata etkili âfetlerin vukuu akabinde vali ve kaymakamlar (Askerler ve 
hâkim sınıfında bulunanlar müstesna olmak üzce) 18 -65 yaş arasındaki bütün erkeklere vazife 
vermeye, bedeli, ücreti veya kirası sonradan ödenmek üzere canlı, cansız resmî ve hususi her tür
lü nakil vasıtalarına ve lüzumlu makina alât ve edevatına el koymaya ve hiçbir kayda ve merasi
me tabi olmaksızın tedavi, kurtarma, iaşe, ibate ve sair işlerin gerektirdiği âcil mubayaaları yap
maya, Devletçe, mahallî idarelere Evkafa, iktisaii Devlet Teşekkülleri ile bunlara bağlı müessese
lere ait her türlü gayrimenkulleri, kâfi gelmediği takdirde, diğer hükmî şahıslar ile hakiki şa
hıslara ait, bina mesken ve müştemilâtı ile bahçe ve arsa gibi araziyi muvakkaten işgale salahi
yetlidir. 

Yukarıdaki fıkrada yazık salâhiyet âfetin hitamından itibaren ancak bir haftanın geçmesiyle 
nihayete erer. 

Birinci fıkradaki iaşe ve tedavi süresi âfetin bittiği tarihten itibaren 15 günü geçemez. 
Kendilerinden yardım istenilen âfet bölgesi civarındaki vali ve kaymakamlar yukarıki fıkra

larda yazılı salâhiyetlerini kullanarak bütün imkân ve vasıtalarla yardıma mecburdurlar. 

Madde 13.— 1. Âfetten sonra, imar ve iskân ve Bayındırlık bakanlıkları ile varsa mahallî be
lediye fen elemanından kurulacak fen heyetleri tarafından âfetin meydana geldiği arazinin du
rumu ile resmî ve özel bütün yapılar ve kamu tesisleri incelenerek düzenlenen hasar tesbit rapo
ru değerlendirilmek üzere İmar ve İskân Bakanlığına, bilgi için de Bayındırlık Bakanlığına gönde
rilir. 
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Verilen süre içinde sahiplerince ıslah edilnüyen bina veya bina kısımları belediye hudutları 
ve mücavir saha dâhilinle belediye encümenlerin ;e diğer yerlerde ise il veya ilçe idare kurulla
rınca, yıkma parası yıkıntı malzemesinden karşılanmak, yetmemesi halinde kalan kısmı Âfetler 
fonundan tamamlanmak üzere yıktırılır. 

imar ve iskân Bakanlığı bu konuda gerekli kontrol ve denetime yetkilidir. 
Yer kaymanı, kaya düşmesi, çığ gibi âfetlere uğrıyabilecek meskûn yerlerde alınacak önle

yici tedbirler imar v̂ e İskân Bakanlığınca, su baskınına uğrıyabilecek yerlerde ise, Devlet Su İş
lerinin bağlı bulunduğa Bakanlıkça alınır. Bu işlere ilişkin ödenek, tedbirleri almakla görevli 
Bakanlıkça karşılanır. 

Madde 4. — Kanunun 4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Afetlerin meydana gelmesinden sonra Vali ve Kaymakamlar (askerler ve hâkim 
sınıfından bul; T.anlar I aricolmak ÜLiere) 18 - 65 yaş arasındaki bütün erkeklere görev vermeye, 
bedeli, ücreti veya kirası sonradan ödenmek üze :Q canlı, cansız, resmi vo ezel her türlü taşıt araç
larına ve gerekli makina alet ve edavatma el koymaya ve hiçbir kayda ve merasime tabi ol
maksızın tedavi, kurtarma, yedirme ve 1:arındırın :ı gibi işlerle bu gibi işlerin gerektirdiği âeil satı-
nalmaları ve kiralamayı yapmaya, Devlete, mahallî idarelere, evkafa, İktisadi Devlet Teşekkül
leri ile bunlara bağh Kurumlara ilişkin her türlü taşınmaz malları; yetmemesi halinde de diğer 
tüzel kişiler ile gerçek kişilere ait bina, konut ve müştemilâtı ile bahçe ve arsa gibi araziyi ge
çici olarak işgale yetkilidir. 

En yetkinin kullanma süresi, âfetin sona ermesinden itibaren 15 gündür. Bu süre gerktiğin-
de İmar ve iskân Bakanlığınca uzatılabilir. 

Yedirme, giydirme, barındırma, onarım için â 'etzedelere nakdî ödemede bulunulmanı, önleme 
için harcama yapılması imar ve İskân Bakanlığı-un muvafakatine bağlıdır. 

Bu madde gereğince yapılacak harcamalar vo ödemeler borçlandırmaya tabi tutulmaz. 
Kendilerinden yardım istenilen âfet bölgesi er/armdaki vali ve kaymakamlar yukarıdaki 

fıkralarda yazılı yetkilerini kullanarak bütün imkân ve vasıtalarla yardıma mecburdurlar. / 

Madde 13. — a) Yapılacak işlemlere esas olmak üzere İmar ve İskân Bakanlığınca kurula
cak fen kurulları tarafından, âfetin meydana geldiği arazinin durumu ile bütün yapılar ve kamu 
tesisleri incelenerek hasar tesbit raporu düzenlenir. 

Gereken hallerde, imar ve iskân Bakanlığının isteği üzerine diğer Bakanlık, Kurum ve Mahallî 
idareler yeteri kadar teknik personeli hasar tesbiti çalışmalarında derhal görevlendirmekle yü
kümlüdürler. 
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Arazinin tehlikeli durumu ve binaların gördüğü hasar bakımından yıktırılması ve boşaltılması 
gerekenler hakkında, o il ve ilçenin en büyük mülkiye âmirine ayrı bir rapor verilir. Bu makam
larca bu binalar derhal boşalttırılır. Yıkılması gerekenler için en çok 15 gün süre verilerek tehli
kenin giderilmesi sahiplerine bildirilir. Mahallinde sahibi bulunmadığı takdirde durum, mahallî 
vasıtalarla ilân edilmek suretiyle, bildiri yapılmış sayılır. 

Malsahibi veya vekili bu bildiriye karşı 7 gün içinde yetkili idare kurullarına itiraz edebilir. 
tdare kurulları bu itirazı en geç 15 gün içinde inceler ve karara bağlar. 

Süresinde itiraz olunmıyan, yahut itiraz olunup da idare kurullarınca yıkılması onaylanan, 
binaları malsahibi yıkmadığı takdirde, bu binalara elkonularak yıkma parası yıkıntıdan elde edi
lecek malzeme bedelinden ödenmek üzere, mahallin en büyük mülkiye âmirinin emri ile yıktırılır. 

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

2. Hasar görmüş ıslahı mümkün olan binaların fen kurullarının göstereceği şartlara göre ta
miri yapılıncaya kadar içine girilmesine ve oturulmasına izin verilmez. Bu binalar bir yıl içinde 
tamir ettirilmediği ve itiraz da olmadığı takdirde yukarıdaki esaslar dairesinde yıktırılır. İtiraz 
vukuunda durum mahallî idare kurullarınca 15 gün içinde incelenir, itiraz sebepleri yerinde gö
rüldüğü takdirde süre bir sene daha uzatılabilir. 

3. Resmî daire ve müesseselere ait binalardan bu madde gereğince yıktırılması gerekenler, 
yıkma masrafları ilgili daire ve müesseselerce sonradan iade edilmek şartiyle, fon hesabından öde
nerek yıktırılır. 

4. Yer 'kayması, kaya düşmesi gibi âfetler de, tehlikenin devamı veya tekrarı ihtimali üze
rine boşaltılan binaların tehlikeye karşı kesin tedbir alınıncaya kadar işgaline veya hasara uğn-
yanların tamirlerine müsaade edilmez. Tedbir alınamıyacağma karar verildiği takdirde, tehlikeli 
mahal içindeki binalar, yukardaki esaslar dâhilinde yıktırılır. Âfete karşı arazide gerekli tedbir
lerin alınması, tehlikeye mâruz yapıların yıkılması, topluluğun başka yere taşınmasından îrnar 
ve İskân Bakanlığınca daha iktisadi görülüyorsa, gerekli tedbirin alınması için gereken ödenek 33 
ncü maddede yazılı fondan ödenir. Tehlikenin giderilmesiyle ilgili tedbirler için yapılan harcama
lar, borçlanmaya tabi tutulmaz. 

5. Âfete uğramış yahut uğraması muhtemel yerlerde âcil barınma ihtiyacını karşılamak üzere, 
İmar ve İskân Bakanlarınca kiralık binalar tutulabileceği gibi, bu maksat için geçici ve portatif 
barakalar da yaptırılabilir veya satmalmabilir. Ki 'alık binalar ile geçici ve portatif barakalarda 
barındırılan muhtaç afetzedelerden en çok 3 ay süre ile kira alınmaz. Bu sürenin bitiminden son
ra ilgililer İmar ve İskân Bakanlığınca takdir ailecek kirayı ödemeye mecburdurlar. Yeniden 
bira yaptırıl masını istemiyenler, her ne sebeple olursa olsun bu yerlerde en çok bir yıl oturabilir
ler. 

Madde 14. —. İkinci madde gereğince tesbit ve ilân olunan âfet bölgelerine dâhil şehir, kasaba 
ve köylerde bina ve mesken yapımı, fen kurullarınca tehlikeli görülen ve sınırları krokilerle tes
bit edilen yerler, İmar ve İskân Bakanlığınca yapı ve ikamet için yasaklanmış âfet bölgesi sayı
lır ve durum belediyesi olan yerlerde belediyesince, köylerde ise muhtar ve ihtiyar meclislerince 
hemen ilân edilir. Yasaklanmış âfet bölgesi sınırları, alınacak tedbirlerle tehlikenin önlenmesi 
nisbetinde daraltılabilir veya tamamen kaldırılır. Belediyesi olan. yerlerde belediyeler, olmıyan 
yerlerde muhtar ve ihtiyar meclisleri, bu yasaklanmış âfet bölgesi hükmünü uygulamakla görevli 
dir. Hilâfına hareket edildiği takdirde yapılmış veya yaptırılmakta olan binalar vali ve kayma
kamların emri ile yıktırılır. 
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Arazinin tehlikeli durumu ve binaların gördüğü hasar bakımından jn karılması ve boşaltılma
sı gerekenler hakkında, o il ve ilçenin en büyük mülkiye âmirine ayrı bir rapor verilir. Bu ma
kamlarca böyle binalar derhal boşalttırılır. Yıkılması gerekenler için en çok 15 gün süre veri
lerek tehlikenin giderilmesi sahiplerine bildirilir. Mahallinde sahibi bulunmadığı takdirde durum, 
mahallî vasıtalarla iliri edilmek suretiyle, bildiri yapılmış sayılır. 

Mal sahibi veya vekili, bu bildiriye kargı 7 gün içinde yetîdli idare kurullarına itiraz ede
bilir. idare kurulları bu itirazı en geç 15 gün içinde inceler vo karara bağlar. 

Süresinde itiraz olunmıyan, yahut itiraz olunup da idare kurullarınca yıkılması onaylanan 
binaları mal sahibi yıkmadığı takdirde bu binalara el konularak yıkma parası yıkıntıdan elde 
ciilecek malzeme bedelinden ödenmek üzere, mahallin en büyük mülkiye âmirinin emri ile yık
tırılır. 

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

Madde 14. — îkinci madde gereğince tesbit ve ilân olunan âfet bölgelerine dâhil şehir, ka
saba ve köylerde bina ve mesken yapımı, fen kurullarınca tehlikeli görülen ve sınırları krokilerle 
tesbit olunan yerler, îmar ve tskân Bakanlığınca yapı ve ikamet için yasaklanmış âfet bölgeleri 
sayılır ve durum belediyesi olan yerlerde belediyesince, köylerde ise ihtiyar meclislerince hemen 
ilân edilir. 

Belediyesi olan yerlerde belediyeler, olmıyan yerlerde ihtiyar meclisleri bu yasaklanmış âfet 
bölgesi hükmünü uygulamakla görevlidir. 

Hilâfına hareket edildiği takdirde, mevcut ve yapılmakta olan binalar, yıkma parası yıkıntı 
malzemesinden karşılanmak, yetmemesi halinde kalan kısmı âfetler fonundan tamamlanmak üzere 
vali ve kaymakamların emri ile yıktırılır. 
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Madde 15, — Âfet bölgesiyle hasara uğramış şehir .ve kasabaların imar plânı meveudolnp da 
İmar ve İskân Bakanlığınca değiştirilmesi gerekli görülmediği takdirde, inşaata mevraat €i:tlıö;.3?.do 
derhal müsaade edilir. 

Mevcut imar plânının kısmen değiştirilmesi güreldi görülen şehir ve kasabalarda, bu tadilat 
plânla:i, İmar ve İskân Bakanlığınca 5 ay zarfında yan iı..ıkr. 

İmar veya istikamet plânı olmayan veya olup d-, tamamen değiştirilmesi gereken yerlerde ha
lihazır harita ve imar veya istikamet plânı İmar ve İskân. Bakanlığınca en kısa samanda yapılır 
veya yaptırılır. 

"ki plânlar yapıl?ncaya kadar gelecekteki plânlara g-öre esaslı inşaat yaptırılmasına İmar ve 
İskân Bakanlığınca müsaade edilebilir. 

Yukarda yapılı hallerde veya yerinin değişti ali;r,jci gerüken şehir ve kasabalarda ilgililerin 
âfetten rıasrn yerlerde gösterilecek arsalar iherirde, (kaildi ar^abvn da olabilir) ilk karar ma ted
biri olarak "geçici baraka inşaatına isin verilebilir. Bu türlü genici inşaatın, imar plânı olan yerler
de, âfetin vukuundan; imar plânı olmayan veya değiştirilen veya yerleri değiştirilecek olan şeîr'r 
ve kasabalarda, yeni plânların onanmasından itibaren bir yıl ieirde, şahinleri tarafından yıkıl
ması mecburidir. Aksi halde masrafları yıkıntı b'^.'dinden erinmek fibere mahallin er Kiyük 
mülkiye âmilinin emri ile belediyelerce y<.ktnrkr, T>n bir yıllık süre zaruret halinde ilgili. vakliğin 
teklifi naerine İmar ve İskân Bakanlığınca gerektiği kadar nsatılabilm. 

Hadde 16. — Genel hayata etkili âfetlerden önce veya sonra İmar ve İskân. Bakanlığınla gös
terilecek lüzum üzerine yerleşmiş bir topluluğun bir kısmının veya tamamının kaldırılarak ayın 
şehir ve kasabanın belediye sınırları veya köylerde ayın köy onurlan kinde yerleştirilmeleri, İe- • 
leri ve İmar ve İskân bakanlıklar? nca vapdır. Başka yerlerde toplu veya dağınık olarak ye:1].••'••• e;-
î'ikneleri ire, içimleri, Maliye, Bayındırlık, İmer ve İnkân, Kaklık ve 3osyal Yardım, Tarım, Mi Kî 
Eğitim ve Sanayi bakanlıkları temsilcilerinden kıvr-ıknns bir korke-m ir.ee! m dik ten sorra Ba
kanlar Kıırulu kararı ile İmar ve İpkan Bakanlığı tarafından yandır. Bu nneleme mahallimle en 
büyük mülkiye âmirinin başkanlığında aynı bakanlık temsilcilerinden knr,daeak bir komite ara
cılığı ile de yaptırılabilir. 

p.frtn i'OT'vanların bir kısmının veya tamamının. nakilleri belediye veya köy sanırları duen:''a 
yapıldığı takdirde, ilk taşınmalarına ait masraf ar kanunun borçlandırmaya ait hükümler ine ge
re her aileye ilçe sınırlan içindeki yer değiştirmelerinde 1 000 TL ilce smırları dışındaki yerleştir
melerde ise 2 000 Tl. m geçmemek ü^ere İmar ve îraân. Bake~dığ:mca fondan yardım yapılır. 

Hadde 17. — Âfet Bölgelerinde hasara uğrryan veya uğraması muhtemel bnlnnan kıa-mlamı 
irinde veya dışında kalan ve İmar ve İskân Bakanlığınca üserirde yeniden bira yapılmak ürere tes-
bit edilen, veya yasaklanmış âfet bölgeleri içinde kalan ve şahıslara ait olan. t a şmnm madamı aşa
ğıdaki maddelerde gösterildiği şekilde kıymetlen takdir edilir "Bu kry-m'nkr-? göre b^er kornet 
behresi düzenlenerek sahiplerine verilmesi, İm yr leri tescil edildikten sonra imar ve istikamet plân 
lanna göre parselleyip Hazine namına tescil eriklikten sonra hak sahiplerine maliyet bedeli ürerin
den dağıtmaya İmar ve iskân Bakanlığı yetkilidir. 

Ancak, yasaklanmış âfet bölgesi olarak tssbit edilen yerler içinde kalan saheslara ait taşınmaz 
mallardan; 

a) Âfete uğnyanlar veya uğraması muhtemel olanlar, aynı köy veya belediye sınırlan 
içinde bir yere taşındıkları takdirde arsaları h; riç, yalnız sağlam k : binalarına kıymet belge
si verilir. 
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Yasaklanmış âfet bölgesi sınırları, alınacak tedbirlerle tehlikenin önlenmesi oranında daraltılır 
veya tamamen kaldırılır. Bu husus da aynı şekilde duyurulur. 

Madde 15. — Kanunun 15 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 16. — Genel hayata etkili âfetlerden önce veya sonra kesin lüzum üzerine meskûn bir 
topluluğun bir kısmının veya tamamının kaldırılarak başka mahallere toplu olarak veyahut dağı
tılarak yerleştirilmesi İçişleri, Maliye, Bayındırlık, Sağlık ve Sosyal Yardım, Tarım, Millî Eğitim, 
Danayi, İmar ve İskân ve Köy İşlerine bakan bakanlıklar mütehassıs temsilcilerinden kurulacak 
bir komitece incelendikten sonra Bakanlar Kurulu kararı ile İmar ve İskân Bakanlığı tarafından 
yaptırılır. 

Ancak bu toplu nakiller aynı belediye ve köy sınırları içinde ise Bakanlar Kurulu kararma lüzum 
kalmaksızın İçişleri ve İmar ve İskân bakanlıklarınca müştereken yapılır. 

Taşınma yeri âfet bölgesinin bulunduğu il sınırları dışında tesbit edildiği takdirde, afetzede
lerin taşınması ile ilgili giderler İmar ve İskân Bakanlığınca âfetler fonundan karşılanır. 

Madde 17. — Âfet gören yerlerde hasara uğrıyan kısımlar içinde bulunan taşınmaz mallarla, 
yine aynı yerde, üzerine bina yaptırılmak üzere îmar ve İskân Bakanlığınca tesbit edilen taşın
maz malların kıymetleri aşağıdaki maddelerde gösterildiği şekilde takdir ve tesbit edilir. (Yeni
den yerleşme yapılmıyacak âfet yerelrindeki taşınmaz mallar için kıymet belgesi düzenlenmez) 

Bu kıymetlere göre taşınmaz mallar için birer kıymet belgesi tanzimine ve bu belgelerin sahip
lerine verilmesi karşılığında sözü geçen taşınmaz malları Hazine adına tescil ettirmeye İmar ve İs
kân Bakanlığı yetkilidir. 

Tescil sırasında, vergi kıymet ve vukuat belgeleri aranmaz. 
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Aynı köy veya belediye sınırları dışında kalan başka bir mahalle nakledileceklerin ise, arsaları
na ve sağlam binalarına, karşılık 'kıymet belgesi vt riilir. Bu bina ve arsalar Hazineye geçmiş sayı
lır. I 

Madde 18. — Âfet sahaları ve bölgelerinin, bu kanuna göre bina yaptırılacak yerlerin İmar 
ve iskân Bakanlığınca lüzum gösterilecek mahallerin kadastrosu ilânların yapılmasına, kadastro 
komisyonlarının kurulmasına hacet kalmaksızın kadastro postalarına belediyece iki bilirkişi 
verilmek ve tasarruf tetkikleri mahallî kadastro müdürü veya tapu memuru tarafından ifa 
olunmak suretiyle 2613 sayılı Kanuna göre ve öncelikle Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce 
yaptırılır. 

Anlaşmazlıklar mahallî mahkemelerde hallolur. Bu suretle tesbit edilecek ve düzenlenecek 
haritalar tapu siciline esas teşkil eder. 

Âfetlerle ilgili kadastro işlerine ilişkin uygulama esasları tmar ve iskân Bakanlığı ile Ta
pu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu bakanlık arasında müştereken yapılacak bir 
yönetmelikle tesbit edilir. 

Madde 19. — 17 nci maddedeki taşınmaz malların bedelleri, köylerde köy ihtiyar heyetle
rinden bir kişi mahallin en büyük mülkiye amirince görevlendirilecek bir fen elemanı ve ma
hallî maliye veya tapu teşkilâtından bir kişiden şehir ve kasabalarda ise belediye meclisi üye
lerinden bir, mahallî maliye veya tapu teşkilâtından bir ve en büyük mülkiye amirince görev
lendirilecek bir teknik elemandan meydana gelecek üç kişilik komisyon marifetiyle takdir et
tirilir. Teknik eleman bulunmıyan yerlerde bu işlerden anlıyan bir kimse komisyona alınır. Ko
misyonlar mahallin en büyük mülkiye âmirleri tarafından teşkil edilir. Komisyonlar araların
da seçecekleri başkanın başkanlığında çalışır ve çoğunluğa göre karar verir. 

Sözü geçen taşınmaz malların yüz ölçülerini, özelliklerini ve takdir edilen bedeli içine alan 
cetveller, 10 gün süre ile, mahallî imkân ve şartlara göre ilân olunur. 

Takdir edilen kıymete karşı ilân süresinin bitiminden itibaren 7 gün içinde taşınmaz malın 
bulunduğu yerdeki asliye hukuk mahkemesinde, dâva açılabilir. Dâvanın açıldığı tarihten itiba
ren,, 8 gün içinde taraflar mahkemeye çağırılırlar. Bu dâvalar, basit muhakeme usulüne tabidir 
ve diğer dâvalara tercihli olarak görülür. Dâvanın açılması veya temyiz talebi, bu kanuna gö
re yapılacak işlemleri ve inşaat işlerini hiçbir suretle durduramaz. Bu dâvalar dolayısiyle, mah
kemelerce ihtiyati tedbir karan verilmez. 

Madde 21. — Âfet bölgesi içinde ve dışında tesbit olunan imar ve iskân alanları içindeki 
taşınmaz mallardan Hazineye, özel idareye, belediyeye veya katma bütçeli dairelere aidolanlar-
dan (Vakıflar Genel Müdürlüğü taşınmaz malları ile Hazineye ait taşınmaz mallardan bir kamu 
hizmetine tahsis edilenler hariç) ihtiyaca tekabül eden miktarı, imar ve iskân Bakanlığının is
teği üzerine bedelsiz olarak bu işe tahsis ve bedelsiz olarak temlik olunur. 

Âfet sahaları dışında yeniden kurulacak iskân yerleri (şehir, kasaba, köy) ile mevcut iskân 
sahalarına yapılacak eklemeler için, yukardaki hükümler dairesinde arazi temini mümkün ola-
mıyan hallerde, (normal gelişme alanlarına öncelik verilmek şartiyle) arazi satınalınabileceği 
gibi, kamulaştırma mevzuatı dâhilinde, kamulaştırma da yapılabilir. 

Madde 22. — 17 nci ve 21 nci maddeler gereğince sağlanan taşınmaz mallar, İmar ve iskân 
Bakanlığınca onanmış imar plânlarına göre parsellere ayrılır. Bu parseller aşağıdaki hükümle
re tabi olmak şartiyle ilgili tapu daireleri tarafından imar ve iskân Bakanlığınca onanmış 
imar plânlarına dayamlarak, imar ve İskân Bakanlığının isteği üzerine hak sahiplerine 
kur'a ile dağıtılıp tahsis edilmek üzere Hazine adına tescil olunur. 
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Madde 18. — Bu kanuna göre âfet sebebiyle imar ve iskân Bakanlığınca lüzum görülecek 
yerlerin kadastrosu ilânların yapılmasına ve kadastro komisyonlarının kurulmasına lüzum kal
maksızın kadastro postalarına belediyece ve köy ihtiyar heyetince iki bilirkişi verilmek ve tasar
ruf tetkikleri, mahallî kadastro müdürü ve tapu memuru tarafından ifa olunmak suretiyle 2613 
sayılı Kadastro ve Tapu Tahrir Kanununa göre öncelikle Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce 
yaptırılır. 

Anlaşmazlıklar mahallî mahkemelerce hallolunur. 

Sözü edilen kadastro işlerine ilişkin uygulama imar ve iskân Bakanlığı ile Topu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakanlık arasında müştereken tesbit edilecek esaslar dâhilinde 
yapılır. 

Madde 19. — Kanunun 19 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 21. — Kanunun 21 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 22. — Kanunun 22 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Madde 23. — Hazine mülkiyetine geçen arsalardan, İmar ve İskân Bakanlığınca görülen lü
zuma binaen üzerine toplu inşaat yapılmayıp da kendi evini yapana yardım metoduna göre 
yapılacak inşaatlar için : 

a) Bu kanundan faydalanacaklardan evini 2 yıl içinde yapmayı taahhüdedenlere, noter 
huzurunda kur'a çekilerek arsalar verilir. 

Bunlara ayrıca teknik yardım ve borçlanmak suretiyle malî yardım da yapılır. 
Ellerinde kıymet belgesi bulunanların borçlarından, bu belge tutarları düşülür. Fazlası 

kendilerine ödenir. Noksanı borçlandırılır. 

Kıymet belgesi sahiplerinden konut yapmıyacaklara istedikleri takdirde arsa verilir. 
Üzerine toplu inşaat yapılacak veya bu bende göre verilecek arsaların bedelleri, 19 ncu 

maddede yazılı komisyon marifetiyle tesbit ettirilir. 
b) imar plânına göre kamu hizmet ve tesislerine tahsis olunan yerler, imar ve İskân 

Bakanlığının muvafakati ile bedelsiz olarak ilgili müesseselere verilir. 
c) Yukardaki fıkralar gereğince dağıtım ve tahsise tabi tutulan arsalar, imar ve iskân Ba

kanlığının isteği üzerine, tapu dairesi tarafından tahsis edildikleri şahıslar, hissedarlar veya 
vârisleri adına tescil olunur. 

Madde 27. — inşa edilecek binalar için yapılacak harcamalar ile, üzerine bina yapılan arsa
ların bedelleri, o binaların maliyetini teşkil eder. Harita alımı, imar plânı ve proje düzenlen
mesi, araştırma^ ve gerekli teknik yardım giderleri ile yeniden yapılacak veya tamir edilecek 
kamu tesislerine ait (yol, su, elektrik, kanalizasyon) giderler, borçlandırmaya tabi tutulmaz. 

Her taşınmaz için bu şekilde tesbit edilen maliyet bedellerinden sahiplerine ait, kıymet 
belgelerinde yer alan miktarlar çıktıktan sonra, geri kalanı, borçlandırmada esas tutulur. 

Kıymet belgelerindeki bedellerin fazla olması halinde aradaki fark sahiplerine ödenir. 

Madde 28. — Bu kanundan faydalanmak suretiyle kendileri için bina yaptırılmasını isti-
yenlerin âfetin umumi hayata etkili olduğuna dair Bakanlar Kurulu kararının o yerde ilânı 
tarihinden itibaren 1 ay içerisinde, o yerin en büyük mülkiye âmirine yazılı müracaatta bu
lunmaları ve taahhütname vermeleri mecburidir. 

Kamulaştırma sahasına dâhil olan bina sahipleri hakkında bu süre, kamulaştırma kararının 
kendilerine bildirilmesi veya ilân tarihinden itibaren hesaplanır. 

ihale suretiyle yapılacak inşaatlarda ihale tarihinden sonra, emanet usulü ile yapılacak inşa
atlarda inşaat başladıktan sonra taahhüdünden dönenlere ait binalar satılarak muacceliyet kes-
bettirilen borçlanma bedelleri kapatılır. Satış bedeli borçlanma bedelinden az olursa farkı, tah
silinde fona yatırılmak üzere, Türkiye Emlâk Kredi Bankası tarafından kendi alacağı gibi 
taahhütname sahibinden 4947 sayılı Kanun hükümlerine göre tahsil edilir. 

Madde 29. — Yıkılan, yanan veya ağır hasara uğrıyan veya uğraması muhtemel olan bina
larda, imar plânları gereğince kamulaştırılmasında zorunluk bulunan yerlerdeki binalarda bir
likte oturan, aile fertlerine ve mirasçıların çokluğu halinde bunlara birden fazla bina yaptırıla-
mıyacağı gibi, kendisine veya eşine ait o yerde aynı cins müstakil başka bir binası veya da
iresi olanlara da bina tahsis edilemez. 

Âfete uğrayan dükkân, fırın, otel ve hamam gibi ekonomik ve sosyal hayatı kesintiye uğ
ratan işyerlerine ait binalar için, İmar ve iskân Bakanlığınca belirtilecek esaslara göre yapıla
cak yardım, maliyet bedelinin % 75 ini geçemez ve bunlardan % 4 faiz alınır. Ancak, o yerde 
kendisine veya eşine ait müstakil başka bir işyeri bulunanlar, bu yardımdan faydalanamazlar. 

Bina veya işyeri sigortalı ise yapılacak yardımdan sigorta tutarı indirilir. 
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Madde 23. — Hazine mülkiyetine geçen arsalardan İmar ve İskân Bakanlığınca görülen lüzum 
üzerine, toplu inşaat yaplmıyan yerlerde bu kanundan faydalanacak olanlardan yapısını belli süre 
içerisinde yapmayı taahhüdedenlere noter huzurunda kur'a çekilerek arsaları verilebileceği gibi, 
bunlara ayrıca teknik yardım ve borçlandırmak suretiyle yapı malzemesi ve para yardımı da ya
pılabilir. 

Üzerinde toplu inşaat yapılacak veya yukarıdaki fıkraya göre verilecek arsaların bedelleri İmar 
ve İskân Bakanlığınca tesbit edilir. 

Ellerinde kıymet belgesi bulunanların borçlarından bu belge tutarı düşülür; fazlası kendileri
ne ödenir ve noksanı borçlandırılır. 

Kıymet belgesi sahiplerinden bina yapmıyacaklara istedikleri taktirde arsa verilebilir. 
İmar plânında kamu hizmet tesisleriyle ibadet yerleri için gösterilen yerler İmar ve İskân Ba

kanlığının izni ile ilgili müesseselere bedelsiz olarak verilir. 
Yukarıdaki fıkralar gereğince dağıtım ve tahsise tabi tutulan arsalar, İmar ve İslkân Bakanlı

ğının isteği üzerine, tapu dairesi tarafından tahsis edildikleri şahıslar, hissedarlar veya vârisleri 
adına tescil olunur. 

Madde 27. — Kanunun 27 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 28. — Kanunun 28 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 29. — Yıkılan, yanan veya ağır hasara uğrıyan veya uğraması muhtemel olan binalarla, 
imar plânları gereğince kamulaştırılmasında zorunlu bulunan yerlerdeki binalarda, oturan ailelere 
hak sahibi olmak şartiyle bina yaptırılır veya kredi verilir. 

Aynı bina içinde hak sahibi ebeveyn ile birlikte oturan evli kişilerin durumu İmar ve İskân Ba
kanlığınca bu konuda hazırlanacak yönetmelik gereğince takdir ve tesbit edilir. 

Ancak kendisine veya eşine ait o yerde aynı cins müstakil başka bir dairesi veya binası olan 
ailelere bina ve inşaat kredisi verilemez. 
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Madde 30. — İştirak veya müşterek mülkiyet halinde bulunan bina için hissedarlarına bu ka
nun hükümlerinden faydalanarak yine aynı şekilde hisseli olmak üzere yalnız bir bina yaptı
rılır. Ancak, yıkılan, yanan, ağır hasara uğrıyan veya âfet vukubulmuş, yahut âfetle ilgili 
kamulaştırma dolayısiyle yıktırılması gereken yerlerdeki binalarla, âfete uğrayabilecek bölge
lerdeki binalarda, birden fazla aile ikamet ettiği takdirde, her aile bu kanun hükümlerinden 
ayrı ayrı faydalanabilirler. 

Madde 31. — imar ve iskân Bakanlığı, bu kanunla teşkil edilen fondan veya âfetlerle ilgili 
özel kanunlarla, yaptırılmış bulunan binalardan türlü sebeplerle artanları, her şeyden önce genel 
bütçeye dâhil dairelerden âcil ihtiyacı bulunanlara tahsis edilmek üzere Maliye Bakanlığına dev
reder. ihtiyaç bulunmaması halinde kamu hizmetlerine, memurlara, halka veya turistik gayelerle 
kiraya verilmek üzere bu kanunla ilgili borçlandırma hükümlerine göre maliyet bedeli üzerinden 
mahallî belediyelere veya köy tüzel kişiliklerine, mümkün olmadığı takdirde, umumi hükümlere 
göre idare ve tasfiye edilmek ve elde edilen hasılat fona irat kaydedilmek üzere Maliye Bakanlı
ğına devretmeye imar ve İskân Bakanlığı yetkilidir. Bu binaların yaptırılmasını gerektiren genel 
hayata etkili âfetten sonra meydana gelen veya meydana gelmesi muhtemel olan her türlü âfete 
uğrıyanlara veya uğraması muhtemel olanlara yukardaki sırada öncelik tanınır. 

Madde 33. — Bu kanun gereğince yapılacak sarfiyatı karşılamak üzere aşağıda yazılı kaynak
lardan mürekkep bir fon teşkil edilir. 

A) Her yıl bütçesinin İmar ve iskân Bakanlığı bölümünün hususi faslına konulacak tahsi
sat, 

B) Hayır kurumları, mahallî idareler, malsandıkları ve sair teşekküller tarafından kabul olu
nacak bu maksada muhassas nakdî iane, teberru ve hibeler (aynî teberrular doğrudan doğruya 
Türkiye Kızılay Derneği tarafından kabul edilir ve İmar ve iskân Bakanlığının talebi ile âfete mâ
ruz bölgelerdeki ihtiyaçlara tahsis olunur.) 

C) İktisadi Devlet Teşekkülleri ile en az yarı sermayesi Devlet elinde bulunan banka ve mü
esseselerin safı kârlarının % 3 nisbetinde hisseler, 

Ç) Bu fondan inşa edilecek gayrimenkullerin borçlularından, borcun itfası için tahsil olunacak 
taksit ve faizler, 

D) Bu paranın faizleri, 
E) Âfetler dolayısiyle bu kanuna, yahut özel kanunlarına göre Devletçe yapılan veya yaptı

rılan binalardan, Türkiye Emlâk Kredi Bankasınca satılması gerekenlerden elde edilen gelirler. 
Bu fon imar ve iskân Bakanlığı emrinde, Türkiye Emlâk Kredi Bankasına açılacak hesapta 

toplanır. 
(Türkiye Kızılay Derneğine Milletlerarası Kızılay -Kızılhaç Dernekleri Birliğinin çağrısı üze

rine yurt dışından yapılan nakdî ve aynî yardımlar yukardaki hükümler dışındadır.) 

Madde 36. — Âfet bölgelerinde yeniden inşa ve tamir edilecek yapı, yol, su, elektrik, kanali
zasyon tesisleri, arazi temini, kadastro, harita ve imar plânı gibi imar işleri için imar ve iskân Ba
kanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile fondan para ayrılır. 
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Madde 30. — Kanunun 30 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 31. — Bu kanıma veya âfete ilişkin hükümler taşıyan diğer kanunlara göre, yapılan, 
yaptırılan veya yaptırılacak olan binalardan türlü sebeplerle artanlar îmar ve İskân Bakanlığınca 
aşağıdaki işlemlerden birine tabi tutulur : 

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

b) Evvelce âfetten sarar görüp bu âfetle ilgili kanunlardan türlü sebeplerle faydalanamamış 
bulunan o yerdeki konııtsuz ailelere, 

c) Bedelleri gecekondu fonundan alınmak ü^re, Gecekondu Kanunu hükümlerine göre hak 
sahibi sayılan ailelere, 

d) Genel bütçeye dâhil dairelerden âcil ihtiyacı bulunanlara tahsis edilmek üzere Maliye Ba
kanlığına, 

e) Turistik amaçlara, kamu hizmetlerine, me nurlara, halka kiraya verilmek üzere mahallî be
lediyelere ve köy tüsel kişilerine, 

Maliyet bedeli üzerinden bu kanunun borçlan lırnıa hükümleri uyarınca devredilir. 
Yukarıdaki fıkralar gereğince devir ve temlik edilmemiş bulunanlar ise genel hükümlere göre 

idare ve tasfiye edilmek ve elde edilen hasılat fon hesabına gelir kaydedilmek üzere Maliye Ba
kanlığına devredilir. 

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

a) Her yıl imar ve iskân Bakanlığı bütçesinin ilgili bölümüne konacak ödenek, 
b) Hayır kurumları, mahallî idareler, mal sandıkları ve sair teşekküller tarafından kabul 

olunacak bu maksada muhassas nakdî iane, teberru ve hibeler (aynî teberrular doğrudan doğ
ruya Türkiye Kızılay Derneği tarafından kabul edilir ve İmar ve İskân Bakanlığının talebi ile 
âfete mâruz bölgelerdeki ihtiyaçlara tahsis olunur.) 

Türkiye Kızılay Derneğine, Milletlerarası Kızılhaç Dernekleri Birliğinin çağırışı üzerine yurt 
dışından yapılan nakdî ve aynî yardımlar yukardaki hükümler dışındadır. 

c) İktisadi Devlet Teşekkülleri ile en az yarı sermayesi Devlet elinde bulunan banka ve 
müesseselerin o yıla ait yıl sonu bilanço kârlarının % 5 i (yüzde beşi) nisbetinde hisseler, 

ç) Borçlulardan borcun ödenmesi için tahlil edilecek taksit ve faizler, 
d) Fon hesabında tutulan paraların faizleri, 
e) Âfetler dolayısiyle bu kanuna, yahut ÖZ2İ kanunlarına göre Devletçe yapılan veya yap

tırılan binalardan Türkiye Emlâk Kredi Bankasınca satılması gerekenlerden elde edilen gelir
ler. 

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

Fon muhasebesine ilişkin kıymetlerin muhafazasına iştirak edenlere maaş ve ücretlerinin 
% 20 - 30 u oranında aylık kasa tazminatı verilebilir. 

Madde 36. — a) Âfet sebebi ile yeniden i n ^ ve onarılacak yapılarla bunlara ait yol, su, 
elektrik ve kanalizasyon tesisleri, kadastro, harita ve imar plânı yapımı, 

b) Arazi, bina, yapı malzemesi, her türlü makina, motorlu taşıt, araç, gereç, alât, edevat 
alınması ve sağlanması, 

Millet Meclisi (S. Süyısı : 159 a 1 nci ek) 



— 30 — 
Hükümetin teklifi 

Âfetlerden zarar görenlerden kimlere ne şekilde yardım yapılacağı, inşa edilecek binaların yer
leri, yapı şartları ile inşa tarzları, tipleri ve sayıları, çeşitli kısımlarının boyutları ve diğer husus
lar, istekliler arasında gözetilecek sıra esasları, yardım miktarı, müracaat ve talep şekilleri İmar 
ve İskân Bakanlığınca tesbit olunur. 

Madde 39. — Bu kanunun 33 ncü maddesinde yazılı hisseler, yılda iki eşit taksitte Mayıs ve Ka
sım ayları içinde Türkiye Emlâk Kredi Bankasındaki özel hesaba yatırılır. 

Süresinde yatırılmıyan hisseler, ilgili müesseselerden İmar ve iskân Bakanlığının isteği üzerine 
Âmme alacaklarının tahsil usulü hakkındaki Kanuna göre ve gecikme zammı yerine % 5 gecikme 
cezası uygulanmak suretiyle Maliye teşkilâtınca tahsil olunarak aynı hesaba yatırılır. 

Madde 40. — Bu kanuna göre inşa edilecek binalar veya 23 ncü maddeye göre dağıtılan arsalar 
borçlanma bedelleri üzerinden Türkiye Emlâk Kredi Bankası lehine birinci derecede ve sırada ipo
tek tesis edilmek ve borçlanma işlemleri tamamlanmak suretiyle bu kanundan faydalanacak kim
selere temlik ve tescil olunur. Borçlanma bedelleri muacceliyete ait hükümleri haricolmak üzere 
4947 sayıh Kanun hükümleri dairesinde tahsil edilerek fon hesabına yatırılır. Borçlanma bedelleri 
evler ve dükkanlı evler için faizsiz olarak en çok 25, dükkân, fırın, otel, hamam gibi ticaret yerleri 
için % 4 faizli ve en çok 15 yılda ve yıllık eşit taksitler halinde tahsil olunur, ilk taksit temlik ta
rihinden bir yıl sonra başlar. Her hangi bir taksi din zamanında ödenmemesi halinde ödenmiys ı 
günler için % 5 faiz alınır. Vaktinden önce ödenen taksitler yıllık % 4 iskontaya tabi tutulur. 
Taşınmaz malın başkasına devir ve temlikinde bütün borç muacceliyet kesbeder ve bu takdirde is-
konta uygulanmaz. 

Âfetten hasar görmüş binaların tamiri için yapılan para yardımlarına ait borçlandırmalarda bi
na tapusuz ise, kefalet suretiyle veya ilgili kimsenin tapulu başka bir malının ipotek edilmesi su
retiyle borçlandırma yapılır. 
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c) Âfetleri önleme, gerekli tedbirleri araştırma, etüt, kiralama, tacıma, yıktırma ve perso
nele yayılacak ödemeler, 

d) Kcnut yapan tüzel kişilerle ortaklık kurmak veya bv< amaçla çalışan kuruluşlara iştirak 
etmek, 

e) Âfet hizmetlerine ilişkin diğer işler için ayrılacak par?, miktarı ile, 
f) Âfete uğrıyanlara veya uğraması muhte'mel olanlara inşaat ve onarım için ne şekilde yar

dım yapılacağı, miktarı, istekliler arasında gözetilecek sıra esasları, müracaat ve istek şekilleri, 
inşa olunacak binaların yerleri, sayıları, tipleri, yapı şartlan, inşa tarzları, çeşitli kısımların bo
yutları ve diğer hususlar, 

İmar ve iskân Bakanlığınca tesbit olunur. 

Madde 39. — Kanunun 39 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 40. — Bu kanuna göre arsa olarak dağıtılan veya üzerinde bina inşa edilen taşınmaz 
mallar, hak sahiplerine borçlandırma senetleri imza ettirilmek suretiyle verilir. 

Bu taşınmaz mallar üserinde, Türkiye Emlâk Kredi Bankasının isteği ile, bu banka lehine, ta
pu dairelerince borçlandırma senetlerine dayanılarak, kanuni ipotek tesis olunur. 

Konut ve konut inşası ve cair yardımlar için yapılacak borçlandırmalar faizsizdir. Dükkân 
ve fırm gibi yerler için yapılacak borçlandırmalar ise yıllık % 4 (yüzde dört) faize tabidir. 

Borçktl-i-'m hc3:ı'pb,r>na tahakkuk ettinlecık f-ı-î lsr, banka ve Sigorta İşlemleri Vergisinden 
m'i^ftır. 

Borçlandırma bedelleri, konut, konutun inşası, arsa ve sair yardımlarda en çok 30; dükkân 
vo fırm gibi yerler için yapılan yardımlarda ise on çok 15 yılda ve eşit taksitler halinde tahsil 
edilerek fon hesabına yatırılır. 

ilk taksit, ipotek tescil tarihinden, ipoteksiz borçlandırmalarda, borç senedinin imzası tarihin
den itibaren 2 yıl sonra başlar. 

Vâdesinde ödenmiyen taksitlerden geçen günler için yıllık % 5 (yüzde beş) nisbetinde gecik
me fai^i tahsil olunur. Vâdesinden evvel ödenen taksitler, taşınmaz malları satmak veya satılmak 
suretiyle hesap kapatılması halleri hariç % 10 (yüzde on) indirime tabi tutulur. İndirim mikta
rı bankaca fon hesabından mahsubedilir. 

Üstüste üç yıl taksitini ödemiyenlerin borçları muaccel kılınacağı gibi, borcun tamamı öden
meden taşınmaz malların başkalarına satılması halinde de borcun tamamı muaccel kılınır. Bu 
hüküm, maliyet bedelinden yapılan indirimler de dâhil edilmek suretiyle, özel âfet kanunlarına 
göre yapılan binalar hakkında da uygulanır. 

Muaccel kılman hesaplar bankaca kendi usul ve mevzuatına göre takibedilir. Satışa çıkarılan 
taşınmaz mallara istekli çıkmadığı takdirde, banka en son yapılan satışta, takdir edilen kıymetin 
% 50 sine (yüzde ellisine) kadar ihaleye iştirak ederek fon hesabına satmalabilir. 

Bu şekilde satmalman mallar, 31 nci maddeye göre işlem yapılmak üzere, imar ve iskân Ba
kanlığına devredilir. 

Hehin açıkları ile rehinsiz alacaklardan tahsili mümkün olmıyan alacaklar, aciz vesikasına 
bağlandıktan sonra, fon hesabından mahsubedilir. 

Âfetten hasar görmüş binaların onarımı veya kendi yapısını kendi yapacak kimse için yapı
lan para yardımlarına ait borçlandırmalarda; taşınmaz malı tapusuz ise, kadastro işlemleri so
nuçlanıncaya kadar ilgili kimsenin varsa başka tapulu taşınmaz malının ipotek edilmesi, yoksa, 
kefalet suretiyle borçlandırma yapılır. 

Banka lehine tesis olunacak ipotek muamelesi bu maddenin 1 nci fıkrasma göre tapu dairele
rince takrir alınmadan yapılır. 
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Madde 42. — Bu kanunun uygulanması dolayısiyle, bütün taşınmaz malların alım, satım, ipo
tek ve tapu - kadastro işlemleri ile bu kanundan faydalanacak şahıslar tarafından verilecek taah
hütname, beyanname ve bu şahıslarla akdedilecek sözleşmeler her türlü vergi, resim ve harçtan mu
af olduğu gibi, bu kanuna göre yapılmış binalar, belediyelerce alman ruhsat harcından da muaf
tır. 

Madde 43. — Bu kanunun birinci maddesinde yazılı âfetlerden önce veya sonra alınacak tedbir
ler arasında : 

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

Türkiye Kızılay Derneği tarafından bu maksatla yapılacak nakliyat dahi bu hükme tabidir. 

b) 4, 6, 8 ve 9 ncu maddelerde sözü edilen mükelleflerden taşınma ücreti alınmaz. 
c) taşe, ibate, inşa ve tesisatta kullanılacak lüzumlu orman emvali tmar ve İskân Bakanlığının 

talebi üzerine Orman idaresince tercihan maliyet bedeli üzerinden verilir. 6831 sayılı Orman Ka
nununun 33 ncü maddesi hükmü mahfuzdur. 

d) Bu kanunda yazılı vazifeleri yerine getirmek üzere ecnebi memleketlerden imar ve iskân 
Bakanlığınca ithal olunacak her türlü makina, alât, edevat ve malzeme Gümrük Resminden ve bu 
resim ile birlikte alınan diğer vergi ve resimlerle Belediye Hissesinden ve ithalâtla ilgili Haziııo 
hissesinden muaftır. 

Geçici madde 6. — Bu kanunun yayımı tarihinden önce vukubulmuş âfet yerlerine Türkiye 
Emlâk Kredi Bankasınca borç verilen paralarla yapılan binaların bundan sonraki faizleri, bu ka
nunun yayımlanmasından itibaren, toplanan fondan karşılanır. Fondan karşılanan faizler, banka 
ve sigorta işlemleri vergisine tabi değildir. 
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İnşaatın devamı sırasında veya bitiminden itibaren bir yıl içimde, genel hayata etkili olsun olma
sın, ikinci bir âfetle binanın zarar gömmesi halinde borçlandırma miktarından zarar oranında in
dirim yapılır, afetzede isterse, borçlandırma hükümleri dairesinde, İmar ve tskân Bakanlığınca 
tesbit olunacak miktarda yeniden inşaat yardımı yapılabilir. 

Madde 42. — Bu kanunun uygulanması dolayısiyle taşınmaz malların alım, satım, ipotek, ta
pu - kadastro işlemleri, yeniden inşa edilecek veya onarılacaklarla ilgili ihale, sözleşme, ruhsatna
me ve sair işlemler ve bu kanundan faydalanacakların verecekleri beyanname, taahhütname ve ya
pacakları sözleşmeler her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. 

Tapu işlemleri sırasında 27 . 7 . 1967 gün ve 930 sayılı Kanunun tasarruf bonosu tevdiatı ile 
ilgili hükümleri uygulanmaz. 

Madde 43. — Bu kanunun birinci maddesinde yazılı âfetlerden önce veya sonra alınacak 
tedbirler arasında: 

a) Ecnebi memleketlerden ithal veya iç piyasadan tedarik olunacak her türlü vasıta, maki-
na, alât, gıda maddeleri ve giyim eşyası, tesis ve inşaat malzemesinin deniz, demir ve havayol

ları vasıtaları ile yapılan nakliyatında asgari ücret tarif eleri tatbik olunur. 
Türkiye Kızılay Derneği tarafından bu amaçla yapılacak nakliyat dahi bu hükme tabidir. 
b) 4, 6, 8 ve 9 ncu maddelerde sözü edilen yükümlülerden taşıma ücreti alınmaz. 
c) Şehir, kasaba ve köylerde âfete uğrıyanlann veya uğraması muhtemel olanların geçici ve 

devamlı inşaatlarında ve tesislerinde kullanılmak ve yine bu amaçlar için stoklar meydana getir
mek üzere, imar ve iskân Bakanlığının isteği üzerine, Orman İdaresince en yakın istif yeri, depo 
veya kereste fabrikalarından kesme, taşıma ve imal masrafları karşılığında tomruk veya kereste 
tahsis olunur. 

Tahsis olunacak ve stok yapılacak orman emvalinin miktarı ve niteliği imar ve iskân Bakan
lığınca tesbit edilir. 

d) imar ve iskân Bakanlığınca dış memleketlerden, mevcut kotalara bağlı kalınmaksızın, 
öncelikle ve ivedilikle, baraka, hazır konut, çadır, her türlü yapı malzemesi, makina (iş ve yapı 
makinalan dâhil), motorlu taşıt, araç, gereç, alât, edevat, cihaz, yedek parça ithal edilebilir veya 
ettirilebilir. İthal edilen bu maller Gümrük Resminden, bu resimle birlikte alınan diğer vergi 
ve resimlerle belediye hissesinden ve ithalâtla ilgili Hazine hissesinden muaftır. 

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER 

Geçici madde 6. — Bu kanunun yayımı tarihinden önce Çanakkale ili Yenice, Nevşehir 
ili Ürgüp ilçelerinde meydana gelen âfetler sebebiyle zarar görüp Türkiye Emlâk Kredi Banka
sının kendi kaynaklarından yapılan ikrazat ile adı geçen bankanın yine kendi kaynaklarından 
inşa ederek borçlandırma suretiyle afetzedelere tahsis ettiği konutların maliyet bedelleri ve bu 
kanunun yayımı tarihine kadar bu hesaplara tahakkuk ettirdiği faizler ve henüz tahsis edeme
diği konutların maliyet bedelleri ve bu kanunla teşkil olunan fondan karşılanır ve borçlandırma 
vâde ve tahsil işlemleriyle ilgili uygulamalar 40 ncı maddeye göre yürütülür. 

Ancak, Türkiye Emlâk Kredi Bankasının bu alacaklarının fon hesabından tasviye edilebilmesi 
ve afetzedelerden zarar görenlerin 40 ncı madde hükmünden faydalanabilmeleri için, zarar gören 
kimselerin: 

a) O yerde âfetin meydana geldiği tarihte meskene malik olması ve bu meskenin âfet dola
yısiyle oturulamaz bir halde bulunması, 

b) Türkiye Emlâk Kredi Bankasının borç verdiği paralarla yapılan veya bankanın yaptıra
rak tahsis ettirdiği binanın mesken olması, 
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Geçici madde 7. — Geçici 6 ncı madde hükmü, mezkûr maddede yazılı yerlerde Türkiye 
Emlâk Kredi Bankasının bu kanunun yayımından önce kendi menabii ile yaptırarak borçlanma su
retiyle felâketzede eşhasa fiilen tahsis ettiği meskenler için bu eşhas adına tahakkuk edecek faiz
ler hakkında da uygulanır. Ancak : 

1. Bu madde ile geçici 6 ncı madde hükmünden faydalanabilmek için, felâkete uğrıyan kim
senin ; 

a) O yerde, âfetin vukuu tarihinde meskene mâlik bulunması ve bu meskenin âfet dolayısiyle 
gayrikabili sükna bir hale gelmiş olması, 

b) Türkiye Emlâk Kredi Bankasının ikraz ettiği paralarla yapılan veya Bankanın yaptırarak 
tahsis ettiği binanın mesken mahiyetinde bulunması, 

c) Bu kanunun yayımı tarihine kadar kredi veya mesken borcu taksitlerini ve faizlerini mun
tazaman ödemiş olması şarttır. (Taksitlerini muntazaman ödememiş bulunanlar bu kanunun yayım
lanmasından itibaren en geç altı ay zarfında birikmiş borçlarını toptan ödedikleri takdirde bu bend 
hükmü yerine getirilmiş sayılır.) 

Aksi takdirde kredi veya mesken borcu taksitleri ile faizlerinin borçlu eşhastan Emlâk Kredi 
Bankasınca tahsiline devam olunur. 

2. (1) numaralı fıkranın (a, b, c) bendlerinde yazılı şartları haiz olup da bu madde ile ge
çici 6 ncı madde hükümlerinden faydalanmaya başlıyanlar tarafından kredi veya mesken borcu 
taksitlerinden her hangi birinin zamanında ödenmemesi halinde bu kanunun 40 ncı maddesinin 
% 5 faize dair hükümleri ve birbirini takibeden üç yıla ait taksitlerin ödenmemesi halinde de aynı 
maddenin muacceliyete dair hükümleri uygulanır. Ve faizler fondan karşılanmaksızm borçludan 
tahsil edilir. 

MADDE 2. — 7269 sayılı Kanuna aşağıdaki maddeler eklenmiştir. 

EK MADDE 1. — Bu kanun gereğince yapılacak bina ve tesislere gerekli inşaat malzemeleri, 
İmar ve iskân Bakanlığının isteği üzerine ilgili resmî ve özel şirket ve müesseselerce tercihli olarak 
ve öncelikle tahsis olunur. 

EK MADDE 2. — Bir yerin genel hayatına etkili tabiî âfetler dolayısiyle kurulan yeni köy ve 
meskûn yerlere içme suyu getirilmesi meskûn yerleri tehdideden dere ve sel yataklarının ıslahı 
imar ve İskân Bakanlığının isteği üzerine Bayındırlık Bakanlığınca tercihli olarak öncelikle ya
pılır. 

EK MADDE 3. — Âfete uğrıyan ve bu kanuna göre hak sahibi olan vatandaşların Hazineye 
ve diğer kamu kurumlarına olan borçları geçim durumları göz önüne alınarak imar ve İskân Ba
kanlığının teklifi üzerine, adı geçen kurumlarca ertelenir. (Vergi Usul Kanunu ile Âmme alacak
larının tahsil usulü hakkındaki Kanun hükümleri saklıdır.) 
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c) Bu kanunun yayımı tarihine kadar kredi veya mesken borcu taksitlerini faizsiz olarak 
ödemiş olması, 

şarttır. 
Faissiz olarak taksitlerini ödememiş bulunanlar bu kanunun yayımından itibûiren en geç 1 yıl 

içinde birikmiş borçlarını ödedikleri takdirde bu bend hükmü yerine getirilmiş sayılır. Aksi tak
dirde kredi veya mesken borcu taksitleri ile faizlerinin borçlu kimselerden T. Emlâk Kredi Ban
kasınca tahsiline devam olunur. 

Yukarıdaki esaslara göre fondan karşılanacak hesaplar faizsiz olarak kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihi takibeden takvim yılından itibaren 10 yıl içinde fonun malı imkânlara uygun 
taksitlerle ve % 5 (yüzde beş) faizle birlikte tmar ve tskân Bakanlığınca T. Emlâk Kredi Ban
kasına ödenir. 

Geçici madde 7. — Kanunun geçici 7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

EK MADDE 1. — Kanunun ek birinci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

EK MADDE 2. — Bir yerin genel hayatına etkili tabiî âfetler dolayısiyle, kurulan yerlere 
içme suyu getirilmesi bağlantı yollarının ve elektrik tesislerinin yapılmasa meskun yeri tehdide-
den dere ve sel yataklarının ıslâhı ve diğer hizmetler tmar ve tskân Bakanlığının isteği üzerine 
ilgili bakanlık ve müesseselerce öncelikle yapılır. 

EK MADDE 3. — Kanunun ek 3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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EK MADDE 4. — Gerek bu kanunun yayımı tarihine kadar özel kanunlara uyularak yapılan 
yardımlarla inşa edilen binaların, gerekse bu kanuna göre yapılmış, yapılmakta olan binaların borç
landırma bedelleri, zaruret görülen hallerde ve ilgililerin geçim durumları göz önüne alınarak, İmar 
ve İskân Bakanlığının teklifi üzerine, Bakanlar Kurulu karan ile maliyet bedelinin yarısına ka
dar indirilebilir. 

Bu hükümden kimlerin, ne nisbetlerde faydalanacağı Maliye Bakanlığı ile İmar ve İskân Ba
kanlığınca müştereken hazırlanacak bir yönetmelikle tesbit olunur. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
/. İnönü 

DoVldt Bakanı 
N. Yetkin 

Dışişleri Bakanı 
F. C. Erkin 

Ticaret Bakanı 
F. îslimyeli 

Ulaştırana Bakıaını V. 
M. Yolaç 

Turizm ve Ta. Bakanı 
A. 1. 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

K. Satır 

Adalet Bakanı V. 
İV. Yetkin 

Maliye Bakanı 
F. Melen 

Devlet Bakanı 
/. S. Omay 

Millî Savunma Bakanı 
/. Sancar 

Millî Eğitim Bakanı 
1. Öktem 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı Güm. ve Tekel Bakanı 
K. Demir M. Yüceler 

Çalışma Bakanı 
B. Ecevit 

İmar ve iskân Bakanı 
C. Üzer 

Sanayi Bakanı 
M. Erten 

5 . 6 . 1964 

Devlet Bakanı 
M. Yolaç 

İçişleri Bakanı 
ö. öztrak 

Bayındırlık Bakam 
A. H. Onat 

Tarım Bakanı 
T. Şahin 

En. ve Ta. Kay. Bakanı 
H. Oral 

Köy işleri Bakanı 
L. Yurdoğlu 
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EK MADDE 4. — Gerek bu kanuna veya âfetlerle ilgili hükümleri kapsıyan öteki kanunla
ra göre emanet, ihale veya evini yapana yardım yoliyle yapılan veya yaptırılacak olan bina
ların, gerekse geçici 6 ncı madde hükmünden faydalananların borçlan ilgililerin geçim durumla
rı ve bölgenin özelliği dolayısiyle bina maliyetlerini artırıcı yönden unsurların tesir derecesi 
göz önünde bulundurularak zorunlu hallerde Bakanlar Kurulu karariyle maliyet veya borç
landırma bedellerinin yansına kadar indirim yapılabilir. 

Bu hükümden kimlerin ne miktarda ve ne ölçüde faydalanacağına ilişkin esaslar imar ve İs
kân Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle tesbit olunur. 

Bu madde hükmü her bina için bir defa uygulanır. 

EK MADDE 5. — imar ve İskân Bakanlığı, âfet hizmetlerini süratle ele almak, düzeninde 
yürütmek ve sonuçlandırmak üzere, gerekli teşkilâtı kurar; bu teşkilâtın merkez, bölge ve ma
hallî kademe ve üniteleri bu bakanlıkça tesbit olunur. 

Âfetler fonuna ilişkin ücret ve yevmiyeli işçi kadrolan, ihtiyaca göre, imar ve iskân Ba
kanlığınca düzenlenir ve tatbik mevkiine konur. 

Fon ücret kadrolarında çalışanlar, emsalleri gibi, 3656 ve 5434 sayılı kanunlarla ek ve tadil
leri hükümlerine tabidirler. Bu personel 819 sayılı Kanun hükümlerinden de yararlanır. 

Âfet hizmetlerinin yoğunlaştığı ve şümullendiği hallerde, ilgili bakanlıklar ve kurumlar, imar 
ve iskân Bakanının isteği üzerine, yeteri kadar teknik ve idari personeli, hizmet için lüzumlu 
araç, gereç ve malzemeyi ve bunların kullanılması tamiri ile ilgili ekipmanı, gerici olarak, bu 
teşkilât emrine vermeLle yükümlüdürler. Geçici personelin maaş, ücret, yevmiye ve benzer 
haklan esas dairelerince ödenir. 

EK MADDE 6. — 33 ncü maddeye göre tesis olunan fondan yapılacak harcamalar 832 sayılı 
Sayıştay Kanunu hükümlerine tabi değildir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Umumi hayata müessir âfetler del ayısiyle alınacak tedbirlerle yapıla
cak yardımlara dair 15 . 5 , 1959 gün ve 7269 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi 
hakkında kanun tasarısı ve İmar ve İskân, İçişleri ve Plân komisyon
larından 5 er üye seçilerek kurulan Geçici Komisyon raporu (1 /231) 

Türkiye 
Cumhurbaşkanlığı 24 . 6 . 1966 

Ankara 
4 - 207 Ek : 2 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 15 Haziran 1966 gün ve 1/706, 9234/52276 sayılı yazınız. 
•Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul olunduğu bildirilen 759 numaralı Kanım metni ile il

gili olarak Cumhuriyet Senatosu Başkanlığından alınmış olan Anayasaya aykırılık gerekçesinin 
tasdikli bir suretini ekli olarak takdim ediyorum. 

tsbu gerekçe muvacehesinde, anılan kanunun, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 93 neü mad 
dosi mucibince, bir daha görüşülmesi uygun bulunmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Cevdet Sunay 

Cumhurbaşkanı 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 
Genel Sekreterliği 21 . 6 . 1966 

Sayı : 6193 

CUMHUKSB AŞ KANLIĞINA 
/ 

tş - Denizis - Tal)iî Âfetler - Türk Silâhlı Kııv vetle-ri Personel - Sayıştay kanun taşanları 
Cnımhuriyet Senatosu komişyonlan ve Genel Kuralımda görüştülmüş, değişiklikler yapılmış ve 
Millet Meclisine 'iade edilmiştir. Son günlor içinde «ö/ii edilen taşanların Anayasanın 02 nci mad
desinde tesibit edilen usul ve şekillere uygun olmayıp Millet Meclisince kanunlaştığı ilân edibniş-
tir. Cumhuriyet Senatosu Başkanhk "Divanı, Devletin teşkilâtı olarak yasama organının iki kana
dında kanun tasarı ve tekli ilerinin görüşülmesine esas olan Anayasanın maksadını her iki Mec
lisin içtüzüklerine, Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu Başkanlık divanlarının ayrı ayrı ve 
müşterek olarak aldıkları kararlara ve yıllardan beri yürütülen münasip mutabakatlara dayanan 
meşru ve hukukî geleneklere aykırı olan bu kanunlaştırma olayının Yüksek; Makamınıza ulaşiı-
rd masına karar vermiştir. Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanı Anayasanın maksadına vc.-hü-
tki'imlcrine uygun olmıyan ve Cumhuriyet Senatosunun tecelli etmiş iradesini bertaraf etmeye 
matuf bu davranışın, tasanlann kanun olma niteliklerinde zaıf ve tereddütler meydana getir-
•mesi ve çeşitli ihtilâflar doğurması ihtimallerini düşünerek meselenin hukulrî yönünü ve oluşunu 
Anayasanın 03 neü maddesi gereğince uygun bulıınmıyan kanunların Meclislere geri çevirme 
yetkisine sahip Yüksek Makamlarınıza duyurmayı bir ödev saymıştır. 
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Kanun tasarı ve tekliflerinin kanun tekniğine uygun, memleket ihtiyaçlarına en iyi şekilde 

cevap verebilecek ve objektif, umumi, meciburi ve daimillk niteliğinde olmasını temin için uzun 
.tecrübe ve çaibalardan sonra, çift Mecılis sistemi demokratik ülkelerde esas olarak alınmıştır. Ana
yasamızda kanunların (belirtilen nitelikte olması maksadiyle çift Meclis sistemini siyasi hayatı
mıza getirmiştir. 

Kanunların yapılma şdklini tes'bit eden Anayasamızın 92 nci maddesi, Millet Meclisi komisyon 
ve 'genel kurullarında 'görüşme süresini .aşmamak ve 3 ıaydan çok olmamak kaydiyle metinleri .gö
rüşme yetki ve görevini Cumhuriyet (Senatosuna vermiştir. Temel maksat, Ibütün kanun tasarı r e 
tekliflerinin Cumihuriyet Senatosunda ıgörüşülm esidir. 'Bir teklif ve tasarı Millet Meclisinde tümü 
reddedilmiş olsa dahi Anayasa tasarı ve tekliflerin Cumhuriyet Senatosunda (görüşülmesini temel 
hukukî kaide olarak tesbit ederken işlerin sürüncemede kalma ve uzama ihtimallerini -önlemek 
üzere tedbir almış Ibulunmaıktadır. 

Kanun tasarı ve tekliflerinin Millet Meclisi komisyon ve Genel Kurullarında görüşme sürelerine 
bu tedbirin çerçevesi 'olarak tâyin eden Anayasa, Cumihuriyet Senatosunu da 'bu süre ile kayıtla
mıştır. Millet Meclisi komisyonlar ve Genci Kuruldaki görüşme süresi kadar Ibir sürede 'gö'rüşme 
hakkını Cumihuriyet Senatosuna tanımıştır. Ancak, ibıı sürenin 3 ayı .goçemiyeceğini ayrıca tâyin 
etmiştir. Sürenin (başlangıcı hesabı ve taki'bine ait teferruat hükümleri 'şüphesiz ki, Anayasa korno
su ve hükmü olamaz. 

Sürenin Ibaşlangıcında Anayasa prensibi işaret etmiştir. Millet Meclisi komisyonları ve Genel 
Kuralda 'görüşme süresi Millet Meclisinde görüş ne süresinde 'başlangıç tdklif ve tasarının komis
yona havale ve 'bunun ıhukukî işlemi ıolarak gelen kâğıda derç ise, Cumihuriyet Sen aftosunda da 
başlangıcın .aynı şekilde hesabı taibiîdir. Bir huku kî kaide içinde aynı meselede iki ayrı 'ölçü müm
kün olamaz. Cumihuriyet (Senatosu ve Millet Meclisi içtüzükleri hükümılerine ıg'öre (Cumihuriyet Se
natosu içtüzük 23, Millet Meclisi içtüzük 67 nol maddeleri) komisyonlara havale ile yasama faa
liyetleri başlıyabilir. Sürenin başlangıcımda MiLlet Meclisinin komisyona havale, Cumhuriyet Sena
tosunda ise, Millet Meclisi metninin Cumihuriyet Senatosunca alınma tarihlerinin 'esas 'alınması ıgibi 
farklı 'bir şeklin müddetin hesa'bmda esas tutulmasının hukukî ıbir mahiyet ve mesnedi ıgıöıstorilemez. 
Bu konuda iki Meclis arasında 'bir fikir ayrılığı mevcut değildir. 

A) 1 5 . 4 . 1966 tarihli 86 sayılı Millet Meclisi Başkanlık Divanı Kararı, 
B) Millet Meclisi Başkanlık Divanı adına 'bir soruya 22 . 12 . 1965 günü Millet Meclisi Genel 

Kurulunda Millet Meclisi Başkan vekilinin verdiği cevap. 
C) Ve şimdiye kadar Cumhuriyet Senatosunda 'görüşülen 500 ü aşan tasarı ve teklifte tatbik 

edilen gelenek. 
Sürelerin başlangıcında mutlak ıbir 'mutabakat göstermekte idi. Bu konuda Başkanlılk Divanla

rında Ibir anlaşmazlık mevcudolmadığı halde 26 . 3 . 1966 tarihinde Millet Meclisi Başkanlığı Ana
yasa Komisyonuna meseleyi götürmüş, Millet Meclisi Anayasa Komisyonu ise, 4 . 5 . 1966 tarihin
de süre (başlangıcında 'Millet ıMeclisinin kayıttan «beri, Cumhuriyet Senatosunu kayıtlıyan bir görüşe 
varmıştır. Sürenin »başlangıcının tespitinde Cumhuriyet Senatosunda tatbik edilecek usul ve şeklin 
Anayasanın 92 nci maddesinin maksadına uygun ve devam eden tatbikat 'çerçevesinde «Gelen kâ
ğıtlara derç» tarihi olması gerekli ve hukukî iken bir anlaşmazlık 'olmadan bir Meclisin tek taraflı 
olarak değiştirme yoluna gitmesi ve yeni kayıtlar koyması hukuka aykırıdır. Sürenin 'başlangıcın
da esas Anayasanın koyduğu dbjektif ölçünün dışında Ibir şekle sokuılara'k Cumhuriyet Senatosun
da görüşülme imkânı 'ortadan kaldırılamaz. Cumhuriyet Senatosunun 'görüşme imkânlarının kaldı
rılması, daraltılması Anayasanın temel fikrine ve ruhuna aykırılıktır. 

Sürelerin hesalbında Anayasanın 92 nci maddesindeki «Bu fıkrada (belirtilen süreler Mecüislerin 
tatili süresince işlemez» kaydı tasrihi anlamındadır', tahdidi anlamında değildir. Anayasanın ha» 
zırlanması sırasında 21 Mayıs '1961 tarihinde Komisyon Sözcüsünün açık ifadesinde 'belirttiği gibi, 
sürenin hesaJbında tatilin sayılmıyacağı tabiî /gürükmiş ve tasrih kalbul edilmiştir. Daha nelerin &Ü> 
relere katılmıyacağmı Anayasa yapıcısı tüzüklere, geleneğe ve tatbikata bırakmıştır, 
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Nitekim iki Meclisin Başkanlık Divanları 28 Kasım 1963 tarihli 28 nei toplantılarında mese

leyi karara bağlamışlar «Meclislerin Divanları ve komisyonları gibi teşriî faaliyet organlarının 
teşekkül edememesi sebebiyle teşriî faaliyette bulunamadıkları zamanın» tıpkı Meclisler tatilde 
imiş gibi süreden say ılmıyac ağını kesin bir şekil,le tesbiıt etmişlerdir. Yüzlerce tasarı ve teklif bu 
tesbitin çerçevesindeki hesaplarla görüşülmüş ve hukukî tam neticeler tevlidetmiştir. Bu konuda 
hukukî esas Anayasa görüşmeleri esnasında teyidedilen maksada uygun olaraık «Teşriî faaliyet or
ganlarının teşekkül edememesi sebebiyle teşriî faaliyette bulunamamak halidir» yani teşriî faa
liyette bulunma imkânları mevcut ise süre işliyecek, imkân mevcut değil ise süre işlemiyecektir. 
Objektif bir hukuk kaidesi bu şekilde gelenek olarak tesbit ve temin edilmiş bulunuyordu. Mec
lislerin. Başkanlık Divanı ile komisyonların seçimi konusunda ilki Meclis arasında ve Divanların
da her hangi bir anlaşmazlık da mevcut değildi. Bir konuda anlaşmazlık kendisini 1965 Kasım 
ayı Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanı ve komisyon seçimlerinin uzaması üzerine gösterili. 
Teşriî faaliyette bulunabilmek için Meclis Divanları ile komisyonların seçimi kâfi ve mümkün 
müdür? Komisyonların Başkanlık Divanlarının seçimleri gerekli midir? Bu konu tartışmalara 
esas oldu. 'Teşriî faaliyet esas olduğuna göre onun tam işleme şeklinin temini zamanında git
mek gereklidir. Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğüne göre komisyonlar iki yılda bir seçilir ve iki yıllık 
görevi biten komisyon seçim döneminde görev yapamaz. Eski komisyon yenisi seçilene kadar 
görev yapamıyacağma göre, görevi biten komisyon yerine yeni komisyonun seçilmiş olması kâfi 
değil bu komisyonun çalışma imkânına sahibol ıbilmesi için Başkanlık Divanının teşkili gerekir. 
17 sayılı Müşterek Başkanlık Divanı Kararı bu gö rüşü teyidetmekte ve Meclislerin Divanları ve 
komisyonlar gibi teşrii faaliyet organlarının teşekkülünü öngörmekte, sadece Başkanlık Divanı 
vo komisyon seçimlerini tasrih etmemekte, bunlar teşriî faaliyet organlarının teşkilini öngör
mektedir. Başkanlık Divanı ve komisyon seçimlerinin mutlak münasip mutabakat halinde bulu
nan Meclisler ve Divanlar komisyonların Divan seçimlerinde de anlaşmazlık halinde değillerdi. 
22 . 12 . 1965 tarihinde Millet Meclisi Genel Kurulunda bir soruya cevap veren Millet Meclisi 
Başkanvekili Başkanlık Divanı adına «bu müddetin başlangıcının tomin edilmesi için evvelemir
de Senato komisyonlarının Başkanlık Divanlarının kurulması ve her hangi bir kanun tasarısının 
görüşülebilecek bir hale gelmiş olması lâzımdır. Şeklindeki ifadeleri bunun kesin delilidir. Son 
aylarda Millet Meclisi bâzı tasarı ve tekliflerin, Cumhuriyet Senatosunda görüşülüp değiştirilen 
metinlerini Anayasa gereğince Millet Mealisince yeniden görüşülmesi cihetine gitmiyerek süresi 
içinde görüşme yapılmamıştır iddiası dermeyan etmesi üzerine Cumhuriyet Senatosu Başkanlık 
Divanı anlaşmazlığı bir çözüm şekli bulma ümidi ile 4 . 1 . 1966 tarihli toplantısında konunun 
Müşterek Başkanlık Divanında görüşülmesine karar vermiştir. Ve Müşterek Başkanlık Di
vanı toplantısını Millet Meclisinden talebetmiştir. Millet Meclisi Başkanlığı Müşterek Divan 
gündemini tanzim yetkisine sahibolarak konuyu ancak istişari mahiyette görüşmek kaydı ile 
gündeme almıştır. Bu kayıtlı toplantıda 14 Ocak 1966 ayrıca komisyon Başkan, sözcü ve kâtip
lerinin seçilmesi için geçecek zamana da sâri bulunmıyacağını istişari mahiyette karara 
bağlamıştır. Kararın Millet Meclisinin tâyin ve talebi ile istişari karakterde alınması sebe
biyle Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanı 18 Ocak 1966 tarihli toplantısında Divanda daha ön
ce aldığı karar gereğince «Komisyon Başkanlık Divanı seçilmesine kadar geçen sürenin sayıl-
mıyacağım» esas tutan kararını benimsemiş ve Cumhuriyet Senatosu grupları temsilcilerinin işti
raki ile Danışma Kurulu 24 . 2 . 1966 tarihli toplantısında bu görüşü tasrih etmiş, Cumhuriyet 
Senatosu Genel Kurulu aynı günlü Birleşimde Danışma Kurulunun bu kararını kabul etmiş
tir. 

Cumhuriyet Senatosu komisyonlarında ve genel kurullarında uzun ve dikkatli emeklerin 
sonucu olarak değişiklikler yapılan metinler Anayasanın 92 nci maddesindeki mekik sistemi
ne göre Millet Meclisi komisyonlarına, Genel Kuruluna gerekli hallerde iki Meclisten eşit 
sayıda üyeden kurulu Karana komisyonlarda görüşülmesi icabederken Millet Meclisi evvelce 
kabul ettiği metni kanunlaştırması Cumhuriyet Senatosu komisyon ve Genel Kuruldaki değiş-
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tirilmeleri bertaraf etme ve Millet Meclisi Komisyon, Genel Kurul ve Karma komisyonla
rın sarf edecekleri çalışmaları önlemek de Anayasaya aykırıdır. 

Anayasanın maksadı tasarı ve tekliflerin iki Mecliste görüşülmosidir. Süreler, gecikmeleri 
önlome için bir tedbirdir. Tedbir mahiyet ve şümulünü, tesirini ve kullanış şeklini esas 
olarak tesbit eden Anayasa işleyişi ve tatbikattaki ihtiyaçlara cevap vermeyi İçtüzüklere ve ge
leneklere bırakmıştır. 

Cumhuriyet Senatosu Anayasasının ruh ve mânasına uygun ve maksadı içinde olarak İçtü
zük ve Müşterek Başkanlık Divanı kararları çerçevesi içinde meüinleri görüşmüş, karara bağla
mıştır. 

Millet Meclisi Anayasa ile bağdaşamıyrıı ve kurulan meşru gelenekleri tek taraflı olarak 
değiştirerek süre içinde görüşme yapılmamıştır- iddiası ile metinlerin kanunlaştığını iddia et
mektedir. Cumhuriyet Senatosu gelen metinleri varılan mutabakatlara uygun olarak görüşmüş 
ve karara bağlamış bulunuyordu. Bu mutabakatlara uygun olarak süreler hesahedilmiş ve değiş
tirmeler yapılmıştır. 

Millet Meclisi bilâhara bir karar almıştır. Bu karar haklı ve yerinde olsa dahi, önceki 
geleneğe uygun görüşme şeklini ve hukukî durumunu değiştiremez ve ortadan kaldıramaz. 

Anayasanın çift Meclis sistemini temindeki asd maksadına aykırı olan, Anayasanın maksa
dına uygun bir görüşme usulünde geçmiyen bu şekildeki kanunlar Anayasa Mahkemesinde iptal 
dâvası konusu edilebileceği gibi muhatap kimseler tarafından her zaman mahkemelerde Anayasa 
aykırılığı iddia edilecek bir za'fı bünyelerinde taşıyacaklardır. 

Bu şekilde kanunların çıkmasını arzu cCıon ve Anayasanın tasarı ve tekliflerinin belirli bir 
süre içinde behemehal Cumhuriyet Senatosunda görüşülmesini emreden Anayasa maksadının mu
hafazasını ümideden Cumhuriyet Senatosu Başka idil: Divanı durumu Sayın Cumhurbaşkanına say-
gılariyle arz eder. 

(İmza) 
/. Ş. At a sağ un 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 9 . 7 . 1964 

Sayı : 71 - 2210/3105 

MİLLET MECLİSİ. BAŞKANLİĞİNA 

İmar ve İskân Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca Türlüye Büyük Millet Mec
lisine arzı 5 . 6 . 1964 tarihinde karar]aştırılan «Umumi Jlayat-a, Müessir Afatlar dolayısiyle alı
nacak tedbirlerle yapılacak yardımlara dair Kanmıu.a hîızı maddelerinin değiştirilmesi ve bu ka
nuna bâzı maddeler eklenmesi hakkında kanun tasarısı» ite gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
tsmet İnönü 

Başbakan 

M. Meclisi (S. Sayısı : 159 a 2 nei ek) 
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GEREKÇE 

Memleketimiz;, zaman zaman meydana gelen yer sarsıntısı, su baskını, yer kayması, kaya 
düşmesi, yangın ve çığ gibi âfetler dokıyısiylc bir-ok can ve mal kayıplarına uğramaktadır. Bu 
âfetler dolayısiyle doğan zararları karşılamak üzere 1959 yılında yayınlanmış bulunan 7269 sa
yılı «Umumi hayata müessir âfetler dolayısiyle alınacak tedbirlerle yapılacak yardımlara dair 
Kanunun» 4 senelik uygulaması sonunda yardım!M süratle yapılabilmesi ve iyi sonuçlar alına
bilmesi için, bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bâzı maddeler eklenmesi zorunluğu doğmuştur. 

Maddelerin gerekçesinde ayrı ayrı açıklandığı üzere değişiklik genel olarak : 
1. Genel hayata etkiliğin tesbitine dair bir yönetmelik hazırlanması, 
2. Afetzedelerin barmdırdmaları veya başka yerlere iskânlarının daha süratli olabilmesi için 

çeşitli bakanlıklar temsilcilerinden kurulacak komisyonların daraltılması, 

3. Âcil yardım süresinin uzatılması, 
4. Âcil barınma ihtiyacını karşi'lamak üzere İmar ve İskân Bakanlığına portatif baraka yap

tırma veya satmalına veya kira ile bina tutma yetkisinin verilmesi, 

5. Âfetlerle ilgili kadastro işlerine ilişkin uygulama esaslarının Tapu ve Kadastro Genel Mü
dürlüğünün bağlı bulunduğu bakanlıkla - İmar ve İskân Bakanlığınca müştereken bir yönetme
likle tesbit edilmesi, 

C. Kıymet belgelerinin düzenlenmeyi, dağıtımı ve kullanma şeklinin açıklığa kavuşturulması, 
7. Belediye ve köy tüzel kişiliklerine tanınan mülkiyet edinme suretiyle hak sahiplerine temlik 

işinin, II azriney e tanı nm ası, 
8. Âfet bölgesinde fazla yapılan (binaların) daire ihtiyaçlarına, memurlara, halka ve turistik 

ihtiyaçlara tahsisi, 
9. Resmî ve özel ortaklıkların elinde bulunan inşaat malzemesinin teroihan ve öncelikle âfet 

işlerine tahsisi, 
10. Yeni kurulacak köylerin içme suyu ile dere ve sel yataklarının ıslahının ilgili dairelerce 

tercihan ve öncelikle yapılması, 
11. İnşa edilmiş veya edilmekte olan binaların maliyetinin afetzedelerin ödeme güçlerine oranla 

yüksek olması hallerinde borçlanma bedellerinin Bakanlar Kurulu karariyle % 50 ye kadar indi
rilebilmesi esaslarını kapsamaktadır. 

MADDELERİN GEREKÇESİ 

Madde 1. — 72G9 sayılı Kanunun birinci maddeMİ genel hayata etkili âfetlerin türlerini saymak
ta ve genel hayata etkililik kararının Bakanlar Ku/ru'lunea verilıeceğini böllıııtım>clktedi|r. 

Genel hayata etkili âfetin bir tarifi yapılmamış olduğundan, uygulayıcılar arasında farklı görüş
ler meydana gelmektedir. Bu sebeple genel haya! a etkililik unsur ve esaslarının bir yönetmelikle 
tesbiti uygun görülmüştür. 

Madde 2. — Bu madde âfete uğramış veya uğrayabilen bölgelerin teshilinin kimler tarafından 
yapılacağını göstermektedir. Eski madde yangından başka bütün âfet bölgelerinin imar ve İskân, 
Bayındırdık, İçişleri, Millî Eğitim ve Tarım bakanlıkları tarafından tesbit edileceğini âmir bu
lunmakta idi. Uygulamada bu bakanlık temsilcilerinin bir araya gelememesi sebebiyle, bu gibi 
bölgelerin tesbiti ya çok güç ve geç oluyor, ya da gereksiz bir formaliteden ibaret kalıyor. 
Esasen bu tesbit işi tamamen teknik konulara aidolup, Bayındırlık Bakanlığı ile İmar ve İskân 
Bakanlığı görevleri arasında bulunmaktadır. Mülkiye âmirlerinin mmtakasmdaki âfet sahalarından 
haberdar olmalarını ve yakmdan ilgilenmelerini sağlamak bakımından İçişleri Bakanlığı da her 
türlü âfet sahasının tesbitine iştirak ettirilmiştir. Bu sebeple su baskınına uğrıyan ve uğrayabile
cek yerlerin yalnız Bayındırlık ve İçişleri bakanlıklarınca, diğer âfetlere uğrıyan veya uğrıyabi-
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leeek yerlerin ise, ilga ve ihtisas bakımından İmar ve lokân ve İçişleri bakanlıklarınca tesbiti, yan
ıma uğrayabilecek bölgelerin de eski maddede ol duğu gibi mahallî belediye ve ihtiyar meclislerine 
tesbiti uygun görülmüştür. 

Madde 3. — Bu madde âfet bölgelerinde yapıla cak yapıların fabi olacağı fennî şartları göster
mektedir. Eski madde, bütün âfet türleri için bir tek yönetmelıik düzenlenmesini âmir bulunmakta 
idi. Âfetlerin çeşitli ve tâbi olacağı şartların değişik olması göz önüne alınarak, yer sarsıntıyı 
için bir yönetmelik yapılması, diğer âfetler için do raporlar düzenlenmesi öngörülmüştür. Bu 
yönetmelıik ve rapor esaslarının uygulanmasının, belediye teşkilâtı olan yerlerde belediyelerce, ol-
mıyan yerlerde ise bölge içinde ve çeşitli dairelerde bulunan teknik elemanlara görev vermek sure
tiyle, mülkiye amirlerince sağlanması kabul olunmuştur. 

Madde 4. — 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu gereğince âo-il kurtarma ve yardım programla
rının yapılması ve uygulanması Sivil Savunma Teşkilâtı bulunan yerlerde, bu teşkilâta verilmiştir. 
Bu bakımdan madde ona göre yeniden düzenlenmiş bulunmaktadır. 

Madde 6. — İaşe ve tedavinin eski maddede no kadar devam edeceği gösterilmediğinden, tatbi
katta tereddütler hâsıl oluyordu. Bu sebeple, iaşe ve tedavinin âfetin bittiği tarihten itibaren «15» 
gün daha devam etmeyi uygun görülmüştür. 

Madde 13. —-Bu madde âfeti mütaakıp tesbit işlerimin kimler tarafından ne şekilde yapılacağı, 
tamir olunacak veya yıkılacak binaların tâbi olduğu usul ve işlemleri göstermektedir. 

Su baskımı kaya düşmesi, yer kayması ve çığ gibi âfetlere uğrıyan yerlerde bu âfetlere karşı 
alınacak tedbirler, topluluğun başka yere taşınmasından daha az masraflı ise, Fondan harcama 
yapılmak suretiyle gerekli tedbirlerin alınabilmesi ve âfeti mütaakıp inşaat bitinceye kadar 
aradan uzun zaman geçmesi dolayısiyle imar ve İskân Bakanlığınca kiralık bina tutulması veya 
portatif barakalar satmalınması ve üç ay kira bedeli alınmaması esasları da bu maddeye eklen-
mıiştir. 

Madde 14. — Âfet bölgeleri içinde ikamet etmek ve yeni bina yapmak altıncı maddedeki fen 
kurullarınca tehlikeli görülen yerler, sınırları krokide gösterilmek suretıiyle yasaklanmış âfet böl
gesi olarak ilân edileceği ve tehldkenin giderilmesi nisbetinde sınırların daraltılabileceği esası ka
bul edilmiştir. 

Madde 15. —• Eski maddedeki imar plânları bulunmıyan yerlerin (imar plânlarının bir yıl için
de yapılacağı hükmünün realite ile bağdaşamadığı denenmiş olduğundan, bu kayıt, «kısa zamanda 
bitirilmesi» şeklinde düzenlenmiştir. 

Madde 16. — Eski maddede: Âfete uğramış bir topluluğun bir yerden başka bir yere taşınma
sında maddede yazılı bakanlıkların müşterek tetkiki ile iskân mahalli tesbit edildikten sonra Ba
kanlar Kurulu karariyle nakli yapılıyordu. 

Uygulamada aynı belediye ve köy sınırı dâhilinde yapılacak nakillerde durum yalnız İmar ve İs
kân Bakanlığınca tetkik edilmekte, sınır dışına yapılan nakillerde ise maddede adı geçen bakan
lıkların mütehassıo elemanları tarafından taşmmn, yerinin tetkik ve tesbiti yapılmaktadır. Bu göz 
önüne alınarak maddeye açıklık vermek ve işlerin süratini sağlamak bakımından madde yazılı şe
kilde düzenlenmiştir. 

Keza âfete uğrıyan ailelerin maddi durumları sarsılmış olacağından nakil masrafı olarak aile 
basma ilçe sınırları içindeki yer değiştirmelerde 1 000 Tl. ilçe sınırları dışındaki yerleştirmelerde 
2 bin lirayı geçmemek üzere borçlanma suretiyle yardım yapılması esası uygun görülmüştür. 

Madde 17. — Eski maddede âfet bölgelerinde hasara uğrıyan taşınmaz mallar üzerinde yapılan 
binaların tahsis şekli için köy ve belediye tüzel kişiliklerine yetki tanınmıştı. Tatbikatta karşıla
şılan güçlükler sebebiyle, imar ve istikâmet plân1 arına göre parselleyip Hazine adına tescilden son
ra hak sahiplerine dağıtma yetkisi İmar ve İskân Bakanlığına verilmiştir. 

Ancak âfete uğrıyanlar veya uğraması muhtemel olanlar aynı köy ve belediye sınırları, içine 
taşındıkları takdirde, arsalarından faydalanmaları mümkün görüldüğünden, yalnız sağlam bina-
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larına kıymet belgesi verilmesi ve bu sınırlar dışına nakledildikleri takdirde de arsalarına ve sağ
lam binalarına kıymet belgesi verilmesi esası kabul edilmiştir. 

Madde 18. — Eski madde âfet sahaları ve bölgelerinde bina yaptırılacak yerlerin kadastrosu; 
ilânların yapılmasına ve kadastro komisyonlarının kurulmasına lüzum kalmaksızın tasarruf tet
kikleri mahallî kadastro müdürü veya tapu müdürü tarafından yapılmak suretiyle 2613 sayılı Ka
nun uyarınca ve tercihan Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünce yaptırılacağını âmirdir. 

Afetzedelerin her türlü ihtiyaç ve barınma görevini üzerine almış bulunan İmar ve İskân 
Bakanlığının süratle yapacağı konutlarla ilgili kadastro işlerinde sürati sağlamak bakımından 
seyirci kalması, takip ve kontrolünü yapamaması, borçlandırma ve inşaat işlerini geciktirmektedir. 
Âfet olayının önemi dikkate alınarak kanunun 18 nci maddesini kapsıyan uygulama esaslarının 
İmar ve İskân Bakanlığı ile Tapu ve Kaidastro Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Bakanlık 
arasında müştereken tesbit edilerek bir yönetmelikle belirtümesi uygun görülmüştür. 

.Madde 19. — Eski kanunda kıymet takdiri için kurulmakta olan komisyonlarda köy ve şehirler
de mülk sahiplerinden birer kişide katılmakta, u /gulamada hakiki değerleri ve durumu bilen bir 
elemanın yokluğu, komisyon takdirlerinin günün ölçülerine sığmıyacak miktarlara ulaşmasına se-
kebolmaktaydı. Bu bakımdan komisyonlara mülk sahibi yerine mahallin durumunu yakînen izliyen 
Maliye veya Tapudan bir elemanın katılması daha uygun görülmüş ve madde ona göre değiştirilmiş
tir. 

Madde 21. — Bu madde ile âfet bölgelerinden yalnız köylerde sağlanabilen arazi işlemlerinin 
kasaba ve şehirlerde de uygulanması ahenkleştiril mek istenilmiştir. 

Madde 22, 23. — Maddelerle yasaklanmış âfet bölgelerinde afetzedelerin terk ettiği taşınmaz 
mallara kıymet takdiri, kıymet belgelerinin düze ilenmesi, bu belgelerin dağıtma ve kullanma 
şekli hükme bağlandığı gibi eski maddelerdeki belediye ve köy tüzel kişüiğine tanınan mülkiyet 
iktisabı ve hak sahiplerine devir ve temlik işlerinde birtakım güçlüklerle karşılaşıldığından bu ik
tisap hakkı ve sahiplerine temliki doğrudan doğruya Hazineye tanınmış, bu suretle yapılacak iş
lemlerin hızla yürütülmesi sağlanmıştır. 

Madde 27. — Maliyet bedelinin hesabında (yol, su, elektrik, kanalizasyon) un dâhil eddlmiyeceği 
ve borçlanmanın bu esasa göre yapılacağı yeni maddede açıkza hükme bağlanmıştır. 

Madde 28, 29, 30. ncu maddelerle kamulaştırma va tabi arazi içindeki bina sahiplerinin yazılı 
müracaat ve taahhütname vermesi halinde kendilerine ev yapılacağı, iştirak veya müşterek mül
kiyet halindeki hisse sahiplerine ayrı ayrı ev yapılması hakkı kabul edilmiştir. 

Madde 31. — Âfeti mütaakıp hak sahiplerine verilmek üzere mevzuat dâhilinde yaptırılan bi
nalardan, çeçötli sebeplerle elde kalanlarının eoki maddede, hasar görmüş dar gelirli halka ve 
memurlara kiralanmak şartiyle maliyet bedeli üzerinden mahallî belediyelere devri kabul edilmişti. 

Köyler için bir hüküm bulunmaması ve maddenrn işler bir duruma gelmesi düşüncesiyle, binalar 
tahsis edilmeden önce o yerde tekrar âfet vukua gelmiş ise elde kalan binaların açıkta kalan afet
zedelere tercihan tahsisi, böyle bir hal vâki olma lığı takdirde: Genel bütçeye dâhil dairelerin 
ihtiyacını karşılamak üzere Maliyeye devri, ihtivaç olmaması halinde, kirada oturan memurlara, 
halka, kamu hizmetlerine, turistik gayelere kiralanmak üzere maliyet bedeli üzerinden borçlandır
mak suretiyle belediyelere ve köy tüzel kişilikle "ine 'devri, bu da mümkün olmaldığı takdirde genel 
hükümlere göre idare ve tasfiye edilmek ve elde edilen gelir Fona irat kaydedümek üzere Maliye 
Bakanlığına devri uygun görülmüştür. 

Madde 33. — Bu maddenin (E) fıkrasına yapılan ekleme ile Fona yeni bir gelir kaynağı dü
şünülmüştür. 

Kızılay'a yurt dışında yapılacak yardım hakkında Kızılhaç derneklerinin çağrısı üzerine yapı
lan aynî ve nakdî bağışlar, anlaşmalar gereğince Kızılay'den başka bir yere verilemiyeceğinden 
istisna kabul edilmiştir. 
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Madde 36. — Âfet bölgelerinde yeniden inşa edilecek yapı, yol, kanalizasyon tesisleri için hari

ta ve imar plânı gibi imar işleri Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile Fon dan ayrılacak 
para ile yapılması kabul edilerek, tatbikatta kolaylık temin edilmiş ve maddeye açıklık verilmiş
ti:.1. 

Madde 39. — Âfetlerle ilgili uygulamalarda, yeteri kadar tahsisat bulunmamakta, Fona yatı
rılacak hisselerin bir aylık müddetle dahi ertelenmesi, malî kaynakların zayıflamasına scbcbolmak-
tadır. Tahsisatın zamanında yapılmasını sağlamak amacı ile düzenlenen yeni madde ile ertelemeye 
ait fıkra kaldırılmış ve bu arada gecikme cezasının uyulanmaymda mazeret takdirini kapsıyan 
hüküm de değiştirilmiştir. 

Madde 40. — Eski maddede borçlanma bedelleri meskenlere hasredilmiş ve 20 yılda eşit tak
sitlerle tahsili kabul edilmiştir idi. 

Değişik madde ile borçlanmalar dükkân, dükkanlı ev, otel, fırın ibi ticari yapılara da teşmil-
edilmiş ve meskenler için 20 yıllık süre 25 yıla çıkarılmak suretiyle ödeme kolaylığı sağlanmıştır. 
Ayrıca âfetten hayar gören binalar için borçlanma ile yardım yapılacağı, yine hasara uğrıyan tapu
suz binalar için kefalet veya tapulu başka bir malının ipotek edilmesi suretiyle borçlandırılarak 
yardım yapılacağı bu maddede yer almıştır. 

Madde 42. — Eski kanunda mevcudolup muaf i yetlere, belediye ruhsat ve harcından da muaf tu
tulması ilâve ve kabul olunmuştur. 

Madde 43. — Eski kanunun 6 ve 8 nci maddelerindeki mükelleflere tanınmış hakların işin kap
samı göz önüne alınarak 4 ncü ve 9 ncu maddelerdeki vazifeli ve mükelleflere de uygulanması ön
görülmüş ve madde ona göre değiştirilmiştir. 

Geçici madde 6. — Kanunun yayımı tarihinden önce yapılan binalar için Emlâk Kredi Bakasm-
ca verilen borç paraların faizleri: Kanunun yayımı tarihinden itibaren Fondan karşılanacağı ve 
Fondan karşılanan bu faizlerin, banka ve sigorta işlemleri vergisinden muaf olacağı kabul olun 
muştur. 

Geçici madde 7. — Borç ve taksitlerin ödenme ;i için eski maddede verilen bir aylık sürenin kısa 
olması f^bebiyle 6 aya çıkarılmıştır. Böylece köylünün bir mahsûl dönemini idrak etmesi düşünül
müştür. 

Ek madde 1. — Bu kanuna göre yapılacak binaların süratle tamamlanması liçin resmî ve özel 
ortaklıkların elinde bulunan inşaat malzemesinin Bakanlığın talebi üzerine tercihan verilmesi hük
mü kabul edilmiştir. 

Ek madde 2. — Âfet sebebiyle yeniden kurulan köy ve meskûn yerlere içme suyu getirilmesi 
tehlikeli dere ve sel yataklarının düzeltilmesi, İmar ve İskân Bakanlığının isteği üzerine Bayın
dırlık Bakanlığınca tercihan ve öncelikle yapılması hükmü kabul olunmuştur. 

Ek madde 3. — Âfete uğrıyanların Hazine ve diğer kurumlara olan borçları Bakanlığın tale
biyle erteleneceği uygun görülmüştür. Çünkü, böyle bir duruma düşen vatandaşların ödeme güç
leri de zayıflamış olacaktır. 

Ek madde 4. — Bu kanunun yayımı tarihine k adar gerek özel kanunlarla gerekse bn kanun 
hükümlerine göre yapılmış ve yapılacak binaların borçlandırma bedelleri, ilgililerin geçim durum
ları göz önüne alınarak İmar ve İskân Bakanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulunun karariyle ma
liyet bedelinin yarısına kadar indirileceği uygun görülmüştür. 
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Geçici Komisyon raporu 

Millet Meclisi 
Geçici Komisyonu 5 . .'J . 1968 
Esas No. : 1/231 

Karar No. : 3 

Yüksek Başkanlığa 

Anayasanın 9'3 ncü maddesi gereğince Cumhurhaşkanınca bir daha görüşülmek üzere 'T. B. M. 
Meclisine geri 'gönderilen Umumi hayata müessir âfetler doılayısiyle alınacak tedbirlerle yapılacak 
yardımlara dair 15 . 5 . 1959 gün ve 7269 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkındaki kanun tasarısını görüşmek üzere Genel Kurulun 
20 . 11 . 1967 tarihli toplantısında kurulması kabul edilen Go-çici Komisyonumuzda, metin ilgili 
bakanlık temsilcilerinin de iştirakiyle tetkik ve müzakere edildi. 

Cumhurbaşkanınca geri gönderilen metnin 1 n i maddesi komisyonumuzca uygun 'mütalâa olu
narak aynen kaıbul edilmiştir. 

'Genel hükümleri ihtiva ed^n 1 nci maddenin birinci fıkrası aynen knibr.il edilmiş, ikinci fıkrada, 
âfetlerin genel hayata etkili olup olmadığına ilişkin esasların bir yönetmenlikle tcs'bit olunacağı 
öngörüldüğü cihetle, hu hususta, ayrıca Bakanlar Kurulunca karar almaya lüzum kalmamaktadır. 
Zira, Bakanlar Kurulunun vereceği karar, yönetmelikte helirtilen esasların teyidinden ibaret ola
caktır. 

Zaman kaybına meydan vermemek ve âfetle ilgili çalışmalara 'biran evvel 'bağlıyabilmek 'bakı
mından, genel hayata etkililik kararının î'mar ve İskân Bakanlığınca alınması yerinde olacağı ka
naatiyle düzeltilmiş, üçüncü fıkrada redaksiyon yapılmış ve madde yapılan bu değişikliklerle ka
bul edilmiştir. 

Cumhurbaşkanınca 'geri gönderilen metnin 2 n ü maddesi komisyonumuzca uygun mütalâa olu
narak aynen kafimi edilmiştir. 

Âfetlere ilişkin teknik hizmetler ve uygulamalar İmar ve İskân Bakanlığınca yürütülmekte ve 
kontrol edilmektedir. Bakanlık içinde hizmet dal.'arın a uygun olarak gerekli kuruluşlar meydana 
getirilmiş ve ihtisas ünitelerine yer verilmiştir. Bu 'kuruluşlar ve üniteler devamlı gelişme halin
dedir. Gereken hallerde idari, teknik ve diğer koıularda ilgili kurumlarila işbirliği de yapılmakta
dır. Bu sebeple maddede öngörülen yönetmeliğin, Bayındırlık Bakanlığının mütalâası da alınarak 
İmar ve İskân Bakanlığınca hazırlanması daha uy,;;run olacaktır. 

Metinde, yönetmelik esaslarına uyulmadan in.ja-olunan yapıların 13 ncü maddede 'belirtilen usul 
dairesinde yıktı rılacağı öngörülmüştür. 13 ncü madde, âfet gören yerlerde yapılacak hasar tevhit
leri ve diğer tedbirlerle ilgilidir. Faı'kılı durumla -a ç^'h'^ çeşitli yıkma usulleri vardır. Uygul.amada 
düzensizliklere ve tereddüte meydan vermemek b damından, yıkmanın ve hatayı gidermenin esas
ları, 13 ncü maddeye atıf yapılmadan, aynı maddede düzenlenmiştir, 

Yönetmeliğin hazırlayıcısı ve âfet hizmetlerinin yürütücüsü bulunan İmar ve İskân Bakanlığının, 
yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin tedbirleri ve çalışmaları izlemesi, kontrol etmesi ve denetle
mesi 'gayet tabiî olduğundan, !bu hususa, da metinde sarahat verilmiştir. 

öte yandan, ikinci fıkraya, «Mücavir sahalar» deyimi ilâve olunarak, yönetmelik e.j.:ıs!annın hu 
sahalardaki uygulama görevi de 'belediyelere verilmiştir. 

Yukarda arz edilen hususlar ışığında metnin 3 ncü maddesi yeniden tedvin edilmiştir. 
Cumhurbaşkanınca, geri gönderilen metnin 4 ncü maddesi komisyonumuzca uygun mütalâa olu

narak aynen kolbul edilmiştir. 
Mülkiye âmirlerine verilen olağanüstü yetkileri gösteren metnin 6 ncı madde,--!, ilk ve âf-il yar 

dım çalışmalarına başiıya'bilmek ve hu konularda gereikli tedbirleri alrlbilmek için. âfetin genel ha
yata etkili builunduğunnn tesbitini beklemeye liumm yoktur. Bu sebeple, maddenin giriş kısmın
daki «Genel hayata etkili» deyiminin çıkarılması gerekli görülmektedir. 
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Mülkiye amirliğinin, tedavi, kurtarma, yedirme, giydirme ve 'barındırma gibi işlerle, bu gibi 

işlerin 'gerektirdiği satmalmalardaki yetkileri maddede yanılış anlamalara yol açacak şekilde ifade 
edildiğinden, bu hususa da sarahat verilmiş ve mülkiye âmirlerinin yetkileri arasına kiralama işi de 
ilâve olunmuştur. 

Mül'kiye âmirlerinin, -çeşitli konulardaki yetki sürelerinin farklı oluşu uygulamalarda karışıklı
ğa yol aça/bileceğinden ve yetki sürelerinin kısa oluşu hizmetlerin yerine getirilmemesi sonucunu 
doğurabileceğinden, bütün işlerde bu sürenin 15 gün olması ve 'gerektiğinde imar ve iskân Bakan
lığının takdiri ile uzatılması uygun görülmüştür. 

Çeşitli âfetlerden edinilen tecrübeler de dikkate alınarak, afetzedelere, âcil yardımlar meyanın-
da na'kdî ödemeler yapılması da yerinde mütalâa olunmuştur. 

Âcil yardımlara ve tedbirlere ilişkin harcamaların borçlandırmaya talbi olmadığı madde met
ninde de teyidolunmuş -ve yapılan Ibu değişiklikle madde kabul edilmiştir. 

Âfet bölgelerinde yapılacak teknik işleri gösteren metnin 13 ncü maddesi, âfetin meydana gel
mesinden sonra, yapılacak çalışmalar mey anında hasar tevhitlerinin önemli bir yeri bulunmaktadır. 
inşaat yardımlarıma biran evvel başlıyabilmek 'bakımından hasar tespitlerinin hemen yapılması 'ge
rekmektedir. 

Hasar tesbit 'heyetlerinin münhasıran 'maddede belirtilen kurumlar personelinden teşkili oldukça 
zor olmakta ve dolayıslyle hizmetler aksamaktadır. ! 

tBu sebeple, çalışmaların daha süratli yürütülmesini sağlanmak üzere, heyetlerin kaideten imar 
ve İskân IBakanlığı teknik elemanlarından teşkili ve gereken hallerde diğer bakanlık, kurum ve 
mahallî idareler, personelinin de çalışmalara katılmaları uygun görülmektedir. 

'öte yandan, hasar tesbiti raporlarının, bilgi için de olsa Bayındırlık Bakanlığına gönderil
mesinde bir fayda görülmemektedir. 

Maddenin (d) bendi, son Doğu ve (Adapazarı depreminin ortaya koyduğu gerçeklerin ve tec
rübelerin ışığı altında biraz daha şümullendiriliniştir. Bu meyanda, geçici iskân tedbirlerini ken
dileri almak istiyenler nakdî yardım yapılması, barınaklardaki oturma süresinin İmar ve iskân 
Bakanlığınca tesbiti, geçici iskân çalışmalarına ilişkin harcamaların borçlandırmaya tabi tutul-
mıyaeağı öngörülmüş ve yapılan bu değişiklikle madde kabul edilmiştir. 

Cumhurbaşkanınca geri gönderilen metnin 14 ncü maddesinin 1 nci fıkrası komisyonumuzca 
da aynen kabul edilmiş, 2 nci fıkrası: Uygulamada, tehlikeli bölgede kalan yapıların tasfiye
sinde güçlüklerle karşılaşılmaktadır. Maddedeki «yapılmış» deyimi yerine «mevcut» deyimi ko
narak, yıkılması gereken binalar daha açık ola:ak belirtilmiş ve yıkma masraflarının yıkıntı 
bedelinden; yetmemesi halinde ise âfetler fonundan karşılanacağı derpiş olunmuş ve yapılan bu 
değişiklikle mdade kabul edilmiştir. 

'Cumhurbaşkanınca geri gönderilen metnin 15 nci maddesi komisyonumuzca uygun mütalâa 
edilerek aynen kabul edilmiştir. 

Âfet bölgelerindeki bir topluluğun kaldırılarak başka yerlere taşınması hususlarını derpiş 
eden metnin 16 nci maddesi, afetzedelerin taşınma masraflarına ilişkin kısmı, uygulamada dü
zensizliğe ve borçlandırmada karşılığa yol açabilecek nitelikte görüldüğünden yeniden düzen
lenmiş ve afetzedelere taşınma için para verilmesi il sınırları dışındaki yerleşme yerlerine gidil
mesi haline inhisar ettirilmiştir. 

Öte yandan bu paranın borç olarak değil, de, fandan hibe şeklinde karşılanması uygun müta
lâa olunmuş ve yapılan bu değişiklikle madde kabul edilmiştir. 

Kıymet takdiri, parselleme ve dağıtma işlerini tanzim eden metnin 17 nci maddesi, âfet hiz
metlerine tahsis olunan taşınmaz malların, bilâhara afetzedelere tevzii yapılmak üzere, geçici 
olarak, Hazine adına tescili gerekmektedir. Birçok tapu daireleri, tescilden önce, vergi belgele
rinin ibrazını istemekte olduklarından hizmetler aksamaktadır, ö te yandan, Âfetler Kanununun 
43 ncü maddesinde, tescil işleminin vergi, hare ve resimden muaf olduğu belirtilmiştir. Bu hük-
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mim de ışığı altında, maddeye, tescil sırasında vergi kıymet ve vukuat belgeleri aranmıyacağı 
konusunda bir ilâve yapılması faydalı görülmüş'ür. 

Maddenin son kısımlarında yer alan yasaklan niş âfet bölgelerindeki taşınmaz mallara kıymet 
belgesi verilmesiyle ilgili (a) ve (b) bemdleri me/inden çıkarılmıştır. 

Esasen, mer'i âfetler mevzuatında da böyle bir hüküm yer almamaktadır. Yasaklanmış böl
gelerdeki taşınmaz mallara (bina ve arsası) kıymet belgesi verilmesi âfetler fonuna çok büyük 
külfetler yükliyecek ve dolayısiyle asli hizmetler aksıyacaktır. Öte yandan, taşınmaz mal sahiple
rine, yenidetn yerleşecekleri yerlerde arsa tahsis olunacağı ve inşaat yardımı yapılacağı ıçm, mağ
duriyetleri telâfi edilmiş olacaktır. Yakın meşalelerde yerleştirilenler ise, terk ettikleri yerler
deki arsalarını, gerektiğinde, tarım işlerinde kıy.netlcındircbilceeklerdir. Madde yapılan bu deği
şiklikle kabul edilmiştir. 

Cumhurbaşkanınca geri gönderilen metnin 18 nci maddesinde, kadastro tcsbitlerinin ilânı ile 
ilgili fıkra madde metninden çıkarılmıştır. Maddede «anlaşmazlıklar malıa1!! mahkemelerce hal-
loluınur.» fıkrası yer aldığından, ayrıca ilân yokuna giderek, 3 günlük bir süreyi boşa harca
mak ve dolayısiyle kadastro postalarımı âtıl tutmak yerinde görülmemiş, esasen mer'i kanım mad
desinde de ilân keyfiyeti yer almış değildir. Bu bakımdan madde değiştirilerek kabul edilmiştir. 

Cumhurbaşkanınca geri gönderilen metnin 19, 21 ve 22 nci maddeleri komisyonumuzca uygun 
mütalâa edilerek aynen kabul edilmiştir. 

Cumhurbaşkanınca geri gönderilen metnin 23 ncü maddesi, âfet hizmetlerine tahsis olunan ta
şınmaz mallar, ya sahiplerine kıymet belgesi ve İlmek suretiyle, ya da çeşitli yollarla kamu ku
rumlarından ve özel kişilerden sağlanır. Bu taşınmaz inallar parsellere ayrıldıktan sonra her 
parselin bedelini bulmak gerekmektedir. 

Maddede, arsa bedellerinin mahallî komisyonlarca tesbit edileceği öngörülmüştür. Mahallî ko
misyonlar taşınmaz malların maliyet bedelini bilenıiyecekleri için kıymet takdirinde hataya dü
şebileceklerdir. 

'Mevkilerine ve özelliklerine göre, arsa bedel-eri arasında uygunluğu ve bedellerin tüm mali
yetle dengeli olmasını sağlamak üzere, kıymet takdiri yetkisinin İmar ve İskân Bakanlığında 
bırakılması yerinde olacağı kanaatiyle madde yapılan bu değişiklikle kabul edilmiştir. 

Cumhurbaşkanınca geri gönderilen metnin 27 inci maddesi, komisyonumuzca da uygun müta
lâa edilerek aynen kabul edilmiştir. 

Cumhurbaşkanınca geri gönderilen metnin 28 nci maddesinin giriş kısmındaki «Bina yaptı
rılmasını» deyimi, münhasıran emanet ve ihale yoluyla yapılan toplu inşaatları ifade etmekte; 
evini yapana yardım usulünü kpasamamaktadır. Uygulamada bu usulün önemli bir yeri bulun
duğundan, yukarda belirtilen deyim «İnşaat kredisi verilmesini ya da bina yaptırılmasını isti-
yenlcr» şeklinde şümullcndirilmiştir. 

Öte yandan, üçüncü fıkradaki «... emanet usulüyle yapılacak inşaatlarda inşaata başlandıktan 
sonra...» deyimi «emanet usulü ile yapılacak in,aatlarda emanet kararının alınmasından sonra» 
şekline sokulmuştur. Böylelikle kararın alınması ile inşaata başlama süresi arasında ' yapılacak 
masrafların afetzedeye yükletilmesi ve tazmin et irilmesi önlenmiş olmaktadır. 

Yukarda arz edilen hususların ışığı altında madde değiştirilerek kabul edilmiştir. 

Cumhurbaşkanınca geri gönderilen metnin 29 ncu maddesinin 1 nci fıkrasında yapılan deği
şiklik ailelerin (hak sahibi) olmak sıfatına bağlanmış olmasıdır. Bu suretle fıkraya sarahat ve
rilmiştir. 

2 nci fıkra ise hak sahibi ebeveyn yanında oturan evli kişilere aittir. Doğu depreminde bu 
gibi vakıalar karşısında kalınmıştır. Yaşlı baba, dul ana, evli oğul, kız ve diğer akrabalar gibi 
çeşitli haller nazara alınarak buna ait ölçülerin kanun maddesi içinde yer alması imkânı görül
memiş ve her türlü ihtimali ve buna ait imkânları mütalâa ve tesbit eden bir yönetmelikle ge
rekli ölçülerin vaz'ı uygun telâkki edilmiştir. Üçüncü fıkra ise kredi ve bina tahsisine imkân ol-
mıyam şartları tesbit eden fıkradır. 
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Evimi yapana yardım metodu uygulamasında olduğu gibi, işyerleri için yapılacak yardım ora

nınım belirtilmesi de yerinde görülmemiş ve metindeki % 75 oranı kaldırılmıştır. Mahallî şartla
ra göre yardım miktarını İmar ve İskam Bakanlığı tesbit etmelidir, mahallî gücü iyi olmıyan 
belediyelerim de, metinde belirtilen esaslara göre yardım .görmeleri uygun mütalâa olunmuştur. 

Yukarda arz edilen gerekçelere binaen madde yeniden tedvin edilmiş ve bu değişiklikle kabul 
edilmiştir. 

Cumhurbaşkanınca geri gönderil on metnim 30 ncu maddesi komisyonumuzca uygum mütalâa 
edilerek aynen kabul edilmiştir. 

Cumhurbaşkanınca geri gönderilen metnin 31 nci maddesinin (e) bendine yapılan ilâve ile, ar
tan konutlardan, Gecekondu Kanunu hükümlerine göre hak sahibi sayılan ailelerin de yararlandı
rılmaları imkân dâhiline sokulmaları yapılan değişiklikle temin edilmiştir. Maddenin (c) ve (d) 
bendlerinde yer alan hükümler ise (d) ve (e) bendlerine kaydırılmış ve bu şekliyle madde kabul edil
miştir. 

Cumhurbaşkanınca geri gönderilen metnin 33 ncü maddesinde, âfet hizmetlerinin iyi bir düzen 
içinde yürütülmesi, işlerin gecikmeden tamamlanabilmesi bütçe imkânları ile sıkı sıkıya ilgilidir. 
Çeşitli kaynaklardan her yıl âfet fonundan toplanan para miktarı yetedi bulunmamaktadır. Bu se
beple, işlerin tümü ele alınamamakta, ya da zamanında bitirilcmemcktedir. 

Fonun imkânlarını nisbeten artırmak bakımından (e) bendinde belirtilen safi kâr deyimi blânço 
kârı şekline sokulmuştur. Yanlış uygulama ve anlamlara meydan vermemek için, kâr deyimine sa
rahat verilmiştir. 

öte yandan, umumi hükümlerde boşluk olduğundan, âfetler fonuna ilişkin kıymetlerin muha
fazasına iştirak edenlere kasa tazminatı ödenememektedir. Maddenin son kısmına yapılan ilâve 
ile bu imkân sağlanmak istenmiştir. Ortalama olarak yılda 50 milyon liraya ulaşan fon harcama 
işlemlerini yürüten ilgili personele, emsalleri gibi kasa tazminatı verilmesi hakkaniyete uygun düze
ceği itibariyle, madde değiştirilerek kabul edilmiştir. 

Cumhurbaşkanınca geri gönderilen metnin 3u nci maddesine açıklık vermek amaeiyle âfetler 
fonundan para harcanmasını gerektiren başlıca konular gruplar halinde bir araya getirilmiş ve bu 
arada madde metninde yer almıyan bâzı mücbir harcama konuları da metne dâhil edilmiştir. Esasen, 
âfet hizmetlerinin ve âfetler mevzuatının ruhuna uygun olarak, uygulamada maddeye ilâve olunan 
işler için de harcama yapılagelmektedir. 

öte yandan, maddede sayılan işler için para ayırma yetkisinin Bakanlar Kurulundan alınarak 
İmar ve İskân Bakanlığına verilmesinin daha uygun ouuağı düşünülmektedir. Bu konuda Bakan
lar Kurulundan karar çıkarmak zaman kaybına ve işlerin gecikmesine yol açtığı gibi, bir formali
teden de öteye gidememektedir. Zira para harcamayı gerektiren bütün projeler ve hizmet dalları, 
önceden en ince teferruatına kadar incelenip, p l n ve programlara ibağlanünaıkiıa ve böylece ayrılacak 
paraların hesabında teknik esaslar ön plânda tutulmaktadır. 

Bu sebeple, para ayrılması konusundaki yetkinin îmar ve İskân Bakanlığına verilmesinde de hor 
hangi 'bir sakınca bulunmaması itibariyle de mailde değiştirilerek kabul edilmiştir. 

Cumhurbaşkanınca geri gönderilen metnin 39 ncu maddesi, Komisyonumuzca da uygun mütalâa 
edilerek aynen kabul edilmiştir. 

Cumhurbaşkanınca geri gönderilen metnin 40 neı maddesinin ikinci fırkası ile 23 mü maddeci
nin »on fıkrası tescilin kimin tarafından yapılacağı yönünden çelişme halinde bulunduğundan ve 
matlubolan husus 23 ncü maddede yer aldığından, ikinci fıkradaki tescil deyimi kaldırılarak fıkra 
yeniden düzenlenmiştir. 

Bâzı özel Âfetler Kanununda sarahat bulunmadığından, yardım konusu binaların üçüncü şahıs
lara devredilmesi halinde borç muaccel kılmamamaktadır. Bunu sağlamak ür;ere, sekizinci para
grafta gerekli ilâve yapılmış bulunmaktadır. Böylelikle uygulamada birlik ve beraberlik yerine ge
tirilmiş olacaktır. 
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ütc yandan 5 nci fıkraya bir ilâve yapılarak borçlandırma süresi asgari 20 yılla sınırlandırılmış

tır. 
Maddenin son kısınma yapılan ilâve ile, yardım konusu binanın inşası sırasında veya bitiminden 

itibaren bir yıl içimle ikinci bir âfetle zarar görme ;i halinde, zarar oranında borçtan indirim yapıla
cağı ve afetzedeye1 yeniden inşaat yardımı verilebileceği öngörülmüştür. Böylelikle yarıda kalan ve 
zarar gören binanın tamamlanması ve onarılması sağlanmış olacağı gibi afetzedenin fazla borç altı
na girmesi de önlenmiş olacaktır. 

Cumhurbaşkanınca geri gönderilen metnin 42 nci maddesine son fıkra olarak, «Tapu işlemleri 
sırasında 27 . 7 . 19G7 gün ve î;30 sayılı Kanunun tasarruf tevdiatı ile ilgili hükümleri uygulan
maz.» ibaresi eklenmiştir. Âfet hizmetlerinin amacı, âfete ağrıyanların ve açıkta kalanların acı
larını dindirmek, yaralarını sarmak ve onları yeni konutlara kavuşturmaktır. Diğer bir ifadeyle, 
âfet hizmetinde sosyal amaç en plândadır. 

Yardım konusu bina ve arsaların tescili gerçek anlamda bir satışın ifadesi değildir. İpotekten 
maksat yapılan yardımın teminat altına alınmasıdır. Tescil srıasında afetzede, idareye peşin para 
ödememekte borcunu taksitler halinde ve uygun bir süre içinde ödemektedir. 

Normal bir satış söz konusu olmadığına göre, tescil sırasında, taşınmaz malın kıymeti üzerinden, 
tasarruf bonosu tevdiatı yapılmamak gerekmektedir, ütc yandan tasarruf bonosu bedeli ödemek 
afetzedenin maddi gücüyle kabili telif değildir. 

Arz edilen geıckçcye binaen yukarıdaki hususların ilâvesi uygun görülmüş ve bu şekliyle madde 
kabul edilmiştir. 

Cumhurbaşkanınca geri gönderilen metnin 43 n üt maddesi, son Doğu depreminin ortaya koydu
ğu gerçeklerden ve tecrübelerden de ilham alınarak, maddenin tomruk ve kereste tahsisi ile ilgili 
(e), ithalâtla ilgili (d) bencilerine açıklık verilmiştir. Bu cümleden olarak : 

Geçici iskân işleri de dâhil, Bakanlığa âfet hizmetleri için orman emvali stoku yapabilme ve ke
reste fabrikalarından da tahsis yaptırabilme imkânı verilmektedir. 

Yine dış memleketlerden ithal edilecek araç, gereç ve malzemenin ithalâtında kota şartına bağlı 
kalınmıyacağı, ithalâtın öncelikle ve ivedilikle yapılacağı ve yaptırılacağı öngörülmektedir. Bu mak
satlarla yapılan değişiklikle madde kabul edilmiştir. 

Geçici madde 6. — Maddede, açık olmıyan kısımlar, yer isimleri belirtilerek açıklığa kavuştu
rulmuş ve böylece uygulamalarda meydana gelebilecek karışıklıklar önlenmiştir. 

Öte yandan son olarak meydana gelen âfetlerin büyüklüğü ve Hükümet programında afetzede
lere yılı içinde yardıım ya.pılması esas alındığından, âfetler fonundan daha geniş imkânlara ka
vuşturulması zorunlu iken fona böyle büyük çapla bir yük yükletilmesi hizmeti aksatabilecek ni
teliktedir. 

Esasen Türkiye Emlâk Kredi Baknasının sermayesi de bir milyar liraya çıkarıümıg ve banka 
malî yönden yeterli imkâna kavuşturulmuştur. 

Uygulanmalarda karışıklığa meydan vermiyecok ve fona asgari yük yüklenecek şekilde yeni
den tedvini uygun görülmüş ve yapılan bu değişiklikle geçici G ncı madde kabul edilrrriştir. 

Cumhurbaşkanınca geri gönderilen metnin geçici 7 nci maddesi komisyonumuzca uygun mütâ
lâa edilerek aynen kabul edilmiştir. 

Madde 2. — 2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 
Ek madde 1. — Cumhurbaşkanınca geri gönderilen metnin ek 1 nci maddesi komisyonumuzca 

uygun mütalâa edilerek aynen kabul edilmiştir. 
Ek madde 2. — Âfet sebebiyle yeniden kurulan meskûn yerleri biran önce kaımu tesislerine ka

vuşturmak amaciyle, maddeye biraz daha sarahat verilmiş ve bağlantı yollariyle, elektrik tesisle
ri yapımı işi de metne dâhil edilmiş ve yapılan bu değişikliklerle madde kabul edilmiştir. 

Ek madde 3. — Cumhurbaşkanınca geri gönderilen metnin ek 3 ncü maddesi komisyonumuzca 
uygun mütalâa edilerek aynen kabul edilmiştir. 
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Ek madde 4. — İndirim oranının tesbitinde esas unsur, afetzedelerin geçim durumlarıdır. 

Bu esasa göre afetzedelerin borçlarından, yapılacak indirim, ancak Bakanlar Kurulu kararı ile 
kcnsinl esecektir. Ayrıca, afetzedeler için yapılan harcamaların tümü fondan karşılandığından, 
Bakanlar Kuruluna sunulacak ve indirimden kimlerin ne oranda yararlanacağını belirtir tek
life ilişkin esasların, İmar ve İskân Bakanlığınca düzenlenmesi yeterli görülmüştür. 

Öte yandan, bundan sonra yapılacak binalarla, evini yapana yardım usulünden yararlananla
rın da indirimden faydalanmaları inildin dâhiline sokulmuş ve yapılan bu değişikliklerle madde 
kabul edilmiştir. 

Ek madde 5. — Bu madde tamamen yenidir, mevcut metinde yoktur. 

Yurdumuz taşıdığı çeşitli özellikler sebebiyle, sık sık ve yer yer âfetlere mâruz kalmakta ve 
bu yüzden birçok can ve mal kaybına uğranıl m aktadır. 

Âfetlerin, meydana geldikleri yörenin genel hayatına etkili bir nitelik kazanmaları halinde, 
âfetten zarar görenlere veya zarar görmesi muhtemel olanlara yardımlarda bulunmak Devletin en 
önemli ve en ivedi görevlerinden biri haline gelmektedir. 

Âfot hizmetlerinin en basta gelen amacı, âfete uğrıyanlarm acılarını dindirmek, yaralarını 
sarmak, güelcırini artırmak ve onları .açıkta kalmaktan kurtararak yeni konutlara kavuşturmaktır. 

Çok çeşitli yönleri ve safhaları bulunan âfet hizmetlerini işlerin niteliğine ve sırasına göre, 
başlıca «Acil yardım işleri», «Uygulamanın gerektirdiği hazırlık çalışmaları» ve «Uygulamada in
şaat çalışmaları» diye üç. anagrupta toplamak mümkündür. 

Her grupta toplanan hizmetler de, bir sistem halinde devam ettirilen birçok çalışma bölüm
leri ne ayrılmaktadır. 

Her yıl yüzlerce meskûn yerde çeşitli âfetlerden binlerce konut harabolarak oturulmaz hale 
gelmektedir. Olmuş ve muhtemel âfet sebebiyle, geçmiş yıllardan devredenlerle birlikte, halen 
yapılmakta ve yapılacak olan konut adedi on binleri bulmaktadır. Bu gerçekler, âfet hizmetlerinin 
azametini ve önemini yansıtmaya yetecektir. 

7116 sayılı İmar ve İskân Bakanlığı kuruluş Kanunu ve 7269 sayılı Âfetler Kanunu ille ana âfet 
hizmetlerini yürütecek Bakanlığa verilmiştir. Ancak, bu kanunlarda, âfet hizmetlerini yürütecek 
kuruluş ünitesine yer verilmediği için, hizmetler Bakanlık içinde, idari tasarruflarla kurulan 
farklı kademe ve ünitelerce yürütülmüş ve daha sonra da bu kuruluş yine idari bir tasarrufla genel 
müdürlük seviyesine getirilmiştir. 

Tasarı kanunlaşınca bu kuruluş gelişme imkân kariyle birlikte, kanuni bir dayanağa kavuşturul
muş olacaktır. 

Normal sayabileceğimiz âfetler yanında, yurdumuz zaman zaman olağanüstü nitelikteki âfetlere 
de mâruz kalmaktadır. Son iki yıl içinde Doğu'dn ve Adapazarı dolaylarında meydana gelen büyük 
depremler buna birer örnektir. Olağanüstü âfetler, olağanüstü tedbirleri ve çalışmayı gerektir
mektedir, 

Bu tedbirler ve çalışmalar, genellikle, mevcut kuruluşun gücünü aşabilmektedir. Bu gibi hal
lerde, hizmetleri kısa zamanda ve süratle ele almak ve sonuçlandırmak amaciyle âfet işleri1;;! 
yürütmekte bulunan kuruluşun diğer ilgili bakanlıklar ve kurumlar tarafından eleman, malzeme 
ve teknik güç yönünden dsteklcnmcsi zorunlu bulunmaktadır. Nitekim, son depremler sebebiyle 
bu imkân Bakanlar Kurulu kararları ile sağlanmaya çalışılmıştır. Madde kanunlaşınca bu konudaki 
çalışmalar ve hizmetler de olumlu bir düzene kavuşacak, Bakanlar Kurulundan sık sık kararna
me aymaya mahal kalmayacak ve zaman kaybı önlenecektir. 

Ek mdde 6. — Bu madde de tamamen yenidir. 7209 sayılı Âfetler Kanununun 33 ncü maddesiyle 
tesis olunan fondan yapılacak harcamaların «. . . Divanı Muhasebat Kanununa tâbi olmadı ğ:» 
aynı kanunun 46 ncı maddesiyle hüküm altına alınmış bulunmaktadır. 
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27 Şubat 1967 günlü Resm Gazetede yayınlanan 832 sayılı yeni Sayıştay Kanununun 28 nci 

maddesiyle fonlardan yapılacak harcamalar da Şayıştayın denetimine tabi tutulmuş ve 104 ncü 
maddesiyle de diğer kanunlardaki Sayıştay denetimini Önliyen özel hükümlerin (ve tabiatiyle bu 
meyanda sözü edilen 46 ncı madde hükmünün) yürürlükten kaldırıldığı öngörülmüştür. 

Âfet hizmetlerinin başta gelen amacı, en kısa zamanda âfete uğrayanların acılarını din
dirmek, yaralarını sarmak ve onları açıkta kalmaktan kurtararak yeni konutlara kavuşturmak
tır. Bu hizmetlerin en önomli özelliği ise, ivedi bulunması ve gecikmeye tahammülü olmamasıdır. 
Bu yüzdendir ki, hizmetlerin ele alınması ve yürütülmesi âni karar vermeyi, büyük ölçüde tak
dir ve inisiyatifle hareket etmeyi gerektirir. Alınacak kararlar, girişilecek teşebbüsler ve yapıla
cak yardımlar âfetin türüne, zamanına, şiddetine ve meydana geldiği yörenin tabiî, ekonomik, 
sosyal ve kültürel özelliklerine ve şartlarına göre farklılıklar gösterebilmektedir. Mevzuatın taşıdı
ğı hükümlerin genelliği karşısında, alınacak âcil tedbirlere ve yapılacak çok cepheli yardımlara 
bir sınır koymak çoğu zaman mümkün olmamaktadır. Bu durumda, âfet hizmetlerinin mahiye
tinden ve tabiatından ileri gelmektedir. Bilhassa âcil tedbirlere ve yardımlara ilişkin harcamalar 
yapabilmek için âfetin genel hayata etkili olduğunun tesbitini beklemeye, hizmetin mahiyeti ve 
ivediliği yönünden imkân görülememektedir. Aksi takdirde hizmetlerin yerine getirilmesi müm
kün olamaz. 

öte yandan, halen fondan yapılan harcamalar düzensiz olmayıp, Âfetler Kanununun 37 nci 
maddesine göre hazırlanan sarf yönetmeliği esaslarına göre yürütülmekte ve denetlenmektedir. 
Fon paraları Türkiye Emlâk Kredi Bankasında toplandığı için ödemeler bu banka aracılığı 
ile yapılmakta, hesaplar ise hizmetin mahiyetine uygun bir sistem dâhilinde yürütülmektedir. 

Belirtilen hususlardan dolayı fondan yapılacak harcamaların 832 sayılı Sayıştay Kanunu kap
samı dışında bırakılması faydalı olacağı kanaatiyle de ek 6 ncı madde kaleme alınmıştır. 

Cumhurbaşkanınca geri gönderilen metnin, yürürlük ve yürütme maddeleri olan 3 ncü ve 
4 ncü maddeleri komisyonumuzca uygun mütalâa edilerek aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Ankara Ankara Kars Gaziantep 

M. K. Yılmaz O. Eren 8. Düşünsel M. Uygur 

İstanbul Kars Gümüşane 
M. Güven T. Göle S. Savacı 

Hatay 
R. Mursaloğlu 

İmzada bulunamadı 

Kastamonu 
O. Z. Oktay 

İmzada bulunamadı 

Niğde 
Jf. Arıbaş 

Niğdâ 
R. Soyer 

Nevşehir 
Söz hakkım mahfuzdur 

A. B. Numanoğlu 
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Anayasanın 93 ncü maddesi gereğince bir daha görüşülmek üsere Cumhurbaşkanlığınca Türkiye 

Büyük Millet Meclisine geri gönderilen metin 

Umumi hayata müessir âfetler dolayısiyle almaç cak tedbirlerle yapılacak yardımlara dair 
15.5.1950 gdıı ve 7233 sayılı Kanunun bası maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bası mad

deler eklenmesi hakkında kanun 

MADDE 1. — Umumi hayata müessir âfetler dolayısiyle alınacak tedbirlerle yapılacak 
yardımlara dair olan 15 .5.1950 gün ve 7C39 sayılı Kanunun 1, 2, 3, 4, G, 13, 14, 15, 10, 17, 18, 19, 
21, 22, 23, 27, 28, 29, 39, 31, 33, 36, 33, 40, 42, 43 ve geçici 6 ve 7 nei maddeleri aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiş bir. 

GENEL HÜKÜMLER 

Madds 1. — Deprem (Yer sarsıntısı), yangın, sn baskını, yer kayması, kaya düşmesi, rçğ vo 
benzeri âfetlerde; yapıları ve kamu tesisleri ge.ııel hayata etkili olacak derecede sarar gören ve
ya görmesi muhtemel olan yerlerde almacak tedbirlerle yapılacak yardımlar hakkında bu kanun 
hükümleri uygulanır. 

Afeto uğrayan meskûn yerlerin büyüklüğü, o yerin tamamında veya bir kesiminde yıkılan, 
öturalaynas hale gelen bina sayın, Sarar gören yapı va tesislerin genel hayata etki derecesi; ma
hallî ekonomik ve sosyal özellikleri, aararm kamu oyundaki tepkisi, normal hryat drizdmr.dil-:Â 
aksamalar ve benleri hususlar gö.3 önünde tutulmak suretiyle âfetlerin gen^l hayata etkililiğin-Î 
ilişkin temel kurallar, İbişleri, Maliye ve İmar vo İskân bakanlıklarınca hasırlanacak bir yönet
melikle belirtilir. 

Yukarda yo zıh. «âfetlerin meydana gelmesinde voyr, muhtemel olması halinde sararın o yerin 
genel hayatına etkili olup olmadı ğma îınar ve iskân Bakanlığının yönetmelik esaslarına göre 
yapacağı teklif üzerine Bakanlar Kurulunca karar verilir. 

Şu kadar ki; âfetin meydana gelmesi halinde bu kanun gereğince alınması lâzımgelcn âcil teıî-
birlerin ittihazına âfetin meydana geldiği bölgenin valisi yetkilidir. 

Madde 2, — Su baskınına uğramış veya uğrayabilir bölgeler, İmar ve İskân Bakanlığının tek
lifi üserine Devlet Su İşlerinin bağlı bulunduğu Bakanlıkça; yer sarsıntısı yer kayması, kaya 
düşmesi ve çığ gibi âfetlere uğramış veya uğrayabilir bölgeler ise, İmar ve İskân Bakanlığınca 
tesbit ve bunlardan şehir ve kasabalarda meydana gelen ve gelebileceklerin şuurları imar plânr-
nn, imar plânı bulrmmıyan kasaba ve köylerde d) belli edildikçe harita veya krokilere işlenmek 
suretiyle, âfete maruz bölge olarak İmar ve iskân Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca 
kararlaştırılır ve bu suretle tesbit olunan sınırlar, İmar ve İskân Bakanlığının isteği üzerine il
gili valiliklerce mahallinde ilân olunur. 

Mahallî şart ve özellikler dolayısiyle yangın âfetine uğraması muhtemel olan sahalar, şehir ve 
kasabalarda belediye meclisleri, köylerde ihtiyar heyetleri tarafından tesbit ve kaymakanlarm 
mütalâası alındıktan sonra valilerin tasvibi üzerine ilgili bölgelerde ilân olunur. 

Madde 3. — ikinci maddeye göre ilân edilen âfet, bölgelerinde yeniden yapılacak, değiştiri
lecek, büyütülecek veya esaslı tamir görecek resmî veya özel bütün yapıların tabi olacağı teknik 
şartlar, imar ve iskân ve Bayındırlık Bakanlıklarınca hazırlanacak bir yönetmelikle tesbit olu
nur. 

Belediye teşkilât?, olan yerlerde belediyeler, olmıyan yerlerde iligil teknik elemanlardan fayda
lanmak suretiyle vali ve kaymakamlar bu yönetmelik esaslarının uygulanmasmı sağlamakla yü
kümlüdürler. 

Yönetmelik esaslarına aykırı olarak inşa olunacak yapılar 13 ncü maddede belirtilen usul 
dairesinde yıktırılır. 
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Yer kayması, kaya düşmesi, çığ gibi âfetlere uğrayabilecek meskûun yerlerde alınacak önle

yici tedbirler, tmar ve İskân Bakanlığınca, su baskınına uğrayabilecek yerlerde ise, Devlet Su İş
lerinin bağlı bulunduğu Bakanlıkça alınır. Bu işlere ilişkin ödenek, tedbirleri almakla görevli 
Bakanlıkça karşılanır. 

Madde 4. — İçişleri, İmar ve İskân, Bayındırlık, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Tarım bakanlık
larınca âcil yardım teşkilâtı ve programları hakkında kapsıyan bir yönetmelik yapılır. 

Bu yönetmelik esasları dairesinde âfetin meydana gelmesinden sonra yapılacak kurtarma, ya
ralıları tedavi, barındırma, ölüleri gömme, yangınları söndürme, yıkıntıları temizleme ve felâket
zedeleri iaşe gibi hususlarda uygulanmak üzere görev ve görevlileri tâyin, toplanma yerlerini 
tesbit eden bir program valiliklerce düzenlenir ve gereken vasıtalar hazırlanarak muhafaza olu-
xmr. 

Bu programların uygulanması, valiliklerce kurulacak kurtarma ve yardım komitelerince sağla
nır. 

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

İlçe, bucak ve köylerde tafsilâtlı çalışma muhtıraları ve uygulama programları tasdikli il 
muhtıra ve programlarındaki esaslar dairesinde ilçelerde kaymakamlar, bucak ve köylerde bucak 
müdürleri tarafından düzenlenir; 11 kurtarma ve yardım komitesinin incelenmesinden sonra valile
rin onayı ile kesinleşir. 

Mülkiye âmirlerine verilen olağanüstü yetkiler 

Madde 6. — Genel hayata etkili âfetlerin meydana gelmesinden sonra vali ve kaymakamlar 
(Askerler ve hâkim sınıfındj, bulunanlar haricolmak üzere) 18 - 65 yaş arasındaki bütün erkek
lere görev vermeye, bedeli, ücreti veya kirası sonradan ödenmek üzere canlı, cansız, resmi ve özel 
her türlü taşıt araçlarına ve gerekli makina alât ve edevatına elkoymaya ve hiçbir kayda ve 
merasime tabi olmaksızın tedavi, kurtarma, yedirme, giydirme ve barındırma ve bu gibi işle
rin gerektirdiği âcil satmalmaları yapmaya, Devi3te, mahallî idarelere, evkafa, İktisadi Devlet 
Teşekkülleri ile bunlara bağlı kurumlara ilişkin her türlü taşınmaz malları; yetmemesi halinde de 
diğer tüzel kişiler ile gerçek kişilere ait, bina, konut ve müştemilâtı ile bahçe ve arsa gibi ara
ziyi geçici olarak işgale yetkilidir. 

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

Kendilerinden yardım istenilen âfet bölgesi civarındaki vali ve kaymakamlar yukarki fıkra
larda yazılı yetkilerini kullanarak bütün imkân ve vasıtalarla yardıma mecburdurlar. 

Âfet bölgelerinde yapılacak teknik işler 

Madde 13. — a) Âfetten sonra, imar ve İskân ve Bayındırlık bakanlıkları ile varsa mahallî 
belediye fen elemanından kurulacak fen heyetleri tarafından âfetin meydana geldiği arazinin du
rumu ile resmî ve özel bütün yapılar ve kamu telisleri incelenerek düzenlenen hasar tesbit raporu 
değerlendirilmek üzere imar ve İskân Bakanlığına, bilgi için de Bayındırlık Bakanlığına gönde
rilir. 

Arazinin tehlikeli durumu ve binaların gördüğü hasar bakımından yıktırılması ve boşaltıl
ması gerekenler hakkında, o il ve ilçenin en büj/ük mülkiye âmirine ayrı bir rapor verilir. Bu 
makamlarca böyle binalar derhal boşalttırılır. Yıkılması gerekenler için en çok 15 gün süre 
verilerek tehlikenin giderilmesi sahiplerine bildirilir. Mahallinde sahibi bulunmadığı takdirde du
rum, mahalli vasıtalarla ilân edilmek suretiyle, bildiri yapılmış sayılır. 
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Mal sahibi veya vekili, bu bildiriye karşı 7 gün içinde yetkili idare kurullarına itiraz edebi

lir.. idare kurulları bu itirazı en geç 15 gün içinde inceler ve karara bağlar. 
Süresinde itiraz olunmıyan, yahut itiraz olunup da idare kurullarınca yıkılması onaylanan 

binaları mal sahibi yıkmadığı takdirde, bu binalara el konularak yıkma parası yıkıntıdan elde 
edilecek malzeme bedelinden ödenmek üzere, mahallin en büyük mülkiye âmirinin emri ile yık
tırılır. 

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

b) Hasar görmüş, fakat ıslahı mümkün olan binaların fen kurullarının gösterecği şartlara 
göre tamiri yapılıncaya kadar içine girilmesine ve oturulmasına izin verilmez. Bu binalar bir yıl 
içinde tamir ettirilmediği ve itiraz da olmadığı takdirde yukardaki esaslar dairesinde yıktırıla-
bilir. itiraz halinde mahallî idare kurullarınca 15 gün içinde incelenir ve karara bağlanır, itiraz 
sebepleri yerinde görüldüğü takdirde süre bir sene daha uzatılabilir. 

c) Resmî daire ve müesseselere ait binalardan bu madde gereğince yıktırılması gerekenler, 
yıkma masrafları ilgili daire ve müesseselerce sonradan karşılanmak şartiyle, fon hesabından öde
nerek yıktırılır. 

ç) Yer kayması, kaya düşmesi gibi âfetlerde, tehlikenin devamı veya tekrarı ihtimali üze
rine boşaltılan binaların tehlikeye karşı kesin tedbir alınıncaya kadar işgaline veya hasara uğ-
rıyanlarm tamirine müsaade edilmez. Tedbir alınamıyacağma karar verildiği takdirde tehlikeli 
mahal içindeki binalar, yukardaki esaslar dâhilinde yıktırılır, imar ve iskân Bakanlığınca âfete 
karşı arazide gerekli tedbirlerin alınması tehlikeye mâruz yapıların yıkılması ve topluluğun baş
ka yere taşınmasından daha ekonomik görülürse, bu tedbirlerin alınması için lüzumlu ödenek 
33 ncü maddede yazılı fondan ödenir. Tehlikenin giderilmesiyle ilgili tedbirler için yapılan 
harcamalar borçlanmaya tabi tutulmaz, 

d) Âfete uğramış yahut uğraması muhtemel yerlerde âcil barınma ihtiyacını karşılamak üze
re, İmar ve iskân Bakanlığınca kiralık binalar tutulabileceği gibi, bu maksat için geçici ve por
tatif barakalar da yaptırılabilir veya satınalınabilir Kiralık binalar ile geçici ve portatif bara
kalarda barındırılan muhtaç âfetzelelerden en çok 3 ay süre ile kira alınmaz. Bu sürenin biti
minden sonra ilgililer imar ve İskân Bakanlığınca takdir edilecek kirayı ödemeye mecburdurlar 
Yeniden bina yaptırılmasını istemiyenler, her ne sebeple olursa olsun, bu yerlerde en çok bir yıl 
oturabilirler. 

Madde 14. — İkinci madde gereğince tesbit ve ilân olunan âfet bölgelerine dâhil şehir, ka
saba ve köylerde bina ve mesken yapımı, fen kurullarınca tehlikeli görülen ve sınırları kroki
lerle tesbit olunan yerler, İmar ve iskân Bakanlığınca yapı ve ikamet için yasaklanmış âfet böl
geleri sayılır ve durum, belediyesi olan yerlerde belediyesince, köylerde ise ihtiyar meclislerince 
hemen ilân edilir. 

Belediyesi olan yerlerde belediyeler, olmıyan yerlerde ihtiyar meclisleri bu yasaklanmış âfet 
bölgesi hükmünü uygulamakla görevlidir. Hilâfına hareket edildiği takdirde yapılmış veya yap
tırılmakta olan binalar vali ve kaymakamların emri ile yıktırılır. 

Yasaklanmış âfet bölgesi sınırları alınacak tedbirlerle tehlikenin önlenmesi oranında daraltılır 
veya tamamen kaldırılır. Bu hususda aynı şekilde duyurulur. 

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

Mevcut imar plânının kısmen değiştirilmesi gerekli görülen şehir ve kasabalarda, bu değişik
lik plânları, imar ve iskân Bakanlığınca 5 ay zarfında yaptırılır. 

imar veya istikamet plânı olmıyan veya olup da tamamen değiştirilmesi gereken yerlerde 
halihazır harita ve imar veya istikamet plânı imar ve iskân Bakanlığınca öncelikle yapılır 
veya yaptırılır. 
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Bu plânlar yapılıncaya kadar gelecekteki plânlara göre esaslı inşaat yaptırılmasına İmar 

ve iskân Bakanlığınca izin verilebilir. 

Yukarda yazılı hallerde veya yerinin değiştirilmesi gereken şehir ve kasabalarda ilgililerin 
âfetten masun yerlerde gösterilecek arsalar üzerinde, ilk barınma tedbiri olarak geçici baraka 
inşasına izin verilebilir. Bu türlü geçici inşaatın, imar plânı olan yerlerde, âfetin vukundan; imar 
plânı olmıyan veya değiştirilen veya yerleri değiştirilecek olan şehir ve kasabalarda, yeni plân
ların onanmasından itibaren bir yıl içinde sahipleri tarafından yıkılması mecburidir. Aksi halde 
masrafları yıkıntı bedelinden ödenmek üzere mahallin en büyük mülkiye âmirinin emri ile bele
diyelerce yıktırılır. Bu bir yıllık süre zaruret halinde ilgili valiliğin teklifi üzerine İmar ve iskân 
Bakanlığınca gerektiği kadar uzatılabilir. 

Âfet bölgelerindeki bir topluluğun kaldırılarak başka yerlere taşınması 

Madde 16. — Genel hayata etkili âfetlerden önce veya sonra kesin lüzum üzerine meskûn 
bir topluluğun bir kısmının veya tamamının kaldırılarak başka mahallere toplu olarak veyahut 
dağıtılarak yerleştirilmesi; İçişleri, Maliye, Bayındırlık, Sağlık ve Sosyal Yardım, Tarım, Millî 
Eğitim, Sanayi, İmar ve iskân ve köylerde Köy işlerine bakan Bakanlıklar mütehassıs temsilci
lerinden kurulacak bir komitece incelendikten sonra Bakanlar Kurulu karan ile imar ve iskân 
Bakanlığı tarafından yaptırılır. 

Ancak, bu toplu nakiller aynı belediye ve köy sınırlan içinde ise Bakanlar Kurulu karan-
na lüzum kalmaksızın içişleri ve imar ve iskân Bakanlıklannca müştereken yapılır. 

Âfete uğnyanların nakilleri, belediye veya köy sınırlan dışına yapıldığı takdirde, ilk taşm-
malanna ait zaruri masraflan karşılamak üzere, istiyen ailelere ilçe sınırları içindeki yer değiştir
melerinde 1 000 lirayı, ilçe sınırlan dışındaki yerleştirmelerinde ise 2 000 lirayı geçmemek kay-
diyle ve kefil alınmak suretiyle İmar ve iskân Bakanlığınca 10 yıl vâdeye kadar faizsiz olarak 
fondan kredi yardımı yapılabilir. 

Verilen bu kredi, yıllık eşit taksitler halinde tahsil olunur. Vâdesinde tahsil olunamıyan tak
sitlerden % 5 (yüzde beş) nisbetinde gecikme faiz alınır. 

Ancak, yerleştirilen bu ailelerden konut kredin verilenlere o tarihteki geri kalan borçlan ko
nut kredisine ilâve edilerek tahsil edilir. 

Kıymet takdiri parselleme ve dağıtma 

Madde 17. — Âfet bölgelerinde hasara ugnyan veya uğraması muhtemel kısımlar içinde bulunan 
taşınmaz mallarla imar ve İskân Bakanlığınca üzerinde bina yaptınlmak üzere tesbit edilen veya 
yasaklanmış olan bölgelerdeki taşınmaz malların kıymetleri aşağıdaki maddelerde gösterildiği şe
kilde takdir ve tesbit edilir. 

Bu kıymetlere göre taşınmaz mallar için birer laymet belgesi tanzimine ve bu belgelerin sahip
lerine verilmesi karşılığında sözü geçen taşınmaz mallan Hazine adına tescil ettirmeye İmar ve 
İskân Bakanlığı yetkilidir. 

Ancak, yasaklanmış âfet bölgesi olarak tesbit edilen yerler içinde kalan şahıslara ait gayrimen-
kullerden, 

a) Âfete uğnyanlar veya uğraması muhtemel olanlar, aynı köy veya belediye sınırlan içinde 
bir yere taşındıkları takdirde, arsalan hariç, yalnız sağlam kalan binalarına kıymet belgesi veri
lir. 

b) Aynı köy veya belediye sınnlan dışında kalan başka bir mahalle nakledileceklerin ise, 
arsalarına veya sağlam binalarına karşılık kıymet belgesi verilir. Bu bina ve arsalar Hazineye geç
miş sayılır. 
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Madde 18. — Bu kanuna göre âfet sebebiyle İmar ve iskân Bakanlığınca lüzum görülecek yer

lerin kadastrosu, ilânların yapılmasına ve kadastro komisyonlarının kurulmasına lüzum kalmak
sızın kadastro postalarına belediyece veya köy ihtiyar heyetince iki bilirkişi verilmek ve tasarruf 
tetkikleri, mahallî kadastro müdürü ve tapu memuru tarafından ifa olunmak suretiyle 2613 sayılı 
Kadastro ve Tapu Tahrir Kanununa göre öncelikle Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce yap
tırılır 

Kadastro sonucunu belirten cetveller, belediye başkanının veya köy ihtiyar heyetinin çalıştıkları 
binaların kapısına uygun yerlere (3) gün süreyle asılır ve keyfiyet mahallinde mutat vasıtalarla 
ilân olunur. Bu süre sonunda tesbitler kesinleşir. 

Anlaşmazlıklar mahallî mahkemelerce hallohımır. 
Sözü edilen kadastro islerine ilişkin uygulama, imar vo iskân Bakanlığı ile Tapu ve Kadastro 

Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakanlık arasında müştereken tesbit edilecek esaslar dâhilinde 
yapılır 

Madde 19. — 17 nci maddedeki taşınmaz malların bedelleri, köylerde köy ihtiyar heyetlerinden 
bir kişi, mahallin en büyük mülkiye amirince görevlendirilecek bir fen elemanı ve mahallî maliye 
veya tapu teşkilâtından bir kişiden, şehir ve kasabalarda ise belediye meclisi üyelerinden bir, 
mahallî maliye veya tapu teşkilâtından bir ve en büyük mülkiye amirince görevlendirilecek bir 
teknik elemandan meydana gelecek üç kişilik komisyon marifetiyle takdir ettirilir. Teknik ele
man bulunmıyan yerlerde bu işlerden anlıyan bir kimse komisyona alınır. Komisyonlar mahallin 
en büyük mülkiye âmirleri tarafından teşkil edilir. Komisyonlar aralarında seçecekleri başkanın 
başkanlığında çalışır ve çoğunluğa göre karar verir. 

Sözü gecen taşınmaz malların yüz ölçülerini, özelliklerini ve takdir edilen bedeli içine alan 
cetveller, 10 gün süre ile, mahallî imkân ve şartlara göre ilân olunur. 

Takdir edilen kıymete karşı ilân süresinin bitiminden itibaren 7 gün içinde taşınmaz malın 
bulunduğu yerdeki asliye hukuk mahkemesinde dâva açılabilir. Dâvanın açıldığı tarihten itiba
ren, 8 gün içinde taraflar mahkemeye çağırılırlar. Bu dâvalar basit muhakeme usulüne tabidir 
ve diğer dâvalara tercihli olarak görülür. Dâvanın açılması veya temyiz talebi, bu kanuna göre 
yapılacak işlemleri ve inşaat işlerini hiçbir suretle durduramaz. Bu dâvalar dolayısiyle, mah
kemelerce ihtiyati tedbir kararı verilemez. 

Madde 21. — Âfet bölgesi içinde ve dışında tesbit olunan imar ve iskân alanları içindeki ta
şınmaz mallardan Hazineye, özel idareye, belediyeye, köy tüzel kişiliğine veya katma bütçeli da
irelere aidolanlardan (Vakıflar Genel Müdürlüğü taşınmaz malları ile Hazineye ait taşınmaz 
mallardan bir kamu hizmetine tahsis edilenlerhariç) ihtiyaca tekabül eden miktarı, İmar ve 
iskân Bakanlığının isteği üzerine bedelsiz olarak bu işe tahsis ve temlik olunur. 

Âfet sahaları içinde ve dışında yeniden kurulacak iskân yerleri (Şehir, kasaba, köy) ile 
mevcut iskân sahalarına yapılacak eklemeler için, yukarıdaki hükümler dairesinde arazi temini 
mümkün olmıyan hallerde (Normal gelişme alanlarına öncelik verilmek şartiyle) arazi ve bina 
satmalmabileceği gibi, kamulaştırma mevzuatı dâhilinde, kamulaştırma da yapılabilir. 

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

Madde 22. — 17 ve 21 nci maddeler gereğince sağlanan taşınmaz mallar, birleştirildikten 
sonra imar ve iskân Bakanlığınca onanmış İmar ve istikamet plânlarına göre parsellere ayrılır. 
Bu suretle meydana gelen parseller adı geçen bakanlığın isteği üzerine ilgili tapu dairesince 
tescil olunur. 

Madde 23. — Hazine mülkiyetine geçen arsalardan İmar ve İskân Bakanlığınca görülen lü
zum üzerine toplu inşaat yapılmıyan yerlerde, bu kanundan faydalanacak olanlardan yapısını 
belli süre içerisinde yapmayı taahhüdedenlere noter huzurunda kur'a çekilerek arsaları verile-
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bileceği gibi bunlara aynca teknik, ve borçlandırmak snretiyle yapı malzemesi ve para yardımı 
da yapılabilir. 

Üzerinde toplu inşaat yapılacak veya yukarıdaki fıkraya göre verilecek arsaların bedelleri, 
19 ncu maddede yazılı komisyonca tesbit edilir. 

Ellerinde kıymet belgesi bulunanların borçlarından bu belge tutarı düşülür, fazlası kendileri-
ne ödenir ve noksanı borçlandırılır. 

Kıymet belgesi sahiplerinden bina yapmıyacaklara istedikleri taktirde arsa verilebilir. 
tmar plânında kamu hizmet ve tesisleriyle ibadet yerleri için gösterilen yerler İmar ve is

kân Bakanlığının izni ile ilgili müesseselere bedelsiz olarak verilir. 
Yukarıdaki fıkralar gereğince dağıtım ve tahsise tabi tutulan arsalar, imar ve iskân Bakan

lığının isteği üzerine, tapu dairesi tarafından tahsis edildikleri şahıslar, hissedarlar veya varis
leri adına tescil olunur. 

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

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

Kıymet belgelerindeki bedellerin fazla olması halinde aradaki fark sahiplerine ödenir. 

Madde 28. — Bu kanundan faydalanmak suretiyle kendileri için bina yaptırılmasını istiyen-
lerin, imar ve İskân Bakanlığınca yapılacak yardıma dair o yerde yapılan ilândan itibaren iki ay 
içinde mahallin en büyük mülkiye âmirine yazılı müracaatta bulunmaları ve taahhütname verme
leri mecburidir. 

Kamulaştırma sahasındaki bina sahipleri için bu süre, kamulaştırma kararının kendilerine 
bildirilmesi veya ilân tarihinden itibaren hesaplanır. 

İhale suretiyle yapılacak inşaatalarda ihale tarihinden, emanet usuliyle yapılacak inşaatlarda 
inşaata başlandıktan sonra İmar ve iskân Bakanlığınca haklı görülmiyecek bir sebeple taahhü
dünden dönenlerden, kusurlarının derecesine gö̂ *e, 500 liradan 2 000 liraya kadar tazminat alı
narak fona yatırılır. 

Yapılarını kendileri yapacak olanlardan ise, arsaların elde edilme işlemlerinin sonuçlandırıl
masından sonra taahhüdünden dönenlerin; bunlara ait yapı ve arsalar satılarak muacceliyet kes-
beden borçları kapatılır. Satış bedeli borçlandırma bedelinden az olursa farkı, tahsilinde fona 
yatırılmak üzere, Türkiye Emlâk Kredi Bankası tarafından kendi alacağı gibi taahhütname sa
hibinden tahsil olunur. 

Madde 29. — Yıkılan, yanan veya ağır hasara uğnyan veya uğraması muhtemel olan bina
larda ve imar plânlan gereğince kamulaştırılmasında zorunluk bulunan yerlerdeki binalarda bir
likte oturan aile fertlerine ve mirasçılann çokluğu halinde bunlara birden fazla bina yaptırıla-
mıyacağı gibi, kendisine veya eşine ait o yerde aynı cins müstakil başka bir binası veya dairesi 
olanlara da bina tahsis edilemez. 

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

- Bina veya işyeri sigortalı ise yapılacak yardımdan sigorta tutarı indirilir. 

Madde 30. — iştirak veya müşterek mülkiyet halinde bulunan bina için hissedarlanna bu ka
nun hükümlerinden faydalanılarak yine aynı şe'rilde hisseli olmak üzere yalnız bir bina yaptırı
lır. Ancak, yıkılan, yanan, ağır hasara uğnyan, yahut âfetle ilgili kamulaştırma dolayısiyle yık-

M. Meclisi (S. Sayısı : 159 a 2 nci ek) 



— 22 — 
tırılması gereken yerlerdeki binalarla, âfete uğnyabilecek bölgelerdeki binalarda, birden fazla 
aile ikamet ettiği takdirde, her aile bu kanun hükümlerinden ayrı ayrı faydalanabilirler. 

Madde 31. — Bu kanuna veya âfete ilişkin hükümler taşıyan diğer kanunlara göre, yapılan, 
yaptırılan veya yaptırılacak olan binalardan türlü sebeplerle artanlar imar ve İskân Bakanlığın
ca aşağıdaki sıraya göre işleme tabi tutulur: 

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

b) Evvelce âfetten zarar görüp bu âfetle ilgili kanunlardan türlü sebeplerle faydalanama
mış bulunan o yerdeki konutsuz ailelere, 

c) Genel bütçeye dahil dairelerden âcil ihtiyacı bulunanlara tahsis edilmek üzere Maliye Ba
kanlığına, 

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

Maliyet bedeli üzerinden bu kanunun borçlandırma hükümleri uyarınca devredilir. 
Yukarıdaki fıkralar gereğince devir ve temlik edilememiş bulunanlar ise genel hükümlere 

göre idare ve tasfiye edilmek ve elde edilen hâsılat fon hesabına gelir kaydedilmek üzere Maliye 
Bakanlığına devredilir. 

Fon teşkili ve fondan yapılacak yardımlar, harcama usulleri 

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

a) Her yıl imar ve iskân Bakanlığı bütçesinin ilgili bölümüne konulacak ödenek, 
b) Hayır kurumları, mahallî idareler, mal sandıkları ve sair teşekküller tarafından kabul 

olunacak bu maksada muhassas nakdi iane, teberru ve hibeler (aynî teberrular doğrudan doğ
ruya Türkiye Kızılay Derneği tarafından kabul edilir ve imar ve iskân Bakanlığının talebi ile 
âfete mâruz bölgelerdeki ihtiyaçlara tahsis olunur.) (Türkiye Kızılay Derneğine, Milletlerarası 
Kızılay - Kızılhaç Dernekleri Birliğinin çağırışı üzerine yurt dışından yapılan nakdî ve aynî 
yardımlar yukardaki hükümler dışındadır.) 

c) iktisadi Devlet Teşekkülleri ile en az ya~ı sermayesi Devlet elinde bulunan banka ve 
müesseselerin safi kârlarının % 3 nisbetinde hisseler, 

ç) Borçlulardan borcun ödenmesi için tahsil edilecek taksit ve faizler, 
d) Fon hesabında tutulan paraların faizleri, 
e) Âfetler dolay isiyle bu kanuna, yahut özel kanunlarına göre Devletçe yapılan veya yaptı

rılan binalardan Türkiye Emlâk Kredi Bankasınca satılması gerekenlerden elde edilen gelirler. 
Bu fon İmar ve İskân Bakanlığı emrinde, Türkiye Emlâk Kredi Bankasında açılacak bir 

hesapta toplanır. 

Madde 36. — Âfet sebebiyle yeniden inşa ve tamir edilecek yapılar ve bunlara ait yol, su, 
elektrik, kanalizasyon tesisleri ile arazi ve bina temini, kadastro, harita ve imar plânı gibi işler 
için imar ve iskân Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile fondan para ayrılır. 

Bu kanuna göre âfetlerden zarar görenlere; inşaat ve onarım için ne şekilde borçlandırma ve 
yardım yapılacağı, miktarı, istekliler arasında gözetilecek sıra esasları, müracaat ve istek şe
killeri, inşa edilecek binaların yerleri, sayıları, tipleri, yapı şartları ile inşa tarzları, çeşitli kı
sımlarının boyutları ve diğer hususlar imar ve iskân Bakanlığınca tesbit olunur. 

Madde 39. — Bu kanunun 33 ncü maddesinde yazılı hisseler, yılda iki eşit taksitte Mayıs 
ve Kasım ayları içinde Türkiye Emlâk Kredi Bankasındaki fon hesabına yatırılır. 

Süresinde yatırılmıyan hisseler, ilgililerden imar ve iskân Bakanlığının isteği üzerine Âmme 
Alacaklarının Tahsil Usulü hakkındaki Kanuna göre ve gecikme zammı yerine % 5 (yüzde beş) ge
cikme cezası uygulanmak suretiyle Maliye Teşkilâtınca tahsil olunarak aynı hesaba yatırılır. 
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Madde 40. — Bu kanuna göre arsa olarak dağıtılan veya üzerine bina inşa edilen taşınmaz mal

lar, hak sahiplerine borçlandırma senetleri imza ettirilmek suretiyle verilir. 
Bu taşınmaz mallar, Türkiye Emlâk Kredi Bankasının isteği üzerine tapu dairelerince hal: sa

hipleri adına tescil ve üzerlerine, borçlanma senetlerine dayanarak, adı geçen banka lehina kanu
ni ipotek tesis edilir. 

Konut ve konut inşası ve sair yardımlar için yapılacak borçlandırmalar faizsizdir. Dükkân, fı
rın, otel, hamam gibi ticaret yerleri için yapılacak borçlandırmalar ise yıllık % 4 (yüzde dört) fai
ze tabidir. 

Borçluların hesaplarına tahakkuk ettirilecek faizler, Banka ve Sigorta işlemleri Vergisinden 
muaftır. 

Borçlandırma bedelleri; konut, konut inşası, arsa ve sair yardımlarda en çok 30; dükkân, fırın, 
otel, hamam gibi ticaret yerleri için yapılan yardımlarda ise 15 yılda ve eşit taksitler halinde tah
sil edilerek fon hesabına yatırılır. 

tik taksit, ipotek tescil tarihinden, ipoteksiz borçlandırmalarda, borç senedinin imzası tarihinden 
itibaren 2 yıl sonra başlar. 

Vâdesinde ödenmiyen taksitlerden geçen günler için yıllık % 5 (yüzde beş) nisbetinde gecikme 
faizi tahsil olunur. Vâdesinden evvel ödenen taksitler, taşınmaz mallan satmak veya satılmak su
retiyle hesap kapatılması halleri hariç, % 10 (yüzde on) indirime tabi tutulur. İndirim miktarı 
bankaca fon hesabından mahsubedilir. 

'Üst üste üç yıl taksitini ödemiyenlerin borçları muaccel kılınacağı gibi borcun tamamı öden
meden taşınmaz malların başkalarına satılması halinde de borcun tamamı muaccel kılınır. 

Muaccel kılman hesaplar bankaca kendi usul ve mevzuatına göre takibedilir. Satışa çıkarılan 
taşınmaz mallara istekli çıkmadığı takdirde, banka en son yapılan satışta, takdir edilen kıymetin 
% 50 sine (yüzde ellisine) kadar ihaleye iştirak ederek fon hesabına satınalabilir. 

Bu şekilde satmalman mallar, 31 nci maddeye göre işlem yapılmak üzere, imar ve iskân Bakan
lığına devredilir. 

Rehin açıkları ile rehinsiz alacaklardan tahsili mümkün olmıyan alacaklar, aciz vesikasına bal
landıktan sonra, fon hesabından mahsubedilir. 

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

Banka lehine tesis olunacak ipotek muamelesi bu maddenin 1 nci fıkrasına göre tapu dairele
rince takrir alınmadan yapılır. 

Madde 42. — Bu kanunun uygulanması dolayıniyle taşınmaz malların alım, satım, ipotek, tapu -
kadastro işlemleri, yeniden inşa edilecek veya onarılacaklarla ilgili ihale, sözleşme, ruhsatname ve 
sair işlemler ve bu kanundan faydalanacakların verecekleri beyanname, taahhütname ve yapacakları 
sözleşmeler her türlü vergi, resim ve haredan mua ftır. 

Madde 43. — Bu kanunun birinci maddesinde yazılı âfetlerden önce veya sonra alınacak ted
birler arasında : , 

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

Türkiye Kızılay Derneği tarafından bu amaçla yapılacak nakliyat dahi bu hükme tabidir. 
b) 4, 6, 8 ve 9 ncu maddelerde sözü edilen yükümlülerden taşınma ücreti alınmaz. 
c) iaşe, ibate, inşa ve tesisatta kullanılacak lüzumlu orman emvali imar ve İskân Bakanlı

ğının isteği üzerine Orman İdaresince üretim gücü elverişli (tahammülü müsait) en yakın Dev
let ormanlarından parasız olarak kerestelik ağaç ve âfete uğnyanlar veya uğraması muhtemel 
olanlara istedikleri takdirde mevcut istiflerden yalnız kesme, taşıma ve imal masrafları karşılı
ğında tomruk veya kereste verilir. 
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ç) Bu kanunda yazılı görevleri yerine getirmek üzere yabancı memleketlerden imar ve İskân 
Bakanlığınca ithal olunacak her türlü makina, alât edevat ve malzeme Gümrük Resminden ve 
bu resim ile birlikte alman diğer vergi ve resimlerle belediye hissesinden ve bu ithalâtla ilgili 
Hazine hissesinden muaftır. 

Çeşitli hükümler 

GEÇİCİ MADDE 6. — Bu kanunun yayımı tarihinden önce meydana gelmiş âfet bölgelerin
de âfetten zarar görenlere veya zarar görüp de türlü sebeplerle bu kanundan faydalandırılmı-
yanlara Türkiye Emlâk Kredi Bankasının kendi kaynaklarından yapılan ikrazat ile veya adı ge
çen bankanın yine kendi kaynaklarından inşa ederek borçlandırma suretiyle afetzedelere taJhsis 
ettiği konutların maliyet bedelleri ve bu kanunun yayımı tarihine kadar bu hesaplara tahakkuk 
ettirdiği faizler ve henüz tahsis edemediği konut ların maliyet bedelleri bu kanunla teşkil olunan 
fondan karşılanır ve borçlandırma, vâde ve tahsil işlemleriyle ilgili uygulamalar 40 ncı maddeye 
göre yürütülür. 

Ancak, Türkiye Emlâk Kredi Bankasınm bu alacaklarının fon hesabından tasfiye edilebilmesi 
ve afetzedelerden zarar görenlerin 40 ncı madde hükmünden faydalanabilmeleri için, zarar gö
ren kimselerin: 

a) O yerde âfetin meydana geldiği tarihte, meskene malik olması ve bu meskenin âfet dola-
yısiyle oturulmaz bir hale gelmiş veya yasaklan mış bölge içinde kalmış olması, 

b) Türkiye Emlâk Kredi Bankasının borç verdiği paralarla yapılan veya bankanın yaptıra
rak tahsis ettiği veya edeceği binanın mesken olması, 

c) Bu kanunun yayımı tarihine kadar kredi veya mesken borcu taksitlerini faizsiz olarak 
ödemiş olması, 

şarttır. 
Faizsiz olarak taksitlerini ödememiş bulunanlar bu kanunun yayımından itibaren en geç bir 

yıl içinde birikmiş borçlarını ödedikleri takdirde bu bent hükmü yerine getirilmiş sayılır. Aksi 
takdirde kredi veya mesken borcu taksitleri ile faizlerinin borçlu kimselerden Türkiye Emlâk 
Kredi Bankasınca tahsiline devam olunur. 

Yukardaki esaslara göre fondan karşılanacak hesaplar faizsiz olarak kanunun yürürlüğe gir
diği tarihi takibeden takvim yılından itibaren 10 yıl içinde fonun malî imkânlarına uygun tak
sitlerle ve % 5 (yüzde beş) faizle birlikte imar ve iskân Bakanlığınca Türkiye Emlâk Kredi 
Bankasına ödenir. 

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

MADDE 2. — 7260 sayılı Kanuna aşağıdaki maddeler eklenmiştir. 

EK MADDE 1. — Bu kanun gereğince yapılacak bina ve tesislere gerekli inşaat malzemeleri, 
İmar ve iskân Bakanlığının isteği üzerine ilgili resmî müesseselerce öncelikle tahsis olunur. 

EK MADDE 2. — Bir yerin genel hayatına etkili tabiî âfetler dolayısiyle kurulan yerlere 
içme suyu getirilmesi, meskûn yerleri teöıdideden dere ve sel yataklarının ıslahı ve diğer hizmet
ler İmar ve İskân Bakanlığının isteği üzerine ilgili Bakanlık ve müesseselerce öncelikle yapılır. 

EK MADDE 3. — Âfete uğrıyan ve bu kanuna göre hak sahibi olan vatandaşların Hazineye 
ve diğer kamu kurumlarına olan borçları geçim durumları göz önüne alınarak imar ve iskân Ba
kanlığının teklifi üzerine, adı geçen kurumlarca ertelenir. (Vergi Usul Kanunu ile Âmme ala
caklarının tahsil usulü hakkındaki kanun hükümleri saklıdır.) 
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EK MADDE 4. — Gerek 7269 sayılı Kanuna veya âfetle ilgili hüküm taşıyan diğer kanunla

ra göre yapılan veya yaptırılan binaların, gerekse geçici 6 ncı madde hükmünden faydalananla 
rın borçlandırma bedelleri, ilgililerin geçim durumları göz önünde bulundurularak, zaruret ha
linde, imar ve iskân Bakanlığının teklifi üzerine, Bakanlar Kurulu karariyle maliyet bedelinin 
yarısına kadar indirilebilir. 

Bu hükümden kimlerin, ne nisbetlerde faydalanacağı Maliye Bakanlığı ile İmar ve İskân Ba
kanlığınca birlikte hazırlanacak bir yönetmelikle tesbit olunur. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4 .— Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

GEÇİCİ KOMİSYONUN DEĞİŞTİRİŞİ 

Umumiye hayata müessir âfetler dolayısiyle alınacak tedbirlerle yapılacak yardımlara dair 
15 . 5 . 1959 gün ve 7269 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 

maddeler eklenmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — 1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

OENEL HÜKÜMLER 
Madde 1. — Deprem (yer sarsıntısı), yangın, su baskını, yer kayması, kaya düşmesi, çığ ve 

benzeri âfetlerde; yapıları ve kamu tesisleri genel hayata etkili olacak derecede zarar gören 
veya görmesi muhtemel olan yerlerde alınacak tedbirlerle yapılacak yardımlar hakkında bu ka
nun hükümleri uygulanır. ~ 

Âfete uğrıyan meskûn yerlerin büyüklüğü o yerin tamamında veya bir kesiminde yıkılan, 
oturulmaz hale gelen bina sayısı, zarar gören yapı ve tesislerin genel hayata etki derecesi, ma
hallin ekonomik ve sosyal özellikleri, zararın kamu oyundaki tepkisi, normal hayat düzeninde
ki aksamalar ve benzeri hususlar göz önünde tutulmak suretiyle âfetlerin genel hayata etkilili
ğine ilişkin temel kurallar, İçişleri ve Maliye bakanlıklarının mütalâaları da alınarak İmar ve 
İskân Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle belirtilir. 

Yukarıda yazık âfetlerin meydana gelmesinde veya muhtemel olması halinde zararın o yerin 
genel hayatına etkili olup olmadığına, yönetmelik esasları gereğince, imar ve iskân Bakanlığı 
tarafından karar verilir. 

Şu kadar ki, âfetin meydana gelmesi halinde bu kanun gereğince alınması lâzımgelen âcil 
tedbirlerin ittihazına âfetin meydana geldiği bölgenin valisi yetkilidir. 

Madde 2. — 2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Madde 3. — ikinci maddeye göre ilân edilen âfet bölgelerinde yeniden yapılacak, değiştirile
cek, büyütülecek veya esaslı tamir görecek resmî ve özel bütün yapıların tabi olacağı teknik şart
lar, Bayındırlık Bakanlığının mütalâası da alınaıaK İmar ve iskân Bakanlığınca hazırlanacak bir 
yönetmelikle tesbit olunur. 

Belediye hudutları ve varsa mücavir sahalar dâhilinde ilgili belediyeler, bunun dışında kalan 
yerlerde vali ve kaymakamlar bu yönetmelik esaslarının uygulanmasını sağlamakla yükümlü
dürler. 

Yönetmelik esaslarına aykırı olan yapılar hakkında; yukarda belirtilen merciler tarafından sa
hiplerine tebligat yapılarak, en çok 3 aylık süre içinde hatanın ve tehlikeli durumun giderilmesi 
bildirilir. 

Verilen süre içinde sahiplerince ıslâh edilmiyen bina veya bina kısımları belediye hudutları 
ve mücavir saha dâhilinde belediye encümenlerince diğer yerlerde ise il veya ilçe idare kurul
larınca, yıkma parası yıkıntı malzemesinden karşılanmak, yetmemesi halinde kalan kısmı âfetler 
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fonundan tamamlanmak üzere yıktırılır. 

tmar ve iskân Bakanlığı bu konuda gerekli kontrol ve denetime yetkilidir. 
Yer kayması, kaya düşmesi, çığ gibi âfetlere uğrıyabilecek meskûn yerlerde alınacak önle

yici tedbirler İmar ve İskân Bakanlığınca, su baskınlarına uğrıyabilecek yerlerde ise, Devlet 
Su işlerinin bağlı bulunduğu bakanlıkça alınır. Bu işlere ilişkin ödenek, tedbirleri almakla gö
revli Bakanlıkça karşılanır. 

Madde 4. — 4 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

Mülkiye âmirlerine verilen olağanüstü yetkiler 

MADDE 6. — Âfetlerin meydana gelmesinden sonra vali ve kaymakamlar (askerler ve hâkim 
sınıfından bulunanlar haricolmak üzere) 18-65 yaş arasındaki bütün erkeklere görev vermeye, be
deli, ücreti veya kirası sonradan ödenmek üzere canlı, cansız, resmî ve özel her türlü taşıt araç
larına ve gerekli makina, alât ve edevatına el koymaya ve hiçbir kayda ve merasime tabi ol
maksızın tedavi, kurtarma, yedirme, giydirme ve barındırma gibi işlerle bu gibi işlerin gerektir
diği âcil satınalmaları ve kiralamayı yapmaya, Devlete, mahallî idarelere, evkafa, iktisadi Dev
let Teşekkülleri ile bunlara bağlı kurumlara ilişkin her türlü taşınmaz malları; yetmemesi ha
linde de diğer tüzel kişiler ile gerçek kişilere ait bina, konut ve müştemilâtı ile bahçe ve arsa gibi 
araziyi geçici olarak işgale yetkilidir. 

Bu yetkinin kullanma süresi, âfetin sona ermesinden itibaren 15 gündür. Bu süre, gerekti
ğinde İmar ve iskân Bakanlığınca uzatılabilir. 

Yedirme, giydirme, barındırma, onarım için afetzedelere nakdî ödemede bulunulması, önleme 
için harcama yapılması imar ve iskân Bakanlığının muvafakatine bağlıdır. 

Bu madde gereğince yapılacak harcamalar ve ödemeler borçlandırmaya tabi tutulmaz. 
Kendilerinden yardım istenilen âfet bölgesi civarındaki vali ve kaymakamlar yukarıdaki fık

ralarda yazılı yetkilerini kullanarak bütün imkân ve vasıtalarla yardıma mecburdurlar. 

Âfet bölgelerinde yapılacak teknik işler 

Madde 13. — a) Yapılacak işlemlere esas olmak üzere imar ve İskân Bakanlığınca kurula
cak fen kurulları tarafından, âfetin meydana geldiği arazinin durumu ile bütün yapılar ve kamu 
tesisleri incelenerek hasar tesbit raporu düzenlenir. 

Gereken hallerde, İmar ve İskân Bakanlığının isteği üzerine diğer bakanlık, kurum ve mahallî 
idareler yeteri kadar teknik personeli hasar tesbiti çalışmalarında derhal görevlendirmekle yü
kümlüdürler. 

Arazinin tehlikeli durumu ve binaların gördüğü hasar bakımından yıktırılması ve boşaltılması 
gerekenler hakkında, o il ve ilçenin en büyük mülkiye âmirine ayrı bir rapor verilir. Bu makamlar
ca böyle binalar derhal boşalttırılır. Yıkılması gerekenler için en çok 15 gün süre verileretk tehli
kenin giderilmesi sahiplerine bildirilir. Mahallinde sahibi bulunmadığı takdirde durum, mahallî 
vasıtalarla ilân edilmek suretiyle, bildiri yapılmış sayılır. 

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

Süresinde itiraz olunmıyan, yahut itiraz olunup da idare kurullarınca yıkılması onaylanan bina
ları mal sahibi yıkmadığı takdirde bu binalara el konularak yıkma parası yıkıntıdan elde edilecek 
malzeme bedelinden ödenmek üzere, mahallin en büyük mülkiye âmirinin emri ile yıktırılır. 

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

itiraz halinde yukardaki mahallî idare kurullarınca 15 gün içinde incelenir ve karara bağlanır. 
itiraz sebepleri yerinde görüldüğü takdirde süre 1 yıl daha uzatılabilir. 
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c) Resmî daire ve müesseselere ait binalardan bu madde gereğince yıktırılması gerekenler yık

ma masrafları ilgili daire ve müesseselerce sonradan karşılanmak şartiyle fon hesabından ödenerek 
yıktırılır. 

ç) Yer kayması, kaya düşmesi gibi âfetlerde, tehlikenin devamı veya tekrarı ihtimali üzerine 
boşaltılan binaların tehlikeye karşı kesin tedbir alınıncaya kadar işgaline veya hasara uğnyanların 
tamirine müsaade edilmez. Tedbir almamıyacağina karar verildiği takdirde tehlikeli mahal için
deki binalar, yukardaki esaslar dâhilinde yıktırılır, imar ve îskân Bakanlığınca âfete karşı arazi
de gerekli tedbirlerin alınması, tehlikeye mâruz yapıların yıkılması ve topluluğun başka yere ta
şınmasından daha ekonomik görülürse, bu tedbirlerin alınması için lüzumlu ödenek 33 ncü madde
de yazılı fondan ödenir. Tehlikenin giderilmesiyle ilgili tedbirler için yapılan harcamalar borçlan
maya tabi tutulmaz. 

d) Âfete uğnyanların veya uğraması muhtemel olanların bulundukları yerlerde veya başka 
yerlerde geçici olarak barınmalarını sağlamak üzere, baraka ve konutlar inşa edilebillir, ettirile
bilir, kiralanabilir veya satınalmabilir. 

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

G-eçici barındırma işleri için gerekli ödenek ile afetzedelere nakden yapılacak yardımların mik
tarı ve barınaklarda oturulacak süre İmar ve îskân Bakanlığınca tesbit olunur. 

Bu bend gereğince yapılacak harcamalar ve ödemeler borçlandırmaya tâbi tutulmaz. 

Madde 14. — İkinci madde gereğince tesbit ve ilân olunan âfet bölgelerine dâhil şehir, kasa
ba ve köylerde bina ve mesken yapımı, fen kurullarınca tehlikeli görülen ve sınırları krokilerle 
tesbit olunan yerler, İmar ve İskân Bakanlığınca yapı ve ikamet için yasaklanmış âfet bölgeleri 
sayılır ve durum, belediyesi olan yerlerde belediyesince, köylerde ise ihtiyar meclislerince hemen 
ilân edilir. 

Belediyesi olan yerlerde belediyeler, olmıyan yerlerde ihtiyar meclisleri bu yasaklanmış âfet 
bölgesi hükmünü uygulamakla görevlidir. 

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

Yasaklanmış âfet bölgesi sınırlan, alınacak tedbirlerle tehlikenin önlenmesi oranında daraltılır 
veya tamamen kaldınlır. Bu husus da aynı şekilde duyurulur. 

Madde 15. — 15 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Afet bölgelerindeki bir topluluğun kaldırılarak başka yerlere taşınması 

Madde 16. — Genel hayata etkili âfetlerden önce veya sonra kesin lüzum üzerine meskûn bir 
topluluğun bir kısmının veya tamamının kaldınlarak başka mahallere toplu olarak veyahut dağı
tılarak yerleştirilmesi İçişleri, Maliye, Bayındırlık, Sağlık ve Sosyal Yardım, Tarım Millî Eğitim, 
Sanayi, İmar ve İskân ve Köy İşlerine bakan bakanlıklar mütehassıs temsilcilerinden kurulacak 
bir komitece incelendikten sonra Bakanlar Kurulu Karan ile İmar ve İskân Bakanlığı tarafından 
yaptırılır. 

Ancak bu toplu nakiller aynı belediye ve köy sınırlan içinde ise Bakanlar Kurulu Karanna 
lüzum kalmaksızın İçişleri ve İmar ve İskân bakanlıklannca müştereken yapılır. 

Taşınma yeri âfet bölgesinin bulunduğu il sınırlan dışında tesbit edildiği takdirde, afetzedele
rin taşınması ile ilgili giderler İmar ve İskân Bakanlığınca âfetler fonundan karşılanır. 

Kıymet takdiri, parselleme ve dağıtma : 

Madde 17. — Âfet gören yerlerde hasara uğrıyan kısımlar içinde bulunan taşınmaz mallarla, 
yine aynı yerde, üzerine bina yaptınlmak üzere imar ve iskân Bakanlığınca tesbit edilen taşm-
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maz malların kıymetleri aşağıdaki maddelerde gösterildiği şekilde takdir ve tesbit edilir. (Yeniden 
yerleşme yapılmıyacak âfet yerlerindeki taşınmaz mallar için kıymet belgesi düzenlenmez). 

Bu kıymetlere göre taşınmaz mallar için birer kıymet belgesi tanzimine ve bu belgelerin sahip
lerine verilmesi karşılığında sözü geçen taşınmaz malları Hazine adına tescil ettirmeye İmar ve 
îskân Bakanlığı yetkilidir. 

Tescil sırasında, vergi kıymet ve vukuat belgeleri aranmaz. 

Madde 18. — Bu kanuna göre âfet sebebiyle îmar ve îskân Bakanlığınca lüzum görülecek yer
lerin kadastrosu ilânların yapılmasına ve kadastro komisyonlarının kurulmasına lüzum kalmaksı
zın kadastro postalarına belediyece ve köy ihtiyar heyetince iki bilir kişi verilmek ve tasarruf tet
kikleri, mahallî kadastro müdürü ve tapu memuru tarafından ifa olunmak suretiyle 2613 sayılı Ka
dastro ve Tapu Tahrir Kanununa göre öncelikle Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce yaptırı
lır. 

Anlaşmazlıklar mahallî mahkemelerce hallolunur. 
Sözü edilen kadastro işlerine ilişkin uygulama imar ve îskân Bakanlığı ile Tapu ve Kadastro 

Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakanlık arasında müştereken tesbit edilecek esaslar dâhilin
de yapılır. 

Madde 19. — 19 ncu madde aynen kabul edilmiştir. 

Madde 21. — 21 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Madde 22. — 22 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Madde 23. — Hazine mülkiyetine geçen arsalardan îmar ve îskân Bakanlığınca görülen lüzum 
üzerine, toplu inşaat yapılmıyan yerlerde bu kanundan faydalanacak olanlardan yapısını belli 
süre içerisinde yapmayı taahhüdedenlere noter huzurunda kur'a çekilerek arsaları verilebileceği 
gibi, bunlara ayrıca teknik yardım ve borçlandırmak suretiyle yapı malzemesi ve para yardımı da 
yapılabilir. 

Üzerinde toplu inşaat yapılacak veya yukardaki fıkraya göre verilecek arsaların bedelleri îmar 
ve îskân Bakanlığınca tesbit edilir. 

Ellerinde kıymet belgesi bulunanların borçlarından bu belge tutarı düşülür; fazlası kendilerine 
ödenir ve noksanı borçlandırılır. 

Kıymet belgesi sahiplerinden bina yapmıyacaklara istedikleri takdirde arsa verilebilir. 
îmar plânında kamu hizmet tesisleriyle ibadet yerleri için gösterilen yerler îmar ve îskân Ba

kanlığının izni ile ilgili müesseselere bedelsiz olarak verilir. 
Yukardaki fıkralar gereğince dağıtım ve tahsise tabi tutulan arsalar, îmar ve îskân Bakanlı

ğının isteği üzerine, tapu dairesi tarafından tahsis edildikleri şahıslar, hissedarlar veya vârisleri 
adına tescil olunur. 

Madde 27. — 27 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Madde 28. — Bu kanundan faydalanmak suretiyle inşaat kredisi verilmesini ya da bina yaptı
rılmasını istiyenlerin, îmar ve îskân Bakanlığınca yapılacak yardıma dair o yerde yapılan ilân
dan itibaren iki ay içinde mahallin en büyük mülkiye âmirine yazılı müracaatta bulunmaları ve 
taahhütname vermeleri mecburidir. 

Kamulaştırma sahasındaki bina sahipleri için bu süre kamulaştırma kararının kendilerine bil
dirilmesi veya ilân tarihinden itibaren hesaplanır. 

İhale suretiyle yapılacak inşaatlarda ihale tarihinden, emanet usulü ile yapılacak inşaatlarda 
emanet kararının alınmasından sonra îmar ve îskân Bakanlığınca haklı görülmivceek bir sebeple 
taahhüdünden dönenlerden, kusurlarının derecesine göre, 500 liradan 2 000 liraya kadar tazminat 
alınarak fona yatırılır. 
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Yapılarını kendileri yapacak olanlardan ise, arsaların elde edilme işlemlerinin sonuçlandırıl

masından sonra taahhüdünden dönenlerin; bunlara ait yapı ve arsalar satılarak muacceliyet 
kesbeden borçları kapatılır. Satış bedeli borçlandırma bedelinden az olursa farkı tahsilinde fona 
yatırılmak üzere Türkiye Emlâk Kredi Bankası tarafından kendi alacağı gibi taahhütname sahi
binden tahsil olunur. 

Madde 29. — Yıkılan, yanan veya ağır hasara uğrıyan veya uğraması muhtemel olan binalarla, 
imar plânları gereğince kamulaştırılmasında zoruııluk bulunan yerlerdeki binalarda oturan ailele
re hak sahibi olmak şartiyle bina yaptırılır veya kredi verilir. 

Aynı bina içinde hak sahibi ebeveyn ile birlikte oturan evli kişilerin durumu, tmar ve îskân 
Bakanlığınca bu konuda hazırlanacak yönetmelik gereğince -takdir ve tesbit edilir. 

Ancak, kendisine veya eşine ait o yerde aynı cins müstakil başka bir binası veya dairesi olan 
ailelere bina ve inşaat kredisi verilemez. 

Âfete uğramasiyle ekonomik ve sosyal hayatı kesintiye uğratan dükkân ve fırın gibi binalar 
için de sahiplerine, borçlandırma hükümleri dairesinde, imar ve îskân Bakanlığınca belirtilecek 
esaslara göre inşaat kredisi verilebilir. O yerde kendisine veya eşine ait müstakil ba^ka bir işyeri 
bulunanlar, bu yardımdan faydalanamazlar. 

Malî yeteneği ve borçlanma yoluyla ödenek nağlama imkânı olmıyan belediyelerin hasar gö
ren binalarından, mahallî ihtiyaca yetebilecek karlarının yapımı veya onarımı 10 yıl vâde ile borç
landırılmak ve tahsili 40 ncı maddeye göre yürütülmek şartiyle îmar ve tskân Bakanlığı tarafın
dan varılır veva Bakanlık uynm gördüğü takdirce belediyesine yaptırılabilir. 

Bina veya işyeri sigortalı ise yapılacak yardımdan sigorta tutarı indirilir. 

Madde 30. — 30 ncu madde aynen kabul edilmiştir. 

Madde 31. — Bu kanuna veya âfete ilişkin hükümler taşıyan diğer kanunlara göre, yapı
lan, yaptırılan veya yaptırılacak olan binalardan türlü sebeplerle artanlar İmar ve İskân Bakan
lığınca aşağıdaki işlemlerden birine tabi tutulur : 

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

b) Evvelce âfetten zarar görüp bu âfetle ilgili kanunlardan türlü sebeplerle faydalanama
mış bulunan o yerdeki konutsuz ailelere, 

c) Bedelleri gecekondu fonundan alınmak üzere, Gecekondu Kanunu hükümlerine göre 
hak sahibi sayılan ailelere, 

d) Genel bütçeye dâhil dairelerden âcil ihtiyacı bulunanlara tahsis edilmek üzere Maliye Ba
kanlığına, 

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

Maliyet bedeli üzerinden bu kanunun borçlandırma hükümleri uyarınca devredilir. 
Yukardaki fıkralar gereğince devir ve temlik edilememiş bulunanlar ise genel hükümlere 

göre idare ve tasfiye edilmek ve elde edilen hâsılat fon hesabına gelir kaydedilmek üzere Ma
liye Bakanlığına devredilir. 

Fon teşkili ve fondan yapılacak yardımlar, harcama usulleri : 
Madde 33. — Bu kanun gereğince yapılacak harcamaları karşılamak üzere aşağıda yazılı kay

naklardan meydana gelen bir fon teşkil edilir : 
a) Her yıl tmar ve iskân Bakanlığı Bütçesinin ilgili bölümüne konacak ödenek, 
b) Hayır kurumlan, mahallî idareler, mal sandıklan ve sair teşekküller tarafından kabul 

olunacak bu maksada muhassas nakdî iane, teberru ve hibeler, (Aynî teberrular doğrudan 
doğruya Türkiye Kızılay Derneği tarafından kabul edilir ve İmar ve iskân Bakanlığının talebi 
ile âfete mâruz bölgelerdeki ihtiyaçlara tahsis olunur. 

Türkiye Kızılay Derneğine, Milletlerarası Kızılhaç Dernekleri Birliğinin çağırışı üzerine 
yurt dışından yapılan nakdî ve aynî yardımlar yukardaki hükümler dışındadır.) 
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c) iktisadi Devlet Teşekkülleri ile en az yarı sermayesi Devlet elinde bulunan banka ve 

müesseselerin o yıla ait yıl sonu bilanço kârlarının % 3 ü (yüzde üçü) nisbetinde hisseler, 
ç) Borçlulardan borcun ödenmesi için tahsil edilecek taksit ve faizler, 
d) Fon hesabında tutulan paraların faizleri, 
e) Âfetler dolayısiyle bu kanuna, yahut özel kanunlarına göre Devletçe yapılan veya yap

tırılan binalardan Türkiye Emlâk Kredi Bankasınca satılması gerekenlerden elde edilen ge
lirler. 

Bu fon İmar ve İskân Bakanlığı emrinde, Türkiye Emlâk Kredi Bankasında açılacak bir 
hesapta toplanır. 

Fon muhasebesine ilişkin kıymetlerin muhafazasına iştirak edenlere maaş ve ücretlerinin 
% 20 - 30 u oranında aylık kasa tazminatı verilebilir. 

Madde 36. — a) Âfet sebebiyle yeniden inşa ve onarılacak yapılarla bunlara ait yol, su, 
elektrik ve kanalizasyon tesisleri, kadastro, harita ve imar plânı yapımı, 

b) Arazi, bina, yapı malzemesi, her türlü makina, motorlu taşıt, araç, gereç, alât, ede
vat alınması ve sağlanması, 

c) Âfetleri önleme, gerekli tedbirleri araştırma, etüt, kiralama, taşıma, yıktırma ve per
sonele yapılacak ödemeler, 

d) Konut yapan tüzel kişilerle ortaklık kurmak; veya bu amaçla çalışan kuruluşlara iştirak 
etmek, 

e) Âfet hizmetlerine ilişkin diğer işler için ayrılacak para miktarı ile, 
f) Âfete uğruyanlara veya uğraması muhtemel olanlara inşaat ve onarım için ne şekilde yar

dım yapılacağı, miktarı, istekliler arasında gözetilecek sıra esasları, müracaat ve istek şekilleri, 
inşa olunacak binaların yerleri, sayıları, tipleri, yapı şartları, inşa tarzları, çeşitli kısımların bo
yutları ve diğer hususlar, 

imar ve iskân Bakanlığınca tesbit olunur. 

Madde 39. — 39 ncu madde aynen kabul edilmiştir. 

Madde 40. — Bu kanuna göre arsa olarak dağıtılan veya üzerinde bina inşa edilen taşınmaz mal
lar, hak sahiplerine borçlandırma senetleri imza ettirilmek suretiyle verilir. 

Bu taşınmaz mallar üzerine, Türkiye Emlâk Kredi Bankasının isteği ile, bu banka lehine, tapu 
dairelerince borçlandırma senetlerine dayanılarak, kanuni ipotek tesis olunur. 

Konut ve konut inşası ve sair yardımlar için yapılacak borçlandırmalar faizsizdir. Dükkân ve 
fırın gibi yerler için yapılacak borçlandırmalar ise yıllık % 4 (yüzde dört) faize tabidir. 

Borçluların hesaplarına tahakkuk ettirilecek faizler, Banka ve Sigorta işlemleri Vergisinden 
muaftır. 

Borçlandırma bedelleri, konut, konut inşası, arsa ve sair yardımlarda en az 20 ve ençok 30; 
dükkân ve fırın gibi yerler için yapılan yardımlarda ise en çok 15 yılda ve eşit taksitler halinde 
tahsil edilerek fon hesabına yatırılır. 

ilk taksit, ipotek tescil tarihinden, ipoteksiz borçlandırmalarda, borç senedinin imzası tarihin
den itibaren 2 yıl sonra başlar. 

Vâdesinde ödenmiyen taksitlerden, geçen günler için yıllık % 5 (yüzde beş) nisbetinde ge
cikme faizi tahsil olunur. Vâdesinden evvel ödenen taksitler, taşınmaz mallan satmak veya 
satılmak suretiyle hesap kapatılması halleri hariç % 10 (yüzde on) indirime tâbi tutulur, indirim 
miktan bankaca fon hesabından mahsubedilir. 

Üstüste üç yıl taksitini ödemiyenlerin borçları muaccel kılınacağı gibi, borcun tamamı öden
meden taşınmaz mallann başkalanna satılması halinde de borcun tamamı muaccel kıhnır. Bu 
hüküm, maliyet bedelinden yapılan indirimler de dâhil edilmek suretiyle, özel Âfet kanunlanna 
göre yapılan binalar hakkında da uygulanır. 
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Muaccel kılınan hesaplar bankaca kendi usul ve mevzuatına göre takibedilir. Satışa çıkarılan 

taşınmaz mallara istekli çıkmadığı takdirde, banka en son yapılan satışta, takdir edilen kıymetin 
% 50 sine (yüzde ellisine) kadar ihaleye iştirak ederek fon hesabına satmalabilir. 

Bu şekilde satınalınan mallar, 31 nci maddeye göre işlem yapılmak üzere, imar ve iskân Bakan
lığına devredilir. 

Rehin açıkları ile rehinsiz alacaklardan tahsili mümkün olmıyan alacaklar, aciz vesikasına bağ
landıktan sonra, fon hesabından mahsubedilir. 

Âfetten hasar görmüş binaların onarımı veya kendi yapısını kendi yapacak kimse için yapılan 
para yardımlarına ait borçlandırmalarda; taranmaz malı tapusuz ise, kadastro işlemleri sonuçla
nıncaya kadar ilgili kimsenin varsa başka tapulu taşınmaz malının ipotek edilmesi, yoksa, kefalet 
suretiyle borçlandırma yapılır 

Banka lehine tesis olunacak ipotek muamelesi bu maddenin 1 nci fıkrasına göre tapu dairele
rince takrir alınmadan yapılır. 

inşaatın devamı sırasında veya bitiminden itibaren bir yıl içinde, genel hayata etkili olsun ol
masın, ikinci bir âfetle binanın zarar görmesi halinde borçlandırma miktarından zarar oranında 
indirim yapılır. Âfetzade isterse, borçlandırma hükümleri dairesinde, İmar ve iskân Bakanlığınca 
tesbit olunacak miktarda yeniden inşaat yardımı yapılabilir. 

MADDE 42. — Bu kanunun uygulanması dolayısiyle taşınmaz malların alım, satım, ipotek, ta
pu - kadastro işlemleri, yeniden inşa edilecek veya onarılacaklarla ilgili ihale, sözleşme, ruhsatna
me ve sair işlemler ve bu kanundan faydalanacakların verecekleri beyanname, taahhütname ve ya
pacakları sözleşmeler her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. 

Tapu işlemleri sırasında 27 . 7 . İ967 gün ve 930 sayılı Kanunun tasarruf bonosu tevdiatı 
ile ilgili hükümleri uygulanmaz. 

MADDE 43. — Bu kanunun birinci maddesinde yazılı âfetlerden önce veya sonra alınacak ted
birler arasında: 

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

Türkiye Kızılay Derneği tarafından bu amaçla yapılacak nakliyat dâhi bu hükme tabidir. 
b) 4, 6, 8 ve 9 ncu maddelerde sözü edilen yükümlülerden taşıma ücreti alınmaz. 

c) Şehir, kasaba ve köylerde âfete ağrıyanların veya uğraması muhtemel olanların geçici ve 
devamlı inşaatlarında ve tesislerinde kullanılmak ve yine bu amaçlar için stoklar meydana getir
mek üzere, İmar ve iskân Bakanlığının isteği üzerine, Orman idaresince en yakın istif yeri, depo 
veya kereste fabrikalarından kesme, taşıma ve imal masrafları karşılığında tomruk veya kereste 
tahsis olunur. 

Tahsis olunacak ve stok yapılacak orman emvalinin miktarı ve niteliği imar ve İskân Bakan
lığınca tesbit edilir. 

d) İmar ve İskân Bakanlığınca dış memleketlerden, mevcut kotalara bağlı kalınmaksızın, ön
celikle ve ivedilikle, baraka, hasır konut, çadır, her türlü yapı malzemesi, makina (iş ve yapı makina-
ları dâhil), motorlu taşıt, araç, gereç, alât, edevat, cihaz, yedek parça ithal edilebilir veya ettirilebi
lir. İthal edilen bu mallar Gümrük Resminden,, bu resimle birlikte alman diğer vergi ve resimlerle 
belediye hissesinden ve ithalâtla ilgili Hazine hissesinden muaftır. 

Çeşitli hükümler 

GEÇİCİ MADDE G. — Bu kanunun yayımı tarihinden önce Çanakkale ili Yenice, Nevşehir ili 
Ürgüp ilçelerinde meydana gelen âfetler sebebiyle sarar görüp Türkiye Emlâk Kredi Bankasının 
kendi kaynaklarından yapılan ikrazat ile adı geçen bankanın yine kendi kaynaklarından inşa ede
rek borçlandırma suretiyle afetzedelere tahsis ettiği konutların maliyet bedelleri ve bu kanunun 
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yayımı tarihine kadar bu hesaplara tahakkuk ettirdiği faizler ve henüz tahsis edemediği konutla
rın maliyet bedelleri bu kanunla teşkil olunan fondan karşılanır ve bu borçlandırma vâde ve tahsil 
işlemleriyle ilgili uygulamalar 40 ncı maddeye göre yürütülür. 

Ancak, Türkiye Emlâk Kredi Bankasının bu alacaklarının fon hesabından tasfiye edilebilmesi 
ve afetzedelerden zarar görenlerin 40 ncı madde hükmünden faydalanabilmeleri için, zarar gören 
kimselerin : 

a) O yerde âfetin meydana geldiği tarihte meskene mâlik olması ve bu meskenin âfet dolayı-
siyle oturulamaz bir halde bulunması, 

b) Türkiye Emlâk Kredi Bankasının borç verdiği paralarla yapılan veya Bankanın yaptı
rarak tahsis ettiği binanın mesken olması, 

c) Bu kanunun yayımı tarihine kadar kredi veya mesken borcu taksitlerini faizsiz olarak öde
miş olması, 

Şarttır. 

Faizsiz olarak taksitlerini ödememiş bulunanlar bu kanunun yayımından itibaren en geç 1 yıl için
de birikmiş borçlarını ödedikleri takdirde bu benci hükmü yerine getirilmiş sayılır. Aksi takdirde 
kredi veya mesken borcu taksitleri ile faizlerinin borçlu kimselerden T. Emlâk Kredi Bankasın
ca tahsiline devam olunur. 

Yukarıdaki esaslara göre fondan karşılanacak hesaplar faizsiz olarak kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihi takibeden takvim yılından itibaren 10 yıl içinde fonun malî imkânlarına uygun taksitlerle 
ve % 5 (yüzde beş) faizle birlikte İmar ve iskân Bakanlığınca T. Emlâk Kredi Bankasına öde
nir. 

GEÇİCİ MADDE 7. — Geçici 7 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

EK MADDE 1. — Ek 1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

EK MADDE 2. — Bir yerin genel hayatına etkili tabiî âfetler dolayısiyle, kurulan yerlere içme 
suyu getirilmesi, bağlantı yollarının ve elektrik tesislerinin yapılması meskûn yeri tehdideden dere 
ve sel yataklarının ıslahı ve diğer hizmetler İmar ve iskân Bakanlığının isteği üzerine ilgili Bakan
lık ve müesseselerce öncelikle yapılır. 

EK MADDE 3. — Ek 3 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

EK MADDE 4. — Gerek bu kanuna veya âfetlerle ilgili hükümler kapsıyan öteki kanunlara 
göre emanet, ihale veya evini yapana yardım yoliyle yapılan veya yaptırılacak olan binaların, ge
rekse geçici 6 ncı madde hükmünden faydalananların borçları, ilgililerin geçim durumları ve bölge
nin özelliği dolayısiyle bina maliyetlerini artırıcı yönden unsurların tesir derecesi göz önünde bu
lundurularak, zorunlu hallerde Bakanlar Kurulu karariyle maliyet veya borçlandırma bedelleri
nin yarısına kadar indirim yapılabilir. 

Bu hükümden kimlerin ne miktarda ve ne ölçüde faydalanacağına ilişkin esaslar imar ve İs
kân Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle tesbit olunur. 

Bu madde hükmü her bina için bir defa uygulanır. 

EK MADDE 5. — imar ve iskân Bakanlığı, âfet hizmetlerini süratle ele almak, düzeninde yü
rütmek ve sonuçlandırmak üzere, gerekli teşkilâtı kurar; bu teşkilâtın merkez, bölge ve mahallî 
kademe ve üniteleri bu Bakanlıkça tesbit olunur. 

Âfetler fonuna ilişkin ücret ve yevmiyeli işçi kadroları, ihtiyaca göre, imar ve İskân Bakanlı
ğınca düzenlenir ve tatbik mevkiine konur. 
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Fon ücret kardolarmda çalışanlar, emsalleri gibi, 3656 ve 5434 saılyı kanunlarla ek ve tadilleri 

hükümlerine tabidirler. Bu personel 819 sayılı Kanun hükümlerinden de yararlanır. 

Âfet hizmetlerinin yoğunlaştığı ve şümullendiği hallerde, ilgili bakanlıklar ve kurumlar, İmar 
ve tskân Bakanının isteği üzerine, yeteri kadar ve idari personeli, hizmet için lüzumlu araç, gereç 
ve malzemeyi ve bunların kullanılması ve tamiri ile ilgili ekipmanı, geçici olarak, bu teşkilât emrine 
vermekle yükümlüdürler. Geçici personelin maaş, ücret, yevmiye ve benzer hakları esas dairelerin
ce ödenir. 

EK MADDE 6. — 33 ncü maddeye göre tesis olunan fondan yapılacak harcamalar 832 sayılı 
Sayıştay Kanunu hükümlerine tabi değildir. 

MADDE 3. — 3 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — 4 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

»>•«« 
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Toplantı : 3 MÎLLET MECLİSİ S. Sayısı : I59a2nciek 
Umumi hayata müessir âfetler dol ayısiyle alınacak tedbirlerle yapıla
cak yardımlara dair 15 . 5 . 1959 gün ve 7269 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi 
hakkında kanun tasarısı ve İmar ve İskân, İçişleri ve Plân komisyon
larından 5 er üye seçilerek kurulan Geçici Komisyon raporu (1 /231) 

(Not : Yalnız metin kısmı karşılıklı getirilerek yeniden basılmıştır.) 
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Anayasanın 93 ncü maddesi gereğince bir daha görüşülmek üzere Cumhurbaşkanlığınca Türkiye 

Büyük Millet Meclisine geri gönderilen metin 

Umumi hayata müessir âfetler dolay isiyle alınacak tedbirlerle yapılacak yardımlara da-w !~> . :"> . 1959 
gün ve 7269 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 'maddeler eklenmesi 

hakkında Kanun 

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

GENEL HÜKÜMLER 

Madde 1. — Deprem (Yer sarsıntısı), yangın, su baskını, yer kayması, kaya düşmesi, çığ ve 
benzeri âfetlerde; yapıları ve kamu tesisleri g-3nel hayata etkili olacak derecede zarar gören ve
ya görmesi muhtemel olan yerlerde alınacak tedbirlerle yapılacak yardımlar hakkında bu kanun 
hükümleri uygulanır. 

Âfete uğrryan meskûn yerlerin büyüklüğü, o yerin tamamında veya bir kesiminde yıkılan, 
oturulamaz hale gelen bina sayısı, zarar gören yapı ve tesislerin genel hayata etki dereceni; ma
hallî ekonomik ve sosyal özellikleri, zararın kamı oyundaki tepkisi, normal hayat düzenindeki 
aksamalar ve benzeri hususlar göz önünde tutulmak suretiyle âfetlerin genel hayata etkililiğine 
ilişkin temel kurallar, İçişleri, Maliye ve îmar vs tskân bakanlıklarınca hazırlanacak bir yünet-
melilde belirtilir. 

Yukarda yazılı âfetlerin meydana gelmesinde veya muhtemel olması halinde zararın o yerin 
genel hayatına etkili olup olmadığına İmar ve iskân Bakanlığının yönetmelik esaslarına göre 
yapacağı teklif üzerine Bakanlar Kurulunca karar verilir. 

Şu kadar ki; âfetin meydana gelmesi halinde bu kanun gereğince alınması lâzmıgelen âcil ted
birlerin ittihazına âfetin meydana geldiği bölgenin valisi yetkilidir. 

Madde 2. — Su baskınına uğramış veya uğrıyabilir bölgeler, imar ve iskân Bakanlığının tek
lifi üzerine Devlet Su İşlerinin bağlı bulunduğu Bakanlıkça; yer sarsıntısı yer kayması, kaya 
düşmesi ve çığ gibi âfetlere uğramış veya uğrıyabilir bölgeler ise, imar ve İskân Bakanlığınca 
tesbit ve bunlardan şehir ve kasabalarda meydana gelen ve gelebileceklerin smırları imar plânı
na, imar plânı bulunmıyan kasaba ve köylerde do belli edildikçe harita veya krokilere işlenmek 
suretiyle, âfete maruz bölge olarak İmar ve İskân Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca 
kararlaştırılır ve bu suretle tesbit olunan sınırlar, imar ve İskân Bakanlığının isteği üzerine il
gili valiliklerce mahallinde ilân olunur. 

Mahallî şart ve özellikler dolayısiyle yangın âfetine uğraması muhtemel olan sahalar, şehir ve 
kasabalarda belediye meclisleri, köylerde ihtiyar heyetleri .tarafından tesbit ve kaymakanlarm 
mütalâası alındıktan sonra valilerin tasvibi üzerine ilgili bölgelerde ilân olunur. 

Madde 3. — İkinci maddeye göre ilân edilen âfet bölgelerinde yeniden yapılacak, değiştiri
lecek, büyütülecek veya esaslı tamir görecek resmî veya özel bütün yapıların tabi olacağı teknik 
şartlar, imar ve iskân ve Bayındırlık Bakanlıklarınca hazırlanacak bir yönetmelikle tesbit olu
nur. 

Belediye teşkilâtı olan yerlerde belediyeler, olmıyan yerlerde iligil teknik elemanlardan fayda
lanmak suretiyle vali ve kaymakamlar bu yönetmelik esaslarının uygulanmasını sağlamakla yü
kümlüdürler. 

Yönetmelik esaslarına aykırı olarak inşa olunacak yapılar 13 ncü maddede belirtilen usul 
dairesinde yıktırılır. 
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Umumiye hayata müessir âfetler dolayısiyle alınacak tedbirlerle yapılacak yardımlara dair 
15 . 5 . 1959 gün ve 7269 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 

maddeler eklenmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — 1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

GKNEL HÜKÜMLER 

Madde 1. — Deprem (yer sarsıntısı), yangın, su baskını, yer kayması, kaya düşmesi, çığ ve 
benzeri âfetlerde; yapıları ve kamu tesisleri genel hayata etkili olacak derecede zarar gören 
veya görmesi muhtemel olan yerlerde alınacak tedbirlerle yapılacak yardımlar hakkında bu ka
nun hükümleri uygulanır. 

Âfete uğrıyan meskûn yerlerin büyüklüğü o yerin tamamında veya bir kesiminde yıkılan, 
oturulmaz hale gelen bina sayısı, zarar gören yapı ve tesislerin genel hayata etki derecesi, ma
hallin ekonomik ve sosyal özellikleri, zararın kamu oyundaki tepkisi, normal hayat düzeninde
ki aksamalar ve benzeri hususlar göz önünde tutulmak suretiyle âfetlerin genel hayata etkilili
ğine ilişkin temel kurallar, İçişleri ve Maliye bakanlıklarının mütalâaları da alınarak tmar ve 
İskân Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle belirtilir. 

Yukarda yazılı âfetlerin meydana gelmesinde veya muhtemel olması halinde zararın o yerin 
genel hayatına etkili olup olmadığına, yönetmelik esasları gereğince, İmar ve İskân Bakanlığı 
tarafından karar verilir. 

Şu kadar ki, âfetin meydana gelmesi halinde bu kanun gereğince alınması lâzımgelen âcil 
tedbirlerin ittihazına âfetin meydana geldiği bölgenin valisi yetkilidir. 

Madde 2. — 2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Madde 3. — ikinci maddeye göre ilân edilen âfet bölgelerinde yeniden yapılacak, değiştirile» 
cek, büyütülecek veya esaslı tamir görecek resmî ve özel bütün yapıların tabi olacağı teknik şart
lar, Bayındırlık Bakanlığının mütalâası da alınaraK imar ve iskân Bakanlığınca hazırlanacak bir 
yönetmelikle tesbit olunur. 

Belediye hudutları ve varsa mücavir sahalar dâhilinde ilgili belediyeler, bunun dışında kalan 
yerlerde vali ve kaymakamlar bu yönetmelik esaslarının uygulanmasını sağlamakla yükümlü
dürler. 

Yönetmelik esaslarına aykırı olan yapılar hakkında; yukarda belirtilen merciler tarafından sa
hiplerine tebligat yapılarak, en çok 3 aylık süre içinde hatanın ve tehlikeli durumun giderilmesi 
bildirilir. 
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Yer kayması, kaya düşmesi, çığ gibi âfetlere uğnyabilecek meskûn yerlerde alınacak önle
yici tedbirler, İmar ve İskân Bakanlığınca, su baskınına uğnyabilecek yerlerde ise, Devlet Su iş
lerinin bağlı bulunduğu Bakanlıkça alınır. Bu işlere ilişkin ödenek, tedbirleri almakla görevli 
Bakanlıkça karşılanır. 

Madde 4. — İçişleri, İmar ve İskân, Bayındırlık, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Tarım bakanlık
larınca âcil yardım teşkilâtı ve programları hakkında kapsıyan bir yönetmelik yapılır. 

Bu yönetmelik esasları dairesinde âfetin meydana gelmesinden sonra yapılacak kurtarma, ya
ralıları tedavi, barındırma, ölüleri gömme, yangınları söndürme, yıkıntıları temizleme ve felâket
zedeleri iaşe gibi hususlarda uygulanmak üzere görev ve görevlileri tâyin, toplanma yerlerini 
tesbit eden bir program valiliklerce düzenlenir ve gereken vasıtalar hazırlanarak muhafaza, olu
nur. 

Bu programların uygulanması, valiliklerce kurulacak kurtarma ve yardım komitelerince sağla
nır. 

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

İlçe, bucak ve köylerde tafsilâtlı çalışma muhtıraları ve uygulama programları tasdikli il 
muhtıra ve programlarındaki esaslar dairesinde ilçelerde kaymakamlar, bucak ve köylerde bucak 
müdürleri tarafından düzenlenir; İl kurtarma ve yardım komitesinin incelenmesinden sonra valile
rin onayı ile kesinleşir. 

Mülkiye âmirlerine verilen olağanüstü yetkiler 

Madde 6. — Genel hayata etkili âfetlerin meydana gelmesinden sonra vali ve kaymakamlar 
(Askerler ve hâkim sınıfında bulunanlar haricolmak üzere) 18 - 65 yaş arasındaki bütün erkek
lere görev vermeye, bedeli, ücreti veya kirası sonradan ödenmek üzere canlı, cansız, resmî ve özel 
her türlü taşıt araçlarına ve gerekli makina alât ve edevatına elkoymaya ve hiçbir kayda ve 
merasime tabi olmaksızın tedavi, kurtarma, yedirme, giydirme ve barındırma ve bu gibi işle
rin gerektirdiği âcil satınalmalan yapmaya, Devlete, mahallî idarelere, evkafa, İktisadi Devlet 
Teşekkülleri ile bunlara bağlı kurumlara ilişkin her türlü taşınmaz mallan; yetmemesi halinde de 
diğer tüzel kişiler ile gerçek kişilere ait, bina, konut ve müştemilâtı ile bahçe ve arsa gibi ara
ziyi geçici olarak işgale yetkilidir. 

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

Kendilerinden yardım istenilen âfet bölgesi civanndaJki vali ve kaymakamlar yukarki fıkra
larda yazılı yetkilerini kullanarak bütün imkân ve vasıtalarla yardıma mecburdurlar, 
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Verilen süre içinde sahiplerince ıslâh edilmiyen bina veya bina kısımları belediye hudutları 
ve mücavir saha dâhilinde belediye encümenlerince diğer yerlerde ise il veya ilçe idare kurul
larınca, yıkma parası yıkıntı malzemesinden karşılanmak, yetmemesi halinde kalan kısmı âfetler 
fonundan tamamlanmak üzere yıktırılır. 

İmar ve iskân Bakanlığı bu konuda gerekli kontrol ve denetime yetkilidir. 
Yer kayması, kaya düşmesi, çığ gibi âfetlere uğnyabilecek meskûn yerlerde alınacak önle

yici tedbirler imar ve iskân Bakanlığınca, su baskınlarına uğnyabilecek yerlerde ise, Devlet 
Su İşlerinin bağlı bulunduğu bakanlıkça alınır. Bu işlere ilişkin ödenek, tedbirleri almakla gö
revli Bakanlıkça karşılanır. 

Madde 4. — 4 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

Mülkiye âmirlerine verilen olağanüstü yetkiler 
Madde 6. — Âfetlerin meydana gelmesinden sonra vali ve kaymakamlar (askerler ve hâkim 

sınıfından bulunanlar haricolmak üzere) 18-65 yaş arasındaki bütün erkeklere görev vermeye, be
deli, ücreti veya kirası sonradan ödenmek üzere canlı, cansız, resmî ve özel her türlü taşıt araç
larına ve gerekli makina, alât ve edevatına el koymaya ve hiçbir kayda ve merasime tabi ol
maksızın tedavi, kurtarma, yedirme, giydirme ve banndırma gibi işlerle bu gibi işlerin gerektir
diği âcil satınalmaları ve kiralamayı yapmaya, Devlete, mahallî idarelere, evkafa, İktisadi Dev
let Teşekkülleri ile bunlara bağlı kurumlara ilişkin her türlü taşınmaz mallan; yetmemesi ha
linde de diğer tüzel kişiler ile gerçek kişilere ait bina, konut ve müştemilâtı ile bahçe ve arsa gibi 
araziyi geçici olarak işgale yetkilidir. 

Bu yetkinin kullanma süresi, âfetin sona ermesinden itibaren 15 gündür. Bu süre, gerekti
ğinde İmar ve iskân Bakanlığınca uzatılabilir. 

Yedirme, giydirme, barındırma, onarım için afetzedelere nakdî ödemede bulunulması, önleme 
için harcama yapılması imar ve iskân Bakanlığının muvafakatine bağlıdır. 

Bu madde gereğince yapılacak harcamalar ve ödemeler borçlandırmaya tabi tutulmaz. 
Kendilerinden yardım istenilen âfet bölgesi civarındaki vali ve kaymakamlar yukarıdaki fık

ralarda yazılı yetkilerini kullanarak bütün imkân ve vasıtalarla yardıma mecburdurlar, 
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Afet bölgelerinde yapılacak teknik isler 

Madde 13. — a) Âfetten sonra, imar ve iskân ve Bayındırlık bakanlıkları ile varsa mahallî 
belediye fen elemanından kurulacak fen heyetleri tarafından âfetin meydana geldiği arazinin du
rumu ile resmî ve özel bütün yapılar ve kamu tesisleri incelenerek düzenlenen hasar tesbit raporu 
değerlendirilmek üzere imar ve İskân Bakanlığına, bilgi için de Bayındırlık Bakanlığına gönde
rilir. 

Arazinin tehlikeli durumu ve binaların gördüğü hasar bakımından yıktırılması ve boşaltıl
ması gerekenler hakkında, o il ve ilçenin en büyük mülkiye âmirine ayrı bir rapor verilir. Bu 
makamlarca böyle binalar derhal boşalttırılır. Yıkılması gerekenler için en çok 15 gün süre 
verilerek tehlikenin giderilmesi sahiplerine bildirilir. Mahallinde sahibi bulunmadığı takdirde du
rum, mahallî vasıtalarla ilân edilmek suretiyle, bildiri yapılmış sayılır. 

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

Süresinde itiraz olunmıyan, yahut itiraz olunup da idare kurullarınca yıkılması onaylanan 
binaları mal sahibi yıkmadığı takdirde, bu binalara el konularak yıkma parası yıkıntıdan elde 
edilecek malzeme bedelinden ödenmek üzere, mahallin en büyük mülkiye âmirinin emri ile yık
tırılır. 

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

b) Hasar görmüş, fakat ıslahı mümkün obn binaların fen kurullarının göstereeği şartlara 
göre tamiri yapılıncaya kadar içine girilmesine ve oturulmasına izin verilmez. Bu binalar bir yıl 
içinde tamir ettirilmediği ve itiraz da olmadığı takdirde yukardaki esaslar dairesinde yıktırıla-
bilir. İtiraz halinde mahallî idare kurullarınca 15 gün içinde incelenir ve karara bağlanır, itiraz 
sebepleri yerinde görüldüğü takdirde süre bir sone daha uzatılabilir. 

c) Resmî daire ve müesseselere ait binalardan bu madde gereğince yıktırılması gerekenler, 
yıkma masrafları ilgili daire ve müesseselerce sonradan karşılanmak şartiyle, fon hesabından öde
nerek yıktırılır. 

ç) Yer kayması, kaya düşmesi gibi âfetlerde, tehlikenin devamı veya tekrarı ihtimali üze
rine boşaltılan binaların tehlikeye karşı kesin tedbir alınıncaya kadar işgaline veya hasara uğ-
rıyanların tamirine müsaade edilmez. Tedbir almamıyacağma karar verildiği takdirde tehlikeli 
mahal içindeki binalar, yukardaki esaslar dâhilinde yıktırılır, imar ve İskân Bakanlığınca âfete 
karşı arazide gerekli tedbirlerin alınması tehlikeye mâruz yapıların yıkılması ve topluluğun baş
ka yere taşınmasından daha ekonomik görülürse, bu tedbirlerin alınması için lüzumlu ödenek 
33 ncü maddede yazılı fondan ödenir. Tehlikenin giderilmesiyle ilgili tedbirler için yapılan 
harcamalar borçlanmaya tabi tutulmaz. 

d) Âfete uğramış yahut uğraması muhtemel yerlerde âcil barınma ihtiyacını karşılamak üze
re, İmar ve iskân Bakanlığınca • kiralık binalar tutulabileceği gibi, bu maksat için geçici ve por
tatif barakalar da yaptırılabilir veya satınalınabilir Kiralık binalar ile geçici ve portatif bara
kalarda barındırılan muhtaç âfetzelelerden en çok 3 ay süre ile kira alınmaz. Bu sürenin biti
minden sonra ilgililer imar ve iskân Bakanlığınca takdir edilecek kirayı ödemeye mecburdurlar. 
Yeniden bina yaptırılmasını istemiyenler, her na sebeple olursa olsun, bu yerlerde en çok bir yıl 
oturabilirler. 

Madde 14. — ikinci madde gereğince tesbit ve ilân olunan âfet bölgelerine dâhil şehir, ka
saba ve köylerde bina ve mesken yapımı, fen kurullarınca tehlikeli görülen ve sınırları kroki
lerle tesbit olunan yerler, imar ve iskân Bakanlığınca yapı ve ikamet için yasaklanmış âfet böl
geleri sayılır ve durum, belediyesi olan yerlerde belediyesince, köylerde ise ihtiyar meclislerince 
hemen ilân edilir. 
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Âfet bölgelerinde yapılacak teknik işler 

Madde 13. — a) Yapılacak işlemlere esas olmak üzere İmar ve tskân Bakanlığınca kurula
cak fen kurulları tarafından, âfetin meydana geldiği arazinin durumu ile bütün yapılar ve kamu 
tesisleri incelenerek hasar tesbit raporu düzenlenir. 

Gereken hallerde, imar ve İskân Bakanlığının isteği üzerine diğer bakanlık, kurum ve mahallî 
idareler yeteri kadar teknik personeli hasar tesbitı çalışmalarında derhal görevlendirmekle yü
kümlüdürler. 

Arazinin tehlikeli durumu ve binaların gördüğü hasar bakımından yıktırılması ve boşaltılması 
gerekenler hakkında, o il ve ilçenin en büyük mülkiye âmirine ayrı bir rapor verilir. Bu makamlar
ca böyle binalar derhal boşalttırılır. Yıkılması gerekenler için en çok 15 gün süre verilerek tehli
kenin giderilmesi sahiplerine bildirilir. Mahallinde sahibi bulunmadığı takdirde durum, mahallî 
vasıtalarla ilân edilmek suretiyle, bildiri yapılmış sayılır. 

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

Süresinde itiraz olunmıyan, yahut itiraz olunup da idare kurullarınca yıkılması onaylanan bina
ları mal sahibi yıkmadığı takdirde bu binalara el konularak yıkma parası yıkıntıdan elde edilecek 
malzeme bedelinden ödenmek üzere, mahallin en büyük mülkiye âmirinin emri ile yıktırılır. 

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

İtiraz halinde yukardaki mahallî idare kurullarınca 15 gün içinde incelenir ve karara bağlanır. 
İtiraz sebepleri yerinde görüldüğü takdirde süre 1 yıl daha uzatılabilir. 

c) Resmî daire ve müesseselere ait binalardan bu madde gereğince yıktırılması gerekenler yık
ma masrafları ilgili daire ve müesseselerce sonradan karşılanmak şartiyle fon hesabından ödenerek 
yıktırılır. 

ç) Yer kayması, kaya düşmesi gibi âfetlerde, tehlikenin devamı veya tekrarı ihtimali üzerine 
boşaltılan binaların tehlikeye karşı kesin tedbir alınıncaya kadar işgaline veya hasara uğrıyanların 
tamirine müsaade edilmez. Tedbir almamıyacağına karar verildiği takdirde tehlikeli mahal için
deki binalar,' yukardaki esaslar dâhilinde yıktırılır. İmar ve İskân Bakanlığınca âfete karşı arazi
de gerekli tedbirlerin alınması, tehlikeye mâruz yapıların yıkılması ve topluluğun başka yere ta
şınmasından daha ekonomik görülürse, bu tedbirlerin alınması için lüzumlu ödenek 33 ncü madde
de yazılı fondan ödenir. Tehlikenin giderilmesiyle ilgili tedbirler için yapılan harcamalar borçlan
maya tabi tutulmaz. 

d) Âfete uğrıyanların veya uğraması muhtemel olanların bulundukları yerlerde veya başka 
yerlerde geçici olarak barınmalarını sağlamak üzere, baraka ve konutlar inşa edilebillir, ettirile
bilir, kiralanabilir veya satmalınabilir. 

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

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

Bu bend gereğince yapılacak harcamalar ve ödemeler borçlandırmaya tâbi tutulmaz. 

Madde 14. — ikinci madde gereğince tesbit ve ilân olunan âfet bölgelerine dâhil şehir, kasa
ba ve köylerde bina ve mesken yapımı, fen kurullarınca tehlikeli görülen ve sınırlan krokilerle 
tesbit olunan yerler, İmar ve iskân Bakanlığınca yapı ve ikamet için yasaklanmış âfet bölgeleri 
sayılır ve durum, belediyesi olan yerlerde belediyesince, köylerde ise ihtiyar meclislerince hemen 
ilân edilir. 
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Belediyesi olan yerlerde belediyeler, olmıyan yerlerde ihtiyar meclisleri bu yasaklanmış âfet 
bölgesi hükmünü uygulamakla görevlidir. Hilâfına hareket edildiği takdirde yapılmış veya yap
tırılmakta olan binalar vali ve kaymakamların emri ile yıktırılır. 

Yasaklanmış âfet bölgesi sınırları alınacak tedbirlerle tehlikenin önlenmesi oranında daraltılır 
veya tamamen kaldırılır. Bu hususda aynı şekilde duyurulur. 

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

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

İmar veya istikamet plânı olmıyan veya olup da tamamen değiştirilmesi gereken yerlerde 
halihazır harita ve imar veya istikamet plânı imar ve iskân Bakanlığınca öncelikle yapılır 
veya yaptırılır. 

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

Yukarda yazılı hallerde veya yerinin değiştirilmesi gereken şehir ve kasabalarda ilgililerin 
âfetten masun yerlerde gösterilecek arsalar üzerinde, ilk bannma tedbiri olarak geçici baraka 
inşasına izin verilebilir. Bu türlü geçici inşaatın, imar plânı olan yerlerde, âfetin vukundan; imar 
plânı olmıyan veya değiştirilen veya yerleri değiştirilecek olan şehir ve kasabalarda, yeni plân
ların onanmasından itibaren bir yıl içinde sahipleri tarafından yıkılması mecburidir. Aksi halde 
masrafları yıkıntı bedelinden ödenmek üzere mahallin en büyük mülkiye âmirinin emri ile bele
diyelerce yıktırılır. Bu bir yıllık süre zaruret halinde ilgili valiliğin teklifi üzerine imar ve iskân 
Bakanlığınca gerektiği kadar uzatılabilir. 

Âfet bölgelerindeki bir topluluğun kaldırılarak başka yerlere taşınması 

Madde 16. — Genel hayata etkili âfetlerden önce veya sonra kesin lüzum üzerine meskûn 
bir topluluğun bir kısmının veya tamamının kaldırılarak başka mahallere toplu olarak veyahut 
dağıtılarak yerleştirilmesi; içişleri, Maliye, Bayındırlık, Sağlık ve Sosyal Yardım, Tarım, Millî 
Eğitim, Sanayi, İmar ve iskân ve köylerde Köy İşlerine bakan Bakanlıklar mütehassıs temsilci
lerinden kurulacak bir komitece incelendikten sonra Bakanlar Kurulu kararı ile İmar ve iskân 
Bakanlığı tarafından yaptırılır. 

Ancak, bu toplu nakiller aynı belediye ve köy sınırları içinde ise Bakanlar Kurulu kararı
na lüzum kalmaksızın İçişleri ve İmar ve iskân Bakanlıklarınca müştereken yapılır. 

Âfete uğrıyanların nakilleri, belediye veya köy sınırları dışına yapıldığı takdirde, ilk taşın
malarına ait zaruri masrafları karşılamak üzere, istiyen ailelere ilçe sınırları içindeki yer değiştir
melerinde 1 000 lirayı, ilçe sınırları dışındaki yer leştirmelerinde ise 2 000 lirayı geçmemek kay-
diyle ve kefil alınmak suretiyle imar ve iskân Bakanlığınca 10 yıl vâdeye kadar faizsiz olarak 
fondan kredi yardımı yapılabilir. 

Verilen bu kredi, yıllık eşit taksitler halinde tahsil olunur. Vâdesinde tahsil olunamıyan tak
sitlerden % 5 (yüzde beş) riisbetinde gecikme faiz alınır. 

Ancak, yerleştirilen bu ailelerden konut kredisi verilenlere o tarihteki geri kalan borçları ko
nut kredisine ilâve edilerek tahsil edilir. 
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Belediyesi olan yerlerde belediyeler, olmıyan yerlerde ihtiyar meclisleri bu yasaklanmış âfet 
bölgesi hükmünü uygulamakla görevlidir. 

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

Yasaklanmış âfet bölgesi sınırlan, alınacak tedbirlerle tehlikenin önlenmesi oranında daraltılır 
veya tamamen kaldınlır. Bu husus da aynı şekilde duyurulur. 

Madde 15. — 15 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Âfet bölgelerindeki bir topluluğun kaldırılarak ba§ka yerlere taşınması 

Madde 16. — Genel hayata etkili âfetlerden önce veya sonra kesin lüzum üzerine meskûn bir 
topluluğun bir kısmının veya tamamının kaldınlarak başka mahallere toplu olarak veyahut dağı
tılarak yerleştirilmesi İçişleri, Maliye, Bayındırlık, Sağlık ve Sosyal Yardım, Tanm, Millî Eğitim, 
Sanayi, imar ve iskân ve Köy işlerine bakan bakanlıklar mütehassıs temsilcilerinden kurulacak 
bir komitece incelendikten sonra Bakanlar Kurulu Karan ile imar ve iskân Bakanlığı tarafından 
yaptırılır. 

Ancak bu toplu nakiller aynı belediye ve köy sınırlan içinde ise Bakanlar Kurulu Kararına 
lüzum kalmaksızın İçişleri ve İmar ve İskân bakanlıklannca müştereken yapılır. 

Taşınma yeri âfet bölgesinin bulunduğu il sınırlan dışında tesbit edildiği takdirde, afetzedele
rin taşınması ile ilgili giderler İmar ve iskân Bakanlığınca âfetler fonundan karşılanır. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 159 a 2 nci ek) 



_ M — 
Türkiye lîüyiik Millet M< -iisine geri gönderilen metin 

Kıymet takdiri, •parselleme ve dağılma 

Madde 17. — Âfet bölgelerinde hasara uğrıyan veya uğraması muhtemel kısımlar içinde bulunan 
taşınmaz mallarla İmar ve iskân Bakanlığınca üzerinde bina yaptırılmak üzere tesbit edilen veya 
yasaklanmış olan bölgelerdeki taşınmaz mallarm kıymetleri aşağıdaki maddelerde gösterildiği şe
kilde takdir ve tesbit edilir. 

Bu kıymetlere göre taşınmaz mallar için birer kıymet belgesi tanzimine ve bu belgelerin sahip
lerine verilmesi kargılığında sözü geçen taşınmaz malları Hazine adına tescil ettirmeye imar ve 
İskân Bakanlığı yetkilidir. 

Ancak, yasaklanmış âfet bölgesi olarak tesbit edilen yerler içinde kalan şahıslara ait gayrimen-
kullerden, 

a) Âfete uğrıyanlar veya uğraması muhtemel olanlar, aynı köy veya belediye sınırları içinde 
bir yere taşındıkları takdirde, arsaları hariç, yalnız sağlam kalan binalarına kıymet belgesi veri
lir. 

b) Aynı köy veya belediye sınırları dışında kalan başka bir mahalle nakledileceklerin ise, 
arsalarına veya sağlam binalarına karşılık kıymet belgesi verilir. Bu bina ve arsalar Hazineye geç
miş sayılır. 

Madde 18. — Bu kanuna göre âfet sebebiyle imar ve İskân Bakanlığınca lüzum görülecek yer
lerin kadastrosu, ilânların yapılmasına ve kada^ro komisyonlarının kurulmasına lüzum kalmak
sızın kadastro postalarına belediyece veya köy ihtiyar heyetince iki bilirkişi verilmek ve tasarruf 
tetkikleri, mahallî kadastro müdürü ve tapu memuru tarafından ifa olunmak suretiyle 2613 sayılı 
Kadastro ve Tapu Tahrir Kanununa göre öncelikle Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce yap
tırılır 

Kadastro sonucunu belirten cetveller, belediye başkanının veya köy ihtiyar heyetinin çalıştıkları 
binaların kapısına uygun yerlere (3) gün süreyîa asılır ve keyfiyet mahallinde mutat vasıtalarla 
ilân olunur. Bu süre sonunda tesbitler kesinleşir. 

Anlaşmazlıklar mahallî mahkemelerce hallolanur. 
Sözü edilen kadastro işlerine ilişkin uygulama,, imar ve iskân Bakanlığı ile Tapu ve Kadastro 

Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakanlık arasında müştereken tesbit edilecek esaslar dâhilinde 
yapılır 

Madde 19. — 17 nci maddedeki taşınmaz n?a?.Ia,:::ri Ircdelleri, köylerde köy ihtiyar heyetlerinden 
bir kişi, mahallin en büyük mülkiye amirince görevlendirilecek bir fen elemanı ve mahallî maliye 
veya tapu teşkilâtından bir kişiden, şehir ve kasabalarda ise belediye meclisi üyelerinden bir, 
mahallî maliye veya tapu teşkilâtından bir ve en büyük mülkiye amirince görevlendirilecek bir 
teknik elemandan meydana gelecek üç kişilik komisyon marifetiyle takdir ettirilir. Teknik ele
man bulunmıyan yerlerde bu işlerden anlıyan bir kimse komisyona alınır. Komisyonlar mahallin 
en büyük mülkiye âmirleri tarafından teşkil edilir. Komisyonlar aralarında seçecekleri başkanın 
başkanlığında çalışır ve çoğunluğa göre karar verir. 

Sözü geçen taşınmaz malların yüz ölçülerini, özelliklerini ve takdir edilen bedeli içine alan 
cetveller, 10 gün süre ile, mahallî imkân ve şartlara göre ilân olunur. 

Takdir edilen kıymete karşı ilân süresinin bitiminden itibaren 7 gün içinde taşınmaz malın 
bulunduğu yerdeki asliye hukuk mahkemesinde dâva açılabilir. Dâvanın açıldığı tarihten itiba
ren, 8 gün içinde taraflar mahkemeye çağırıhrlar. Bu dâvalar basit muhakeme usulüne tabidir 
ve diğer dâvalara tercihli olarak görülür. Dâvanın açılması veya temyiz talebi, bu kanuna göre 
yapılacak işlemleri ve inşaat işlerini hiçbir suretle durduramaz. Bu dâvalar dolayısiyle, mah
kemelerce ihtiyati tedbir kararı verilemez. 
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Kıymet takdiri, ımrselleme ve dağıtma 

Madde 17. — Âfet gören yerlerde hasara uğrıyan kısımlar içinde bulunan taşınmaz mallarla, 
yine aynı yerde, üzerine bina yaptırılmak üzere îmar ve İskân Bakanlığınca tesbit edilen taşın
maz mallann kıymetleri aşağıdaki maddelerde gösterildiği şekilde takdir ve tesbit edilir. (Yeniden 
yerleşme yapılmıyacak âfet yerlerindeki taşınmaz mallar için kıymet belgesi düzenlenmez). 

Bu kıymetlere göre taşınmaz mallar için birer kıymet belgesi tanzimine ve bu belgelerin sahip
lerine verilmesi karşılığında sözü geçen taşınmaz mallan Hazine adına tescil ettirmeye tmar ve 
iskân Bakanlığı yetkilidir. 

Tescil sırasında, vergi kıymet ve vukuat belgeleri aranmaz. 

Madde 18. — Bu kanuna göre âfet sebebiyle îmar ve İskân Bakanlığınca lüzum görülecek yer
lerin kadastrosu ilânların yapılmasına ve kadastro komisyonlarının kurulmasına lüzum kalmaksı
zın kadastro postalanna belediyece ve köy ihtiyar heyetince iki bilir kişi verilmek ve tasarruf tet
kikleri, mahallî kadastro müdürü ve tapu memuru tarafından ifa olunmak suretiyle 2613 sayılı Ka
dastro ve Tapu Tahrir Kanununa göre öncelikle Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce yaptırı
lır. 

Anlaşmazlıklar mahallî mahkemelerce hallolunur. 
Sözü edilen kadastro işlerine ilişkin uygulama İmar ve İskân Bakanlığı ile Tapu ve Kadastro 

Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakanlık arasında müştereken tesbit edilecek esaslar dâhilin
de yapılır. 

Madde 19. — 19 ncu madde aynen kabul edilmiştir. 
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Madde 21. — Âfet bölgesi içinde ve dışında tesbit olunan imar ve iskân alanları içindeki ta
şınmaz mallardan Hazineye, özel idareye, belediyeye, köy tüzel kişiliğine veya katma bütçeli da
irelere aidolanlardan (Vakıflar Genel Müdürlüğü taşınmaz mallan ile Hazineye ait taşınma* 
mallardan bir kamu hizmetine tahsis edilenler hariç) ihtiyaca tekabül eden miktarı, tmar ve 
İskân Bakanlığının isteği üzerine bedelsiz olarak bu işe tahsis ve temlik olunur. 

Âfet sahaları içinde ve dışında yeniden kurulacak iskân yerleri (Şehir, kasaba, köy) ile 
mevcut iskân sahalarına yapılacak eklemeler için, yukandaki hükümler dairesinde arazi temini 
mümkün olmıyan hallerde (Normal gelişme alanlarına öncelik verilmek şartiyle) arazi ve bina 
satmalmabileceği gibi, kamulaştırma mevzuatı dâhilinde, kamulaştırma da yapılabilir. 

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

Madde 22. — 17 ve 21 nci maddeler gereğince sağlanan taşınmaz mallar, birleştirildikten 
sonra imar ve iskân Bakanlığınca onanmış imar ve istikamet plânlarına göre parsellere ayrılır. 
Bu suretle meydana gelen parseller adı geçen bakanlığın isteği üzerine ilgili tapu dairesince 
tescil olunur. 

Madde 23. — Hazine mülkiyetine geçen arsalardan İmar ve iskân Bakanlığınca görülen lü
zum üzerine toplu inşaat yapılmıyan yerlerde, bu kanundan faydalanacak olanlardan yapısını 
belli süre içerisinde yapmayı taahhüdedenlere noter huzurunda kur'a çekilerek arsaları verile
bileceği gibi bunlara ayrıca teknik ve borçlandırmak suretiyle yapı malzemesi ve para yardımı 
da yapılabilir. 

Üzerinde toplu inşaat yapılacak veya yukarıdaki fıkraya göre verilecek arsaların bedelleri, 
19 ncu maddede yazılı komisyonca tesbit edilir. 

Ellerinde kıymet belgesi bulunanların borçlarından bu belge tutarı düşülür, fazlası kendileri
ne ödenir ve noksanı borçlandırılır. 

Kıymet belgesi sahiplerinden bina yapmıy a saklara istedikleri takdirde ansa verilebilir. 
İmar plânında kamu hizmet ve tesisleriyle ibadet yerleri için gösterilen yerler İmar ve İs

kân Bakanlığının izni ile ilgili müesseselere bedelsiz olarak verilir. 
Yukarıdaki fıkralar gereğince dağıtım ve tahsise tabi tutulan arsalar, imar ve iskân Bakan

lığının isteği üzerine, tapu dairesi tarafından tahsis edildikleri şahıslar, hissedarlar veya varis
leri adına tescil olunur. 

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

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

Kıymet belgelerindeki bedellerin fazla olması halinde aradaki fark sahiplerine ödenir. 

Madde 28. — Bu kanundan faydalanmak suretiyle kendileri için bina yaptırılmasını istiyen-
lerin, imar ve iskân Bakanlığınca yapılacak yardıma dair o yerde yapılan ilândan itibaren iki ay 
içinde mahallin en büyük mülkiye âmirine yazılı müracaatta bulunmaları ve taahhütname verme
leri mecburidir. 

Kamulaştırma sahasındaki bina sahipleri için bu süre, kamulaştırma kararının kendilerine 
bildirilmesi veya ilân tarihinden itibaren hesaplanır. 

ihale suretiyle yapılacak inşaatlarda ihale tarihinden, emanet usuliyle yapılacak inşaatlarda 
inşaata başlandıktan sonra imar ve iskân Bakanlığınca haklı görülmiyecek bir sebeple taahhü-
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Madde 21. — 21 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Madde 22. — 22 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Madde 23. — Hazine mülkiyetine geçen arsalardan îmar ve İskân Bakanlığınca görülen lüzum 
üzerine, toplu inşaat yapılmıyan yerlerde bu kanundan faydalanacak olanlardan yapısını belli 
süre içerisinde yapmayı taahhüdedenlere noter huzurunda kur'a çekilerek arsaları verilebileceği 
gibi, bunlara ayrıca teknik yardım ve borçlandırmak suretiyle yapı malzemesi ve para yardımı da 
yapılabilir. 

Üzerinde toplu inşaat yapılacak veya yukard'^d fıkraya göre verilecek arsaların bedelleri" İmar 
ve İskân Bakanlığınca tesbit edilir. 

Ellerinde kıymet belgesi bulunanların borçlarından bu belge tutarı düşülür; fazlası kendilerine 
ödenir ve noksanı borçlandırılır. 

Kıymet belgesi sahiplerinden bina yapmıyacaılara istedikleri takdirde arsa verilebilir. 
İmar plânında kamu hizmet tesisleriyle ibadet yerleri için gösterilen yerler İmar ve İskân Ba

kanlığının izni ile ilgili müesseselere bedelsiz olavak verilir. 
Yukardaki fıkralar gereğince dağıtım ve tahsise tabi tutulan arsalar, İmar ve İskân Bakanlı

ğının isteği üzerine, tapu dairesi tarafından tahois edildikleri şahıslar, hissedarlar veya vârisleri 
adına tescil olunur. 

Madde 27, — 27 nci madde aynen kabul edil ıistir. 

Madde 28. — Bu kanundan faydalanmak sureciyle inşaat kredisi verilmesini ya da bina yaptı
rılmasını istiyenlerin, îmar ve İskân Bakanlığınca yapılacak yardıma dair o yerde yapılan ilân
dan itibaren iki ay içinde mahallin en büyük mülkiye âmirine yazılı müracaatta bulunmaları ve 
taahhütname vermeleri mecburidir. 

Kamulaştırma sahasındaki bina sahipleri için bu süre kamulaştırma kararının kendilerine bil
dirilmesi veya ilân tarihinden itibaren hesaplanır. 

İhale suretiyle yapılacak inşaatlarda ihale talihinden, emanet usulü ile yapılacak inşaatlarda 
emanet kararının alınmasından sonra İmar ve îs":ân Bakanlığınca haklı görülmiyecek bir sebeple 
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dünden dönenlerden, kusurlarının derecesine göre, 500 liradan 2 000 liraya kadar tazminat alı
narak fona yatırılır. 

Yapılarını kendileri yapacak olanlardan ise, arsaların elde edilme işlemlerinin sonuçlandırıl
masından sonra taahhüdünden dönenlerin; bunlara ait yapı ve arsalar satılarak muacceliyet kes-
beden borçları kapatılır. Satış bedeli borçlandırma bedelinden az olursa farkı, tahsilinde fona 
yatırılmak üzere, Türkiye Emlâk Kredi Bankası tarafından kendi alacağı gibi taahhütname sa
hibinden tahsil olunur. 

Madde 29. — Yıkılan, yanan veya ağır hasara uğrıyan veya uğraması muhtemel olan bina
larda ve imar plânları gereğince kamulaştırılmasında zorunluk bulunan yerlerdeki binalarda bir
likte oturan aile fertlerine ve mirasçıların çokluğu halinde bunlara birden fazla bina yaptırıla-
mıyacağı gibi, kendisine veya eşine ait o yerde aynı cins müstakil başka bir binası veya dairesi 
olanlara da bina tahsis edilemez. 

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

Bina veya işyeri sigortalı ise yapılacak yardımdan sigorta tutarı indirilir. 

Madde 30. — iştirak veya müşterek mülkiyet halinde bulunan bina için hissedarlarına bu ka
nun hükümlerinden faydalanılarak yine aynı şekilde hisseli olmak üzere yalnız bir bina yaptırı
lır. Ancak, yıkılan, yanan, ağır hasara uğrıyan, yahut âfetle ilgili kamulaştırma dolayısiyle yık
tırılması gereken yerlerdeki binalarla, âfete uğrıyabilecek bölgelerdeki binalarda, birden fazla 
aile ikamet ettiği takdirde, her aile bu kanun hükümlerinden ayrı ayrı faydalanabilirler. 

Madde 31. — Bu kanuna veya âfete ilişkin hükümler taşıyan diğer kanunlara göre, yapılan, 
yaptırılan veya yaptırılacak olan binalardan türlü sebeplerle artanlar İmar ve İskân Bakanlığın
ca aşağıdaki sıraya göre işleme tabi tutulur: 

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

b) Evvelce âfetten zarar görüp bu âfetle ilgili kanunlardan türlü sebeplerle faydalanama
mış bulunan o yerdeki konutsuz ailelere, 

c) Genel bütçeye dahil dairelerden âcil ihtiyacı bulunanlara tahsis edilmek üzere Maliye Ba
kanlığına, 

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

Maliyet bedeli üzerinden bu kanunun borçlandırma hükümleri uyarınca devredilir. 
Yukarıdaki fıkralar gereğince devir ve temlik edilememiş bulunanlar ise genel hükümlere 

göre idare ve tasfiye edilmek ve elde edilen hasılat fon hesabına gelir kaydedilmek üzere Maliye 
Bakanlığına devredilir. 
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taahhüdünden dönenlerden, kusurlarının derecesi re göre, 500 liradan 2 000 liraya kadar tazminat 
alınarak fona yatırılır. 

kapılarını kendileri yapacak olanlardan ise, arsaların elde edilme işlemlerinin sonuçlandırıl
masından sonra taahhüdünden dönenlerin; bunlara ait yapı ve arsalar satılarak muacceliyet 
kesbeden borçları kapatılır. Satış bedeli borçlandırma bedelinden as olursa farkı tahsilinde fona 
yatırılmak üzere Türkiye Emlâk Kredi Bankası tarafından kendi alacağı gibi taahhütname sahi
binden tahsil olunur. 

Madde 29. — Yıkılan, yanan veya ağır hasara uğrıyan veya uğraması muhtemel olan binalarla, 
imar plânları gereğince kamulaştırılmasında zorıiîüuk bulunan yerlerdeki binalarda oturan ailele
re hak sahibi olmak şartiyle bina yaptırılır veya kredi verilir. 

Aynı bina içinde hak sahibi ebeveyn ile birlikte oturan evli kişilerin durumu, İmar ve İskân 
Bakanlığınca bu konuda hazırlanacak yönetmelik gereğince takdir ve tesbit edilir. 

Ancak, kendisine veya eşine ait o yerde aynı cins müstakil başka bir binası veya dairesi olan 
ailelere bina ve inşaat kredisi verilemez. 

Âfete uğramasiyle ekonomik ve sosyal hayatı kesintiye uğratan dükkân ve fırın gibi binalar 
için de sahiplerine, borçlandırma hükümleri dairesinde, îmar ve İskân Bakanlığınca belirtilecek 
esaslara göre inşaat kredisi verilebilir. O yerde kendisine veya eşine ait müstakil başka bir işyeri 
bulunanlar, bu yardımdan faydalanamazlar. 

Malî yeteneği ve borçlanma yoluyla ödenek nğlama imkânı olmıyan belediyelerin hasar gö
ren binalarından, mahallî ihtiyaca yetebilecek kadarının yapımı veya onarımı 10 yıl vâde ile borç
landırılmak ve tahsili 40 ncı maddeye göre yürünülmek şartiyle İmar ve îskân Bakanlığı tarafın
dan yapılır veya Bakanlık uygun gördüğü takdir el o belediyesine yaptırılabilir. 

Bina veya işyeri sigortalı ise yapılacak yardımdan sigorta tutarı indirilir. 

Madde 30. — 30 ncu madde aynen kabul edilmiştir. 

Madde 31. — Bu kanuna veya âfete ilişkin hükümler taşıyan diğer kanunlara göre, yapı
lan, yaptırılan veya yaptırılacak olan binalardan türlü sebeplerle artanlar İmar ve iskân Bakan
lığınca aşağıdaki işlemlerden birine tabi tutulur : 

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

b) Evvelce âfetten zarar görüp bu âfetle Pgili kanunlardan türlü sebeplerle faydalanama
mış bulunan o yerdeki konutsuz ailelere, 

c) Bedelleri gecekondu fonundan alınmak üzere, Gecekondu Kanunu hükümlerine göre 
hak sahibi sayılan ailelere, 

d) Genel bütçeye dâhil dairelerden âcil ihtiyacı bulunanlara tahsis edilmek üzere Maliye Ba
kanlığına, 

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

Maliyet bedeli üzerinden bu kanunun borçlandırma hükümleri uyarınca devredilir. 
Yukardaki fıkralar gereğince devir ve temlik edilememiş bulunanlar ise genel hükümlere 

göre idare ve tasfiye edilmek ve elde edilen hasılat fon hesabına gelir kaydedilmek üzere Ma
liye Bakanlığına devredilir. 
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Fon teşkili ve fondan yapılacak yardımlar, harcama usulleri 

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

a) Her yıl imar ve İskân Bakanlığı bütçesinin ilgili bölümüne konulacak ödenek, 
b) Hayır kurumları, mahallî idareler, mal sandıkları ve sair teşekküller tarafından kabul 

olunacak bu maksada muhassas nakdi iane, teberru ve hibeler (aynî teberrular doğrudan doğ
ruya Türkiye Kızılay Derneği tarafından kabul edilir ve imar ve iskân Bakanlığının talebi ile 
âfete mâruz bölgelerdeki ihtiyaçlara tahsis olunur.) (Türkiye Kızılay Derneğine, Milletlerarası 
Kızılay - Kızılhaç Dernekleri Birliğinin çağırışı üzerine yurt dışından yapılan nakdî ve aynî 
yardımlar yukardaki hükümler dışındadır.) 

c) iktisadi Devlet Teşekkülleri ile en az yarı sermayesi Devlet elinde bulunan banka ve 
müesseselerin safi kârlarının % 3 nisbetinde hisseler, 

ç) Borçlulardan borcun ödenmesi için tahsil edilecek taksit ve faizler, 
d) Fon hesabında tutulan paraların faizleri, 
e) Âfetler dolayısiyle bu kanuna, yahut özel kanunlarına göre Devletçe yapılan veya yaptı

rılan binalardan Türkiye Emlâk Kredi Bankasınca satılması gerekenlerden elde edilen gelirler. 
Bu fon İmar ve iskân Bakanlığı emrinde, Türkiye Emlâk Kredi Bankasında açılacak bir 

hesapta toplanır. 

Madde 36. — Âfet sebebiyle yeniden inşa ve tamir edilecek yapılar ve bunlara ait yol, su, 
elektrik, kanalizasyon tesisleri ile arazi ve bina temini, kadastro, harita ve imar plânı gibi işler 
için İmar ve iskân Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu karan ile fondan para ayrılır. 

Bu kanuna göre âfetlerden zarar görenlere; inşaat ve onarım için ne şekilde borçlandırma ve 
yardım yapılacağı, miktarı, istekliler arasında gözetilecek sıra esasları, müracaat ve istek şe
killeri, inşa edilecek binaların yerleri, sayıları, tipleri, yapı şartları ile inşa tarzları, çeşitli kı
sımlarının boyutları ve diğer hususlar imar ve iskân Bakanlığınca tesbit olunur. 

Madde 39. — Bu kanunun 33 ncü maddesinde yazılı hisseler, yılda iki eşit taksitte Mayıs 
ve Kasım ayları içinde Türkiye Emlâk Kredi Bankasındaki fon hesabına yatırılır. 

Süresinde yatırılmıyan hisseler, ilgililerden îmar ve iskân Bakanlığının isteği üzerine Âmme 
Alacaklarının Tahsil Usulü hakkındaki Kanuna g re ve gecikme zammı yerine % 5 (yüzde beş) ge
cikme cezası uygulanmak sureciyle Maliye Teşk'Iâtınca tahsil olunarak aynı hesaba yatırılır. 

Madde 40. — Bu kanuna göre arsa olarak d ğıtılan veya üzerine bina inşa edilen taşınmaz mal
lar, hak sahiplerine borçlandırma senetleri imz.'ı ettirilmek suretiyle verilir. 

Bu taşınmaz mallar, Türkiye Emlâk Kredi Patikasının isteği üzerine tapu dairelerince hak sa
hipleri adına tescil ve üzerlerine, borçlanma sen tlerine dayanarak, adı geçen banka lehine kanu
ni ipotek tesis edilir. 
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Fon teşkili ve fondan yapılacak yardımlar, harcama usulleri : 

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

a) Her yıl imar ve iskan Bakanlığı Bütçesinin ilgili bölümüne konacak ödenek, 
b) Hayır kurumları, mahallî idareler, mal »andıkları ve sair teşekküller tarafından kabul 

olunacak bu maksada muhassas nakdî iane, teberru ve hibeler, (Aynî teberrular doğrudan 
doğruya Türkiye Kızılay Derneği tarafından kabul edilir ve tmar ve tskân Bakanlığının talebi 
ile âfete mâruz bölgelerdeki ihtiyaçlara tahsis olunur. 

Türkiye Kızılay Derneğine, Milletlerarası Kızılhaç Dernekleri Birliğinin çağırışı üzerine 
yurt dışından yapılan nakdî ve aynî yardımlar yukardaki hükümler dışındadır.) 

c) İktisadi Devlet Teşekkülleri ile en az yarı sermayesi Devlet elinde bulunan banka ve 
müesseselerin o yıla ait yıl sonu bilanço kârlarının % 3 ü (yüzde üçü) nisbetinde hisseler, 

ç) Borçlulardan borcun ödenmesi için tahsil edilecek taksit ve faizler, 
d) Fon hesabında tutulan paraların faizle i, 
e) Âfetler dolayısiyle bu kanuna, yahut özel kanunlarına göre Devletçe yapılan veya yap

tırılan binalardan Türkiye Emlâk Kredi Bankasınca satılması gerekenlerden elde edilen ge
lirler. 

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

Fon muhasebesine ilişkin kıymetlerin muhafazasına iştirak edenlere maaş ve ücretlerinin 
% 20 - 30 u oranında aylık kasa tazminatı verilebilir. 

Madde 36. — a) Âfet sebebiyle yeniden inıa ve onarılacak yapılarla bunlara ait yol, su, 
elektrik ve kanalizasyon tesisleri, kadastro, ha İta ve imar plânı yapımı, 

b) Arazi, bina, yapı malzemesi, her türlü makina, motorlu taşıt, araç, gereç, alât, ede
vat alınması ve sağlanması, 

c) Âfetleri önleme, gerekli tedbirleri araş ırma, etüt, kiralama, taşıma, yıktırma ve per
sonele yapılacak ödemeler, 

d) Konut yapan tüzel kişilerle ortaklık kur ıak veya bu amaçla çalışan kuruluşlara iştirak 
etmek, 

e) Âfet hizmetlerine ilişkin diğer işler için cyrılacak para miktarı ile, 
f) Âfete uğrıyanlara veya uğraması muhte .ıel olanlara inşaat ve onarım için ne şekilde yar

dım yapılacağı, miktarı, istekliler arasında göze ilecek sıra esasları, müracaat ve istek şekilleri, 
inşa olunacak binaların yerleri, sayıları, tipleri, yapı şartları, inşa tarzları, çeşitli kısımların bo
yutları ve diğer hususlar, 

imar ve İskân Bakanlığınca tesbit olunur. 

Madde 39. — 39 ncu madde aynen kabul edihııiştir. 

Madde 40. — Bu kanuna göre arsa olarak dağıtılan veya üzerinde bina inşa edilen taşınmaz mal
lar, hak sahiplerine borçlandırma senetleri imza ettirilmek suretiyle verilir. 

Bu taşınmaz mallar üzerine, Türkiye Emlâk : Iredi Bankasının isteği ile, bu banka lehine, tapu 
dairelerince borçlandırma senetlerine dayanılarak, kanuni ipotek tesis olunur. 
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Konut ve konut inşası ve sair yardımlar için yapılacak borçlandırmalar faizsizdir. Dükkân, fı
rın, otel, hamam gibi ticaret yerleri için yapılacak borçlandırmalar ise yıllık % 4 (yüzde dört) fai
ze tabidir. 

Borçluların hesaplarına tahakkuk ettirilecek faizler, Banka ve Sigorta işlemleri Vergisinden 
muaftır. 

Borçlandırma bedelleri; konut, konut inşası, arsa ve sair yardımlarda en çok 30; dükkân, fırın, 
otel, hamam gibi ticaret yerleri için yapılan yardımlarda ise 15 yılda ve eşit taksitler halinde tah
sil edilerek fon hesabına yatırılır. 

tik taksit, ipotek tescil tarihinden, ipoteksiz borçlandırmalarda, borç senedinin imzası tarihinden 
itibaren 2 yıl sonra başlar. 

Vâdesinde ödenmiyen taksitlerden geçen günlor için yıllık % 5 (yüzde beş) nisbetinde gecikme 
faizi tahsil olunur. Vâdesinden evvel ödenen taksitler, taşınmaz malları satmak veya çatılmak su
retiyle hesap kapatılması halleri hariç, % 10 (yüzde on) indirime tabi tutulur, indirim miktarı 
bankaca fon hesabından mahsubedilir. 

Üst üste üç yıl taksitini ödemiyenlerin borçlan muaccel kılınacağı gibi borcun tamamı öden
meden taşınmaz malların başkalarına satılması halinde de borcun tamamı muaccel kılınır. 

Muaccel kılman hesaplar bankaca kendi usul ve mevzuatına göre takibedilir. Satışa çıkarılan 
taşınmaz mallara istekli çıkmadığı takdirde, banka en son yapılan satışta, takdir edilen kıymetin 
% 50 sine (yüzde ellisine) kadar ihaleye iştirak ederek fon hesabına satmalabilir. 

Bu şekilde satınalman mallar, 31 nci maddeye göre işlem yapılmak üzere, İmar ve İskân Bakan
lığına devredilir. 

Rehin açıkları ile rehinsiz alacaklardan tahsili mümkün olmıyan alacaklar, aciz vesikasına bağ
landıktan sonra, fon hesabından mahsubedilir. 

Âfetten hasar görmüş binaların onarımı veya kendi yapısını kendi yapacak kimse için yapılan 
para yardımlarına ait borçlandırmalarda; taşınmız malı tapusuz ise, ilgili kimsenin varsa başka ta
pulu taşınmaz malının ipotek edilmesi, yoksa, kefalet suretiyle borçlandırma yapılır. 

Banka lehine tesis olunacak ipotek muamele.?! bu maddenin 1 nci fıkrasına göre tapu dairele
rince takrir alınmadan yapılır. 

Madde 42. — Bu kanunun uygulanması dolayısiyle taşınmaz malların alım, satım, ipotek, tapu -
kadastro işlemleri, yeniden inşa edilecek veya onarılacaklarla ilgili ihale, sözleşme, ruhsatname ve 
sair işlemler ve bu kanundan faydalanacakların varecekleri beyanname, taahhütname ve yapacakları 
sözleşmeler her türlü vergi, resim ve harcdan mua ftır. 

Madde 43. — Bu kanunun birinci maddesinde yazılı âfetlerden önce veya sonra alınacak ted
birler arasında : 

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

Türkiye Kızılay Derneği tarafından bu amaçla yapılacak nakliyat dahi bu hükme tabidir. 
b) 4, 6, 8 yş 9 ncu maddelerde sözü edilen yükümlülerden taşınma ücreti alınmaz. 
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Konut ve konut inşası ve sair yardımlar için yapılacak borçlandırmalar faizsizdir. Dükkân ve 
fırın gibi yerler için yapılacak borçlandırmalar ise yıllık % 4 (yüzde dört) faize tabidir. 

Borçluların hesaplarına tahakkuk ettirilecek faizler, Banka ve Sigorta işlemleri Vergisinden 
muaftır. 

Borçlandırma bedelleri, konut, konut inşası, arsa ve sair yardımlarda en az 20 ve ençok 30; 
dükkân ve fırın gibi yerler için yapılan yardımlarda ise en çok 15 yılda ve eşit taksitler halinde 
tahsil edilerek fon hesabına yatırılır. 

ilk taksit, ipotek tescil tarihinden, ipoteksiz borçlandırmalarda, borç senedinin imzası tarihin
den itibaren 2 yıl sonra başlar. 

Vâdesinde ödenmiyen taksitlerden, geçen günler için yıllık % 5 (yüzde beş) nisbetinde ge
cikme faizi tahsil olunur. Vâdesinden evvel ödenen taksitler, taşınmaz malları satmak veya 
satılmak suretiyle hesap kapatılması halleri hariç % 10 (yüzde on) indirime tâbi tutulur. İndirim 
miktarı bankaca fon hesabından mahsubedilir. 

Üstüste üç yıl taksitini Ödemiyenlerin borçları muaccel kılınacağı gibi, borcun tamamı öden
meden taşınmaz malların başkalarına satılması halinde de borcun tamamı muaccel kılınır. Bu 
hüküm, maliyet bedelinden yapılan indirimler de dâhil edilmek suretiyle, özel Âfet kanunlarına 
göre yapılan binalar hakkında da uygulanır. 

Muaccel kılınan hesaplar bankaca kendi usul ve mevzuatına göre takibedilir. Satışa çıkarılan 
taşınmaz mallara istekli çıkmadığı takdirde, banka en son yapılan satışta, takdir edilen kıymetin 
% 50 sine (yüzde ellisine) kadar ihaleye iştirak ederek fon hesabına satmalabilir. 

Bu şekilde satınalınan mallar, 31 nci maddeye göre işlem yapılmak üzere, İmar ve İskân Bakan
lığına devredilir. 

Rehin açıklan ile rehinsiz alacaklardan tahsili mümkün olmıyan alacaklar, aciz vesikasına bağ
landıktan sonra, fon hesabından mahsubedilir. 

Âfetten hasar görmüş binaların onarımı veya kendi yapısını kendi yapacak kimse için yapılan 
para yardımlarına ait borçlandırmalarda; taşınmaz malı tapusuz ise, kadastro işlemleri sonuçla
nıncaya kadar ilgili kimsenin varsa başka tapulu taşınmaz malının ipotek edilmesi, yoksa, kefalet 
suretiyle borçlandırma yapılır . 

Banka lehine tesis olunacak ipotek muamelesi bu maddenin 1 nci fıkrasına göre tapu dairele
rince takrir alınmadan yapılır. 

inşaatın devamı sırasında veya bitiminden itibaren bir yıl içinde, genel hayata etkili olsun ol
masın, ikinci bir âfetle binanın zarar görmesi halinde borçlandırma miktarından zarar oranında 
indirim yapılır. Âfetzade isterse, borçlandırma hükümleri dairesinde, imar ve İskân Bakanlığınca 
tesbit olunacak miktarda yeniden inşaat yardımı yapılabilir. 

MADDE 42. — Bu kanunun uygulanması dolayısiyle taşınmaz malların alım, satım, ipotek, ta
pu - kadastro işlemleri, yeniden inşa edilecek veya onarılacaklarla ilgili ihale, sözleşme, ruhsatna
me ve sair işlemler ve bu kanundan faydalanacakların verecekleri beyanname, taahhütname ve ya
pacakları sözleşmeler her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. , 

Tapu işlemleri sırasında 27 . 7 . 1967 gün ve 930 sayılı Kanunun tasarruf bonosu tevdiatı 
ile ilgili hükümleri uygulanmaz. 

MADDE 43. — Bu kanunun birinci maddesinde yazılı âfetlerden önce veya sonra alınacak ted
birler arasında: 

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

Türkiye Kızılay Derneği tarafından bu amaçla yapılacak nakliyat dahi bu hükme tabidir. 
b) 4, 6, 8 ve 9 ncu maddelerde sözü edilen yükümlülerden taşıma ücreti alınmaz. 
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c) İaşe, ibate, inşa ve tesisatta kullanılacak lüzumlu orman emvali İmar ve İskân Bakanlı
ğının isteği üzerine Orman İdaresince üretim gücü elverişli (tahammülü müsait) en yakın Dev
let ormanlarından parasız olarak kerestelik ağaç ve âfete uğnyanlar veya uğraması muhtemel 
olanlara istedikleri takdirde mevcut istiflerden yalnız kesme, taşıma ve imal masrafları karşılı
ğında tomruk veya kereste verilir. 

ç) Bu kanunda yazılı görevleri yerine getirmek üzere yabancı memleketlerden İmar ve İskân 
Bakanlığınca ithal olunacak her türlü makina, alât edevat ve malzeme Gümrük Resminden ve 
bu resim ile birlikte alınan diğer vergi ve resimlerle belediye hissesinden ve bu ithalâtla ilgili 
Hazine hissesinden muaftır. 

Çeşitli hükümler 

GEÇİCİ MADDE 6. — Bu kanunun yayımı tarihinden önce meydana gelmiş âfet bölgelerin
de âfetten zarar görenlere veya zarar görüp de türlü sebeplerle bu kanundan faydalandırılmı-
yanlara Türkiye Emlâk Kredi Bankasının kendi kaynaklarından yapılan ikrazat ile veya adı ge
çen bankanın yine kendi kaynaklarından inşa ederek borçlandırma suretiyle afetzedelere tahsis 
ettiği konutların maliyet bedelleri ve bu kanunun yayımı tarihine kadar bu hesaplara tahakkuk 
ettirdiği faizler ve henüz tahsis edemediği konutların maliyet bedelleri bu kanunla teşkil olunan 
fondan karşılanır ve borçlandırma, vâde ve tahsil işlemleriyle ilgili uygulamalar 40 neı maddeye 
göre yürütülür. 

Ancak, Türkiye Emlâk Kredi Bankasının bu alacaklarının fon hesabından tasfiye edilebilmesi 
ve afetzedelerden zarar görenlerin 40 ncı madde hükmünden faydalanabilmeleri için, zarar gö
ren kimselerin: 

a) O yerde âfetin meydana geldiği tarihte, meskene malik olması ve bu meskenin âfet dola-
yısiyle oturulmaz bir hale gelmiş veya yasaklan mış bölge içinde kalmış olması, 

b) Türkiye Emlâk Kredi Bankasının borç verdiği paralarla yapılan veya bankanın yaptıra
rak tahsis ettiği veya edeceği binanın mesken olması, 

c) Bu kanunun yayımı tarihine kadar kredi veya mesken borcu taksitlerini faizsiz olarak 
ödemiş olması, 

şarttır. 
Faizsiz olarak taksitlerini ödememiş bulunanlar bu kanunun yayımından itibaren en geç bir 

yıl içinde birikmiş borçlarını ödedikleri takdirde bu bent hükmü yerine getirilmiş sayılır. Aksi 
takdirde kredi veya mesken borcu taksitleri ile faizlerinin borçlu kimselerden Türkiye Emlâk 
Kredi Bankasınca tahsiline devam olunur. 

Yukardaki esaslara göre fondan karşılanacak hesaplar faizsiz olarak kanunun yürürlüğe gir
diği tarihi takibeden takvim yılından itibaren 10 yıl içinde fonun malî imkânlarına uygun tak
sitlerle ve % 5 (yüzde beş) faizle birlikte imar ve İskân Bakanlığınca Türkiye Emlâk Kredi 
Bankasına ödenir. 

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

MADDE 2. — 7269 sayılı Kanuna aşağıdaki maddeler eklenmiştir. 

EK MADDE 1. — Bu kanun gereğince yapılacak bina ve tesislere gerekli inşaat malzemeleri, 
imar ve iskân Bakanlığının isteği üzerine ilgili resmî müesseselerce öncelikle tahsis olunur. 
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Geçici Komisyonum değiştirişi 

c) Şehir, kasaba ve köylerde âfete uğrıyanlann veya uğraması muhtemel olanların geçici ve 
devamlı inşaatlarında ve tesislerinde kullanılmak ve yine bu amaçlar için stoklar meydana getir
mek üzere, İmar ve İskân Bakanlığının isteği üzerine, Orman idaresince en yakın istif yeri, depo 
veya kereste fabrikalarından kesme, taşıma ve imal masrafları karşılığında tomruk veya kereste 
tahsis olunur. 

Tahsis olunacak ve stok yapılacak orman emvalinin miktarı ve niteliği tmar ve iskân Bakan
lığınca tesbit edilir. 

d) imar ve iskân Bakanlığınca dış memleketlerden, mevcut kotalara bağlı kalınmaksızın, ön
celikle ve ivedilikle, baraka, hazır konut, çadır, her türlü yapı malzemesi, makina (iş ve yapı makina-
ları dâhil), motorlu taşıt, araç, gereç, alât, edevat, cihaz, yedek parça ithal edilebilir veya ettirilebi
lir. ithal edilen bu mallar Gümrük Resminden, bu resimle birlikte alınan diğer vergi ve resimlerle 
belediye hissesinden ve ithalâtla ilgili Hazine hissesinden muaftır. 

Çeşitli hükümler 

GEÇİCİ MADDE 6. — Bu kanunun yayımı tarihinden önce Çanakkale ili Yenice, Nevşehir ili 
Ürgüp ilçelerinde meydana gelen âfetler sebebiyle zarar görüp Türkiye Emlâk Kredi Bankasının 
kendi kaynaklarından yapılan ikrazat ile adı geçen bankanın yine kendi kaynaklarından inşa ede
rek borçlandırma suretiyle afetzedelere tahsis ettiği konutların maliyet bedelleri ve bu kanunun 
yayımı tarihine kadar bu hesaplara tahakkuk ettirdiği faizler ve henüz tahsis edemediği konutla
rın maliyet bedelleri bu kanunla teşkil olunan fondan karşılanır ve bu borçlandırma vâde ve tahsil 
işlemleriyle ilgili uygulamalar 40 ncı maddeye göre yürütülür. 

Ancak, Türkiye Emlâk Kredi Bankasının bu alacaklarının fon hesabından tasfiye edilebilmesi 
ve afetzedelerden zarar görenlerin 40 ncı madde hükmünden faydalanabilmeleri için, zarar gören 
kimselerin : 

a) O yerde âfetin meydana geldiği tarihte meskene mâlik olması ve bu meskenin âfet dolayı-
siyle oturulamaz bir halde bulunması, 

b) Türkiye Emlâk Kredi Bankasının borç verdiği paralarla yapılan veya Bankanın yaptı
rarak tahsis ettiği binanın mesken olması, 

c) Bu kanunun yayımı tarihine kadar kredi veya mesken borcu taksitlerini faizsiz olarak öde
miş olması, 

Şarttır. 
Faizsiz olarak taksitlerini ödememiş bulunanlar bu kanunun yayımından itibaren en geç 1 yıl için

de birikmiş borçlarını ödedikleri takdirde bu bend hükmü yerine getirilmiş sayılır. Aksi takdirde 
kredi veya mesken borcu taksitleri ile faizlerinin borçlu kimselerden T. Emlâk Kredi Bankasın
ca tahsiline devam olunur. 

Yukarıdaki esaslara göre fondan karşılanacak hesaplar faizsiz olarak kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihi takibeden takvim yıhndan itibaren 10 yıl içinde fonun malî imkânlarına uygun taksitlerle 
ve % 5 (yüzde beş) faizle birlikte imar ve iskân Bakanlığınca T. Emlâk Kredi Bankasına öde
nir. 

GEÇİCİ MADDE 7. — Geçici 7 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

EK MADDE 1. — Ek 1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisine geri gönderilen metin 

EK MADDE 2. — Bir yerin genel hayatına etkili tabii âfetler dolayısiyle kurulan yerlere 
içme suyu getirilmesi, meskûn yerleri telhdideden dere ve sel yataklarının ıslahı ve diğer hizmet
ler İmar ve İskân Bakanlığının isteği üzerine ilgili Bakanlık ve müesseselerce öncelikle yapılır. 

EK MADDE 3. — Âfete uğrıyan ve bu kanuna göre hak sahibi olan vatandaşların Hazineye 
ve diğer kamu kurumlarına olan borçları geçim durumları göz önüne alınarak İmar ve İskân Ba
kanlığının teklifi üzerine, adı geçen kurumlarca ertelenir. (Vergi Usul Kanunu ile Âmme ala
caklarının tahsil usulü hakkındaki Kanun hükümleri saklıdır.) 

EK MADDE 4. — Gerek 7269 sayılı Kanuna veya âfetle ilgili hüküm taşıyan diğer kanunla
ra göre yapılan veya yaptırılan binaların, gerekse geçici 6 ncı madde hükmünden faydalananla
rın borçlandırma bedelleri, ilgililerin geçim durumları göz önünde bulundurularak, zaruret ha
linde, İmar ve İskân Bakanlığının teklifi üzerine, Bakanlar Kurulu karariyle maliyet bedelinin 
yarısına kadar indirilebilir. 

Bu hükümden kimlerin, ne nisbetlerde faydalanacağı Maliye Bakanlığı ile İmar ve İskân Ba
kanlığınca birlikte hazırlanacak bir yönetmelikle tesbit olunur. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4 .— Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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Geçici Komisyonum, değiştirişi 

EK MADDE 2. — Bir yerin genel hayatına etkili tabiî âfetler dolayısiyle, kurulan yerlere içme 
suyu getirilmesi, bağlantı yollarının ve elektrik tesislerinin yapılması meskûn yeri tehdideden dere 
ve sel yataklarının ıslahı ve diğer hizmetler İmar ve iskân Bakanlığının isteği üzerine ilgili Bakan
lık ve müesseselerce öncelikle yapılır. 

EK MADDE 3. — Ek 3 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

EK MADDE 4. — Gerek bu kanuna veya âfetlerle ilgili hükümler kapsıyan öteki kanunlara 
göre emanet, ihale veya evini yapana yardım yoliyle yapılan veya yaptırılacak olan binaların, ge
rekse geçici 6 ncı madde hükmünden faydalananların borçlan, ilgililerin geçim durumları ve bölge
nin özelliği dolayısiyle bina maliyetlerini artırıcı yönden unsurların tesir derecesi göz önünde bu
lundurularak, zorunlu hallerde Bakanlar Kurulu karariyle maliyet veya borçlandırma bedelleri
nin yarısına kadar indirim yapılabilir. 

Bu hükümden kimlerin ne miktarda ve ne ölçüde faydalanacağına ilişkin esaslar İmar ve İs
kân Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle tosbit olunur. 

Bu madde hükmü her bina için bir defa uygulanır. 

EK MADDE 5. — imar ve iskân Bakanlığı, âfet hizmetlerini süratle ele almalı, düzeninde yü
rütmek ve sonuçlandırmak üzere, gerekli teşkilâtı kurar; bu teşkilâtın merkez, bölge ve mahallî 
kademe ve üniteleri bu Bakanlıkça tesbit olunur. 

Âfetler fonuna ilişkin ücret ve yevmiyeli işçi kadroları, ihtiyaca göre, İmar ve İskân Bakanlı
ğınca düzenlenir ve tatbik mevkiine konur. 

Fon ücret kardolarında çalışanlar, emsalleri gibi, 3056 ve 5434 sayılı kanunlarla ek ve tadilleri 
hükümlerine tabidirler. Bu personel 819 sayılı Kanun hükümlerinden de yararlanır. 

Âfet hizmetlerinin yoğunlaştığı ve şümullendi^i hallerde, ilgili bakanlıklar ve kurumlar, İmar 
ve İskân Bakanının isteği üzerine, yeteri kadar ve idari personeli, hizmet için lüzumlu araç, gereç 
ve malzemeyi ve bunların kullanılması ve tamiri ile ilgili ekipmanı, geçici olarak, bu teşkilât emrine 
vermekle yükümlüdürler. Geçici personelin maaş, ücret, yevmiye ve benzer haklan esas dairelerin
ce ödenir. 

EK MADDE 6. — 33 ncü maddeye göre tesis olunan fondan yapılacak harcamalar 832 sayılı 
Sayıştay Kanunu hükümlerine tabi değildir. 

MADDE 3 . - 3 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4 . - 4 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

-+• < a ^ f l ^ a ı •«<«•• 

M. Meclisi (S. Sayısı : 159 a 2 nci ek) 





Dönem : 2 
Toplantı 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Genel bütçeye dâhil dairelerin 1963 bütçe yılr Kesinhesaplarına ait 
uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
ile 1963 bütçe yılı Kesinhesap kanun tasarısı ve Sayıştay Komisyonu 

raporu (3 /543 , 1/48) 

Genel bütçeye dâhil dairelerin 1963 bütçe yılı kesinhesaplarına ait uygunluk bildiriminin su
nulduğuna da'.r Sayıştay Başkanlığı tezkeresi, (3/543) 

T. C. 
Sayıştay 3 . 1 . 1967 

Sayı : 546065/2807 

MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Genel bütçeye dâhil dairelerin 1963 bütçe yılı kesinhesaplarına ait genel uygunluk bildiri
minin ilişik olarĉ k sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Kemalettin Tolluoğlu 
Sayıştay Başkan V. 

GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ 

1. — Anayasa ve Genel Muhasebe Kanunu hükümlerine uyularak ilgili bakanlıklarca düzenle
nip Sayıştaya gönderilmiş olan 1963 malî yılı kesinhesapları, Sayıştayca incelenip yargılanmış 
bulunan Saymanlık idare hesapları ve Hazine genel hesabı ile karşılaştırılarak uygunluk derece
si ve ayrılık sebepleri bağlı cetvellerde gösterilmiş ve işbu genel uygunluk bildirimine esas teş
kil eden Saymanlık hesaplarının yargılanmaları sonuçlandırılarak ödettirilmcsi gereken paralar 
ayrıca hükme bağlanmıştır. 

2. — Hazine genel hesabında 206 476 lira 66 kuruş ödenek üstü harcama gösterilerek bu mik
tar için Kesinhesap kanunu tasarısının 4 ncü maddesiyle tamamlayıcı ödenek istenilmektedir. 

Sayıştay kaydına göre ödenek üstü harcama miktarı 157 906 lira 24 kuruş, noksaniyle 48 570 
lira 42 kuruştur. 

Fark olarak görülen 157 906 lira 24 kuruş, Sayıştayca tesbit olunan miktara göre Hazine ge
nel hesabının 171 019 lira 98 kuruş fazla, 13 113 lira 74 kuruş noksan bulunmuş olmasından mey
dana gelmiştir. 

A) Fazlayı teşkil eden 171 019 lira 98 kuruştan; 
a) 168 419 lira 98 kuruşu Basın - Yayın Turizm Genel Müdürlüğü Bütçesinin 201/12 nci-i l

ler memurları maaşı -, 202/12 nci - iller ücretleri - , 206/12 nci - iller çocuk zammı -, 209 ncu - emek
lilik kesenekleri - ve 417 nci - radyo istasyonları yönetim ve işletme giderleri - tertiplerindcdir. 

27 . 7 . 1963 tarihinde yürürlüğe konulmuş bulunan 268 sayılı Kanunun 1 nci maddesi hük
mü gereğince, genel bütçe ile Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü için verilmiş ödenekler
den, sözü edilen tarihe kadar kullanılmıyan miktarların Turizm ve Tanıtma Bakanlığı adı altın
da yeniden açılacak bölüm ve maddelere Maliye Bakanlığınca aktarma yapılırken yukarıda gös
terilen tertiplerdeki kullanılmış ödenekler de aktarılmış olduğundan bu tertiplerde 168 419 lira 
98 kuruşluk ödenek dışı harcama ortaya çıkmıştır. 
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b) 2 600 lirası Millî ıSavunma Bakanlığı Bütçesinin 210 ncu - temsil ödeneği - bölümündedir. 
Hazine genel hesabında bu bölümden 4 350 liranın ödenek dışında harcanmış olduğu gösteril

miş ise do, bu miktardan 2 600 lirasının, bütçenin 231 nci bölümü ile ilgili bir harcama olması ha
sebiyle, Sayıştayca bu bölüm giderleri arasına alınmış ve bu bölümde mevcudolan ödenek artığı 
ile karşılanmış olmasından mezkûr fark husule gelmiştir. 

B) Noksanı teşkil eden 13 113 lira 74 kuruş Bayındırlık Bakanlığı Bütçesinin 741 nci - Bayın
dırlık Bakanlığı binasının tadil, tevsi ve tamir işleri - bölümündedir. 

Ankara Defterdarlığı Saymanlık Müdürlüğünce Bakanlık test araştırma lâboratuvarı kalorifer 
ve brulör Itosiısatı işi için müteahhidine bütçenin 750/10 ucu - Millî Eğitim Bakanlığı kolejler, 

liseler, ortaokullar inşa, tadil ve tevsileri - tertibinden ödenmiş olan 34 777 lira 44 kuruşun, Sa
yıştayca harcamanın ilgili bulunduğu 741 nci bölüm giderleri arasına alınmış ve 21 663 lira 70 ku
ruşunun bu bölümünde mevcudolan ödenek artığı ile karşılanabilmiş olmasından 13 113 lira 74 ku
ruşluk ödenek dışı harcama meydana gelmiştir. 

Yukarıki izahattan da anlaşılacağı üzere, işbu farkların tefazülü bulunan 157 906 lira 24 ku
ruş için tamamlayıcı ödenek verilmesine lüzum ve mahal kalmamış ve Kcsinhesap kanunu tasarı
sının 4 ncü maddesiyle istenilen tamamlayıcı ödenek miktarının ona göre düzeltilmesi gerekli bu
lunmuştur. 

3. — Sayıştayca ödenek üstü harcama olarak tesbit olunan 48 570 lira 42 kuruşa gelince, bu 
miktardan; 

a) 17 115 lirası, Diyanet İşleri Başkanlığı Bütçesinin 206 nci bölümünün doğum ve ölüm 
yardımı maddelerindedir. 

Doğum ve ölüm yardımlarını, saymanlarca ödeme emri aranmaksızın ödenmesine 4598 sayılı 
Kanunla izin verilmiş olmasına göre bü tertiplerden ödenek üstünde yapılmış olan harcama için 
tamamlayıcı ödenek verilmesi uygun bulunmuştur. 

b) 9 815 lirası, Diyanet İşleri Başkanlığı Bütçesinin 260/12 nci - çocuk zammı- ve 
206/40 nci - yakacak zammı - tertiplerindedir. 

Bu miktardan, 1 270 lirasının tahsil edilmiş bulunması hasebiyle bu miktar için tamamlayıcı 
ödenek verilmesine mahal kalmamış geri kalan ve ödenek dışı harcanan 8 545 lira ise ilgililer adı
na tazmin hükmedilmiştir. 

c) 2 025 lirası, Diyanet İşleri Başkanlığı Bütçesinin 206/32 nci - ölüm yardımı - tertibin-
dedir. 

Bu miktardan, 1 775 liranın tahsil edilmiş, geri kalan 250 lirasının da 8ayıştayca ilgililer 
adına tazmin hükmedilmiş ve esasen, ölüm yardımına müstehak olmıyan dersiamlara kanuni ce
vaza müstenit olmaksızın yapılan bir harcamaya ilişkin bulunmuş olmasına göre bu miktar için 
tamamlayıcı ödenek verilmesine imkân görülememiştir. 

ç) 1 750 lirası, Millî Savunma Bakanlığı Bütçesinin 210 ncu-temsil ödeneği-, 4 500 lirası 
Emniyet Genel Müdürlüğü Bütçesinin 214 ncü - hazarda emniyet ve asayişi muhafaza uğrunda 
yaralanan ve sakat kalan polis âmir ve memurlarına 6535 sayılı Nakdî Tazminat Kanunu gere
ğince verilecek tazminat- , 13 113 lira 74 kuruşu, Bayındırlık Bakanlığı Bütçesinin 741 nci - Bayın
dırlık Bakanlığı binasının tadil, tevsi ve tamir işleri - ve 34 lira 60 kuruşu da, Ulaştırma Bakan
lığı Bütçesinin 217 nci (Ek görev tazminatı) bölümlerinde olup ödenek dışı harcanan bu miktar
lar Sayıştayca ilgililer adına tazmin hükmedilmiştir. 

d) 212 lira 03 kuruşu, Maliye Bakanlığı Bütçesinin 505 nci -karşılıksız borçlar- bölümüne 
taallûk etmekte olup kanuni cevaza müstenidolmaksızın ödenek üstü yapılan bir harcama olması 
dolayısiylc bu miktar için tamamlayıcı ödenek verilmesine mahal görülememiştir. 

e) 5 lira 05 kuruşu, İmar ve İskân Bakanlığı Bütçesinin 101 nci-Bakan ödeneği - bölümünde
dir. 
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Bu miktarın, 1964 yılında Merkez Saymanlığınca geri verilecek paralar tertibinden sağlanan 
ödenekle mahsuben tahsil edilmiş olduğu anlaşılmıştır. 

4. — Hazine genel hasebmda gider genel toplamı olarak gösterilen miktarın, Sayıştayca tes-
bit olunan miktardan "4 853 lira 75 kuruş noksan bulunduğu anlaşımlış ve sözü edilen farkın se
bebi işbu genel uygunluk bildirimine bağlı Sayıştay cetvellerinde ilgili bulunduğu daireler itiba
riyle gösterilip açıklanmış olduğundan Hazine genel hesabına bağlı Kesinhesap kanunu tasarısı
nın gidere ilişkin 1 ve 3 ncü maddelerinde gösterilen miktarların ona göre düzeltilmesi gerekli 
bulunmuştur. 

5. — Hazine genel hesabında yazılı yok edilmesi gereken ödenek miktarının, Sayıştayca tes-
bit olunan miktara göre 618 901 lira 90 kuruş noksan bulunduğu anlaşılmış, fark sebepleri işbu 
genel uygunluk bildirimine bağlı Sayıştay cetvellerinde ilgili bulundukları daireler itibariyle gös
terilerek açıklanmış olduğundan Hazine genel hesabına bağlı Kesinhesap kanunu tasarısının yok 
edilecek ödenek ile ilgili 6 ncı maddesinde yazılı miktarın ona göre düzeltilmesi gerekmektedir. 

6. — Hazine genel hesabında yazılı tahsilat miktarının, Sayıştayca tesbit edilen miktara na
zaran 7 800 lira noksan bulunduğu anlaşılmış ve fark sebebi işbu genel uygunluk bildirimine 
bağlı gelir cetvelinde gösterilerek açıklanmış * olduğundan Kesinhesap kanunu tasarısının tahsi
latla ilgili 2 nci maddesinde gösterilen miktarın ona göre düzeltilmesi gerekli bulunmuştur. 

7. — Genel Muhasebe Kanununun 104 ncü maddesi gereğince Hazine genel hesabına bağlan
mış bulunan gider izahnamelerinin, bütçelerin gerekçelerine mütenazır olarak bütçenin çeşitli 
tertiplerine konulmuş olan ödeneklerin hangi hizmetlere, ne miktar harcandığı ve işbu harcama 
sonunda bütçe ile öngörülen hizmetlerin ne derecelerde tahakkuk ettirilmiş bulunduğu yolunda 
harcama ve hizmetleri genel çizgileriyle gösterir bilgi ve açıklamayı kapsaması gerekmekte oldu
ğu ve nitekim Anayasa Mahkemesi Başkanlığı, Danıştay Başkanlığı ve Sanayi Bakanlığı Kesin-
hesaplarma bağlı izahnamelerde yeterli açıklamalarda bulunduğu halde Baymlırlık, Ticaret ve 
Ulaştırma bakanlıklariylc Jandarma Genel Komutanlığı, 'Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile 
Devlet İstatistik Enstitüsü Kesinhesaplarına bağlı izahnameler kısmen yeterli bulunmuş, Başba
kanlık, Adalet, Millî Savunma, İçişleri, Dışişleri, Malliye, Millî Eğitim, Sağlık ve Sosyal Yardım, 
Gümrük ve Tekel, Tarım, Çalışma, Turizm ve Tanıtma ve İmar ve İskân bakanlıkları ile Devlet 
Plânlama Teşkilâtı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Devlet borçları, Dev
let Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü, Toprak ve 
İskân İşleri Genel Müdürlüğü kesinhesaplarına bağlı izahnamelerde böyle bir bilgi ve açıklama
ya raslanmamıştır. 

Gelir kesinhesabma bağlı bulunan izahnamede yeterli açıklamada bulunulmuş ise de, nâzım ge
lir hakkında bir bilgi ve açıklama yapılmamıştır. % I'""l>" 

8. — Hazine Dış Tediyeler Saymanlığının 1963 malî yılı idare hesabının incelenmesi ve yargılan
ması sonucunda; bütçe hizmetlerinden doğma eşhas borçları hesabının yabancı devletler partisine, 
1942 yılında Fransa adına 850 902 lira 45, Sovyet Rusya adına 828 440 lira 03, Yunanistan adı
na 602 688 lira 68, Almanya adına 626 236 lira 05, İngiltere adına 71 044 lira 06, Bulgaristan adı
na 192 362 lira, 55, İtalya adına 1 111 802 lira 61 ve Irak adına 20 619 lira 51 kuruşun; 1943 yı
lında Hırvatistan adına 115 lira 50, Yugoslavya -adına 12 432 lira 85, Amerika Birleşik Devletleri 
adına 84 752 lira 98 ve İran adına 203 775 lira 30 kuruşun; 1944 yılında Çekoslavakya adına 
2 143 lira 81, Romanya adına 20 872 lira 30, kuruşun, 1948 yılında Mısır adına 810 lira 82, İspan
ya adına da 125 lira 50 kuruşun ki topluca 4 629 125 liranın kaydedilmiş olduğu görülmüş ve bu 
konuda yapılan istizaha cevabolarak adı geçen Saymanlıktan alman yazı münderecatmdan; bu 
paraların tahsili hususunda ilgili devletlerle yapılan temasların henüz sonuçlandırılmamış bulun
duğu anlaşılmıştır. 

Toplantıda hazır bulunan Maliye Bakanlığı temsilcisi tarafından yapılan açıklamada; İkinci 
Dünya Savaşı sırasında yurdumuza iltica eden yabancı uyruklu şahısların, enterne edilmiş olma
ları sebebiyle Kızılay tarafından iaşe ve ibateleri için harcanan ve Millî Savunma Bakanlığınca 
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Kızılaya ödenmiş bulunan bu paraların tahsilleri? ıin sağlanması için bu hesaba alındığı, harb sonu 
hesaplarının halen kesin sonucunun alınamamış olması hasebiyle tahsillerinin yapılamadığı, bu
nunla beraber keyfiyetin Dışişleri Bakanlığına intikal ettirilmiş ve bu suretle diplomatik yoldan 
tahsilleri için teşebbüse geçilmiş olduğu beyan edilmiş olup keyfiyetin bu suretle işbu genel uy
gunluk bildiriminde belirtilmesi uygun görülmüştür. 

9. —• Hazine Dış Tediyeler 'Saymanlığının sözü edilen 1963 malî yılı idare hesabının incelen
mesi ve yargılanması sonucunda; eşhas borçları hesabında 13 979 459 lira 06 kuruşun Millî 
Savunma, 9 071 lira 18 kuruşun Basın - Yayın ve Turizm, 183 liranın Maliye, 436 565 lira 67 ku
ruşun Millî Eğitim, 466 158 liranın Bayındırlık, 5 685 lira 15 kuruşun Ticaret, 1 600 liranın Ta
rım bakanlıkları ve 180 181 lira 85 kuruşun da Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü adına ka
yıtlı olduğu görülmüş ve bu konuda yapılan istizaha Saymanlıkça verilen cevaba nazaran; bu, 
cetvelde mezkûr daireler itibariyle kayıtlı bulunan cem'an 15 078 903 lira 91 kuruşun, İkinci Dün
ya Savaşı sırasında, yabancı memleketlerdeki muhtelif bakanlık temsilcileri adına açılmış bu
lunan kredi artıklarına ilişkin olduğu, zamanında belgelerinin temin olunarak mahsubu cihetine 
gidilmediği, bugün için de ödenek sağlanarak mahsuplarının yapılmasına imkân olmadığı, bu 
itibarla bunların terkini suretiyle tasfiyesinin zaruri görüldüğü ve bu amaçla hazırlanmış olan 
kanun tasarısının henüz müsteşarlık makamında bulunduğu anlaşılmıştır. 

Toplantıda hazır bulunan Maliye Bakanlığı temsilcisi tarafından yapılan açıklamada; bu ala
cakların, bâzı suç ve cezaların affı hakkındaki 780 sayılı Kanunun malî afla ilgili bulunan 7 nci 
maddesi hükmünden faydalanmak suretiyel tasfiye olunabilmesi için Muhasebat Genel Müdürlü
ğü ile müşterek çalışılmakta olduğu beyan edilmiş olmakla keyfiyetin genel uygunluk bildiri
minde açıklanması uygun bulunmuştur. 

10. — Hazine İç Tediyeler Saymanlığının 19G3 malî yılı idare hesabının incelenmesi ve yargı
lanması sonucunda; Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası nezdinde seferberlikte kullanılmak üze
re 2 261 300 liralık - Bloke Türk liraları - adı altında bir hesabın açılmış bulunduğu görülmüş
tür. 

Toplantıda hazır bulunan Maliye Bakanlığı temsilcisi tarafından bu konuda yapılan açıkla-} 
mada; bu hesabın 1935 yılında Millî Savunma Bakanlığının teklifi üzerine seferberliğin ilânı halin
de merkezin ilk ve âni ihtiyaçlarında kullanılmak amaciylc açılmış olduğu, bu paranın sarf ve 
taksim şekli hakkında Maliye ve Millî Savunma bakanlıklarınca müştereken bir yönetmelik ha
zırlanması nihai safhaya girmiş olan bu yönetmeliğin yürürlüğe konulacağı tarihe kadar mezkûr 
paranın adı geçen bankada bulundurulmasında bir sakınca görülemediği beyan edilmiş olup key
fiyetin bu suretle genel uygunluk bildiriminde belirtilmesi uygun görülmüştür. ' 

11. — Hazine İç Tediyeler Saymanlığının 1963 malî yılı idare hesabının incelenmesi ve yargı
lanması sonucunda; Türkiye Emlâk Kredi Bankasındaki tevdiat hesaplarının tasfiyesini temin 
için 498 sayılı Kanun çıkarılmış ve daha önceki yıllara ilişkin uygunluk bildirimleri ile vâki mâ-ı 

ruzat üzerine Sayıştay Komisyonunca verilmiş olan 5 . 11 . 1954 tarihli kararda; Hazine mev
cutlarından bir kısmının bütçe dışında birtakım usuller ihdası ve bankalar nezdinde faizli, faiz-, 
siz tevdiat adı ile hesap açtırılması suretiyle kullanılması cihetine gidilmesinin mevzuata aykırr 
bulunduğu belirtilmiş ve keyfiyet Millet Meclisi Sayıştay Komisyonunca sonradan verilen^ 
28 . 5 . 1962 tarihli kararla doğrulanmış bulunmasına rağmen bu bankada 2 066 210 lira 26, 
4 101 682 lira 68 kuruşluk iki ayrı tevdiat hesabının açılmış olduğu ve bu iki hesaptan ayrı ola
rak Etibankta 20 419 718 lira 59 kuruşluk, Sümerbankta ise 13 819 026 lira 44 kuruşluk tev
diat hesapları bulunduğu tesbit olunmuştur. 

Bu hususta yapılan istizaha Saymanlıktan verilen cevapta; bu hesaplar için adı geçen banka
lara nakdî bir tediyede bulunulmadığı, bu müesseselerde Hazine lehine tahakkuk eden temettü, 
hisselerinin bankaların nakit imkânsızlığı yüzünden tahsil edilmemesi dolayısiyle, aylık taksitler 
halinde peyderpey tahsillerinin sağlanması için bu bankalar nezdinde açtırılmış olan <% 2 faizli 
hesaplara aktarıldığı ve Maliye Bakanlığı Kuruluş Kanununda Hazine mevcutlarının nemalandı-
rılması hususunda bakanlığa yetki verilmiş bulunduğu belirtilmiş ve toplantıda hazır bulunan 
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Maliye temsilcisi tarafından yapılan açıklamada ise; bir teminat mektubunun nakde tahvili sıra
sında bu mektup tutarının ve bankanın kârından Hazineye isabet eden temettü hissesinin Türkiye 
Emlâk Kredi Bankasınca ödenmemesi sebebiyle sözü edilen meblâğların bu bankadaki Hazine he
sabına geçirilmiş olduğu, ancak adı geçen bankanın sermayesinin artırılması hakkındaki kanun 
yürürlüğe girmek üzere bulunduğundan bu meblâğların ona göre mahsubu cihetine gidileceği, 
Etibank ve Sümerbanktaki hesapların da aynı sebeple açılmış oldukları,, bu meblâğlardan da 
zaman zaman tahsilat yapıldığı beyan edilmiş olup keyfiyetin bu suretle genel uygunluk bildi
riminde belirtilmesi uygun bulunmuştur. 

12. — Hazine İç Tediyeler Saymanlığının 19G3 malî yılı idare hesabının incelenmesi ve yargı
lanması sırasında; olağanüstü ödenekten doğan borçlar hesabında kayıtlı bulunan ve İkinci Dün
ya Savaşı esnasında hasılatı, fevkalâde tahsisat olarak kaydolunan bono hâsıllarından, 5921 sa
yılı kanun hükümleri uyarınca 237 337 432 lira 04 kuruşunun 1921 - 194G yılları bütçe, fazlaların
dan mahsubolunduğu, geri kalan 92 164 227 lira 25 kuruşunun ise 1952 yılından beri hiçbir işle
me tabi tutulmadığı görülmüştür. 

Hazine genel hesabının görüşülmesi sırasında Maliye Bakanlığı temsilcisi tarafından yapılan 
açıklamada; bu hesabın, bütçelerin devamlı açık vermekte olması sebebiyle kapatılamadığı be
yan edilmiş olup da bu durum karşısında Sayıştayca yapılacak bir işlem bulunmamış ise de; key
fiyetin işbu genel uygunluk bildiriminde belirtilmesi faydalı görülmüştür. 

13. — Yukarıdaki maddelerde ve bağlı cetvellerde yazılı açıklamalar göz önünde bulundurul
mak suretiyle Hazine genel hesabı ile Kesinhcsap kanunu tasarısmde gösterilen rakamların kabu
lünün uygun olacağını arz ederiz . 

lemalettin Tolluoğlu 
Birinci Başkan V. 

Mehmet Karabacak 
D. 3. Başkanı 

Celâl Çitici 
Üye 

Azmi Seyhan 
Üye 

Necdet Tek'er 
Üye V. 

Sacide Ardoğa 
Üye V. 

Reşit Örencik 
D.l. BaşkanV. 

Ilışan Ögat 
D. 4. Başkanı 

M. Ilüdai Dümer 
Üye 

Remzi Konakçı 
Üye 

II ay r i Gür su 
Üye V. 

Enver Yılmaz 
Üye V. 

A. Rıza Toköz 
D. 2. Başkan V. 

Nihat Başakar 
ÜycJ 

Hikmet Öktem 
Üye 

Semiha Erem 
Üye 

Semahat Senger 
Üye V. 

Fikret Karabina 
Savcı 
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1963 bütçe yılı Kesinhesap kanun tasarısı. (1/48) 

T. C. 
Başbakanlık 27 . 4 . 1965 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 - 57/1709 

MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kuru
lunca 16 . 4 . 1965 tarihinde kararlaştırılan «1963 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı» gerek
çesi ve ilişikleriyle birlikte bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Suad Ilayri Ürgüplü 

Başbakan 

GEREKÇE 

Muhasebe! Umumiye Kanununun 101 nci maddesine göre hazırlanan 1963 malî yılı Hazine Ge
nel hesabı ve Kesinhesap kanunu tasarısı Anayasa ve Muhasobei Umumiye kanunlariylc tâyin edi
len müddetten önce Türkiye Büyük Millet Meclisine ve Sayıştay Başkanlığına -sunulmuş bulun
maktadır. 

Bu tasarıda yer alan gelir, ödenek ve giderlerle diğer hususat aşağıda izah edilmiştir. 

I - Ödenek 

1. 1963 yılı bütçesiyle bütçe yılı başında cari ve yatırım giderleri için cem'an 12 101 638 158 
liralık ödenek verilmiştir. 

Bu miktara yıl içinde 204 714 027 lira ek 62 083 355 lira fevkalâde ödenek eklenmiş, ayrıca 
1050 sayılı Muhasobei Umumiye Kanununun 48 nci maddesiyle 3010 sayılı Kanuna müsteniden 
ödenek kaydedilen 113 800 707,66 liranın ve muhtelif kanunlarla geçen yıldan devreden ve yılı 
içinde alman 5 088 692,55 lira ile birlikte yılın normal bütçe ödeneği 12 487 324 940,21 liraya ba
liğ olmuştur. 

1963 yılında nâzım varidat olarak tahsil edilen ımdblâğ 294 977 485,47 liradır. 
Ancak, yıl içinde bu gelirden ödenen miktar 272 255 435,57 lira olduğundan tahsilat ile öde

me arasındaki farkı teşkil eden 22 722 049,90 li -a, 1963 yılı gelir hesabından tenzil edilerek 1964 
yılı gelir hesabına nakil ve yine 1964 yılı hesabına ödenek kaydedilmiş olduğundan Kesinhesap 
Kanununda gelir ve gider miktarı yekdiğerinin aynı olmak üzere 272 255 395,57 lira olarak yer-
almış bulunmaktadır. 
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Bütçe ile verilen ödenek 
Yılı içinde alman ek ödenek 
Olağan üstü ödenek 
Yılı içinde Muhasebei Umumiye 
Kanununun 48 nci maddesi mu
cibince eklenen ödenek (Müfre
datı 2 ve 5 sayılı cetvellerdedir.) 
Muhtelif kanunlar gereğince ge
çen yıldan devreden ve yılı için
de alman ödenek 
3010 sayılı Kanun mucibince Öde
nek kaydolunan (Müfredatı 5 nu
maralı cetveldedir.) 
Yılı içinde aktarma suretiyle ek
lenen (Müfredatı 2 numaralı cet
veldedir.) 

Toplam 
Yılı içinde aktarma suretiyle dü
şülen (Müfredatı 2 numaralı cet
veldedir.) 

Normal bütçe toplamı 
5526 sayılı Kanun mucibince Ame
rikan yardımından temin edilip 
5750 sayılı Kanun gereğince ge
çen yıldan devreden ve yılı zar
fında ödenek (Müfredatı 4 numa
ralı cetveldedir.) 
Yılı içinde özel kanunlar gere
ğince geçen yıldan devreden ve 
yılı zarfında ödenek kaydolunan 
(Müfredatı 3 ve 4 sayılı cetvel
lerdedir.) 

Toplam 
Nâzım gelir tahsilatı olarak öde
nek kaydedilen (Müfredatı 2 ve 
3 numaralı cetveldedir.) 

Cari (A/ l ) Yatırım <A/2) 
Lira K. Lira K. 

Toplam 
Lira 

164 488 319 
117 526 547 

62 083 355 

63 169 893 91 

2 007 131 

3 937 149 839 12 101 638 158 
87 187 480 204 714 027 

62 083 355 

63 169 893 

3 081 561 55 5 088 692 

50 630 813 75 50 630 813 

12 052 652 12 052 652 

8 421 327 897 91 4 078 049 694 30 12 499 377 592 

12 052 652 12 052 652 
V , \ 

8 421 327 897 91 4 065 997 042 30 12 487 324 940 

26 723 797 73 66 390 524 93 93 114 322 

32 482 385 87 350 046 982 84 382 529 368 

8 480 534 081 51 4 482 434 550 07 12 962 968 631 

294 977 485 47 294 977 485 

Toplam 8 775 511 566 98 4 482 434 550 07 13 257 946 117 
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2. Giderler : 1963 Malî yılı zarfında normal bütçeden vâki sarfiyat ile özel kanunlar gereğin

ce yapılan ödemeler ve nâzım gider miktarı aşağıda gösterilmiştir. (Müfredatı 2 sayılı cetvelde
dir.) Bu miktara yapılan 206 476,66 liralık ödenek harici sarfiyat dâhil bulunmaktadır. 

Cari (A/ l ) Yatırım (A/2) Toplam 
Lira K. Lira K. Lira K. 

7 680 885 045 3 694 074 083 17 11 374 959 128 17 

63 169 893 91 63 169 893 91 

50 630 813 75 50 630 813 75 

7 744 054 938 91 3 744 704 896 92 11 488 759 835 83 

17 049 977 05 52 264 738 05 69 314 715 10 

14 068 041 70 153 438 706 28 167 506 747 98 

7 775 172 957 66 3 950 408 341 25 11 725 581 298 91 

272 255 435 57 272 255 435 57 

8 047 428 393 23 3 950 408 341 25 11 997 836 734 48 

3. Nâzım gelir ile nâzım gider arasında fark olarak görülen ve 1963 yılma tahsilat ve ödenek 
kaydedilmiş bulunan 22 722 049,90 liranın genel gelir tahakkuk ve tahsilatından düşülmesi gerek
mekte ve kanun tasarısı da bu esasa göre hazırlanmış 'bulunmaktadır. 

4. 3010 sayılı Kanun 'gereğince yapılan avans ödemeleri : 
3010 sayılı Kanun gereğince ertesi yıllarda (mahsubu yapılmak üzere 1963 yılında cari bütçeden 

(A/ l ) 39 683 157,19 lira ve yatırım bütçesinden (A/2) 65 985 921,94 lira 'Oİmak üzere cem'an 
105 669 079,13 liralık avans verilmiş ve bu miktarlar sarfiyat rakamları meyanına ithal 'edilmek 
suretiyle ödeneklerinin iptali cihetine gidilmiştir. 

5. İptal edilecek ödenek: 1963 yılı bütçesiyle yıl başında alman, yılı içinde eklenen ve özel ka
nunlarla kaydedilen miktarlarla mezkûr yıl umumi ödenek toplamı 12 962 968 631,58 liraya baliğ 
olmuştur. (Nâzım ödenek hariçtir.) 

Bu miktara yıl sonuna kadar, 3010 sayılı Kanun gereğince verilen avanslarda dâhil olmak üzere 
sarf edilen 11 831 250 378,04 lira ile ertesi yıla devredilen 250 856 309 liranın tenzili halinde ba
kiye 880 861 944,54 lira imha edilecek ödenek kalmıştır. 

Normal bütçe giderleri 
Muhasebei Umumiye Kanununun 
48 nci maddesi mucibince yapılan 
giderler 
3010 sayılı Kanun gereğince yapı
lan mahsubat (Müfredatı 5 sayılı 
cetveldedir.) 

Normal bütçe giderleri toplamı 
5526 sayılı Kanun gereğince Ame
rikan yardımından temin edilip 
5750 sayılı Kanuna göre kayde
dilen ödeneğe istinaden yapılan 
gider ve mahsubat (Müfredatı 

ı 4 sayılı cetveldedir.) 
özel kanunları gereğince kayde
dilen ödeneğe müsteniden yapılan 
gider ve mahsubat (Müfredatı 4 
sayılı cetveldedir.) 

Toplam 
Nâzım gider (Mahallî idareler 
payı ve pansiyon giderleri) 

Toplam 
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Anca)k: Ödenen mebaliğ arasında ödenek harici yapılmış 'olan 206 476,66 lira da dâhil bulundu

ğuna ve bu miktar için ayrıca tamamlayıcı ödenek talebedildiğine göre, bu talep kabul edildiği tak
dirde imha olunan ödenek miktarı 881 068 421,20 liraya yükselecektir. 

Cari (A/ l ) Yatırım (A/2) Toplam 
Lira K. Lira K. Lira K. 

Umumi ödenek toplamı 8 480 534 081 51 4 482 434 550 07 12 962 968 631 58 
Umumi sarfiyat toplamı 7 775 172 957 66 3 950 408 341 25 11 725 581 298 91 

Kalan 705 361 123 85 532 026 208 82 1 237 387 332 67 
3010 sayılı Kanun gereğince ve
rilen avanslar karşılığı olup mev
kuf tutulan ödenek (4 ncü mad
de) 39 683 157 19 65 985 921 94 105 669 079 13 

\ , _̂ 
Kalan 665 677 966 66 466 040 286 88 1 131 718 253 54 

Diğer özel kanunlar gereğince 
1964 yılma devreden ödenek 28 574 754 85 222 281 554 15 250 856 309 

\ , v_ 
Kalan 637 103 211 81 243 758 732 73 • 880 861 944 54 

ödenek harici sarfiyat olup ta
mamlayıcı ödenekle karşılanması 
teklif olunan (2 nci madde) + 206 476 66 206 476 66 

İmhası gereken 637 309 688 47 243 758 732,73 881 068 421 20 

II - Gelir 

1. Tahakkukat: 1963 yılı tahakkukatiyle eski yıllardan devreden ve yılı içinde eski yıllara 
aidolmak üzere takibettirilen gelir miktarları aşağıda gösterilmiştir. (Müfredatı 3 sayılı cetvelde
dir.) 

1963 yılı Eski yıllar Toplam 
Lira K. Lira K. Lira K. 

Normal gelir tahakkukatı 8 856 491 536 41 1 402 927 975 38 10 259 419 511 79 
özel gelirler ve fonlar tahakku
katı 2 506 108 690 52 2 957 025 83 2 509 065 716 35 
özel kanunlara ait gelir tahakku
katı (Müfredatı 4 numaralı cet
veldedir.) 236 821 463 08 236 821 463 08 

Toplam 11 599 421 690 01 1 405 885 001 21 13 005 306 691 22 
Nâzım gelir tahakkukatı (Mahal
lî idareler hissesi ve pansiyon ge
lirleri.) 294 977 485 47 294 977 485 47 

Toplam 11 894 399 175 48 1 405 885 001 21 13 300 284 176 69 
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2. Tahsilat: 1963 yılı tahsilâtiyle eski yıllara aidolmak üzere bu yıl içinde yapılan tahsilat top

lamı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. (Müfredatı 3 numaralı cetveldedir.) Bu tablonun tetkikin
den de anlaşılacağı veçhile normal bütçe giderlerine karşılık olarak 11 493 923 905,74 lira tahsi
lat yapılmıştır. 

Bu tahsilatın 10 264 264 212,51 lirası bütçe ile yılbaşında tahmin edilen varidata mukabil yapı
lan tahsilata 1 215 764 685,13 lirası muhtelif kanunlarla konsorsiyumdan alınan kredi hâsılatına 
12 291 478,04 lirası 6797 sayılı Kanun gereğince basılan mâdeni paralar hâsılatımdan basla mas
rafları karşılandıktan sonra kalan ve müteferrik hasılat mahiyetinde olan miktara 905 lirası 27 Ma
yıs 1960 İnkilâbı dolayısiyle yapılan bağışlara 82 084,06 lirası 72 sayılı Kanunla elde edilen hâsı
lata 201 600 lirası 5634 sayılı Kanunun 10 neu maddesi uyarınca Vakıflar Genel Müdürlüğünden 
tahsil edilen aniktara 1 318 941 lirası da 219 sayılı Kanunun 17 nci maddesi gereğince katma 
bütçeli idareler adına ecnebi memleketlerde okutulan öğrencilerin giderleri karşılığı tahsil olunan 
miktara taallûk etmektedir. 

1963 yılında nâzım gelir olarak 294 977 485,47 lira tahsil edilmiştir. 
Bu miktarın, yukarda işaret edilen 11 493 923 905,74 liraya ilâvesi halinde yılın nonmal tahsilat 

toplamı 11 788 901 391,21 liraya yükselmektedir. Ancak yılı içinde nâzım gelirden ödenen meblâğ 
272 255 435,i57 lira olduğundan nâzım gelir tahsilâtiyle gider arasındaki farkı teşkil eden 
22 722 049,90 lira, 1963 gelir hesabından tenzil edilerek ertesi yıla 'devredilmiş ve 1963 yılı umumi 
tahsilat miktarı da 11 766 179 341,31 lira olarak gösterilmiştir. 

1963 yılı Eski yıllar Toplam 
Lira K. Lira K. Lira K. 

Normal gelir tahsilatı 8 530 531086 58 457 528 278 77 8 988 059 365 35 
Özel gelirler ve fonlar tahsilatı 2 504 557 257 02 1 307 283 37 2 505 864 540 39 
Özel kanunlara ait gelir tahsilatı 236 821 463 08 236 821 403 08 

Toplam 1/1 271 909 806 68 458 835 562 14 11 730 745 368 82 
Nâzım gelir tahsilatı (Mahallî ida- • 
reler payı ve pansiyon gelirleri.) 294 977 485 47 294 977 485 47 

Toplam 11 500 887 292 15 458 835 502 14 12 025 722 854 29 
1963 yılma devreden nâzım ge
lir 22 722 049 90 22 722 049 90 

Toplam 11 544 165 242 25 458 835 562 14 12 003 000 804 39 

3. Bankaya: 1963 yılındaki tahakkukattan ve eski yıllardan devreden bakayadan yıl içinde 
tahsil edilrniyerek 1964 yılına devreden miktar 1 274 561 322,40 liradır. 

Bu bakayadan bir kısmının tahsiline devam edilmekte, bir kısmının ise eski yıllarda tahakkuk 
etmiş olan ve muhtelif sebepler dolayısiyle tahsil kabiliyetini kaybetmiş bulunan paraları teşkil 
etmekte ve mevzu hükümler dairesinde kayıtlardan çıkarılması işi takibedilmektedir. 

III - Ödenek ve sarfiyatın mukayesesi 
3 sayılı cetvelde gösterildiği üzere yılın normal ve özel varidat tahsilatı toplamı 11 730 745 368,82 

liradır. 
2 sayılı cetvelde 'görüldüğü üzere cari ve yatırım bütçelerinden yapılan sarfiyat ile hususi ka

nunları gereğince yapılan ödemeler toplamı da 11 725 581 298,91 liradır. (Nâzım tahsilat ve sar
fiyat hariç.) 
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Yukarda gösterilen gelir tahsilatı ile giderler arasındaki farkı teşkil eden 5 164 069,91 lira 

tahsilat fazlası olarak kalmıştır. 
Bu esaslar dairesinde hazırlanan 1962 malî yılı Hesabıkati Kanunu ilişik olarak sunulmuştur. 

Sayıştay Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 20 . 2 . 1968 
Sayıştay Komisyonu 

Esas No. : 3/543,1/48 
Karar No. : 10 

Yüksek Başkanlığa 

Genel bütçeye dahil dairelerin 1963 bütçe yılı Kesinhesap Kanunu tasarısı ile bu yıla ait 
genel uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi komisyonumuza 
havale olunmakla, kanunun tarif ettiği şekilde düzenlenmiş bulunan. Hazine Genel hesabı ve 
genel uygunluk bildirimi Sayıştay ve Maliye Bakanlığı temsilcileri hazır olduğu halde tetkik ve 
müzakere olundu. 

Genel uygunluk bildiriminim 1 nei maddesinde (Anayasa ve Genel Muhasebe Kanunu hüküm
lerine uyularak ilgili bakanlıklarca düzenlenip Sayıştaya gönderilmiş olan 1963 bütçe yılı ke-
sinhesapları, Sayıştayca incelenip yargılanmış olan sayman idare hesapları ve Hazine genel he
sabiyle karşılaştırılarak uygunluk derecesi ve ayrılık sebepleri bağlı cetvellerde gösterilmiş ol
duğu) denilmiştir. 

Buna göre yapılan incelemede : 
ödenek : 
1. — Hazine genel hesabında genel ödenek 13 257 946 117.05 lira gösterildiği halde, Sayış

tay uygunluk bildirimine bağlı cetvellere göre 759 496,87 lira fazlasiyle 13 258 705 613,92 lira 
olduğu ve bunun da Sayıştayca tesbit edilen genel ödeneğin Hazine genel hesabında yazılı genel 
ödeneğe nazaran 819 547,19 lira fazlasiyle 60 050,32 lira noksanının farkı bulunduğu anlaşılmıştır. 

Bundan başka ödenek genel toplamına etkili olmıyan daireler, bölümler, kısımlar ve sütun
lar arası farkların bulunduğu anlaşılmıştır. 

Farkların nedenlerine ilişkin olarak uygunluk bildirimine bağlı cetvellerdeki açıklamalardan, 
bu cetvellerin doğru oldukları sonucuna varılmış olmakla komisyonumuzca aynen kabul edilmiş
tir. 

Gider : 
2. — Hazine genel hesabında gider genel toplamı 11 997 836 734,48 lira gösterildiği halde, 

«Sayıştay uygunluk bildirimine bağlı cetvellere göre, 4 853,75 lira fazlasiyle 11 997 841 588,23 
lira olduğu, bunun da Sayıştayca tesbit edilen giderin Hazine genel hesabında yazılı gidere na
zaran 8 200 lira fazlasiyle 3 346,25 lira noksanı arasındaki farktan ileri geldiği anlaşılmıştır. 

Bu konuda yapılan incelemede; 
a) 8 200 lira fazlanın, 

1 800 lirası Hazine iç Tediyeler Saymanlığı hesabında, 
6 000 lirası Ankara Defterdarlık Saymanlık Müdürlüğü hesabında olup, bu miktar gecik

me cezalarının mütaahhit istihkaklarından düşülerek gidere dâhil edilmemesi Sayıştayca ise gi
der içine alınmasından, 

325 L. ve 75 lirası ki, toplam olarak 400 lirası 1963 yılı giderinin sehven 1962 yılımda mah
subu dolayısiyle Sayıştayca bu yıl tertiplerine eklenmesinden; 
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b) 3 346,25 lira noksanım, 
500 lirası Hizan Malmüdürlüğü hesabında, 2 846,25 lirası Çorum Defterdarlığı Saymanlık 

Müdürlüğü hesabında olup, 1964 yılma ait giderin aidolmadığı 1963 yılı giderine alınması, Sa
yıştayca ise 1964 yılı giderinden düşülmesinden, 
ortaya çıktığı görülmüştür. . 

Bundan başka 1 817.06 liralık giderin hizmetin ilişkin bulunduğu bakanlık bütçesinden öden
mesi gerekirken ilgisi bulunmıyan diğer bakanlıklar bütçelerinden ödenmiş olduğu ve kesinhesap-
ların da bu şekilde düzenlenmiş bulunduğu. 

465 607,05 liralık harcamanın hizmetin ilgili bulunduğu tertiplerden ödenmesi gerekirken il
gisi bulunmıyan tertiplerden ödenmiş bulunduğu, 

Ayrıca giderlerin niteliğine göre cetvellerde gösterilmesi bakımından da farklarım meydana 
geldiği anlaşılmıştır. 

Farkların nedenlerine ilişkin olarak uygunluk bildirimine bağlı cetvellerdeki açıklamalardan 
bu cetvellerin her bakımdan doğru oldukları sonucuna varılmış olmakla aynen kabul edilmiştir. 

Kanun tasarısının 1 nci maddesi Sayıştay uygunluk bildiriminde belirtilen miktarlara uygun 
olarak yeniden düzenlenmiştir. 

3010 sayılı Kanunla gelecek yıllarda mahsubu yapılacak avans : 
3. — Hazine genel hesabında 105 831 217,30 lira gösterildiği halde, ıSayıştay uygunluk bildi

rimine bağlı cetvellerde 162 138,17 lira noksaniyle 105 669 079,13 lira olarak gösterilmiştir.' 
Fark sebebinin uygunluk bildirimine bağlı cetvelde açıklandığı, esasen Kesinhesap kanunu 

tasarısının Sayıştayca gösterilen miktara göre düzenlediği anlaşılmış ve komisyonumuzca da bu 
miktar aynen kabul edilmiştir. 

Ertesi yıla devrolunan ödenek : 
4. — Hazine genel hesabında 273 578 358,90 lira ertesi yıla devrolunan ödenek olarak göste

rildiği halde, Sayıştay uygunluk bildirimine bağlı cetvellerde 22 165,02 lira noksaniyle 
273 556 193,88 lira olarak gösterildiği anlaşılmıştır. 

Bu konuda yapılan incelemede, 22 165,02 lira farkın, Sayıştayca tesbit edilen ertesi yıla dev
rolunan ödeneğin Hazine genel hesabında gösterilene nazaran 211 975,25 lira noksaniyle 
189 810,23 lira fazlasının farkından ileri geldiği anlaşılmıştır. 

Noksanı teşkil eden 211 975,25 lira Tarım Bakanlığı kesinhesabmda, 
Fazlayı teşkil eden 189 810,23 liranın 185 281,05 lirası Millî Savunma Bakanlığı, 
4 529,18 lirası Millî Eğitim Bakanlığı kesinhesaplarmda olup, farklarla ilgili açıklamalar uy

gunluk bildirimine bağlı cetvellerde yer almış ve komisyonumuzca da yerinde bulunarak bu cet
veller aynen kabul edilmiştir. 

Yok edilecek ödenek : 
5. — Hazine genel hesabında yok edilmesi gereken ödenek genel toplamı 881 068 421,20 

lira gösterildiği halde, Sayıştay uygunluk bildirimi cetvellerine göre 618 901,20 lira fazlasiyle 
881 687 323,10 lira olduğu, bundan başka yok edilecek ödenek genel toplamına etkili olmıyan, 
bakanlıklar kesinhesapları ve kesinhesapların kendi tertipleri arasında yanlış mahsuptan mey
dana gelen farklar ile ödenek ve giderlerin niteliklerine göre cetvellerde gösterilmeleri yönün
den yok edilecek ödeneği de etkilemeleri sebebiyle ortaya çıkan farkların bulunduğu anlaşıl
mıştır. 

Farkların nedenleri ödenek ve gider bölümünde belirtilen hususlardan ileri gelmiş olup, bun
lara ilişkin olarak uygunluk bildirimine bağlı cetvellerdeki açıklamalardan bu cetvellerin her 
bakımdan doğru oldukları sonucuna varılmış bulunmakla aynem kabul edilmiştir. 

Kanun tasarısının 6 ncı maddesi Sayıştay uygunluk bildiriminde belirtilen miktara uygum 
olarak yeniden düzenlenmiştir. 
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ödenek dışı gider : 
6. — Hazine genel hesabında 206 476,66 lira ödenek üstü harcama gösterilerek Kesinhesap 

kanunu tasarısının 4 ncü maddesiyle de tamamlayıcı ödenek istenilmiştir. 
Sayıştayca ise ödenek dışı harcamanın 157 906,24 lira noksaniyle 48 570,42 lira olarak tesbit 

edildiği uygunluk bildiriminde belirtilmiştir. 
Farkın nedeni uygunluk bildiriminde açıklandığı üzere, Sayıştayca tesbit edilen miktarın Ha

zine genel hesabına nazaran 171 019,98 lira noksaniyle 13 113,74 lira fazlasının farkından iba
rettir. 

Sayıştayca tesbit edilen 171 019,98 lira noksanlık; 168 419,98 lira ile 2 600 lira olarak iki 
kalemdir. 

a) 168 419,98 lira Turizm ve Tanıtma Bakanlığına Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlü
ğü içim verilmiş ödenekler devredilirken kullanılmış ödeneklerin de devredilmesi sonucu öde
nek dışı harcama gösterilmişse de, Sayıştayca kullanılmış ödenekler Basın - Yayın ve Turizm 
Genel Müdürlüğünde bırakıldığından ödenek. dışı harcama ortaya çıkmamıştır. 

b) 2 600 lira Millî Savunma Bakanlığı Kesimhesabında olup, bakanlık kesinhesabmda 210 ncu 
bölümüm ödenek dışı harcaması 4 350 lira gösterildiği halde, Sayıştayca bölümler arası bir mah
sup farkı dolayısiyle 210 ncu bölümle ilgisi olmıyan 2 600 lira gider aidolduğu bölüme akta
rılınca 210 ncu bölümün ödenek dışı harcaması 2 600 lira noksanlaşmıştır. 

13 113,74 lira fazlalık; 
Bayındırlık Bakanlığı Kesinhesabmda olup, yanlış tertipten yapılan bir ödemenin ilgili 741 

nci tertibe ilâvesinde bu tertipteki ödeneğim kâfi gelmemesinden dolayı ödenek dışı harcama 
olarak ortaya çıkmıştır. 

Komisyonumuz yukardaki nedenleri yerinde görerek ödemek dışı harcamanın 48 570,42 lira 
olarak kabulünü kararlaştırmıştır. 

Bu miktardan1; 
Diyanet İşleri Başkanlığı kesinhesabiyle ilgili 3 045 lirası înıar - İskân Bakanlığı kesinhesa-

bilyle ilgili 505 lirası tahsil edildiğin den, 
Diyanet İşleri Başkanlığı kesinhesabiyl'e ilgili 250 lirası usulsüz ödeme olup Sayıştayca tazmin. 

hükınolunduğundan, 
Maliye Bakanlığı kesimhesabiyle ilgili 212,03 lirası keza usulsüz öde'me olup Sayıştayca tazmin 

hükmolunduğundan, 
Toplam olarak 3 512,08 lira için tamamlayıcı ödenek verilmesine mahal bulunmamıştır. 
Bunun dışında kalan 45 058,34 lira ödenek dışı harcama ilse, niteliği yönünden ödenmesi1 zo

rundu giderler olarak bulunmuş ve çeşitli daireler kesinhe'saplarmdaki bu harcamaların tekerrür 
etmemesi kaydiyle tamamlayıcı ödenekle karşılanması uygun görülmüştür. 

Kanun tasarısının 4 ncü maddesi bu şekle göre değiştirilerek yeniden düzenlenmiştir. 
7. Gelir : 
a) Tahakkuk at. 
Hazine genel hesabında tahakkukat genel toplamı 13 005 306 691,22 lira, Sayıştay uygunluk 

bildirimine bağlı cetvelde ise 10 801,80 lira fazlası ile 13 005 317 493,02 lira yazılı bulunmuştur. 
Farkın nedenleri uygunluk bildirimine bağlı cetvelde açıklanmış ve bu cetvelin doğru olduğu 

sonucuna varılarak aynen kabul olunmuştur. 
b) Tahsilat : 
Hazine genel hesabımda tahsilat genel toplamı 11 730 745 368,82 lira gösterildiği halde, Sayış

tay uygunluk bildirimine bağlı cetvelde 7 800 lira fazlasiyle 11 730 753 168,82 lira olduğu anla
şılmıştır. 

Farkların nedenleri tahakkukat kısmındaki farklarla aynı olarak uygunluk bildirimime bağlı 
cetvelde açıklanmış ve bu cetvelin doğru olduğu sonucuna varılarak aynen1 kabul edilmiştir. 

Kanun tasarısının 2 nci maddesi bu esas daire simde değiştirilerek yeniden: düzenlenmiştir. 
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c) Gelir artığı : 
Hazine gcnıcl hesabında 1 274 561 322,40, Sayıştay uygunluk bildirimine bağlı cetvelde ise 

3 001,80 lira fazlasiyle 1 274 564 324,20 lira gösterilmiştir. 
Farkların nedeni uygunluk bildirimine bağil cetvelde açıklandığı üzere, tahakkukatla tahsila

tın farkları dolay isiyle ortaya çıktığı anlaşılmış, bu cetvelin doğru olduğu sonucuna varılmıştır. 
Ayrıca gelir genel toplamına etkili olmıya'n ve gelir tertipleri arasında fazla ve noksan' kayıt

tan illeri gelen farklar olduğu ve Sayıştayca tesbit ledil'en/ şeklin doğru bulunduğu anlaşılmıştır. 
8. Genel uygunluk bildiriminin 7 nci maddesinde; 
(Genel Muhasebe Kaım'unuu 104 ncü maddesi gereğince Hazine genel hesabına bağlanmış bu

lunan gider izahnam elerinin, bütçelerin gerekçele rine mütenazır olarak bütçenin1 çeşitli tertipleri
nle konulmuş olan ödeneklerin haneği hizmetlere, ne miktar harcandığı ve işbu harcama sonunda 
bütçe ile öngörülen hizmetlerin ne derecelerde tahakkuk ettirilmiş bulunduğu yolunda harcama ve 
hizmetleri genel' çizgileriyle gösterir bilgi ve açıklamayı kapsaması gerekmekte olduğu ve nitekim 
Anayasa Mahkemesi Başkanlığı, Danıştay Başkanlığı ve Sanayi Bakanlığı kesinhesaplarına bağlı 
izahnamelerde yeterli1 açıklamalarda bulunulduğu halde Bayındırlık, Ticaret ve Ulaştırma bakan-
lıklariyle Jandarma Genel Komutanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Devlet İstatistik 
Enstitüsü kesinhesarplarma bağlı iz ah nam el er kısmen yeterli bulunmuş, Başbakanlık, Adalet, Millî 
Savunmai, içişleri, Dışişleri, Maliye, Millî Eğitim, Sağlık ve Sosyal Yardım, Gümrük ve Tekel, Ta
rım, Çalışma, Turizm ve Tanıtma ve imar ve İskân: bakanlıkları ile Devlet Plânlama Teşkilâtı, 
Diyanet işleri Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Devlet borçları, Devlete Meteoroloji işleri 
Genel Müdürlüğü, Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü, Toprak ve iskân işleri' Genle! Mü
dürlümü kesinhesaplarına bağlı izahnamelerde1 böyle bir bilgi ve açıklamaya raslanmamıştır. 

Gelir kesin hesabın a bağlı bulunan izahnam ede yeterli açıklamada bulunulmuş ise de, nâzım ge
lir hakkında bir bilgi ve açıklama yapılmamıştır.)1 denilmekte olup komisyonumuzca yapılan incelle- • 
mede; bundan böyle komi üzerinde titizlikle durulması, yetersiz bulunan izahnamelere de kanu
nun istediği anlamda açıklık kazandırılması ve eksiksiz izahnamcler düzenlenmesi gerekli ve te
menniye şayan bulunmuştur. 

9. Genel uygunluk bildiriminin 8 nci maddesinde; 
(Hazine Dış Tediyeler Saymanlığının 1963 malî yılı idare hesabının incelenmesi ve yargılanması 

sonucunda; bütçe hizmetlerinden doğma eşhas borçları hesabının yabancı devletler partisine, 1942 
yılında Fransa adma 850 902 lira 45, Sovyet Rusya adma 828 440 lira 03, Yunanistan adma 
602 688 lira 68, Almanya adına 626 236 lira 05, İngiltere adma 71 044 lira 06, Bulgaristan adı
na 192 362 lira 55, İtalya adma 1 111 802 lira 61 ve Irak adma 20 619 lira 51 kuruşun; 1943 yı
lında Hırvatistan adma 115 lira 50, Yugoslavya adına 12 432 lira 85, Amerika Birleşik Devletle
ri adma 84 752 lira 98 ve Iran adına 203 775 lira 30 kuruşun; 1944 yılında Çekoslovakya adma 
2 143 lira 8.1, Romanya adma 20 872 lira 30 kuruşun; 1948 yılında Mısır adına 810 lira 82, ispan
ya adına da 125 lira 50 kuruşun ki, topluca 4 629 125 liranın kaydedilmiş olduğu görülmüş ve bu 
konuda yapılan istizaha cevabolarak adı geçen saymanlıktan alınan yazı münderecatından; bu pa
raların tahsili hususunda ilgili Devletlerle yapılan temasların henüz sonuçlandırılmamış bulunduğu 
anlaşılmıştır. 

Toplantıda hazır bulunan Maliye Bakanlığı temsilcisi tarafından yapılan açıklamada; İkinci 
Dünya Savaşı sırasında yurdumuza iltica eden yabancı uyruklu şahısların, enterne edilmiş olmala
rı sebebiyle Kızılay tarafından iaşe ve ibateleri için harcanan ve Millî Savunma Bakanlığınca Kı-
zılaya ödenmiş bulunan bu paraların tahsillerinin sağlanması için bu hesaba alındığı, harb sonu 
hesaplarının halen kesin sonucunun alınamamış olması hasebiyle tahsillerinin yapılamadığı, bunun
la beraber keyfiyetin Dışişleri Bakanlığına intikal ettirilmiş ve bu suretle diplomatik yoldan tahsil
leri için teşebbüse geçilmiş olduğu beyan edilmiş olup keyfiyetin bu suretle işbu genel uygunluk 
bildiriminde belirtilmesi uygun görülmüştür.) denilmekte olup tahsilatın biran önce yapılarak he
sabın kapatılması yolunda çalışmaların hızlandırılması konusunda ilgili Bakanlıklarca gereğinin ya
pılması hususu temenniye şayan bulunmuştur. 
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10. Genel uygunluk bildiriminin 9 ncu maddesinde; 
(Hazine Dış Tediyeler Saymanlığının sözü edilen 1963 malî ydı idare hesabının incelenmesi ve 

yargılanması Sunucunda; eşhas borçları hesabında 13 979 459 lira 06 kuruşun Millî Savunma, 9 071 
lira 18 kuruşun Basın - Yayın ve Turizm, 183 liranın Maliye, 436 565,67 liranın Millî Eğitim, 
466 158 liranın Bayındırlık, 5 685 lira 15 kuruşun Ticaret, 1 600 liranın Tarım Bakanlıkları ve 
180 181 lira 85 kuruşun da Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü adına kayıtlı olduğu görülmüş ve 
bu konuda yapılan istizaha saymanlıkça verilen cevaba nazaran; bu cetvelde mezkûr daireler iti
bariyle kayıtlı bulunan cem'aıı 15 078 903 lira 91 kuruşun, İkinci Dünya Savaşı sırasında, yaban
cı memleketlerdeki •muhtelif Bakanlık temsilcileri adına açılmış bulunan kredi artıklarına ilişkin 
olduğu, zamanında belgelerinin temin olunarak mahsubu cihetine gidilemediği, bugün için de öde
nek sağlanarak mahsuplarının yapılmasına imkân olmadığı, bu itibarla bunların terkini suretiyle 
tasfiyesinin zaruri görüldüğü ve bu amaçla hazı-lanmış olan kanun tasarısının henüz Müsteşarlık 
Makamında bulunduğu anlaşılmıştır. 

Toplantıda hazır bulunan Maliye Bakanlığı temsilcisi tarafından yapılan açıklamada; bu ala
cakların, Bâzı suç ve cezaların affı hakkındaki 780 sayılı Kanunun malî afla ilgili bulunan 7 nci 
maddesi hükmünden faydalanmak suretiyle tasfiye olunabilmesi için Muhasebat Genel Müdürlüğü 
ile müştereken çalışılmakta olduğu beyan edilmiş olmakla keyfiyetin genel uygunluk bildirimin
de açıklanması uygun bulunmuştur.) denilmekte olup Komisyonumuzca da, Af Kanunu şümulüne 
girip girmediği hususunun biran evvel sonuçlandırılarak tasfiyesinin sağlanması hususu temenni
ye şayan bulunmuştur. 

11. Genel uygunluk bildiriminin 10 ncu maddesinde; 
(Hazine İç Tediyeler Saymanlığının 1963 malî yılı idare hesabının incelenmesi ve yargılanması 

sonucunda, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası nezdinde seferberlikte kullanılmak üzere 2 261 300 
liralık (Bloke Türk liraları) adı altında bir hes ıbın açılmış bulunduğu görülmüştür. 

Toplantıda hazır bulunan Maliye Bakanlığı temsilcisi tarafından bu konuda yapılan açıklama
da: bu hesabın 1935 yılında Millî Savunma Bakanlığının teklifi üzerine seferberliğin ilânı halinde 
merkezin ilk ve ani ihtiyaçlarında kullanılmak amaciyle açılmış olduğu, bu paranın sarf ve taksim 
şekli hakkında Maliye ve Millî Savunma Bakanlıklarınca müştereken bir yönetmelik hazırlanmak
ta bulunduğu, hazırlanması nihai safhaya girmij olan bu yönetmeliğin yürürlüğe konulacağı ta
rihe kadar mezkûr paranın adı geçen Bankada bulundurulmasında bir sakınca görülemediği beyan 
edilmiş olup keyfiyetin bu suretle genel uygunluk bildiriminde belirtilmesi uygun görülmüştür.) 
denilmekte olup Komisyonumuzca yönetmeliğin biran önce hazırlanması ancak bu bloke paraların 
serbest bırakılarak Hazineye intikalinin sağlanması hususunda Maliye Bkanlığınca gereğinin yapıl
ması temenniye şayan bulunmuştur. 

12. Genel uygunluk bildiriminin 11 nci maddesinde; 
(Hazine İç Tediyeler Saymanlığının 1963 malî yılı idare hesabının incelenmesi ve yargılanması 

sonucunda; Türkiye Emlâk Kredi Bankasındak' tevdiat hesaplarının tasfiyesini temin için 498 
sayılı Kanun çıkarılmış ve daha önceki yıllara ilişkin uygunluk bildirimleri ile vâki mâruzât üze
rine Sayıştay Komisyonunca verilmiş olan 5 . İL. 1954 tarihli kararda; Hazine mevcutlarından bir 
kısmının bütçe dışında birtakım usuller ihdası ve bankalar nezdinde faizli, faizsiz tevdiat adı ile 
hesap açtırılması suretiyle kullanılması cihetine gidilmesinin mevzuata aykırı bulunduğu belirtil
miş ve keyfiyet Millet Meclisi Sayıştay Komisyonunca sonradan verilen 28 . 5 . 1962 tarihli ka
rarla doğrulanmış bulunmasına rağmen bu bankada 2 066 210 lira 26, 4 101 682 lira 68 kuruşluk 
iki ayrı tevdiat hesabının açılmış olduğu ve bu iki hesaptan ayrı olarak Etibankta 20 419 718 li
ra 59 kuruşluk, Sümcrbankta ise 13 819 026 lira 44 kuruşluk tevdiat hesapları bulunduğu tesbit 
olunmuştur. 

IBu üuiissüta 'yapılan isitizaıha saymanlıktan 'verilen cevapta; Ibu hesaplar için adı ıgeçen ban
kalara ınaıkdî bir 'tediyede (hulunıulımadığı, bu müessıeselerlde 'Hazine ıleıhine talhaıkkuık edem 'temettü 
hisselerinin bankaların nakit liımkânısızlığı yüzünden ıtaıhsil edilemıeımeısi do'layıksiyle, aylık taksitler 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 660) 
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ıha/linde peyderpey tahsillerinin ısıağlanmalsı için bu bankalar neadinde açtıırılımıış olanı % 2 faizli he
saplara aktarıldığı ve Mıallliıye Bakanlığı Kuruluş Kanununda Haizine ımevcultlarıınm meımalandırı'L-
rnası hususumda Bakanlığa yetki verilmiş (bulunduğu foelirtilmdiş ive toplantıda hazıır (bulunan Ma
liye temsilcisi 'tarafnidam yapılan açıkılamıada ise; ıbir teminat 'mektubunun nakde tahvili sırasında 
bu mektup tultamnın 've bankamın (kârından Hazineye isabet 'eden (temettü hissesinin Türkiye 
Emlâk Kredi Bankasınca löldememteiınesi sebebiyle ısıözü edilem meblağların ıbu bankadaki Haizine 
hesabına ıgeçlrillmiş 'olduğu, ancak adı (geçen bankanın ısieırımayeısinin laırtınlmıaısı hakkımdaki kamun 
yürürlüğe girmek üzere Ibubınduğundaın bu mıebiâğllarım ona ıgıöne ımalhsulbu cihetime gidileceği, 
Etibanık 've ıSümerb anıktaki hesapların da aynı sebeple açılmış loldukları ıbu meblağlardan za
man zaman tahsilat yapıldığı beyan 'edilmiş olup keyfiyetin Ibu suretle ıgenel uygunluk bildirimin
de (belirtilmesi uygum bulunmuştur) denilmekte olup, IKoımfeyonumiuzca yapılan imeıeleımed'e bir
kaç yıldır bütçelerin açıkla kapamımış olduğu anlaşılmış Ilıması itibariyle Hazinenin nemalamdır-
mıak 'medburiıycıtiınde kaldığı ımıevcutlıaırdan bahsedileımiyeceği (ve ıserımaye maıhısulbu yoliyle kapa
tılacak olanlar dışımda kalam tevdiat hesaplarının Maliye 'Bakanlığımca derhal tasfiyesinin temini 
yoluna (gidilmesi temenniye sayam bulunmuştur. 

18. — Giemel uygunluk bildiriminin 12 mci maddesinde; 
(Hazine İç. Tediyeler İS ay manii ğımın 1963 malî yılı idare hesıabımın imoellemımesi ve yargıılan-

ıması sırasında; olağanüstü lödenekten doğan borçlar ihesıajbınıda kayıtlı bulunan ve İkinci Dünya 
Savaşı esmasında .hasılatı, fevkalâde tahsisat olarak kaydolurnan ıbono hâsıllarından, 6921 sayılı 
Kamun hükümleri uyarınca 237 s337 43'2 lira 04 kuruşunun 1921 - 1946 yılları bütçe 'fazlalarından 
onjalhlsuibdliunıduğu, .geri ikaJlam 92 164 227 lira 2,5 kuruşunun ;isıe 19Ö2 yıllından Ibori hiçbir işleme tabi 
tutulmadı ğı ıgö rülmüştür. 

Hazine geme! hesalbınım ıgcmüşülmelsi şurasında Maliye temsilcisi tarafından yapılan açıklama-
da; Ibu hesalbım, bütçelerin ıdevaımllı ıaıçık vermekte olması (sebebiyle kapatılamadığı beyan edilmiş, 
olup Ibu durum kanşıisında ıSayıştayca yapılacak bir işlem bulummıamiiş ise ide; keyfiyetim işbu 
tgtenel uygunluk (bildirimimde (belirtilmesi faydalı ıgorülmüştür) denilmekte .olup, Komisyonumuz
ca (da ısıöz konusu bütçe laçılklarımım bütçe fazlaları ile kapatılması imkân dâhilinde bulunmadığı, 
bunum ancak tedvin yolu ile ımümkün olacağı sonucuna varılmış ıvc Ibunu .gerekli kılacak kamun 
tasarının Hükümetçe !ha;zırlammaBi tavsiyeye şayan bulıınmuştur. 

Yukarıda arz olunan sebeplere ve kabul edilen öıdemek, gider ve 'gelire ıgöıre değişik olarak 
(düzenlemem kanun tasarısı Gemıell Kurulun onaylarıma ,aırz edilmek üzjere Yüksek Bıaşkamlığa say-
ıgiyle ısunulur. 

Balkan ıSöızcü Kâtip 
Sinop 'Kocaeli Maraş Afyon 

M. Kaptan S. Sofuoğlu V. Kadıoğlu A. 1. TJlubdhşi 

Erzurum Kastamonu Kütahya 
/. / / . Yıldırım A. Toközlü 1. H. Yıldırım 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1963 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı 

MADDE 1. — 1963 bütçe yılının genel gi
derleri (A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerde gös
terildiği üzere; 

a) 7 744 054 938,91 lirası cari bütçe gi
derlerine, 3 744 704 896,92 lirası da yatırım 
giderlerine, 

b) 31 118 018,75 lira, özel kanunlar gere
ğince ödenek kaydedilen mebaliğden yapılan 
cari bütçe giderlerine, 205 703 444,33 lirası da 
yatırım giderlerine, 

c) 272 255 435,57 lirası nâzım giderlere 
aidolmak üzere cem'an 11 997 836 734,48 lira
dır. 

MADDE 2. — 1963 bütçe yılı genel tahsilatı 
bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
11 493 923 905,74 lirası normal varidattan ya
pılan tahsilata, 236 821 463,08 lirası özel ka
nunlar gereğince elde edilen gelir tahsilâtına, 
272 255 435,57 lirası da nâzım gelir tahsilâtı
na aidolmak üzere cem'an 12 003 000 804,39 
liradır. 

MADDE 3. — 2 ve 1 nci maddelerde yazılı 
gelir ve gider arasındaki farkı teşkil eden 
5 164 069,91 lira tahsilat fazlası olarak kal
mıştır. 

MADDE 4. — 1963 bütçe yılı içinde ödenek 
harici harcanan ve bağlı (A/l) işaretli cetve
lin ayrı bir sütununda gösterilen 206 476,66 
liralık gideri karşılamak üzere aynı miktar 
mütemmim ödenek kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — 3010 sayılı Kanun gereğince 
gelecek yıllarda mahsubu yapılmak üzere büt
çenin (A/l) ve (A/2) işaretli cetvelinin tertip
lerinden 105 669 079,13 lira avans verilmiştir. 

MADDE 6. — 1963 bütçe yılı içinde harcan-
mıyan ve bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli cetvel
lerin ayrı sütunlarında gösterilen 881 068 421,20 
liralık ödenek yok edilmiştir. 

MADDE 7. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

'Millet Meclisi 
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SAYIŞTAY KOMİSYONUNUN 

ıDEĞlŞTlRlŞl 

1963 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı 

MADDE 1. — 1963 bütçe yılının genel gi
derleri (A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerde gös 
terildiği üzere; 

a) 7 744 087 348,45 lirası cari bütçe gi
derlerine, 3 744 463 565,88 lirası da yatırım 
giderlerine, 

b) 45 916 522,48 lira, özel kanunlar gere
ğince ödenek kaydedilen mebaliğden yapılan 
cari bütçe giderlerine, 191 118 715,85 lirası da 
yatırım giderlerine, 

c) 272 255 435,57 lirası nâzım giderlere 
aidolmak üzere toplam olarak 11 997 841 588,23 
liradır. 

MADDE 2. — 1963 bütçe yılı genel tahsilatı 
bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
11 493 931 705,74 lirası normal gelirlerden 
yapılan tahsilata, 236 821 463,08 lirası özel 
kanunlar gereğince elde edilen gelir tahsilâtı
na, 272 255 435,57 lirası da nâzım gelir tah
silâtına aidolmak üzere toplam olarak 
12 003 008 604,39 liradır. 

MADDE 3. — 2 ve 1 nci maddelerde yazılı 
gelir ve gider arasındaki farkı teşkil eden 
5 167 016,16 lira tahsilat fazlası olarak kal
mıştır. 

MADDE 4. — 1963 bütçe yılı içinde ödenek 
dışı harcanan ve bağlı (A/l) işaretli cetvelin 
ayrı bir sütununda gösterilen 45 058,34 liralık 
gideri karşılamak üzere aynı miktar tamamla
yıcı ödenek kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — 3010 sayılı Kanun gereğince 
gelecek yıllarda mahsubu yapılmak üzere büt
çenin (A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerinin ter
tiplerinden 105 669 079,13 lira avans veril
miştir. 

MADDE 6. — 1963 bütçe yılı içinde harcan-
mıyan ve bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli cetvel
lerin ayrı sütunlarında gösterilen 881 687 323,10 
liralık ödenek yok edilmiştir. 

MADDE 7. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

(S. Sayısı : 660) 
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Hükümetin teklifi 

MADDE 8. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

16 . 4 . 1965 

Başbakan 
8. H. Ürgüplü 
Devlet Bakanı 

H. Ataman 
Devlet Bakanı 

§. tnal 
Millî Savunma Bakanı 

H. Dinçer 
Dışişleri Bakanı 

H. Işık 
Millî Eğitim Bakanı 

C. Bilgehan 
Ticaret Bakanı 

M. Zeren 
Güm. ve Tekel Bakanı 

A. Topaloğlu 
Ulaştırma Bakanı 

M. San 
Sanayi Bakanı 
A. N. Erdem 

Turizm ve Ta. Bakanı 
Ö. Z. Dorman 

Devlet Bakanı ve 
BgU Yardımcısı 

8. Demirel 
Devlet Bakanı 
M. Altınsoy 

Adalet Bakanı 
1. Baran 

İçişleri Bakanı 
t. H. Akdoğan 
Maliye Bakanı 

t. Oürsan 
Bayındırlık Bakanı 

O. Alp 
Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 

F. Sükan 
Tanım Bakanı 

T. Kapantı 
Çalışma Bakam 

1. 8. Çağlayangü 
En. ve Ta. Kay. Bakanı 

M. Turgut 
İmar ve İskân Bakanı 

R. tskenderoğlu 

Köy İşleri Bakanı 
8. öztürk 

Sayıştay Komisyonunun değiştirip 

MADDE 8. — Bu kanun 
kanlar Kurulu yürütür. 

hükümlerini Ba-
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2514 SAYILI SAYIŞTAY KANUNUNUN 74 NCÜ MADDESİ GEREĞİN 

Sıra 
No. Kefalet edilen ımüessese 

1 TCDD Genel Md. 

2 T. C. Karayolları Genel Müdürölüğü 

3 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü 

4 T. C. Havayolları Genel Müdürlüğü 

5 Denizcilik Bankası Genel Müdürlüğü 

6 T. Sınai Kalkınma Bankası 

7 Etibank Genel Müdürlüğü 
8 Orman Genel Müdürlüğü 
9 Demir Çelik İşletmesi Genel Müdürlüğü 

10 Kömür İşletmesi Genel Müdürlüğü 

11 Tekel Genel Müdürlüğü (Finansman) 
12 T. Emlâk Kredi Bankası 
13 DSİ Tahvilleri 

YEKÛN 

Kamun 
No. 

6186 

307 
7362 
4185 
6185 

4/8263 
4/12448 
6/663 

6623 
7359 
5879 

7412 
5697 
6141 

4/1311 
6121 
286 
289 
287 
288 
6443 
6143 
6656 

J^gmiTiı liTn-î+ 

1 

$ 

$ 
$ 
$ 

(Tl.) 
Lira 

625 000 000 

430 000 000 

650 000 000 

60 000 000 

500 000 000 

18 000 000 

250 000 000 
4 000 000 
15 000 000 
6 500 000 

300 000 000 
600 000 000 
450 000 000 

Paranın 
cinsi 

$ 
DM 
$ 

£ 
$ 

£ 
$ 

HFL 
£ 
$ 

DM 
$ 

$ 
$ 
$ 
$ 

TL 
TL 
TL 

Kur 

9.08 
226.125 

9.08 

25.4240 
9.08 

25.4240 
9.08 

2.50829 
25.4240 

9.08 
227 

9.08 

9.08 
9.08 
9.08 
9.08 

Z 
L 

41 

17 

2 

1 
1 
7 
2 
14 
29 

8 

2 
4 
15 
6 
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1963 yılı Genel Bütçeye dâhil 

Tahsisat Sarfliyat 
Dalire 'adl'arı - Lira K. Lira K. 

(A/l) cetveli 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Cum'hurib aişkanlığı 
(Sayıştay Başkanlığı 
Anayasa Mahkemesi 
Başbakanlık 
Devlet Plânlama Teşkiûâtı 
Danıştay 
Devlet İstatistik Enstitüsü 
Diyanet İşleri Başkanlığı 
Tapu »ve Kadastro Genel 'Müdürlüğü 
Adalet Bakanlığı 
Millî Savunma Bakanlığı 
İçişleri Bakanlığı 
Emniyet Geınel Müdürlüğü 
Jandarma- Genel (Komutanlığı 
Dışişleri Bakanlığı 
Maliye1 Bakanlığı 
Devlet Borçları 
Millî Eğitim Bakanlığı 
Bayındırlık Bakanlığı 
Ticaret Bakanlığı 
Sağlık Ye Sosyal Yardım Bakanlığı 
Gümrük ve Tekel1 'Baikanlığı 
Tarım Bakanlığı 
Devlet Meteoroloji İşleri 'Genel Müdürlüğü 
Ulaştırma Bakanlığı! 
Çailışma Bakanlığı 
Sanayi Bakanlığı 
Basın - Yayın ve 'Turizm Genel Müdürlüğü 
İmar ve İskân Baikanlığı 
Toprak ve İskân İşleri IGenel Müdürlüğü 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 

63 '621 414 
2 967 160 
'9 680 437 
2 830 1354 

U 878 493 
6 1688 984 
6 452 «11 

18 026 >648 
58 184 549 
72 837 168 

287 557 968 
2 475 084 994 

109 114 422 
201 002 095 
278 195 500 
130 032 U90 
972 444 6'28 27 

1 2313 655 61'1 
1 423 605 743 

512 095 '960 
'23 845 909 

473 '261 9912 
'65 534 444 '64 

29<1 451 1112 
19 058 660 
8 .828 9H13 

11 122 '376 
12 '603 000 
13 317 «69 61 

7 '.1315 243 
25 375 000 
30 836 '600 39 

56 03!2 '248 
2 590 155 
8 «42 822 
2 :256 507 

31 664 515 
4 547 678 
5 '696 400 

12 041 101 
»55 546 433 
'67 '277 968 

269 1169 780 
2 265 879 927 

90 961 282 
187 1533 392 
1260 315 (117 
105 406 311 
910 79'9 168 

•1 102 377 271 
1 320 '975 036 

45 001 227 
18 74$ '610 

437 '6812 730 
60 302 162 

257 '237 539 
'16 990 767 

7 490 712 
10 268 799 

9 '211 567 
13 2OT 054 
4 907 492 

'21 '2818 439 
.22 596 iT2'5 

50 
34 
02 
29 
94 
05 
97 
49 
90 
43 
91 
59 
46 
62 
01 
88 
33 
54 
31 
93 
20 
10 
82 
114 
07 
76 
07 
53 
01 
51 

13 

(A/l) Cetveli toplamı 8 421 327 897 91 7 744 087 348 45 
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dairelerin umumi icmali 
- 3 1 

3010 S. Kanun gere
ğince verilen avans 

Lira K. 

37 087 207 19 

'2 595 950 

39 663 157 19 

Ertesi yıla dev-
rolunan tahsisat 

Lira K. 

486 590 

486 590 

İmhası icalbedeaı 
tahsisat 
Lira K. 

7 589 165 50 
377 004 ı66 
837 614 98 
573 846 71 

3 213 977 06 
•2 140 905 95 

756 410 03 
5 985 546 61 
2 667 119 10 
5 559 199 57 

18 388 187 09 
172 119 609 '22 
18 153 139 '54 
13 473 '202 38 
17 880 382 99 
24 625 878 12 
•61 645 671 97 
70 791 749 46 

102 630 706 69 
7 004 732 07 
5 096 298 80 

32 983 311 90 
9 172 281. 82 

34 I21'3 672 '86 
3 067 8912 93 
1 338 284 84 . 

853 576 93 
3 391 432 47 

120 «115 
'2 227 755 54 
4 086 561 
8 240 475 m 

637 106 258 95 

Tahsisat 'harici 
sarfiyat 
Lira K. 

28 955 

1 750 

4 600 

212 03 

-

34 60 

5 05 

35 456 68 
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Daire adları 

(A/2) Cetveli 
Türkiye (Büyük Millet Meclisi 
Cumhurbaşkanlığı! 
Sayıştay 
Başıbakanlık 
Devlet Plânlama Teşkilâtı 
Danıştay 
Devlet İstatistik Enstitüsü 
Diyanet İşleri Başkanlığı 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
Adalet Bakanlığı 
Millî Savunma Bakanlığı 
İçişleri Bakanlığı 
Emniyet Genel Müdürlüğü 
Jandarma Genel Komutanlığı 
Dışişleri Bakanlığı 
Maliye Bakanlığı 
Millî Eğitim Bakanlığı 
Bayındırlık Bakanlığı 
Ticaret Bakanlığı 
$ağbk ve Sosyal Yardım (Bakanlığı 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
Tarım Bakanlığı 
Devlet Meteoroloji İşleri 'Genel Müdürlüğü 
Ulaştırma Bakanlığı 
Sanayi Bakanlığı 
Basm - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü 
İmar ve İskân Bakanlığı 
Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 

Tahsisat 
Lira 

7 057 209 
20 000 

635 000 
6 '871 339 

2 
20 000 

430 000 
20 000 

4 768 801 
2 404 216 

344 276 898 
247 000 

3 427 000 
10 376 500 
4 475 001 

2 161 574 607 
4315 702 417 
604 566 234 

60 000 
38 513 829 

851 000 
148 385 585 

2 479 000 
644 082 

177 264 000 
2 289 398 

71 589 257 
16 875 000 
20 179 663 

K. 

75 

74 

58 
85 

11 

35 

92 

Sarfiyat t 

Lira1 

5 309 029 
19 626 

327 892 
4 607 020 

— 
9 929 

411 920 
5 886 

4 056 067 
2 234 439 

305 294 '398 
25 454 

3 235 873 
9 574 478 
3 860 884 

2 125 452 190 
31911 819 658 
465 9211 991 

415 744 
29 660 477 

741 658 
123 573 890 

il 940 223 
617 896 

176 894 250 
2 283 398 

65 796 883 
12 544 481 
8 198 469 

K. 

61 
52 
25 
09 

80 
42 
34 
41 
35 
66 
49 
21 
48 
67 
57 
76 
94 
47 
42 
49 
51 
30 
48 

35 
53 
02 
74 

(A/2) Cetveli toplamı 4 065 997 042 30 3 744 463 565 88 

özel (A/l) Cetveli 
Devlet İstatistik Enstitüsü 
Diyanet İşleri Başkanlığı 
Millî iSavunma Bakanlığı 
Maliye Bakanlığı 
Devlet 'borçları 
Millî Eğitim Bakanlığı 
Bayındırlık Baikanlığı' 
Sağlık ve Sosyal Yardım1 Bakanlığı 

3 790 
100 

29 819 293 
5 383 912 

897 160 
4 523 721 

14 584 728 
1 035 717 

51 

85 
50 
164 
02 
48 
54 

— 
— 

11 929 820 
5 378 021 

2 426 '7130 
14 5:84 728 

707 648 

89 
96 

50 
48 
16 
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3010 S. Kanun gere- Ertesi y ı k dev- İmhası icalbeden Tahsisat harici 
ğince verilen avans rohınıan tahsisat »tahsisat sarfiyat 

l i r a K. Lira K. Lira K. Lira' K. 

1 748 179 39 
'373 48 

307 107 715 
1 252 957 43 1 011 062 23 

2 
10 070 20 
18 079 58 
14 113 66 

712 733 59 
169 776 65 

17 099 684 20 21 882 815 88 
221 545 51 
191 626 79 
802 021 52 
614 119 93 

3 133 799 95 32 988 616 48 
10 725 054 63 33 157 704 19 

43 267 106 25 1 229 '174 94 161 076 40 13 113 74 
114 255 53 

1 232 374 11 7. 620 9'77 58 
109 341 51 

24 811 694 49 
538 776 70 

26 185 52 
369 750 

5 792 423 47 
4 330 518 98 

11 981 194 18 

65 985 921 94 11 954 228 63 243 606 439 59 13 113 74 11 954 228 

3 790 
100 

17 889 472 
5 890 

897 160 
2 096 990 

63 

51 

96 
54 
64 
52 

328 074 38 
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Daüre adları 

Tanın Bakanlığı 

Toprak ve İskân işleri Cenel Müdürlüğü 

Özel (A/ l ) Cetveli toplamı 

Özel (A/2) Cetveli 
Başbakanlık 
Tapu <ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
Adalet Bakanlığı 
Millî (Savunma Bakanlığı 
Maliye Bakanlığı 
Millî Eğitim Bakanlığı 
Bayındırlık Bakanlığı 
Sağlık ve 'Sosyal Yardım İBak'anhğı 
Tarım' Bakanlığı 
imar ve iskân [Bakanlığı 
Toprak ve iskân 'işleri G ênel Müdürlüğü 

Özel (A/2) Cetveli toplamı 

Nâzım sarfiyat 
Maliye Bakanlığı 
Milllî Eğitim Bakanlığı 

Nâzım sarfiyat toplamı 

İCMAL 
(A/ l ) Cetveli topLamı 
(A/2)1 Cetveli! toplamı 

özel1 (A/ l ) Cetveli toplamı 
özel (A/2)1 Cetveli toplamı 

Toplam 
N'â'zınt sarfiyat toplamı 

Tahsisat 
Lira 

12 932 701 
4 559 639 

73 740 825 

2 990 337 
2 658 467 
7 959 614 

204 926 347 
'120 820 454 

2 951 686 
6 '695 058 

49 334 991 
1 12 

'864 000 
3 456 879 

402 607 833 

274 292 158 
20 689 85ı6 

294 982 014 

•8 421 327 897 
4 065 997 042 

73 740 -825 
402 '657 803 

K. 

74 
45 

73 

84 
05 
46 
13)6 
•72 
26 
99 
44 

09 

33 

03 
'62 

65 

91 
80 
78 
83 

Sarfiyat 
Lira 

9 347 506 
1 542 070 

45 916 522 

1 7512 599 
2 487 569 
6 156 4)89 

50 1H6 340 
120 805 '693 
1 298 illi 

214 '646 
8 338 265 

191 118 715 

256 106 '849 
T6 148 585 

272 255 435 

7 744 0187 348 
'3 744 463 565 

45 916 522 
131 118 715 

K. 

88 
66 

48 

95 
45 
52 
06 
51 
23 
62 
51 

85 

61 
96 

57 

45 
88 
48 
85 

12 963 723 599 27 
294 982 014 65 

11 725 586 152 66 
272 255 435 57 

GENEL TOPLAM 13 258 705 613 92 11 997 841 588 23 
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3010 S. Kanun gere-
ganice Terilen avans 

I/ira K. 

Erfcesâ yıla dev-
rolunan tahsisat 

Lira/ K. 

3 585- '254 91 
'3 017 '5168 79 

27 824 30» 25 

îmsbası icalb^den 
tahsisat 
Lira K. 

Tahsisat harici 
sarfiyat 
Lira K. 

1 237 737 89 
220 1897 60 

1 803 124 94 
154 047 870 19 

H4 761 2İ 
1 653 57)5 03 
6 480 407 37 

40 785 238 48 
1 12 

864 000 
3 456 879 09 

763 137 »11 

211 487 415 

210 564 492 92 974 624 M 

18 185 '308 42 
4 541 '270 66 

22 726 57İ 08 

39 683 157 !19 
65 985 921 '94 

105 669 079 13 

486 Ö90. 
11 954 228 63 
27 824 303 25 

210 564 492 92 

250 829 614 80 
22 726 '579 08 

637 106 258 95 
243 606 439 59 

974 624 m 

881 687 323 10 

95 456 68 
.13 H13 74 

48 570 42 

105 669 079 13 273 556 193 88 881 687 323 10 48 570 42 

Millet Meclisi (S. Sayjsı : 660) 



— 26 — 
1963 yılı Türkiye Büyük Millet Meclisi (A) Cetveli 

Fasıl Tahsisatın çeşddi 

101 
102 
103 
104 
105 

201 
202 
203 
206 

207 

209 

211 
212 

213 

214 

215 

219 

231 

301 
302 
304 

306 
307 
308 

309 
401 

(A/ l ) Cetveli 
Ödenekler 
.Denetçi ücreti 
Üye yollukları 
Üye ölüm tazminatı 
Millet Meclisi ve Gu/mhuriyet Senatosu 
üyeleri geçici görev yolluğu 
Aylıklar 
Ücretler 
Geçici hizmetliler ücreti 
4598 sayılı Kanun gereğince yapıla
cak zam ve yardımlar. 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kamu
mun 5 nci maddesi gereğince ödenecek 
para mükâaftı. 
5434 sayılı ÎKanıunıun 14 ncü maddesi
nin !(D) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 ncu 
maddeleri gereğince T. C Emekli San
dığına yapılacak ödemeler. 
Fazla çalışma hakları 
4367 sayılı Kamun gereğince emniyet 
memurlarına verilecek er tayın bedeli. 
6341 sayılı Kamunla doktora ödenecek 
ihtisas tahsisatı 
6565 sayılı Kanun gereğince emniyet 
memurlarıma verilecek fazla mesai ücreti. 
4511 sayılı Kanuna göre verilecek ik
ramiyeler. 
6885 ve 231 sayılı kanunlar gereğince 
verilecek tazminat. 
182 sayılı Kanun gereğince subaylara 
verilecek hizmet eri tazminatı. 
Büro giderleri 
Millî ISaraylar büro giderleri 
Posta, telgraf ve telefon ücret ve gi
derleri 
Giyecekler 
"Yolluklar 
4598 sayılı Kamun gereğince ödenecek 
tedavi giderleri ve yollukları. 
Taşıt giderleri 
»Basımevi işletme giderleri 

Tahsisat 

22 764 400 
12 000 

11 303 000 
249 602 

25 000 
3 483 217 
8 685 240 

566 825 

'Sarfiyattı 

21 (847 ı599 
12 000 

10 «47 050 
104 400 

G 233 
3 069 098 
6 1657 207 
Ö79 665 

98 

92 
96 
53 
ı85 

İmha 
loikunıa&aik 
Itıafhsıisait 

9-1(6 ı8O0 
— 

4515 950 
145 202 

18 766 
414 118 

2 028 032 
187 il 59 

02 

08 
04 
47 
15 

72 010 

1 487 077 
1 111 438 

73 260 

6 000 

33 300 

4 000 

874 800 

•53 870 

30 150 

3 060 

803 125 

18 140 

776 683 
923 779 

66 363 

•6 000 

07 
37 

710 393 
187 658 

6 897 

93 
63 

150 

940 

71 675 

402 Bahçe giderleri 

50 400 
2 973 455 

508 394 

354 500 
566 870 
73 250 

57 500 
210 851 
500 000 
315 000 

38 400 
2 260 986 
482 1600 

,301 568 
462 045 
49 989 

40 380 
,194 846 
484 400 
16 841 

05 ' 
03 

ı85 
43 
84 

28 
07 
92 
09 

12 000 
712 468 
25 793 

52 931 
104 824 
-23 260 

17 119 
16 1504 
15 599 

298 158 

95 
97 

15 
57 
16 

. 72 
93 
08 
91 
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Fasıl 

403 
404 

410 
411 
424 
451 
453 
A 
453 
B 
453 
C 
453 

E 
453 

456 
465 
476 

501 
502 
505 
601 

653 

Tajhsisatm çeşidi 

Başkanlık temsil ve konut giderleri 
T. B. M. (Meclisi Muhafız Tabura gi
derleri 
T. B. M. Meclisi teçhizat ve esliha 
Eğitim malzeme ve gereçleri giderleri 
Spor giderleri 
Yayım giderleri 
lAhdî münasebetler 

İştirakler 

Kongre, konferans, tören ve ziyaretler 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin dış 
münasebetlerinin gerektirdiği büro gi
derleri. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin davet
lisi olarak memleketimize gelecek ecne
bi misafirlerin her çeşit ağırlama gider
leri. 
iDüşünülmiyen giderler 
T. B. İM. Meclisi tahkikatı genel giderleri 
Steno ve daktilo kursunun gerektirdiği 
her çeşit giderler. 
Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 
Karşılıksız borçlar 
T. B. M. Meclisi hizmetlileri ilâç, tedavi, 
doğum ve ölüm yardımı. 
Meclis Memur ve Hizmetlileri Biriktir
me ve Yardım Bandığına (Memur ve 
hizmetlilerin öğle yemeklerinde kulla
nılmak üzere.) 

Tahsisat 

100 000 

1 195 55.2 
131 042 
10 000 
4 000 

185 000 
975 001 

227 000 

450 000 

iSarfiyalt 

Ihma 
oluinıaciak 
tahsıisaıt 

213 379 66 

216 720 

30 144 44 

424 215 18 

69 855 56 

771.38ı6 82 
39 174 50 91 867 50 
6 331 75 3 ,668 25 
3 541 459 
99 731 65 85 268 35 
954 603 96 20 397 04 

13 620 34 

233 080 

100 000 
6 000 
50 000 

81 000 
19 316 
130 228 

3 350 200 

60 000 

—. 
5 101 
6 451 

11 400 
19 082 
129 769 

3 :334 348 

47 991 

91 
20 

02 
84 
25 

14 

100 000 
898 

4(3 548 

69 600 
233 
458 

15 951 

12 008 

09 
80 

98 
16 
75 

86 

185 684 — 185 684 

(A/l) Cetveli Toplamı 63 621 414 — 56 032 248 50 7 589 165 50 
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Fasıl Tahsisatın çeşidi Tahsisat Sarfiya,t 

İmha 
olunacak 
taihted&ait 

Yatırımlar : (A/2) Cetveli 

701 Yapı anarımı ve küçük yapılar 4 026 811 
781 Satınalımacak alet ve malzemeler 2 900 398 
782 237 sayılı Kanun gereğince satınalına-

cak taşıtlar. 130 000 

(A/2) Cetveli Toplamı : 

İCMAL 
(A/l) »Cetveli Toplamı : 63 621 414 
(A/2) Cetveli Toplamı : 7 057 209 

3 463 287 26 563 623 14 
.1 736 ı530 35 1 173 867 65 

119 1212 10 788 

7 057 209 — 5 309 029 61 1 748 179 39 

56 032 248 50 7 5i8© ti 65 50 
5 309 029 -61 1 748 179 39 

Genel Toplam 70 678 623 — 61 341 278 11 9 337 344 89 
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196S yılı Ottaharbaşkanlığı (A) Cetveli 

Fasıl 

101 
201 
202 
206 

209 

210 
213 
301 
304 
306 
307 
308 

309 
402 
403 
451 
452 

501 
502 
503 
601 

Tahsisatın çeşidi 

( A / l ) Cetveli 
Cuımhurbaşkanı ödemeği 
•Maaşlar 
Ücretler 
4598 sayılı 'Kanun gereğimce yapılacak 
zam ve yardımlar 
5434 sayılı Kamumun 14 ncü maddesinin 
(D) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 ımeu madde
leri gereğince T. C Emekli iSamdığıma 
yapılacak, ödemeler. 
Temsil ödeneği 
Yaverlik ve başdoktor ödeneği 
Büro giderleri 
Haberleşme 
'Giyecekler 
Yolluklar 
4598 ve 5501 sayılı kanunlar gereğimce 
ödenecek tedavi giderleri ve yollukları 
Taşıt giderleri 
Bahçe sn ve işçi giderleri 
Misafir ağırlama giderleri 
Yayın giderleri 
Staj için yabancı memleketlere gönderi
leceklerin yolLuık ve her çeşit masrafları 
Geçen yıl borçları 
'Eski yıllar borçlan 
Karşılıksız borçlar 
Çeşitli yardımlar 

150 000 
352 351 
967 950 

9 400 

73 755 
6 000 
21 600 
560 000 
100 000 
70 000 
46 001 

10 000 
115 000 
300 000 
50 000 
12 000 

7 500 
1 
1 

99 101 
16 500 

Sanfiyat 

İSO 000 
274 730 
785 759 50 

2 340 

•54 57<2 
6 000 

21 ı600 
593 '580 

84 026 
69 248 
21 817 

40 

14 
08 
06 
•96 

5 019 35 
114 043 07 
269 200 65 

49 565 91 
10 723 45 

7 382 90 

96 177 (22 
14 ı368 45 

İmtha 
öüunaaaık 
ttahisisalt 

77 621 
182 190 50 

7 060 

19 182 60 

6 419 86 
15 973 72 

7151 94 
24 183 04 

4 980 65 
956 93 

30 799 35 
434 09 

1 276 55 

701 Bina onarımı 

117 
1 
1 

2 923 
2 131 

10 

78 
55 

(A / l ) Cetveli Toplamı : 

(A/2) Cetveli 
ımı 

(A/2) Cetveli Toplamı : 
•İCMAL 

(A/1) Cetveli Toplamı : 
((iA/2) ıCetveli Toplamı : 

Genel Toplam : 

2 967 160 

20 000 

20 000 

2 967 160 
20 000 

2 987 160 

2 590 155 

19 636 

19 626 

2 690 .105 
19 626 

2 609 781 

34 

152 

52 

34 
52 

86 

377 004 

373 

373 

. 377 004 
373 

377 378 

66 

48 

48 

66 
48 

14 
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1963 yılı Sayıştay Başkanlığı (A) Cetveli 

Fıasıl 

201 
202 
206 

Tahsisatın çeşidi 

(A/ l ) Cetveli 
Maaşlar 
Hizmetliler ücreti 
4598 sayılı Kanon gereğince yapılacî 

Tahsisat 

5 567 021 
881 380 

ık 

'Sarfiyat! 

5 083 570 
802 992 

— 

58 
82 

İmha 
olunacak 
(tahsisat 

483 450 42 
78 387 18 

zam ve yardımlar 
207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kaim

inin 5 mci maddesi gereğince ödenecek 
para mükâfatı 

209 5434 sayılı Kamumun 14 ıncü ımaddesinin 
(D) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 mcu madde
leri gereğince T. C. Emekli Sandığıma 
yapılacak ödemeler. 

219 6736 ve 7241 sayılı kamumlar gereğince 
verilecek ödemekler. 

220 Muhasebe makimaları servisinde mesai 
saatleri haricinde çalıştırılacaklara veri
lecek ücretler. 

301 Büro giderleri 
303 Basılı kâğıt ve defterler 
304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve gider

leri. 
306 Giyecekler 
307 Yolluklar 
308 -4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek 

tedavi giderleri ve yollukları. 
309 Taşıt giderleri 
403 Temsil giderleri 
451 Yayın giderleri 
456 Düştinülmiyen giderler 
501 Geçen yu iborçları 
502 Eski yıllar borçları 
653 Sayıştay Biriktirme ve Yardımlaşma 

Sandığıma ('Memur ve hizmetlilerin öğle 
yemeklerine yardımda kullanılmak üze
re.) 

(A / l ) Cetveli Toplamı : 

78 543 

57 443 

9 680 437 

77 010 

57 443 

8 842 822 02 

1 533 

421 886 

1 188 790 

13 000 
195 500 
50 000 

72 129 
30 000 

1 020 001 

72 135 
8 000 
1 000 
8 000 
1 000 

11 457 
3 151 

380 721. 

1 095 786 

12 998 
174 446 
34 090 

59 .682 
24 305 

948 063 

64 191 
6 821 

995 
5 099 

— 
11 454 
3 148 

42 

71 

93 

92 
29 
76 

48 
59 
95 
25 

25 
07 

41 164 

93 003 

2 
2)1' 053 
15 910 

12 446 
5 ;694 

71 937 

7 943 
.1 178 

4 
2 900 
1 000 

2 
2 

58 

29 

07 

08 
71 
24 

52 
41 
05 
75 

75 
93 

837 614 98 
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Fasıl 

701 
703 

Tahsisatın çeşidi 

(A/2) Cetveli 

Bina ooıarımı 
Mııhasebe makinalarınııı bakım, onarım 
ve kamunla ilgili her çeşit giderleri. 

(A/2) Cetveli Toplamı : 

ÎOMÂL 
(A/ l ) Cetveli Toplamı : 
(A/2) Cetveli Toplamı : 

Genel Toplam : 

Tahsisat 

610 000 

25 000 

635 000 

9 680 437 
635 000 

10 315 437 

Sarfiyat: 

304 673 

23 219 

327 892 

8 842 822 " 
327 892 

9 170 714 

22 

03 

25 

02 
25 

27 

İmha 
loiluınacıaık 
ttahısisalt 

305 &26 

1780 

307 107 

•837 '«614 
307 107 

1 144 722 

78 

97 

75 

98 
75 

73 
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1963 yılı Anayasa Mahkemesi (A) Cetveli 

Fasıl 

201 
202 
206 

Taihıaisatın çeşidi 

(A/l) Cetveli 

Maaşlar 
Hizmetliler ücreti 
4178 ve 4598 ısayılı kamunlas gereğin 

Tahsisat 

1 247 771 
245 730 

ce 

•Sarfiyatö 

97(2 763 m 
147 "985 46 

îmha 
otkıeaıCflik 
taihjsıisalt 

276 007 74 
97 744 54 

yapılacak zam ve yardımlar. 
207 Ecnebi dil bileıalere 3656 sayılı Katnfl.m'im 

5 inci maddesi gereğince ödenecek para 
mükâfatı. 

209 5434 sayılı Kamunun 14 ıneü maddesi
nin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 neni mad
deleri gereğince T. C Emekli ^Sasıdığıma 
yapılacak ödemeler. 

219 44 sayılı Kamın gereğince verilecek öde
nek 

301 Büro giderleri 
303 Basılı kâğıt ve defterler 
304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve gi

derleri 
305 Kira bedeli 
306 Giyecekler 
307 Yolluklar 
308 4598 sayılı Kan/un gereğince 'ödenecek 

tedavi giderleri ve yollukları. 
309 Taşıt giderleri 
403 Temsil giderleri 
417 Mahkeme ive inceleme 'giderleri 
451 Yayın giderleri 
453 Kongre ve konferanslara iştirak edecek

lerin yolluk ve giderleri* 
501 Yayın giderleri 

(A/l) Cetveli Toplamı : 

26 000 

97 100 

451 800 
186 801 
20 000 

86 000 
329 550 
10 600 
9 000 

20 000 
13 000 
2 000 
15 000 
65 000 

6 000 
1 

6 220 

63 817 86 

426 860 
161 902 68 
12 ı811 

69 098 75 
329 550 

10 029 »85 
1 908 '00 

4 300 80 
10 404 62 
1 mi 35 
4 (605 50 
32 577 '56 

19 780 

33 282 14 

24 940 
24 .898 32 
7 189 

16 901 25 

570 15 
7 091 40 

1(5 699 20 
2 535 38 
388 65 

10 394 50 
32 422 44 

6 000 
1 

2 830 354 2 256 507 29 573 846 71 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 660) 



1963 yılı Başbakanlık 

Tahsisat 
Fasıl Tahsisatın çeşidi Lira K. 

( A / l ) cetveli 
101 Ödenekler 96 000 
201 Maaşlar. 3 212 649 
202 Hizmetliler ücreti 1 672 650 
203 Geçici hizmetlileri ücreti 407 190 
204 Yabancı uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı 

personelin ücretleri 372 803 
206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak 

zam ve yardımlar 39 840 
207 Yabancı dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci 

maddesi gereğince ödenecek para mükâfatı 6 000 
209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fık

rası ile 34, 38 ve 39 ncu madeleri gereğince T. C. 
Emekli iSandığma ypılacak ödemeler 322 608 

210 Temsil ödeneği 6 000 
211 Fazla mesai ücreti 58 550 
219 Kanunları gereğince verilecek ödenek ve tazmi

natlar 141 800 
220 234 sayılı Kanun gereğince çalıştırılacak mukave

leli personelin ücret ve sair istihkaklariyle yol
lukları _ 2 462 069 

223 Atom mevzuu ile ilgili ilmî konferans için yolluk 
giderleriyle seminer giderleri 210 000 

225 Kanunları gereğince İşçi Sigortaları Kurumuna 
ödenek prim karşılığı 109 392 

301 Merkez daireleri büro giderleri 521 500 
303 Basılı kâğıt ve defterler 44 000 
304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri 383 000 

(A) «etveli 

Sarfiyat 
Lira K. 

• 96 000 
2 474 581,75 
1 240 233,44 

395 281,31 

20 700 

22 930 

3010 sayılı 
Kanun gere
ğince verilen 

avans 
Lira K. 

207 666,36 
6 000 

18 273,40 

106 330 

2 134 388,34 

44 603,65 

75 945,19 
442 377,15 
31 538,50 

340 656,65 



Fasıl Tahsisatın çeşidi 
Tahsisat 
Lira K. 

109 041 
69 365 

468 258 

23 250 
259 000 

1 548 925 
90 000 

16 500 000 

19 660 
16 000 

305 Kira bedeli 
306 Giyecekler 
307 Yolluklar 
308 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi gider 

ve yollukları 
309 Taşıt giderleri 
401 Matbaa giderleri 
403 Temsil ve ağırlama giderleri 
406 Örtülü ödenek 
408 Atom Enerjisi Komisyonu ile istişare heyeti tazmi

natları 
421 Arşiv gideri 
422 4933 sayılı Kanun ve nizamnamesi gereğince veri

lecek İnönü Armağanı 1 
423 Nükler Araştırma Merkezi ve lâboratuvar işletme 

giderleri 635 342 
451 Yayın giderleri 157 000 
452 Staj giderleri 273 000 
453 Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği giderler 410 730 
454 Reaktör binasının nükleer kaza dışındaki kazalara 

karşı sigorta giderleri 195 000 
455 Millî Emniyet hizmetleri her çeşit açık giderleri 

karşılığı 2 000 000 
501 Geçen yıl borçları 83 680 
502 Eski yıllar borçları 79 071 
505 Geçen ve eski yıllar karşılıksız borçları 141 469 
601 7163 sayıl; Kanun gereğince Türkiye Orta - Doğu 

Amme İdaresi Enstitüsüne yardım 1 300 000 

Sarfiyat 
Lira K. 

84 340 
54 641,79 
265 378,12 

16 026,85 
248 500,17 

1 527 584,96 
42 575,61 

16 500 000 

8 530 
15 673,83 

— 

497 585,08 
110 168,25 
76 017,97 
384 25,50 

3010 sayılı 
Kanun gere
ğince verilen 

•avans 
Lira K 

- • 

194 988,64 

944 177,75 
83 054,65 
78 623,01 
141 468,04 

İ 300 000 



602 Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumuna 
yardım 400 000 

653 Başkanlık Memur ve Müstahdemleri Biriktirme ve 
Yardım Sandığına (Memur ve müstahdemlerin öğle 
yemeklerine yardım edilmek için.) 33 650 

(A/l) cetveli toplamı 34 878 493 

(A/2) cetveli 
705 İstimlâk ve satınalma giderleri 1 
711 Üniversitelerde kurulacak radyoizotop liboratu-

varları için 150 000 
716 Ankara Hastanesinde kurulacak radyo izotop 

lâboratuvarı için 100 000 
761 Atom reaktörü ve lâboratuvarlarının yapma ve 

esaslı onarımlar 4 275 749 
781 Makina ve teçhizat 1 908 000 
939 3010 sayılı Kanun gereğince geçen ve eski yıllar 

bütçe mahsubatı 437 589,75 

(A/2) cetveli toplamı 6 871 339,75 

özel (A/2) cetveli 
951 Amerikan yardımından temin edilen atom reak

törü tesis ve işletme karşılığı 2 990 337,84 

özel : (A/2) cetveli toplamı 

İCMAL 
(A/l) cetveli toplamı 34 878 493 
(A/20 cetveli toplamı 6 871 339,75 

Özel : (A/2) cetveli toplamı 2 990 337,84 

Genel toplam 44 740 170,59 

400 000 

33 650 

31 664 515,94 

150 000 — 

98 296,08 — 

S 026 580,94 1 160 282,04 
894 553,32 92 675,39 

437 589,75 — 

4 607 020,09 1 252 957,43 
1 i • " • • 

1 752 599,95 

1 752 599,95 
i 4 

31 664 515,94 — 
4 607 020,09 1 252 957,43 
1 752 599,95 — 

38 024 135,98 1 252 957,43 



— 36 — 
1963 yılı Devlet Plânlama Teşkilâtı (A) Cetveli 

Fasıl Tahsisatın çeşMi 

(A/ l ) Cetveli 
201 Maaşlar 
202 Hizmetliler ücreti 
203 Geçici hizmetliler ücreti 
204 Yabancı mzman ve hizmetlilerle bunlara 

yardımcı personelin ücretleri. 
206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince 

yapılacak zam ve yardımlar. 
207 Yabancı dil bilenlere 3656 sayılı Ka

nunun 5 nci maddesi gereğince ödene
cek para mükâfatı. 

209 5434 sayılı Kanonun 14 ıncü maddesinin 
(.D) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 nen madde
leri gereğince 'T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler. 

210 Temsil ödeneği 
211 3656 sayılı Kanunun 22 nci maddesi ge

reğince mesai saatleri haricinde çalı
şacakların ücretleri. 

219 99 sayılı Kanunen 3 ncü maddesi gere
ğince verilecek ödenek. 

220 91 sayılı Kamunun 17- nci maddesi ge
reğince ve bu kanuna ek 99 sayılı Ka
nunun 1 nci maddesine göre istihdam 
edilen mukaveleli personelin ücret, is-

Tahsisat 

1 473 391 
449 550 

60 750 

200 000 

6 200 

Sarfiyalt 

697 965 
166 929 
44 310 

— 

3 970 

ÖO 
58 
26 

İmha 
olunacak 
ıtaıhs&sait 

775 825 
282 620 

16 439 

200 000 

2 230 

50 
42 
74 

5 000 4 500 500 

124 991 
6 000 

10 000 

393 600 

31 033 
6 000 

9 950 

198 945 

79 93 957 21 
— 

50 

194 .655 

301 
303 
304 

305 
306 
307 
308 

309 
403 
420 
451 
452 

tîhkak ve yollukları 

Merkez daireleri büro giderleri 
Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret ve gi
derleri. 
Kira bedeli 
•Giyecekler 
Yolluklar 
4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek 
tedavi giderleri ve yollukları. 
Taşıt giderleri 
Temsil ve ağırlama giderleri 
Araştırma ve inceleme giderleri 
Yayın giderleri 
Teknik yardımdan faydalanmak sure
tiyle yabancı memleketlere gönderile
ceklerin yolluk ve giderleri. 

460 000 

214 000 
20 000 

45 000 
1 

6 200 
175 000 

2 000 
6 500 

10 000 
2 613 400 

250 000 

65 000 

215 271 

124 248 
9 128 

41 ı9ı68 
— 

5 750 
112 900 

1 354 
5 610 
9 619 

2 534 129 
238 ,339 

45 972 

73 

62 
ı80 

41 

30 
82 

05 
01 
77 
46 
70 

244 728 

89 751 
10 871 

3 031 
1 

449 
62 099 

645 
889 
480 

79 270 
11 660 

19 028 

27 

38 
20 

59 

70 
18 

95 
99 
23 
54 
30 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 660) 



37 — 

fosu 

453 

501 
502 
653 

Tahsisatını çeşidi 

Milletlerarası ımünasebetlerin gerek
tirdiği giderler 
Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 
Memur ve müstahdemlerim öğle yemek
lerine yardım 

Tahsisat 

80 001 
1 000 
1 000 

10 000 

Sarfiyat 

29 764 
11 

505 

10 000 

— 

25 

İmha 
okunacak 
tahsisat 

50 237 
988 
495 

— 

75 

(A/l) Cetveli Toplamı : 6 688 584 4 547 678 05 2 140 905 95 

701 
781 

Bina onarımı 
Makina ve 
onarımları 

teçhizat satmalımı ve 

(A/2) 

esaslı 

Cetveli 

1 

1 

(A/2) Cetveli Toplamı : 

ttOMAL 
(A/l) Cetveli Toplamı : 6 688 584 
(ıA/2) Cetveli Toplamı : 2 

Genel Toplam : 6 688 586 

4 1547 .678 05 2 140 '905 95 

4 547 678 05 2 140 907 95 

Millet Meclisi (S. Sayısı : '660) 



— 38 — 
1963 yılı Danıştay Başkanlığı (A) Cetveli 

Fasıl Tahsisatın çeşidi 

(A/l) Cetveli 

Maaşlar 
Hizmetliler ücreti 

Tahsisat 

4 126 186 
530 550 

Sarfiyatı 

3 662 924 48 
462 627 79 

olunacak 
tahsisat 

463 861 
67 922 202 

20o 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince 
yapılacak zam ve yardımlar. 46 500 

207 Yabancı dil bilenlere 3656 sayılı Ka
nunun 5 inci maddesi gereğince ödene
cek para mükâfatı. 1 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesi
nin (D) fıkrası ile 34, 38 ve 39 nen 
maddeleri gereğince T. C. Emekli San
dığına yapılacak ödemeler. 

219 6716 ve 7197 sayılı kanunlar gereğince 
verilecek tahsista. 

301 î5üro giderleri 
303 Basılı kâğıt ve defterler 
304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve gider-

lcri 
306 Giyecekler 
307 Yolluklar 
308 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek 

tedavi gider ve yollukları. 
309 Taşıt giderleri 
403 Temsil giderleri 
451 Yayın giderleri 
452 4489 sayılı Kanuna göre staj için ya

bancı memleketlere gönderileceklerim 
yolluk ve giderleri. 

501 »Geçen yıl borçları 
502 Eski yıllar borçları 
653 Danıştay memur ve müstahdemleri bi

riktirme ve yardım sandığına (Memur 
ve müstahdemlerinin öğle yemeklerine 
yardımda bulunmak için.) 36 000 

31 810 14 690 

301 962 

972 000 
175 723 
41 862 

55 000 
22 000 
7 000 

34 681 
19 000 
1 500 

60 000 

15 000 
7 798 

48 

255 107 

862 900 
160 854 
41 206 

48 883 
13 763 
28 901 

5 806 
15 746 
1 034 

53 312 

8 500 
7 621 

—* 

75 

80 

46 

(53 

02 
47 
85 
90 

92 

416 854 

109 100 
14 869 

655 

6 116 
8 237 
5 779 

1 193 
3 253 

465 
6 687 

* 6 500 
176 
48 

36 000 

(A/l) Cetveli Toplamı ; 6 452 811 5 696 400 97 756 410 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 660) 



— 39 — 
İmha 

olunacak 
Fasıl Tahsisatın çeşidi Tahsisat -Sarfiyat tahsisat 

(A/2) Cetveli 

701 Bina onarımı 20 000 9 929 80 10 070 

(A/2) Cetveli Toplamı : 20 000 9 929 80 10 070 

ÎCMÂL 
(A/l) Cetveli Toplamı : 6 452 811 9 929 80 10 070 
(A/2J Cetveli Toplamı : 20 000 5 .696 400 97 756 410 

Genel Toplam : 6 472 811 5 706 330 77 766 480 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 660) 



1963 yılı Devlet istatistik 

Fasıl Tahsisatın çeşidi 

(A / l ) cetveli 
201 Maaşlar 
202 Hizmetliler ücreti 
203 Geçici hizmetliler ücreti 
204 Yabancı uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin 

ücretleri 
206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince verilecek zam ve yar

dımlar 
207 Yabancı dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gere-
' ğince ödenecek para mükâfatı 
209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 

ve 39 ncu maddeleri ve 6122 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 
(G) fıkrası gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak öde
meler 

217 Kanunları gereğince verilecek ücret ve zamlar 
219 53 sayılı Kanun gereğince verilecek taahsisat 
301 Merkez daireleri büro giderleri 
303 Basılı kâğıt ve defterler 
304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri 
305 Kira bedeli 
306 Giyecekler 
307 YoUuklar 
308 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi gider leri ve yol

lukları 
309 Taşıt giderleri 
401 Matbaa giderleri 
403 Temsil giderleri 
408 İmtihan komisyon üyelerinin ücret ve yollukları 
415 Yurt içi muvakkat de daimî büroların giderleri 
417 Çeşitli anket giderleri 
418 Sayım giderleri 

titüsü (A) cetveli 

Tahsisat 
Lira K. 

3 902 581 
4 197 180 
116 640 

60 750 

. 27 300 

1 500 

Sarfiyat, 
Lira K. 

1 929 330,47 
3 463 571,84 

55 398,93 

52 758 

14 600 

_ 

526 342 
200 000 
421 250 
614 000 
10 000 
140 000 

1 
40 000 
150 550 

24 863 
28 500 
370 000 
5 000 
15 000 
50 000 

2 064 900 
4 359 070 

303 662,08 
45 501,91 
183 450 
538 388,52 

— 
119 758,26 

23 211,25 
49 966,14 

8 835,86 
27 558,26 
364 974,48 
4 184,45 

— 
33 598,65 

1 483 229,86 
2 848 594,28 



419 Makina, fişi ve mültiğraf baskı makinası ve foto sair malzeme 
satmalma giderleri 

450 Üniversite ve yüksek okullarda okutulacak öğrencilere verilecek 
•burslar 

451 Yayın ve propaganda giderleri 
452 Staj giderleri 
453 Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği giderler 
457 Yüksek istatistik şûrası giderleri 
476 Kurs giderleri 
501 Geçen yıl borçları 
502 Eski yıllar borçları^ 
653 Devlet İstatistik Enstitüsü Memur ve Müstahdemleri Biriktirme 

ve Yardımlaşma Sandığına (Memur ve hizmetlilerine verilecek 
öğle yemeklerinde sarf edümek üzere) 

(A / l ) cetveli toplamı 

(A/2) cetveli 
703 Makina ve teçhizat onarımı 
781 Makina ve teçhizat 

(A/2) cetveli toplamı 

özel : (A / l ) cetveli 
940 Tarım Sayımı istatistikleri 
941 Çeşitli istatistik giderleri 

Özel : ( A / l ) cetveli toplamı 

İCMAL 
(A/ l ) cetveli toplamı 
(A/2) cetveli toplamı 

Özel : (A/2) cetveli toplamı 

Genel toplam 

230 000 130 935 

49 893 
84 685 
147 958 
58 200 
15 000 
4 000 

26 566 
4 164 

42 533 
67 238,66 
90 043,56 
52 949,37 

25 971,98 
101,68 

80 755 80 755 

18 026 648 12 041 101,49 

10 000 
420 000 

430 000 

6 798 
405 122,42 

411 920,42 

2 960,75 
829,76 

3 790,51 

18 026 648 12 041 101,49 
430 000 411 920,42 

3 790,51 — 

18 460 438,51 12 453 021,91 



1963 Diyanet İğleri Başkanlığı (A) cetveli 

Fasıl 

tç, 

N 
g O clis 

201 
202 
203 
206 

207 

yi 
uı 

w 

O 

209 

210 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 

309 
403 
450 

Tahsisatın çeşidi 

(A / l ) cetveli 
Maaşlar 
Ücretler 
Geçici hizmetliler ücreti 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam re yar
dımlar 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince 
ödenecek para mükâfatı 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrasiylc 34, 38, 
39 ncu maddeleri gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak 
ödemeler 
Temsil ödeneği 
Merkez daireleri büro giderleri 
Vilâyetler büro giderleri 
Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri 
Kira bedeli 
Giyecekler 
Yolluklar 
4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi giderleri v« yol
lukları 
Taşıt giderleri 
Başkanlık temsil ve ağırlama giderleri 
Üniversite ve yüksek okullarda okutulacak öğrencilere verile
cek burs ve masrafları 

Tahsisat Sarfiyat 
Lira K. Lira K. 

13 056 202 
39 023 320 

63 000 

400 700 

12 505 023,20 
37 744 856,62 

6 343,52 

429 655 

3 386 688 
6 000 
56 000 
896 600 
30 000 
60 000 
197 000 
10 100 
147 000 

40 000 
5 500 
2 000 

244 000 

3 020 850,81 
6 000 
46 809,01 
841 973,61 
21 417 
57 330,44 
174 633,01 
9 349,50 
93 312,42 

34 058,10 
4 809,43 
2 000 

204 871,10 



451 Yayın ve tanıtma giderleri 
476 Memur ve hayrat hademesinin kurs giderleri 
501 Geçen yıl borçları 
502 Eski yıllar borçları 
653 Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez Memur ve Müstahdemleri Yar-

' dindaşıma Derneği (Memur ve müstahdemlerin öğle yemeklerine 
yardım elarak) 

(A/l) cetveli toplanı 

280 000 
224 240 
39 000 
6 950 

209 522,35 
86 537,66 
32 423,33 
3 780,79 

10 297 10 297 

58 184 598 55 546 433,90 



1963 yılı Diyanet İşleri Başkanlığı (A) cetveli 

Fasü 

701 Bina onarımı 

Tahsisatın çeşidi 

(A/2) cetveli 

(A/2) cetveli toplamı 

Tahsisat 
Lira K. 

20 000 

20 000 

Sarfiyat 
Lira K. 

5 886,34 

5 886,34 

Ertesi yıla 
devrolunan 

tahsisat 
Lira K. 

— 

— 

özel : (A / l ) cetveli 
•911 Diyanet İşleri Başkanlığı Baklan nahiyesi Diyanet 

Dairesi kırtasiye giderleri 

Özel : (A/ l ) cetveli toplamı 

100 100 

100 

İCMAL 
(A/ l ) cetveli toplamı 58 184 598 
(A/2) cetveli toplamı 20 000 

Özel : (A/ l ) cetveli toplamı 100 

Genel toplam 58 204 698 

55 546 433,90 
5 886,34 

55 552 320,24 

100 

100 

100 



1963 yıh Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (A) cetveli 

Fasıl 

201 
202 
203 
204 

206 

209 

211 

301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 

309 
418 

450 

451 

Tahsisatın çeşidi 

( A / l ) cetveli 
Maaşlar 
Ücretler 
Geçici hizmetliler ücreti 
Yabancı uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin üc
retleri 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yar
dımlar 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrası ile 34, 38 ve 
39 ncu maddeleri gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak 
ödemeler 
Merkezde ve taşrada Arap harfli tapu kayıtlarının yeni harflere 
çevrilmesi suretiyle çıkarılması işlerinde mesai haricinde çalıştı
rılacak memurlara 3656 sayılı Kanunun 22 nci maddesi gereğince 
verilecek fazla mesai ücreti 
Merkez daireleri büro giderleri 
İller büro giderleri 
Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri 
Kira bedeli 
Giyecekler 
Yolluklar 
4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi giderleri ve yolluk
ları 
Taşıt giderleri 
2613 sayılı kadastro ve 5602 sayılı Tapulama kanunları uygula
ma giderleri 
Teknik okullarda kadastro mühendisi ve Hukuk ve Siyasal Bil
giler Fakültesinde tapu sicü muhafızı olarak yetiştirilecek öğ
rencilere verilecek burslar 
Yayın giderleri 

Tahsisat Sarfiyat 
Lira K. Lira K. 

38 484 084 35 703 462,83 
3 810 980 3 362 214,32 
1 387 532 1 277 086,74 

1 241 200 1 149 052,50 

2 744 899 2 523 557,97 

300 000 
445 001 

1 190 000 
730 155 
449 789 
906 168 
325 875 

9 458 583 

202 000 
610 250 

8 500 000 

390 000 
20 000 

294 205 
402 363,15 

1 099 698,83 
685 545,21 
401 935,67 
846 420,80 
310 912,58 

8 652 515,70 

185 101,90 
583 374,78 

7 915 761,58 

353 925 
13 934 



Fasıl Tahsisatın çeşidi 

452 4489 sayılı Kanuna göre staj için yabancı memleketlere gönderi
leceklerin yolluk ve giderleri 

476 Kurs ve okullar giderleri 
501 Geçen yıl borçları 
502 Eski yıllar borçları 
653 Tapu ve Kadastro Memur ve Müstahdemleri Tutum ve Muave-

g net Sandığı (Memur ve müstahdemin, öğle yemeklerine yardım 
£= olarak.) 

ğ* Genel toplam 
t* 
s* (A/2) cetveH 

701 Bina onarımı 
703 Makina ve teçhizat onarımı 
732 203 sayılı Kanun gereğince harita alma ve yapım işleri giderleri 
781 Makina ve teçhizat satmalımı ve esaslı onarımı 

(A/2) cetveli toplama 

özel (A/2) cetveli 
941 203 sayılı Kanun gereğinee harita alım ve yap», işlerini» gerek

tirdiği giderler 

özel : (A/2) cetareli toplam 

ÎOMAL 
(A/l) cetveli toplamı 
(A/2) cetveli toplamı 

özel : (A/2$ cetveli toplana 

(A 
tn 

I 
8 
o 

Genel toplam 

Tahsisat 
Lira K. 

38 000 
1 050 000 

168 455 
332 199 

Sarfiyat. 
Lira EL 

37 256,47 
991 635,84 
160 392,50 
275 618,06 

51 997 51 997 

72 837 168 67 277 968,43 

20 000 13 739,02 

2 500 000 1 829 661,52 

1 — 
2 248 800 2 212 666,87 

4 768 801 4 066 067,41 

2 658 467,05 2 437 569,45 

2 658 467,05 2 437 669,45 
• 1 t t « n 

72 837 168 67 277 968,43 
4 768 801 4 056 067,41 
2 658 467,05 2 437 569,45 

80 264 436,05 73 771 605,29 



1968 yılı Adalet 

Fasıl Tahsisatın çeşidi 

fe-

£ a> 
e* s-

101 
201 
202 
203 
206 

207 

( A / l ) cetveli 
Bakan ödeneği 
Maaşlar 
Ücretler 
Geçici hizmetliler ücreti 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yar
dımlar 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğin
ce ödenecek para mükâfatı 

**• 209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrasiylc 34, 38 ve 
39 ncu maddeleri gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak 
ödemeler 

ço 218 7458 sayılı Kanun gereğince ödenecek kasa tazminatı 
g2 219 Hâkim ödeneği 
*$ 220 6119 sayılı Kanun gereğince adlî tababetle ilgili olarak ödenecek 
w 
~ tazminat 
gj 221 6119 sayılı Kanunun 6 ve 9 ncu maddeleri gereğince mütehassıa-
° lara verilecek huzur ücreti 

232 60 sayılı Kanun gereğince verilecek tazminat 
301 Merkez daireleri büro giderleri 
302 Vilâyetler büro giderleri 
303 Basılı kâğıt ve defterler 
304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri 
305 Vilâyetler kira bedeli 
306 Giyecekler 
307 Yolluklar 
308 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi giderleri ve yol

lukları 

ıhğı (A) cetveli 

Tahsisat Sarfiyat 
Lira K. Lira K 

12 000 12 000 
135 495 933 134 736 677,02 

15 608 249 14 603 104,44 
40 000 18 014,33 

3 774 625 3 638 091,50 

3 000 3 000 

10 123 220 
21 000 

26 747 042 

471.000 

15 000 
13 567 609 

569 292 
4 850 072 
2 600 000 
9 627 603 
1 216 005 

357 520 
1 573 166 

9 630 234,98 
8 785 

23 650 861,77 

277 670,25 

9 325 
12 707 519,59 

534 143,24 
4 521 336,85 
2 441 946,26 
8 176 398,78 
1 000 921,49 

345 146,80 
1 211 567,92 

360 000 357 131,50 



Fasıl 

M
illet M

eclisi 

yi 

Sayısı : 

CŞ 

S 

309 
403 
417 
418 
419 
420 

421 
450 

451 
452 
453 
457 

476 
501 
502 
653 

Tahsisatın çeşidi 

Taşıt giderleri 
Temsil giderleri 
Kavuşturma giderleri 
Adlî tıp kurulu giderleri 
Ceza ve tevkif evleri giderleri 
Milletvekilleri ve Cumhuriyet Senatosu üyelerinin seçim gider
leri 
Mahallî seçim giderleri 
Üniversite ve yüksek okullarda okutulan öğrencilere verilecek 
burslar 
Yayın giderleri 
Staj giderleri 
Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği giderler. 
Memleketimizde toplanacak Milletlerarası Hukuk Felsefesi ve 
Sosyal Felsefe kongresi ile sair kongreler genel giderleri 
Kurs giderleri 
Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 
Adalet Bakanlığı, Yargıtay ve Ankara Adliyesi Hâkim ve Me
murları Yardımlaşma Cemiyetine (Memur ve müstahdemlerin 
öğle yemeklerinde kullanılmak üzere) 

Tahsisat 
Lira K. 

319 371 
16 000 

5 056 600 
160 000 

25 780 200 

23 448 
27 815 000 

198 000 
187 632 
39 950 
58 322 

100 000 
60 000 

430 640 
187 569 

Sarfiyat 
Lira K. 

272 459,44 
10 120,40 

4 581 729,65 
140 957,77 

24 940 500,45 

995 
20 269 388,07 

12 265,05 
137 554,32 
30 029,21 
35 452,13 

33 004,80 
52 612,14 

418 362,80 
158 472,96 

92 000 92 000 

(A/ l ) cetveli toplamı 287 557 963 269 169 780,91 



(A/2) cetveli 
701 Bina onarımı 
703 Makina teçhizat onarımı 
714 Döner sermaye 
781 Makina teçhizat satmalımı 

(A/2) cetveli toplamı 

özel : (A/2) cetveli 
906 2548 sayılı Kanunla toplanan paralar 

özel : (A/2) cetveli toplamı 

İCMAL 
(A/ l ) cetveli toplamı 
(A/2) cetveli toplamı 

Özel : (A/2) cetveli toplamı 

Genel toplam 

1 881 216 1 724 926,60 
3 000 2 260 

500 000 500 000 
20 000 7 216,75 

2 404 216 2 234 439,35 

7 959 614,46 6 156 489,52 

7 959 614,46 6 156 489,52 

287 557 968 269 169 780,91 
2 404 216 2 234 439,35 
7 959 614,46 6 156 489,52 

297 921 798,46 277 560 709,78 
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1963 yılı Millî Savunma Bakanlığı (A) cetveli 

Fasıl Tahsisatın çeşidi 

(A/ l ) Cetveli 
Bakan ödeneği 
Maaşlar 
Ücretler 
Geçici hizmetliler ücreti 
Yabancı uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardımlar 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) ve 15 nci maddesinin (E) 
fıkrasiyle 34, 38 ve 39 ncu maddeleri gereğince Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığına yapılacak ödemeler 
1453, 5027, 5427 ve 7237 sayılı kanunlar gereğince verilecek ödenekler 
5950, 6245, 6725, 7345, 1493, 4511,. 4335, 4688, 233, 336, 2852, 5957 ve 
5044 sayılı kanunlarla sair mevzuat hükümlerine göre ödenecek zam, 
tazminat ve ücretler 
6775, 6996 ve 7281 sayılı kanunlar gereğince verilecek tazminatlar 

223 işçi ücretleri ile 3575, 4772, 5502 ve 6900 sayılı kanunlar gereğince As
kerî Fabrikalar Emekli ve Yardım Sandığı ve İşçi Sigortaları Kuru
muma ödene'cek emekli keseneği ve sigorta prilmi karşılığı 
182 sayılı Kanun gereğince ödene'cek hizmet eri ücreti1 

Büro giderleri 
Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri 
Kira bedeli 
Yolluklar 
Her türlü tedavi ücretleri, ecza ve sağlık malzemeleri giderleri 
Taşıt giderleri 
Basımevi giderleri 
Temsil1 giderleri 
Yiyecek, yem ve yakacak giderleri 
Giyim, kuşam giderleri 
Harb gereçleri, askerî stok sağlanması her türlü güderleri ile hayvan 
satınalma ve* tazminler karşılığı 
Taşıma giderleri 
Askerî Müze giderleri 
Eğitim ve öğretim güderleri 
Sanık, tanık ve bilirkişi ve adlî müzaharet giderleri ile scvke memur 
edilenlerin giderleri 
Moral hizmet her türlü giderleri 
Üniversite ve yüksek okularda okutturulan öğrencilere verilecek burslar 
Yayın giderleri 

101 
201 
202 
203 
204 
206 
209 

210 
211 

219 

231 
301 
304 
305 
307 
308 
309 
401 
403 
409 
410 
411 

414 
415 
416 
419 

423 
450 
451 
452 Staj ve tahsil giderleri 

Tahsisat 
Lira 

12 
824 028 
71 
3 
1 
11 

75 

33 
o 

91 
57 
9 
10 
1 
33 
24 

051 
073 
452 
432 

327 
174 

801 
847 

943 
334 
246 
189 
718 
424 
005 
214 

000 
757 
874 
064 
002 
922 

972 
600 

797 
100 

771 
056 
250 
465 
394 
350 
151 
000 

2 670 932 

589 
260 

238 
47 

11 

1 

1 

496 
759 
821 

755. 
411 
212 
445 

.1.13 
378 
246 
594 

6 448 

000 
177 
561 

320 
351 
994 
303 

863 
000 
001 
891 
140 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 660) 
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Sarfiyat 
Lira 

12 000 
752 719 355 
54 002 264 
2 035 801 
605 843 

. 11 000 928 

69 725 558 
176 350 

32 636 711 
2 767 682 

89 538 073 
54 242 707 
8 738 060 
9 815 569 
1 615 942 

24 137 693 
22 587 451 

186 084 
2 184 704 
471 772 

575 717 637 
258 708 019 

174 172 964 
46 456 759 

211 238 
10 949 423 

97 548 
1 266 510 
164 452 

1 463 663 
5 822 374 

K 

27 
45 
18 
40 
14 

46 

34 
61 

24 
50 
81 
25 
47 
57 
52 
88 
47 
44 
40 
73 

90 
95 
18 
.82 

60 
11 
91 
74 
39 

3010 sayılı 
Kanun gereğince 
verilen avans 
Lira K. 

36 978 214 16 

108 993 03 

Ertesi yıla 
devrolunan 
tahsisat 
Lira K. 

* 

İmha olunacak 
tahsisat 
Lira 

71 309 401 
17 049 609 
1 037 262 
846 158 
431 993 

5 602 413 

1 168 085 
79 417 

2 405 697 
508 189 
508 189 
373 895 
102 451 

9 286 656 
1 417 699 

27 915 
486 227 
24 227 

14 041 539 
2 113 541 

27 604 140 
954 591 
1 755 

495 879 

16 314 
111 489 
81 548 
131 227 
516 772 

K. 

73 
55 
82 
60 
86 

54 

66 
39 

76 
19 
19 
75 
53 
43 
38 
12 
53 
56 
60 
27 

95 
05 
82 
18 

40 
89 
09 
26 
58 

Tahsisat harici 
sarfiyat 
Lira K. 

1 750 

\ Millet Meclisi (S. Sayısı : 660) 
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1 
25 
6 

2 

042 
176 
000 

500 
20 006 
7 

2 475 

625 
100 

084 

940 
111 
000 

000 
628 
257 
000 

994 

Tahsisat 
Fasıl Tahsisatın çeşidi Lira 

453 Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği giderler 
476 Kurs giderleri 
481 NATO ve CENTO nun gerektirdiği genel giderler 
483 7279 sayılı Kanun gereğince yapılacak araştırma ve geliştirmenin gerek

tirdiği her türlü giderler 
501 Geçen yıl borçları 
502 Eski yıllar borçları 
505 İstimlâklerden mütevellit ilâma bağlı borçlar 

(A/ l ) Cetveli toplamı 

(A/2) Cetveli 
701 Bina onarımı 11 062 617 
705 İstimlâk ve satmalına giderleri 15 176 435 
731 Etüt ve proje giderleri 988 668 
732 203 sayılı Kanıun gereğinıce harita alımı ve yapımı işleriinin gerektirdi

ği güderler 385 001 
741 Yeni yapılar ve esaslı onarımlar 128 252 598 
742 Hava meydanları ile yolları ve depolan yapım, bakım ve onanını 3 179 000 
743 Gemi onarımı 11 819 350 
744 Gemi yapımı ' 11 456 000 
745 Enfrastrüktürün gerektirdiği he'r türlü giderller karşılığı (Bu ödenek

ten lüzum görülecek miktarını hava meydandan ve akaryakıt tesisleri 
inşaatı işlerine sarf olunmak üzere aynı isimde Bayındırlık Bakanlığı 
bütçcsitnin sonunda açılacak hususi bölüme1 aktarmaya Maliye Bakanı 
yetkilidir.) ' 133 738 036 

761 Tersaneler tesisleri 3 999 320 
781 Hava mcydanl'an ve yolları makina ve teçhizat; alım ve satıml'an 1 750 0O0 
939 3010 sayılı Kanun gereğince geçen ve eski yıllar mahsubatı 22 469 873 

(A/2) Cetveli toplamı 344 276 893 

Millet Meclisi (S. Sayısı : '660) 
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Sarfiyat 
Lira 

380 603 
18 113 910 
4 899 658 

1 957 478 
19 678 103 
6 545 931 

73 093 

l 265 879 927 

10 421 219 
14 356 393 

624 299 

373 686 
112 669 367 
3 170 799 
8 195 909 
4 937 282 

K. 

82 
19 
21 

37 
93 
09 
15 

59 

55 
84 
49 

68 
57 
67 
53 
65 

3010 sayılı 
Kanun gereğince 
verilen avans 

Lira K. 

37 087 207 19 

9 672 300 16 

1 803 164 41 
5 318 877 05 

Ertesi yıla 
devrolunan 
tahsisat 
Lira K. 

İmha olunacak 
tahsisat 
Lira 

662 336 
"'"•... 7 062 200 

1 100 341 

542 521 
328 524 

1 079 325 
26 906 

172 119 609 

641 397 
820 041 
364 368 

11 314 
•5 910 930 

.8 200 
1 820 276 
1 199 840 

K. 

18 
81 
79 

63 
07 
91 
85 

22 

45 
16 
51 

32 
27 
33 
06 
30 

Tahsisat harici 
sarfiyat 
Lfra K. 

1 750 

123 210 156 
3 989 950 
875 458 

22 469 873 

305 294 398 

75 
81 
38 
74 

66 

305 342 

17 099 684 

58 

20 

10 222 536 
9 369 

874 541 

21 882 815 

67 
19 
62 

88 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 660) 
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Tahsisat 
Fasıl Tahsisatın çeşıidi Lira 

özel (A/l) cetveli 
970 5434 sayılı Kamun gereğince Emekli Sandığına ödemeler. 
972 5950 ve 6245 sayılı kanunlar gereğince verilecek zam ve tazminler 
965 4335 ve 4688 sayılı kanunlar gereğince verilecek uzmanlık ücreti1 

982 6775, 6996 ve 7281 sayılı kanunlar gereğince verilecek tazminatlar 
968 1453, 5027, 5427 ve 7237 sayılı kanunlar gereğince verilecek ödenekler 
944 PTT ücret ve masrafları 
943 Harcırahlar 
976 4598 ve 5501 sayılı kanunlar gereğince verilecek tedavi giderleri! 1 263 354 71 
952 Temsil masrafları 42 266 15 
946 Muayyenat 
947 Askerî gereçler 
948 Harb malzemesi 953 971 64 
953 Staj ve tahsil masrafları 
984 Yayın güderleri 25 000 
962 Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği masraflar 
954 Kurs güderleri 
956 NATO'nun icabettirdiği her türlü giderler 127 608 96 
945 Sanık ve tanık bilirkişi ve adlî müzaharet giderleri ile şevke memur 

edilenlerin giderleri 
979 Geçen yıl borçlan 
974 Eski yıllar borçları 
980 Reorganizasyonun gerektirdiği her türlü giderler 11 212 020 01 
981 İstimlâklerden mütevellit ülâma bağlı borçlar 
921 Tayyare araç ve alımı 2 705 884 
924 Harita işleri ile alâkalı her türlü masraf ve alet vasıta ve yollukları 929 993 
928 Türk karasularında yapılacak eşînoğrafik araştırmalar mevzuu ile il

gili her türlü giderler karşılığı 3 448 375 
929 Araştırma ve geliştirme (Arge) Başkanlığı tarafımdan ithal olunaicak 

veya satmalınıacak malzeme ve teçhizatı veya yaptırılacak hizmetler kar
şılığı 165 742 

931 203 sayılı Kanun1 gereğince katma bütçieli dairelerle diğer daire ve' 
müesseselerin harita alim ve yapım işlerinin' gerektirdiği giderler 7 702 470 

935 Filyos, SinJop ve Ünye'de yaptırılacak elektrik binalarının masrafları 
karşılığı 1 234 800 

977 Manevra tatbikat ve kurmay gezileri! 7 806 

özel: (A/ l ) Cetveli toplamı 29 819 293 

Millet Meclisi (S. Sayısı : (600) 
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3010 sayılı Ertesi yıla 

Kanun gereğince devrolunan İmha olunacak Tahsisat harici 
Sarfiyat verilen avans tahsisat tahsisat sarfiyat 
Lira K. Lira K. Lira K Lira K. Lilra K 

995 154 86 
20 382 90 

950 646 52 

234 800 

268 199 
21 883 

3 325 

25 000 

127 608 

85 
25 

12 

96 

948 261 19 5 263 758 82 

245 433 55 1 460 451 10 
286 083 94 643 909 47 

201 798 91 3 246 576 14 

165 742 66 

047 259 02 6 655 211 49 

7 806 10 

929 820 89 17 889 472 96 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 660) 
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Tahsisat 
Fasıl Tahsisatın çeşidi Lira 

özel (A/2) Cetveli 
987 Gemi onarımı 
994 istimlâkler 
988 Yenli yapı ve esaslı onarımlar 
991 Enfrastrüktürün icabettirdiği her türlü masraflar 
912 Gemi yapımı ve teberru (Salih Barbaros) ve (Prenses Nevcivan) 73 189 
922 3525 sayılı Kanunla tasdik olunan anlaşma gereğince İngiltere Hükü

metinden alınan 6 milyon sterlinlik krediden temin olunan malzeme 
karşılığı 2 897 687 

923 Harb gereçleri 48 0O0 000 
925 4175 sayılı Kantonla tasdik ohınan anlaşma gereğüneö İngiltere ve Fran

sa Hüküme'tilılden temin olunan 25 milyon sterlinlik teslihat kredisin
den kullanılan malzeme karşılığı 129 437 512 

926 4 milyon! dolarlık Amerikan yardımı ile satmalı man demiryolu akar 
yakıt tankeri ve lâstik tamir malzemesindtni mahsubu karşılığı 6 115 549 

927 4 milyon liralık Amerikan yardımı ile satınal'macak sıhhi malzeme mah
subu karşılığı 368 515 

933 190 sayılı K. Subay konut ve lojmanlarının, onarım masrafları 2 412 433 
997 7279 sayılı Kanun gereğince yapılacak M. S. B. araştırma ve ge

liştirme Kurulunun her türlü giderleri 
937 189 sayılı Kanuna (istinaden yapılacak her türlü giderleri karşılığı 1 892 462 
932 Samsun - Trabzon öltisak yolu inşaatı 223 433 
— 5750 sayılı Kanun gereğince Amerikan yardımından muhtelif fasıllara 

tahsisat kaydedilen meblâğlardan 1956, 1957, 1958, 1959, 1960 yılların
dan 1961 yılına devri icabedip tenkis ediliikcje mütaalkıp yıllara tah
sisat kaydddilmek üzere ıdevreldilenler 13 505 562 

986 Yapı onarımı 

özel : (A/2) Cetveü toplamı 204 926 347 

İCMAL 
(A/ l ) Cetveli toplamı 2 475 084 994 
(A/2) Cetveli toplamı 344 276 898 

Özel (A/ l ) Cetveli toplamı 29 819 293 
Özel (A/2) Cetveli toplamı 204 926 347 

Genel toplam 3 054 107 533 

Millet Meclisi (S. Sayısı : i6Ö0) 
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3010 sayılı Ertesi yıla 

Kanun gereğince devrolunan İmha olunacak Tahsisat harici 
Sarfiyat venilen avans tahsisat tahsisat sarfiyat 
Lira K. Lira K. Lira K. Lira K. Lira K. 

73 189 23 

2 897 687 84 
47 430 581 52 569 418 48 

129 437 512 47 

6 115 549 40 

368 515 41 
1 649 296 22 763 137 11 

1 035 462 32 857 000 07 
223 433 56 

13 505 562 88 
85 

50 115 340 06 154 047 870 19 763 137 11 

265 879 927 59 37 087 207 19 172 119 609 22 1 750 
305 294 398 66 17 099 684 20 21 882 815 88 
11 929 820 89 17 889 472 69 
50 115 340 06 154 047 870 19 763 137 11 

633 219 487 20 54 186 891 39 171 937 343 15 194 765 562 21 1 750 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 660) 
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1963 yılı İçişleri Bakanlığı (A) Cetveli 

Fasıl Tahsisatın çeşidi 

(A/ l ) Cetveli 
101 Bakan ödeneği 
201 Maaşlar 
202 Ücretler 
203 Merkez geçici hizmetliler ücreti 
206 <ı 178 ve 4598 sayılı Kanunlar gereğince 

yapılacak zam ve yardımlar 
207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanu

nun 5 nci maddesi gereğince ödenecek 
para mükâfatı. 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesi
nin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 ncıı 
maddeleri gereğince T. C. Emekli San
dığına yapılacak ödemeler. 

210 Temsil ödeneği 
228 Kaymakamlık ve meslek kurslarında 

verilecek konferans ücretleri. 
301 Merkez daireleri büro giderleri 
302 Vilâyetler büro giderleri 
303 Basılı kâğıt ve defterler 
304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve gi

derleri 
305 Kira bedeli 
306 Giyecekler 
307 Yolluklar 
308 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek 

tedavi giderleri ve yollukları 
309 Taşıt giderleri 
403 Temsil giderleri 
408 Yabancı ad taşıyan meskûn yerlerin 

adlarının değiştirilmesi içki toplanacak 
komisyon üyelerine verilecek ücret. 

417 Nüfus işleri 
420 Dumlupınar'da zafer töreni genel gi

derleri 
421 Çanakkale zaferi töreni giderleri 
450 Üniversite ve yüksek okullarda oku

tulan öğrencilere verilecek burslar. 
451 Yayın giderleri 
452 Staj giderleri 
453 Milletlerarası münasebetlerin gerektir

diği giderler. 

Tahsisat 

12 000 
70 875 942 
9 978 100 
152 200 

2 141 620 

Sarfiyat) 

11 287 
58 784 206 
8 871 254 

95 230 

1 732 343 

58 
88 
44 
80 

70 

imha 
.odıınacıaık 
rt>ahsdısa/t 

712 
12 091 735 
1 106 845 

66 696 

409 276 

42 
12 
56 
20 

30 

000 

5 616 400 
4 340 600 

5 
382 

2 912 

750 
500 
500 

318 000 

2 400 000 
910 
49 

4 811 

385 
1 567 

25 

33 

000 
600 
200 

000 
000 
000 

000 
510 000 

15 
15 

459 

000 
000 

250 
130 000 
226 000 

1 Ö00 1 500 

122 760 

4 415 576 
3 844 037 

3 
358 

2 055 
150 

1 882 
733 
49 

3 848 

313 
1 445 

18 

30 
465 

990 
082 
930 
762 

364 
049 
643 
887 

981 
405 
515 

650 
276 

13 860 
7 

319 
65 
165 

82 

213 

175 
320 
682 

660 

70 
17 

42 
40 
26 

11 
46 
30 
57 

22 
20 
10 

78 

50 

45 
30 

01 

1 200 823 
41)6 562 

1 760 
M 437 
256 669 
167 237 

517 635 
176 950 

56 
962 332 

71 918 
• 121 594 

6 484 

2 350 
44 723 

1 140 
7 786 

140 075 
64 679 
60 337 

40 099 

30 
83 

58 
60 
74 

89 
54 
70 
43 

78 
80 
90 

22 

50 

55 
70 

99 
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İmha 

olunacak 
Fasıl Tahsisatın çeşidi Tahsisat Sarfiyat tahsisat 

476 Kaymakamlık ve meslek kursları 258 000 211 024 48 46 975 52 
501 Geçen yıl borçları 200 000 155 197 89 44 802 .11 
502 Eski yıllar borçları 170 000 141 233 74 28 76G 2G 
653 Bakanlık memur ve hizmetlileri yardım 

sandığına (öğle yemeklerinde yardımda 
kullanılmak üzere.) 89 000 89 000 — 

(A/l) Cetveli Toplamı : 109 114 422 90 961 232 46 18 153 139 54 

(A/2) Cetveli 
701 Bina onarımı 247 000 25 454 49 221 545 51 

(A/2) Cetveli Toplamı : 247 000 25 454 49 221 545 51 

İCMAL 
(A/l) Cetveli Toplamı : 109 114 422 90 961 282 46 18 153 139 54 
(A/2) Cetveli Toplamı : 247 000 25 454 49 221 545 51 

Genel Toplam : 109 361 422 90 986 736 95 18 374 685 05 
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1963 yılı Emniyet Genel 

Fasıl Tahsisatın çeşidi 

(A/ l ) cetveli 
201 Maaşlar 
202 Ücretler 
203 Merkez geçici hizmetliler ücreti 
206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yar

dımlar 
207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğin

ce ödenecek para mükâfatı 
208 3201 sayılı Kanunun 86 neı maddesi gereğince verilecek para mü

kâfatı 
209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrası ile 34, 38 

ve 39 ncıı maddeleri gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak 
ödemeler 

210 Temsil ödeneği 
212 4367 sayılı Kanun gereğince verilecek er tayını 
213 6564 sayılı Kanun gereğince verilecek fazla mesai ücreti 
214 Hazarda emniyet ve asayişi muhafaza uğrunda yaralanan veya 

sakat kalan polis âmir ve memurlarına ve bu yüzden ölenlerin 
ailelerine 6535 sayılı Nakdî Tazminat Kanunu gereğince verilecek 
tazminat 

228 Konferans ücreti 
301 Merkez daireleri büro giderleri 
302 Vilâyetler büro giderleri 
303 Basılı kâğıt ve defterler 
304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri 
305 Kira bedeli 
306 Giyecekler 
307 Yoluklar 
308 3201 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince ödenecek tedavi giderleri 

ve yollukları 

ıdürlüğü (A) cetveli 

Tahsisat 
Lira K. 

117 362 514 
5 089 310 

35 700 

3 603 845 

1 

150 000 

• 10 883 749 
218 400 

25 989 175 
11 448 635 

Sarfiyat 
Lira K. 

110 411 248,10 
3 956 388,52 

— 

3 588 236,35 

— 

104 240 

9 829 488,76 
135 812,19 

24 387 918,87 
10 868 870,53 

30 000 
25 000 
73 000 
710 000 
150 000 
902 000 
904 000 
18 000 
597 000 

395 000 

34 500 
18 525 
68 325,55 

2 451 809,42 
136 184,55 

1 773 552,37 
847 190,91 
10 319,38 

1 421 598,14 

393 024,30 



309 Taşıt giderleri 
405 Binek hayvanları satırialma ve her çeşit giderleri 
406 Haberleşme giderleri 
408 6085 sayılı Karayolları Trafik Kanununun gerektirdiği her çe

şit masraflar 
410 Giyecek ve teçhizat giderleri 
416 Okul giderleri 
417 Yollama giderleri 
418 Telli ve telsiz telefonlar ve telsiz işletme giderleri ile radyo ve 

benzeri cihazların abone ücretleri 
450 Üniversite ve yüksek okullarda okutulacak öğrencilere verilecek 

burslar 
451 Yayın giderleri 
452 Staj giderleri 
453 Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği giderler 
455 Prevantoryum ve Sanatoryum ve revir yönetim iaşe, ilâç ve sair 

genel giderleri 
501 Geçen yıl borçları 
502 Eski yıllar borçları 

( A / l ) cetveli toplamı 

(A/2) cetveli 
701 Bina onarımı 
781 Makina ve teçhizat satmalımı ve onarımı 

(A/2) cetveli toplamı 

İCMAL 
(A/ l ) cetveli toplamı 
(A/2) cetveli toplamı 

Genel toplam 

4 275 000 
500 001 
400 000 

4 099 037,16 
310 135,50 
400 000 

225 000 
10 260 000 
2 062 680 

50 000 

100 000 

50 000 
4 800 

125 001 
107 002 

182 846,21 
10 011 602,07 
1 626 988,83 

16 896,13 

62 540,56 

4 601,25 
3 957,25 

45 966 
106 946,71 

148 000 
30 000 
79 282 

201 002 095 

1 500 000 
1 927 000 

3 427 000 

201 002 095 
3 427 000 

204 429 095 

123 921,15 
27 889,67 
72 831,19 

187 533 392,62 

1 437 627,41 
1 797 745,80 

3 235 373,21 

187 533 392,62 
3 235 373,21 

190 768 765,83 



Fasıl 
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ö^ 1963 yılı Jandarma Genel Komutanlığı (A) Cetveli 

Tahsisatın çeşidi 

(A/l) Cetveli 
201 (Subay, memur ve erat maaşı 
202 Hizmetliler ücreti 
203 Geçici hizmetliler ücreti 
206 4178 ve 4598 ve 236 sayılı kanunlar ge

reğince yapılacak zam ve yardımlar. 
209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin 

<(iD) ve 15 nci maddesinin (E) fıkrasiy-
le 34, 33 ve 39 ncu maddeleri gereğin
ce T. C. Emekli Sandığına yapılacak 
ödemeler. 

210 5027, 5427 ve 7237 sayılı kanunlar ge
reğince verilecek ödenekler. 

211 1475, 6535, 1706, 7268, 1493, 4511, 1615, 
2852, 4335, 233, 336 ve 1861 sayılı ka
nunlar gereğince ödenecek zam, taz
minat ve ücretler. 

219 6775 ve 7281 sayılı kanunlar gereğince 
verilecek tazminatlar. 

231 132 sayılı Kanun gereğince ödenecek 
hizmet eri tazminatı 

301 Büro giderleri 
304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve gider

leri 
305 Kira bedeli 
307 Yolluklar 
303 Her türlü tedavi ücretleri ve ecza sağ

lık malzemeleri giderleri. 
309 Taşıt giderleri 
401 Basımevi giderleri 
406 Haber alma giderleri 
409 Yiyecek, yem ve yakacak giderleri 
410 Giyim, kuşam giderleri 
411 Harp gereçleri, askerî stok sağlanması 

her türlü giderleri ile hayvan moto
siklet, satmalma, taviz ve tazmini. 

414 Taşıma giderleri 
416 Eğitim ve öğretim giderleri 
417 Kaçakçılarla çarpışma neticesinde ölen 

personelin kabirlerini yaptırma ve de
niz müstahdemlerinin teçhiz, tekfin 
giderleri. 

Tahsisat 

7 452 000 

4 200 

•Sarfiyat 

İmha 
olunacak 
tahsisat 

85 027 000 
5 097 000 

53 499 

2 415 000 

76 419 255 16 8 607 744 84 
2 813 929 07 2 283 070 93 

47 850 5 649 

2 053 116 38 361 883 62 

6 520 877 m 931 122 34 

4 200 — 

320 600 

166 200 

4 046 000 
1 850 000 

1 253 000 
903 000 

3 754 000 

1 933 000 
9 782 500 
421 000 
300 000 

96 637 000 
38 001 000 

11 218 000 
5 250 000 
359 000 

156 295 

127 750 

3 309 om 
1 816 615 

1 137 807 
863 421 

3 319 579 

1 821 166 
9 349 180 
420 849 
300 000 

94 ı648 1711 
37 '612 996 

10 480 389 
5 116 065 
337 O80 

33 

58 
15 

94 
76 
02 

37 
81 
55 

88 
36 

74 
89 
49 

•164 304 

38 450 

736 913 
33 384 

115 192 
39 578 
434 420 

111 833 
433 319 

150 
— 

1 988 828 
388 003 

737 610 
133 934 
21 919 

67 

42 
85 

06 
24 
98 

63 
19 
45 

12 
64 

23 
11 
51 

25 000 1 259 50 23 740 50 
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Fasıl Tahsisatın çeşidi 

419 'Sanık, tanık ve bilirkişi ve adlî müza-
haret giderleri ile şevke memur edilen
lerin giderleri. 

423 Moral hizmetleri her türlü giderleri 
451 Yayın giderleri 
452 Staj, tahsil ve teknik yardım giderleri 
453 Milletlerarası komgre ve konferanslara 

iştirak edeceklerin yolluk ve gider 
ler i. 

476 Kurs giderleri 
501 Geçen yıl borçlan 
502 Eski yıllar borçları 

(A/l) Cetveli Toplamı 

Tahsisat 

tmiha 
olunacak 

Sarfivat * tahsisat 

30 000 
100 000 
16 000 

196 000 

1 
1 450 000 

82 000 
53 500 

278 195 500 

10 918 
98 459 
15 452 

— 

1 >38<6 353 
80 133 
4G 855 

230 315117 

90 
13 
0Q 

54 
15 
59 

01 

19 081 
1 540 
547 

106 000 

1 
63 646 
1 866 
6 644 

17 880 382 

Yatırımlar (A/2) Cetveli 

701 Bina onarımı 2 500 000 
705 İstimlâk ve satınalmalar 4 476 500 
771 Şehitlik ve âbide inşaatı 200 000 
772 Hudut yolları inşaatı (Karayolları büt

çesine) 2 500 000 
781 Makina ve teçhizat satmalma ve onarımı 700 000 

(A/2) Cetveli Toplamı 

İCMAL 
(A/l) Cetveli Toplamı 
(A/2) Cetveli Toplamı 

10 376 500 

278 195 500 
10 376 500 

2 390 5>G2 98 109 437 
4 165 738 08 310 761 

24 939 60 175 060 

2 500 000 
493 237 82 

9 574 478 48 

206 762 

802 021 

250 315 117 01 17 880 382 
9 574 478 48 802 021 

Genel Toplam 288 572 000 269 889 595 49 18 682 404 
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1963 yılı Dışişleri Bakanlığı (A) Cetveli 

Fas:!. 

101 
201 
202 
203 
20G 

207 

209 

210 
301 
302 

303 
304 

305 

300 
307 
303 

309 
311 

401 
403 
451 
453 

454 
459 

461 
462 

501 

Tahsisatın çeşidi 

(A/l) Cetveli 
Bakan ödemeği 
Maaşlar 
Ücretler 
Merkez geçici hizmetliler ücreti 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince 
yapılacak zam ve yardımlar. 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kamil
inim 5 inci maddesi gereğince ödenecek 
para mükâfatı. 
5434 sayılı 'Kanılımın 14 <ncü maddesinin 
(D) ûkrasiyle 34, 38 ve 39 ncu madde
leri gereğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler. 
Temsil ödeneği 
Merkez daireleri büro giderleri 
Ecnebi memleketlerdeki teşkilâtın büro 
ve genel giderleri. 
•Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret ve gi
derleri. 
Ecnebi memleketlerdeki teşkilâtın kira 
bedelleriyle belediye vergi ve resim
leri. 
Giyecekler 
Yolluklar 
4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek 
tedavi giderleri ve yollukları. 
Taşıt giderleri 
Fahrî konsolosluklar aidat ve gider
leri. 
Matbaa giderleri 
Temsil giderleri 
Yayın giderleri 
Milletlerarası münasebetlerim gerektir
diği giderler. 
Sigorta giderleri 
Dış memleketlerde Türk Kültür varlığı
nı koruma ve tanıtma giderleri. 
Daimî sekreterlikler genel giderleri 
Himayenin gerektirdiği her türlü gi
derler. 
Oeçeın yıl borçlan 

Tahsisat 

59 000 

5 000 

Sarfiyat 

İmha 
<ofl umacak 
(tahsisat 

12 000 
60 221 551 
12 049 840 

323 190 

12 000 — 
41 730 148 21 18 491 402 79 
10 346 087 05 1 703 752 95 

230 470 93 92 719 07 

57 605 

4 000 

1 395 

1 000 

790 856 
6 000 

347 000 

5 228 000 
50 000 

1 808 950 

4 950 000 
50 000 

4 680 500 

88 700 
41 000 

220 000 
20 000 
962 000 
300 001 

26 431 545 
250 000 

8 263 055 
2 

437 560 
681 440 

631 534 
5 500 

321 454 

4 &69 924 
47 170 

1 639 120 

4 217 174 
45 107 

4 170 619 

73 472 
39 434 

219 788 
17 557 
882 109 
235 716 

26 182 53'8 
199 781 

7 191 656 
— 

354 124 
670 054 

07 

05 

38 
18 

28 

43 
•85 
17 

99 
06 

12 
30 
99 
12 

87 
49 

50 

87 
03 

159 321 
500 

25 545 

858 075 
2 829 

169 829 

732 825 
4 892 

508 880 

15 227 
1 565 

211 
2 442 
79 890 
64 284 

249 006 
50 -218 

1 071 398 
2 

83 435 
İd 385 

93 

95 

62 
82 

72 

57 
15 
83 

01 
94 

88 
70 
01 
88 

13 
51 

50 

13 
97 
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Fasıl Tahsisatın çeşidi Tahsisat 

502 Eski yıllar borçları 375 000 
602 168 sayılı Kanunun gerektirdiği gi

derler. 900 000 
605 Dış temsilciliklerimiz hizmetleri sosyal 

sigortaları 430 000 
653 Momur ve müstahdemler Yardımlaşma 

Sandığına yardım (Öğle yemeği karşı
lığı olarak.) 50 000 

(A/l) Cetveli Toplamı 130 032 190 

tmha 
«olunacak 

Sarfiyat tahsisat 

350 571 62 24 428 

735 723 54 164 276 

369 866 88 60 133 

50 000 — 

105 406311 88 24 625 873 

(A/2) Cetveli 
701 B ina onarımı 
705 Dış temsilcilikler bina ve arsa sa tmal 

ına giderleri . 
731 E t ü t ve proje giderleri 
741 Dış temsilcilikler bina yapt ı rma giderleri 
781 Makina ve teçhizat satmalına ve onarım 
782 237 sayılı Kanunla satınalınacak taşı t lar 

( A / 2 ) Cetveli Toplamı 

İCMAL 
(A/l) Cetveli Toplamı 
(A/2) Cetveli Toplamı 

650 000 

2 600 000 
50 000 
100 000 
975 001 
100 000 

4 475 001 

130 032 190 
4 475 001 

563 580 

2 614 112 
31 981 
93 081 
563 893 
94 234 

3 860 884 

105 403 311) 
3 860 884 

88 

10 
64 
59 
90 
56 

67 

88 
67 

80 419 

So 887 
18 018 
6 918 

411 107 
5 765 

614 116 

24 625 878 
614 116 

Oenel Toplam 134 507 191 109 267196 55 25 239 994 
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1963 yılı Maliye 

Fasıl Tahsisatın çeşidi 

(A/ l ) cetveli 
101 Bakan ödeneği 
201 Maaşlar 
202 Ücretler 
203 Geçici hizmetliler ücreti 
206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yar

dımlar 
207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince 

ödenecek para mükâfatı 
209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 

ve 39 ncu madeleri gereğinee T. C. Emekli Sandığına yapılacak 
ödemeler 

210 Temsil ödeneği 
211 Makina servisinde mesai saati dışında çalıştırılacaklara verile

cek ücret 
218 4910 sayılı Kanunun 15 nci maddesi gereğince ödenecek kasa 

tazminatı 
220 6995 sayılı Kanun gereğince verilecek ödenek 
301 Merkez daireleri büro giderleri 
302 Vilâyetler büro giderleri 
303 Basılı kâğıt ve defterler 
304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri 
305 Kira bedeli 
306 Giyecekler 
307 Yolluklar 
308 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi giderleri ve yolluk

ları 
309 Taşıt giderleri 
310 Dış teşkilât giderleri 

Tahsisat 
Lira K. 

12 000 
114 372 658 
20 148 640 
1 147 360 

3 555 000 

5 000 

8 448 000 
4 200 

Sarfiyat 
Lira K. 

12 000 
113 893 967,72 
17 707 471,59 

922 339,81 

3 236 634,20 

— 

8 074 573,65 
4 200 

25 000 22 478,13 

3 600 000 
811 150 
930 000 

4 885 100 
3 000 000 
5 511 226 
850 000 
160 000 

11 994 500 

888 000 
74 225 

1 099 590 

3 241 396,95 
586 250 
854 848,55 

4 323 973,72 
2 857 671,63 
5 272 150,65 
718 741,29 
158 565,54 

9 753 431,04 

813 707,86 
70 686,08 

518 364,48 



312 Yugoslavya'da dcvletleştirilen Türk malları karşılığı verilecek 
tazminatın tevzii ile vazifeli komisyonun personel ve sair her 
çeşit giderleri 

401 Matbaa giderleri 
403 Temsil giderleri 
407 Muhasebei Umumiye Kanununun 48 nci maddesinin ilgilendiren 

giderler 
408 Komisyonlar huzur ücretleri 
417 Vergi tahsil giderleri 
418 Hazine muameleleri giderleri 
419 Millî mülkler muameleleri giderleri 
420 4353 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin gerektirdiği giderler 
422 3242, 5254 ve 6182 sayılı kanunlar gereğince tohumluk işleri için 

T. C. Ziraat Bankasına yapılacak ödemeler 
423 5420, 5826 ve 6093 sayılı kanunlar gereğince yapılacak ödeme

ler karşılığı 
424 Devlet binalarının yangına karşı emniyeti ve yangından koru

ma giderleri 
426 İstihbarat arşivlerinin kurulmasiyle ilgili her çeşit giderler 
446 6085 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi gereğince sigorta fonu kar

şılığı 
447 7126 sayılı Kanunun 37 nci maddesi gereğince sivil müdafaa fonu 

karşılığı 
450 Üniversite ve yüksek okullarda okutulan öğrencilere verilecek 

burslar 
451 Yayın giderleri 
452 Staj giderleri 
453 Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği giderleri 
456 Düşünülmiyen giderler. 
460 İhtiyat ödeneği 
476 Kurs ve okullar giderleri 
479 Muhasebe makinaalrınm her türlü bakım giderleri 
488 Hazineye bağışlanan ziynet eşyalariyle Hazinede mevcut kıymetli 

ayniyatın değerlendirilmesi için bilirkişi ücret ve her çeşit gi
derleri 

148 800 
1 810 000 
140 000 

59 452 484,27 
869 000 

1 060 000 
20 800 000 
1 989 990 
764 000 

40 000 000 

140 000 

335 000 
100 000 

91 856,46 
1 763 945,50 
100 428,31 

58 841 436,51 
580 314,64 
922 603,74 

15 567 965,16 
1 761 228,03 
726 085,20 

40 000 000 

124 065,01 

265 080.50 
93 240 

100 000 100 000 

1 000 000 

400 000 
455 000 
404 500 

5 155 168 
100 000 
5 000 

1 275 000 
30 000 

1 000 000 

400 000 
283 538,48 
324 769,09 

3 768 957,11 
15 946,29 

— 
922 565,46 
30 000 

10 000 700 



Fasıl Tahsisatın çeşidi 

48D 4 . 8 . 1958 tarihinden önce rnoı-'i kanım ve kararnameler hüküm
leri dairesinde yabancı memleketlere tahsil veya staj için gitmiş 
olanların geri kalan normal tahsil ve staj devrcleriylc ilgili 
mûtat döviz istihkaklarına ait kur farkları 

491 Bina ve arazi tahriri ile ilgili her çeşit giderler (Bu ödeneği ilgili 
tertiplere aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir.) 

492 Kıbrıs'a yapılan 500 bin sterlinlik yardım için Türkiye İş Banka
sına ödenecek faiz ve kredilerle ilgili gider karşılıkları 

493 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 246 ncı maddesi gereğince muh
tar ve ihtiyar kurulu üyelerine verilmesi gerekn ücret 

501 Geçen yıl borçları 
502 Eski yıllar borçları 
505 Karşılıksız borçlar 
601 Katma bütçeli idarelere yapılacak yardımlar 
602 6987 sayılı Kanun gereğince Petrol Dd a i resine yardım 
603 Belediye ve özel idarelere yapılacak ödemeler 
604 Hükümetçe ittihaz edilen tedbirler dolayısijde zarara ıığrıyan İk

tisadi Devlet Teşekkülleri ve benzeri müesseselere yapılacak yar
dımlar 

605 Kızılay Kurumuna yardım 
603 Çocuk Esirgeme Kurumuna yardım. 
607 Darüşşafakaya yardım 
608 Yurtlar için Türk Eğitim Derneğine 
609 Musevi Hastanesine yardım 
610 Balıklı Rum Hastanesine yardım 
611 Yedikulc Ermeni Hastanesine yardım 
612 Manisa'de Moris Şinasi Hastanesine yardım 
613 İstanbul Esnaf Hastanesine yardım 
614 Sağır, Dilsiz ve Körler Derneklerine yardım (tahsisler Sağır, Dil

siz ve Körler Dernekleri Federasyonuna yapılır.) 
615 Şehitlikler İmar Derneğine yardım 

Tahsisat Sarfiyat 
Lira K. Lira K. 

000 000 1 083 110 

1 458 

3 000 
1 752 
557 

5 034 
211 288 

737 
109 200 

274 000 
500 
375 
200 
5 

100 

129 

000 
577 
968 
174 
566 
622 
000 

000 
000 
000 
000 
000 
000 

120 000 
100 
80 
150 

000 
000 
000 

60 000 
10 000 

1 

1 

5 
178 

109 

458 128,51 

1 680 
442 317,42 
448 450,60 
034 386,03 
172 009 
737 622 
2C0 000 

208 201 786,39 
500 000 
375 000 
200 000 
50 000 
100 000 
120- 000 
100 000 
80. 000 
150 000 

60 000 
10 COO 



616 Kazı işleri için Türk Tarih Kurumuna yardım 
617 Türk Hukuk Kurumuna yardım M f " 
618 Türk Coğrafya Kurumuna yardım 
619 Bâzı milletlerarası derneklere yardım 
620 Milletlerarası Kızılhaç Komitesine yardım 
621 Türk Göçmen ve Mülteciler Federasyonuna yardım 
622 Belediyeye yardım 
623 Mevlâna Celâlettini Rumi'nin Türbesi etrafının tarh ve tanzimi 

için Konya Belediyesine 
624 Belediye hastaneleri umumi giderlerine yardım 
625 Türk ocağına yardım 

V* 623 Türk Kültür derneklerine yardım 
E? 627 Kırkpmar güreşleri için Edirne Belediyesine yardım 
«-* 628 Türkiye Harb Mamulleri Cemiyetine yardım 
£» 62D Adana'da Kuvayı Milliye Mücahit ve Gaziler Cemiyetine yardım 
tî 630 Darülacezeye yardım 
*"' 631 Yardımscvenelr Derneğine yardım 

632 Türk El Sanatlarını Tanıtma Derneğine 
G33 Türk Kanser Araştırma Kurumuna (inşaat ve teçhizat için) 

V1 634 Eski Muharipler Birliği Genel Merkezine 
to G35 Kıbrıs Türk Kültür Derneği Merkez Komitesine 
*| G33 Ankara Çocuk Sağlığı Derneğine 
• T. 637 İstanbul Zeynep Kâmil Anne ve Çocuk Bakım Derneğine yardım 
g G38 Göz Bankası Derneğine yardım 
<2 G39 Çocuk Dostları Derneğine yârdım 

.640 İstanbul Belediyesine yardım (istimlâk borçlarına karşılıktır.) 
G41 Türk Dil Kurumuna yardım 
6-12 Zekâca geri kalmış çocukları Koruma Derneğine 
G43 .Ankara Çocuk Bakım Derneğine yardım 
644 Türkiye gençlik teşekküllerine yardım 
645 İstanbul ve Ankara Sivil GcncFEmekli derneklerine yardım 
6-!6 Ankara Verem Savaş Derneğine yardım 
G47 Hacıbektaş'ı Turistik Bakımdan Güzelleştirme Derneğine 
G48 Türk Kooperatifçilik Kurumuna, yardım 
G49 Türk Halk Oyunları ve Halk Türküleri Federasyonuna 

200 000 200 000 
50 000 50 000 
10 000 10 000 
20 000 15 000 
10 000 10 030 
50 000 50 000 

11 950 000 11 931 500 

50 000 
400 000 
50 000 
50 000 
25 000 
20 000 
15 000 
25 030 
200 000 
15 000 

1 0J0 003 
33 000 
10 000 

2 003 003 
100 000 
230 030 
10 000 

25 000 030 
75 003 
10 003 
103 000 
523 000 
15 030 
10 003 
15 000 
10 000 
25 033 

50 000 
400 000 
50 000 
50 003 
25 000 
20 030 
15 030 

—• 
200 000 
15 030 

1 000 000 
30 000 
10 000 

2 003 000 
103 033 
203 000 
10 003 

25 030 033 
75 000 
10 003 
103 033 
520 000 
15 030 
10 000 
15 033 
10 OUO 
25 030 



Fasıl Tahsisatın çeşidi 

650 İhtiyarlık Huzur Köşkleri Derneğine 
651 Konya Cemiyeti Hayriye Derneğine 
652 Polis Emekliler Derneğine 
653 Maliye Memur ve Müstahdemleri Tutum ve Muavenet Sandığına 

(Memur ve müstahdemlerin öğle yemeklerine yardımda kulla
nılmak üzere.) 

(A/l) cetveü toplamı 

Tahsisat 
Lira K 

5 000 
10 000 
20 000 

Sarfiyat 
Lira K. 

5 000 
10 000 
20 000 

300 000 300 000 

972 444 628,27 910 799 168,33 



Fasıl 

701 
703 
705 
711 
712 

713 

Tahsisatın çeşidi 
Tahsisat Sarfiyat 
Lira K. Lira K. 

(A/2) cetveli 
Bina onarımı 
Makina teçhizat onarımı 
Kamulaştırma ve her nevi gayrimenkul satmalmalar 
Katma bütçelere 
İller Bankasının 1963 yılı iş ve plasman programına giren kredi 
alma gücünü yitirmiş belediyelerin Hazine yardımiyle yapılacak 
işlerinin 1963 yılındaki sarfiyatını karşılamak üzere 
Türk Devrim Diyanet Sitesi Yaptırma Derneğine (Diyanet İşleri 
Başkanlığı binası inşaatı için) 

3 389 487 
187 500 

9 874 880 
1 636 037 037 

20 000 000 

1 000 000 

3 136 767,29 
123 228,73 

9 589 981,35 
1 620 455 014,65 

17 500 000 

1 000 000 



-—. 72 

Tahsisat 
Fasıl Tahsisatın çeşidi Lira 

özel (A/2) Cetveli 
922 Bütçe Kanununun 20 nei maddesi gereğince transfer edilecek fonlar 5 000 000 
928 5582 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi gereğince sermayesine mahsuben 

T. C. Ziraat Bankasına 362 165 
935 Amerika Birleşik Devletleri yardımları karşılıklarından Ziraat Fakül

tesi Ev Ekonomisi bina ir\şaatı için Ankara Üniversitesine yardım 850 000 
937 Amerika Birleşik Devletleri yardımları karşılıklarından Sivil Havacılık 

Okulu binası inşaatı için Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Mü
dürlüğüne yardım 613 379 

970 3827 sayılı Kanun gereğince satınalmacak taşıtlar 14 761 
992 Bütçe Kanununun 20 nci maddesi gereğince transfer edilecek fonlar 34 200 000 
993 Bütçe Kanununun 19 ncu maddesi gereğince yapılacak transferler 60 000 000 
— Mütedavil sermayelerin işletmelerinden mütevellit kâr olup kanunları 

gereğince alâkalı müesseselerce sermaye hesabına lilâve edilmiş olmasın
dan dolayı irat kaydedilen 19 780 148 

özel (A/2) Cetveli toplamı 120 823 454 

İCMAL 
(A/l) Cetveli toplamı 972 444 628 
(A/2) Cetveli toplamı 2 161 574 607 

Özel (A/l) Cetveli toplamı 5 383 912 
Özel (A/2) Cetveli toplamı 120 820 454 

Genel toplam 2 263 223 632 

Millet Meclisi (S, -Sayısı ; 660) 



— 73 — 
3010 sayılı Ertesi yıla 

Kanun gereğince devrolunan îmha olunacak Tahsisat harici 
Sarfiyat verilen avans tahsisat tahsisat sarfiyat 
Lira K. Lira K Lira K. Lira K. Lira K. 

5 000 000 

362 165 64 

850 000 

613 379 33 

34 200 000 
60 000 000 

19 780 148 54 

14 761 21 

123 805 693 51 14 761 21 

910 799 168 33 61 645 671 97 212 03 
2125 452 190 57 3 133 799 95 32 988 616 48 

5 378 021 96 5 890 54 
120 805 693 51 14 761 21 

3162 435 074 37 3 133 799 95 20 651 75 94 634 288 45 212 03 

Millet Meclisi (S. Sayısı . 660) 



— 74 — 

Tahsisat 
Fasıl Tahsisatın çeşidi Lira K. 

714 İzmir Belediyesine (Tiyatro ve opera binası inşaatı için) 1 000 000 
715 Sermayesine mahsuben iktisadi teşekkül' ve benzeri! müesseselere yapı

lacak ödemeler 110 500 000 
716 351 sayılı Kanamam 28 nci maddesi gereğince Yüksek öğrenim Kredi 

ve Yurtlar Kurumuna 30 000 000 
717 6086 sayılı Kanunun 30 neu maddesi gereğince turizm kredi fonuna 2 000 000 
718 Milletlerarası kurumlara yapılacak ödemeler 78 055 763 
722 Sermayesine mahsuben Ziraat Bankasına 25 000 000 
723 3202 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi gereğince ihtiyat sermaye1 olarak 

Ziraat Bankasına 1 000 000 
726 6854 sayılı Kanun gereğince sermayesine mahsuben Halk Bankasına 1 000 000 
727 313 sayılı Kanam gereğince Ereğli Demir ve Çelik Fabrikalarına 193 200 000 
781 Darphane için satınallnacak makina ve aletler 4 213 000 
782 237 sayılı Kanun gereğince alınacak taşıtlar 45 116 940 

(A/2) Cotveli toplamı 2 161 574 607 

- özel (A/l) Cetveli 
932 6797 sayılı Kanun gereğince 5 378 021 96 
940 î. C. D. Teknik yardımdan istifade suretiyle kullanılacak yabancı me

murların ücret ve her türlü giderleri ile yollukları karşılığı 3 957 77 
941 Türkiye'deki teknik yardım personelinin her çeşit bina ve yapım gi 

derleri ilıe tercüme ücretleri, mukavele ile tutulacak tercüman ve in
gilizce öğretmenlerin ücret ve yollukları karşılığı İktisadi İş Birliği 
Teşkilâtı 1 932 77 

özel: (A/l) Cetveli toplamı 5 383 912 

Millet'Meclisi ' (& Sayısı : 660) 



- 7 5 — 
3010 sayılı Ertesi yıla 

Kanun gereğince devrolunan İmha olunacak Tahsisat harici 
Sarfiyat verilen avans tahsisat tahsisat sarfiyat 
Lira K. Lira K. Lira K. Lira K, Lira K. 

1 000 000 

110 500 000 

30 000 000 
2 000 000 
78 055 762 
25 000 000 

1 000 00 
1 000 00 

193 200 000 
101 070 17 3 133 799 95 978 129 88 

31 790 366 38 13 326 573 62 

125 452 190 57 3 133 799 95 32 988 616 48 

5 378 021 96 

3 957 77 

1 932 77 

5 378 021 96 5 890 54 

Millet Meclisi (S. Sayısı": 66Ö) 



1963 yılı Devlet 

Fasıl Talısisatın çeşidi 

(A/l) cetveli 
801 Emekli, dul ve yetim aylık ve ödenekleri 
802 Vatani hizmet aylıkları 
803 Mülga 551 sayılı Kanun gereğince malûllere verilecek arazi bedeli 
804 5434 sayılı Kanun gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak 

ödemeler 
805 Mülga 1683 ve 4992 sayılı kanunlara göre ödenecek emekli ik

ramiyesi 

(A/l) cetveli toplamı 

îç borçlar 
806 4057, 4275, 4625, 4938, 5072, 5185, 5382, 5864, 6218, 6583, 6764, 

6804, 11, 154 ve 223 sayılı kanunlara istinaden yapılan istikrazlar 
817 1513, 2248, 2354, 2701, 2808 ve 3523 sayılı kanunlar gereğince 

nakden ödenecek borçlarla kaldırılmış Hatay Devletinden devre
dilen Borçlar 

821 Hükme bağlı borçlar 
822 6684 sayılı Kanun gereğince yapıalcak ödemeler 
982 154 sayılı Kanunla Hazinenin ve İktisadi Develt Teşekküllerinin 

bir kısım borçlarının tahkimi 

İç borçlar toplamı 

Dış borçlar 
826 1375, 2745, 5676, 5824, 6336, 6377, 6849, 7005, 7019, 66, 3̂15 ve 

319 sayılı kanunlar gereğince temin olunan kredi ve istikrazlar 

Dış borçlar toplamı 

un (A) cetveli 

Tahsisat 
Lira K. 

240 850 000 
2 150 420 

32 000 

103 755 667 

6 600 

Sarfiyat 
Lira K. 

228 951 627,61 
1 962 108,55 

29 750 

103 719 516,72 

6 600 

346 794 687 334 669 602,88 

310 533 012 287 002 188,14 

1 000 
4 280 000 
1 132 090 

483 590 

316 432 692 

570 428 232 

570 428 232 

879,90 
3 939 104,46 
300 000 

291 242 172,50 

536 465 496,16 

536 465 496,16 



özel : (A/l) cetveli 
980 Mübadil işleri masratiarı 896 160,64 
983 Emekli, dul ve yetim aylıkları için 1961 yılında yapılan teberru 1 000 

S" 

Ul 

i 
o» 

Özel : (A/l) cetveli toplamı 897 160,64 — 
; . • : •• ' 

İCMAL 
(A/l) cetveli toplamı 1233 655 611 1162 377 271,54 
(A/2) cetveli toplamı 897 160,64 — 



Fasıi 

— 78 — 
1963 yılı Millî Eğitim Bakanlığı (A) Cetveli 

Tahsisatın çeşidi 
Tahsisat 

Lira 

(A/l) Cetveli 

101 [Bakan ödeneği 
201 Maaşlar 
202 ücretler 
203 Geçici hizmetliler ücreti 
204 Yabancı ıızmaoı, öğretmem ve hizmetli

lerle bunlara yardımcı personelin üc
retleri. 

20G 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince 
yapılacak zam ve yardımlar. 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanu
nun 5 nci maddesi gereğince ödenecek 
para mükâfatı. 

203 5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin 
(D) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 ıncu madde
leri gereğince T. O. Emekli Sandığı
na yapılacak ödemeler. 

210 Temsil ödeneği 
21i 3656 sayılı Kaınıuoııun 22 nci maddesi 

gereğince mesai saati haricinde çalıştı
rılacaklara verilecek ücretler. 

217 Kanunları gereğince verilecek ücret ve 
tazminatlar 

219 İktisadi ve ticari ilimler akademileri 
üyeleri ve asigbanları tazminatı. 

301 Merkez daireleri büro giderleri 
302 Vilâyetler büro giderleri 
303 Basılı kâğıt ve defterler 
304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve gi

derleri. 
305 Kira bedeli 
306 Giyecekler 
307 Yolluklar 
308 4598 sayılı Kanun gereğince ödene

cek tedavi giderleri ve yollukları. 
309 Taşıt giderleri 
310 Yabancı memleketlerdeki öğrenci mü

fettişlikleri giderleri 
403 Temsil giderleri 
408 5805 sayılı Kanun gereğince Anıtlar 

Yüksek Kurulu üyelerine verilecek hu
zur haklan ve yollukları. 

42 500 

Sarfiyat 
Lira 

İmha 
ottun ac-ak 
tahsisat 

K. Lira K. 

12 000 
962 435 110 
55 553 960 
2 215 061 

7 619 200 

17 125 000 

12 000 — 
923 868 939 78 38 566 170 22 
47 626 906 06 7 927 053 94 
1 777 898 '65 437 162 35 

4 209 '541 46 3 409 658 54 

16 132 166 57 992 833 43 

W 500 26 000 

66 897 545 
8 400 

1 000 000 

85 503 819 

523 200 
302 000 
370 000 
450 000 

1 052 270 
,2 323 926 

60.000 
13 166 920 

2 254 688 
281 250 

607 400 
20 000 

30 000 

61 386 994 
8 400 

998 029 

67 254 318 

78 200 
298 767 
290 124 
429 780 

1 001 265 
2 173 034 

59 704 
9 175 830 

1 876 614 
267 571 

276 068 
19 486 

14 1Ö9 

56 

60 

53 

17 
03 
28 

06 
38 
16 
03 

88 
55 

91 
85 

60 

5 510 550 
— 

1 970 

18 249 500 

445 000 
3 232 
79 875 
20 219 

'51 004 
150 891 

295 
3 99.1 039 

378 073 
13 678 

331 331 
513 

115 840 

44 

40 

47 

83 
97 
72 

94 
62 
84 
97 

12 
45 

09 
15 

40 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 660) 



— 79 — 

Fasıl Tahsisatın çeşidi 

416 Müzeler ve anıtlar giderleri 
417 Yüksek okullar genel giderleri 
413 Lise, ortaokul ve imam - hatip okullan' 

genel giderleri 
419 Yüksek ticaret ve teknik okulları ile 

diğer meslek okulları genel giderleri. 
420 "îlköğretmen okulları genel giderleri ve 

bu okullar mezunu öğretmenler ile ilgi
li giderler. 

421 Kütüphaneler giderleri 
422 Güzel Sanatlar Akademisi genel gider

leri. 
423 Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 

genel giderleri 
424 İstanbul Kandilli Rasathanesi gcınel gi

derleri. 
425 Yabancı memleketlere gönderilecek öğ

rencilerin her çeşit giderleri. 
420 Sağır, Dilsiz ve Körler Okulu genel gi

derleri. 
42 S Kamp ve dinlenme genel giderleri 
42î) Özel eğitime muht-aç çocukların eğitimi 

için genel giderleri. 
450 Üniversite ve yüksek okullarda okutu

lan öğrencilere verilecek burslar. 
451 Yayın giderleri 
452 Staj için yabancı memleketlere gönde

rileceklerin yolluk ve her çeşit giderleri. 
453 Milletlerarası münasebetlerin gerektir

diği giderler. 
455 Prevantoryum ve sanatoryum genel gi

derleri. 
453 Fuar ve sergi giderleri 
476 Kurs giderleri 
477 Millî bayramlarda ve resmî günlerde 

törenlere katılacak sporcuların ve izci
lerin her çeşit giderleri. 

473 Okul besleme işleri ve eğitimi ile ilgili 
gonel giderleri. 

470 Test ve araştırma bürosu genel giderleri 
501 Geçen yıl borçları 
502 Eski yıllar borçları 
601 Devletin üzerine aldığı giderler 

Tahsisat 
Lira 

4 960 268 
11 046 450 

8 892 988 

37 275 999 

46 320 695 
2 928 306 

1 500 000 

1 350 700 

Sarfiyat 
Lira 

4 213 852 
10 878 229 

8 ı555 293 

31 153 537 

44 991 043 
2 564 651 

1 441 621 

1 324 241 

K. 

33 
44 

20 

21 

50 
64 

80 

45 

İmha 
ioilunaoak 
tahısisait 

Lira 

746 415 
168 220 

337 694 

6 122 461 

1 &29 651 
363 654 

58 378 

26 458 

K. 

67 
56 
80 

79 

50 
36< 
20 

55 

473 000 

6 633 308 

1 982 000 
100 000 

250 000 

1 211 050 
4 370 000 

1 024 500 

2 596 997 

1 355 360 
65 000 

•6 033 311 

420 837 67 52 162 33 

3 075 403 95 3 557 904 05 

1 884 263 32 97 736 68 
74 192 20 25 807 80 

215 880 91 34 119 09 

640 647 33 570 402 67 

3 870 992 88 499 ,007 12 

927 361 48 97 138 52 

1 569 707 83 1 027 289 17 
1 049 685 38 305 674 62 

55 206 54 9 793 46 
4 508 147 62 1 525 163 38 

50 000 

1 
400 000 

2 870 728 
1 039 817 
3 128 750 

39 094 

__ 
207 644 

2 261 294 
940 286 

3 036 487 

15 

88 
32 
92 
66 

10 905 

1 
192 355 
609 433 
99 530 
62 262 

85 

12 
68 
08 
34 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 660) 
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Fasıl Tahsisatın çeşidi 

602 Üniversite ve yüksek okullar muhtaç 
öğrencilerine ilâç ve para yardımı. 

605 Pravantoryum ve sanatoryum pansiyo
nuna yardım 

600 Memleket içi ve dışı bilim ve meslek ku
rumları ile gençlik teşekküllerine yapı
lacak yardımlar. 

610 Güzel Sanatlar alanında üstün başarı 
gösterenlere teşvik ödülü. 

611 Devlet Tiyatrosuna yardım 

Tahsisat 
Lira 

127 500 

60 000 

70 000 

18 955 790 

Sarfiyat 
Lira K. 

50 919 84 

60 000 

68 000 

İmha 
olunacak 
tahsisat 
Lira 

76 580 

15 000 000 

2 000 

3 955 790 

Millet Meclisi (& Saylsı: £60) 



Fasıl Tahsisatın çeşidi 

612 UNESÖO Türkiye Millî Komisyonuna yardım 
613 5830 sayılı Kanunla Hazineye intikal etmiş olan veya başka su

retle sağlanan bonolardan halk eğitim merkezi olarak çeşitli kül
tür hizmetlerinde kullanılacak olanlarla halk dershanelerinin ve 
okuma odalarının her çeşit masraflarını karşılamak maksadı ile 
vilâyet ve kazalara yardım ' 

614 Korunmaya muhtaç çocuklar hakkındaki 6972 sayılı Kanun gere-
ğınca birliklere yapılacak yardım 

616 7117 sayılı Kanuna göre ilkokul öğretmenleri Sosyal Yardım San
dığına yardım 

617 Orta - Doğu Teknik Üniversitesine yardım 
619 Amerikan Çare Teşkilâtı tarafından yapılan ilâve gıda yardı

mı dolayısiyle Türkiye'de yapacakları her türlü giderleri karşılığı 
olarak Merkez Bankasındaki Care'nin fon hesabına yardım 

620 Meslek Eğitim Merkezine yardım olmak üzere Orta - Doğu Teknik 
Üniversitesine yapılacak ödemeler karşılığı 

653 Millî Eğitim Bakanlığı Memur ve Müstahdemlerin Yardımlaşma 
Derneğine yardım (öğle yemekleri için.) 

( A / l ) cetveli toplamı 

(A/2) cetveli 
701 Bina onarımı 
705 Bina ve arsa satınalımları 
714 Mütedavil sermayeli teşekküllere 
721 îl, ilçe ve bucak merkezleri ile köylerde halk tarafından yaptırılan 

okul binaları' için müteşebbis derneklere yardım 
731 Meslekî ve teknik öğretim okulları proje giderleri 
741 Okul yapımı ve esaslı onarımlar 
742 Teknik yardım projeleri ile ilgili inşaatlar giderleri 

Tahsisat 
Lira K. 

275 000 

Sarfiyat 
Lira K. 

275 000 

3 500 000 3 435 233,75 

9 107 700 9 107 700 

100 000 100 000 
21 307 900 21 307 900 

1 200 000 1 200 000 

1 059 000 1 059 000 

129 375 129 375 

1423 605 743 1320 975 036,31 

11 276 955 9 779 940,97 
26 454 614 24 032 102,47 
1 225 000 1 150 000 

7 393 743 7 269 742 
999 000 404 076,58 

286 658 284,50 274 806 061,36 
24 850 000 14 124 945,37 



Fasıl Tahsisatın çeşidi 

743 Avrupa iktisadi işbirliğinin iştiraki ve işbirliği ile kurulacak ders 
aletleri yapım merkezi inşaatı gderler 

771 Atatürk Ünviersitesi kuruluş giderleri 
772 Karadeniz Teknik Üniversitesi kuruluş giderleri 
773 Orta - Doğu Teknik Üniversitesine yardım 
781 Lise, kolej öğretmen okulları ve ortaokullar her çeşit dersane, ya

takhane, mutfak ve hastane gereçleri, döşeme, demirbaş ve ders 
aletleri giderleri 

782 Her dereceli meslekî ve teknik öğretim okullarının her çeşit atelye 
ve bürolarına ait demirbaş eşya, makina ve her türlü teçhizat gi
derleri 

784 Millî Eğitim Bakanlığı, Basımevi için makina ve alet satmalma gi
derleri 

785 Test ve araştırma bürosu için elektronik beyin alma gideri 
786 Millî kütüphane için döşeme, demirbaş ve teçhizat satmalma gideri 
939 3010 sayılı Kanun gereğince mahsubat 

(A/2) cetveli toplamı 

özel : (A / l ) cetveli 
905 2005 sayılı Kanun gereğince '% 12 1er 
912 İzmir Sanat Okulu giderleri 
913 Yıldız Teknik Okulu talebelerinin tedris giderleri 
914 İzmir Sağırlar ve Körler Okulu giderleri 
915 Afganistan talebelerinin umumi masrafları 
916 Süleymaniye Kütüphanesi cilt atelyesi ihtiyaçları 

Özel : (A/l) cetveli toplamı 

Tahsisat Sarfiyat 
Lira K. Lira K. 

2 000 000 1 702 983,61 
5 758 891 5 704 601,06 
1 523 300 1 276 938,85 
28 792 100 28 792 100 

18 172 906 12 898 480,27 

14 806 750 6 837 528,77 

2 000 000 — 
700 000 — 
400 000 349 170,87 

2 690 986,58 2 690 986,58 

435 702 530,08 391 819 658,76 

4 020 055,48 2 422 086,65 
873,15 — 

6 076,25 — 
275 559,60 — 
216 665,22 4 643,85 

4 491,32 — 

4 523 721,02 2 426 730,50 



Özel : (A/2) cetveli 
911 Aerodinamik rüzgâr tüneli tesis gideri 
923 2098 sayılı Kanun gereğince öğretmen okulları inşaatına yardım 
925 Millî Eğitim Basımevi (İCA) dan temin edilen malzeme karşılığı 
927 İktisadi ve ticari ilimler inşaatı 
930 Adana - İstanbul'da kurulacak yetişkinler eğitim merkezleri in

şaat giderleri 
932 Kozlu bucağı Ortaokulu binası istimlâk ve inşaat giderleri 

125 000 
7 760,33 

1 437 005,57 
75 000 

1 306 675,36 
132,50 

1 298 

— 
— • 

— 
— 

111,23 
— 

özel : (A/2) cetveli toplamı 2 951 573,76 1 298 111,23 

İCMAL 
(A/ l ) cetveli toplamı 1 423 605 743 1320 975 036,31 
(A/2) cetveli toplamı 435 702 417,58 391 819 658,76 

Özel : (A/ l ) cetveli toplamı 4 523 721,02 2 426 730,50 
Özel : (A/2) cetveli toplamı 2 951 686,20 1 298 111,23 

Genel toplam 1 866 783 567,86 1 716 519 536,80 

2005 numaralı Kanun % 88 1er : 20 689 856,62 16 148 585,96 



— 84 — 
1963 yılı Bayındırlık 

Fasıl Tahsisatın çeşidi 

(A/ l ) Cetveli 

101 Bakan ödeneği 
20.1 Maaşlar 
202 Ücretler 
203 Geçici hizmetliler ücreti 
204 Yabancı uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personel ücretleri 
206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardımlar 
207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 ncü maddesi gereğince öde

necek para mükâfatı 
209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 neıı 

maddeleri gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler 
210 Temsil ödeneği 
218 7458 sayılı Kanuna göre verilecek kasa tazminatı 
301 Merkez daireleri büro giderleri 
302 İller büro giderleri 
303 Basılı kâğıt ve defterler 
304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri 
305 Kira bedeli 
306 Giyecekler 
307 Yolluklar 
308 4598 sayılı Kanuni/ gereğince ödenecek tedavi giderleri ve yollukları 
309 Taşıt giderleri 
403' T emsi']' giderleri 
425 Ecnebi memleketi e re gönderilecek öğrencilerin her çeşit giderleri 
427 384 sayılı Kanımla! 22 . 2 . 1964 tarih ve 5/853 sayılı Kararname ge

reğince tekabül edilen! vergiler karşılığı 
450 Üniversite' ve yüksek okullarda; okutulacak öğremeillere verilecek burs

lar 
451 Yayın giderleri 
452 Staj giderieri 
453 Milletlerarası ie ve dış münasebetlerini gerektirdiği giderler 
501 Geçen yıl borçları 
502 Eski yıllar borçları 
653 Bayındırlık Bakanlığı mensupları İstihlâk Kooperatifine (Memur- ve 

müstahdemlerim öğle yemeklerine yardımda kullanılmak üzere) 
654 T. M. M. Odaları Birliğinle yardım 

(A/ l ) Cetveli toplamı 

Tahsisat 
Litoı 

12 
6 688 
7 910 
975 
180 
100 

000 
002 
000 
000 
000 
800 

916 
4 
10 

996 
200 
000 

430 000 
250 000 
80 000 
290 000 
138 
33 
605 

000 
000 
000 

50 000 
13 
25 

26 427 

500 
000 
1 

212 

90 000 
40 
45 
30 

5 601 

000 
000 
500 
731 

İ 000 017 

60 
80 

000 
000 

52 095 060 

Millet,Meclisi (S. Sayısı : '660) 
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Bakanlığı (A) cetveli 

Sarfiyat 
Lira 

12 000 
4 310 838 
5 870 600 
381 813 
179 375 
42 292 

K. 

06 
35 
04 
36 
50 

3010 sayılı 
Kanun gereğince 
verilen avans 
lira K. 

Ertesi yıla 
devrolunan 
tahsisat 
Lira K. 

İmha olunacak 
tahsisat 
Lira 

2 377 163 
2 039 399 
593 186 

624 
68 507 

K. 

94 
65 
96 
64 
50 

Tahsisat harici 
sarfiyat 
Lira K. 

503 919 
4 200 
4 164 

370 363 
162 752 
44 110 
261 357 
133 800 
30 111 
284 033 
12 280 . 
11 139 
14 972 

26 304 481 

1 500 
19 809 

9 239 
5 027 844 
954 226 

60 000 
80 000 

45 091 227 

55 

70 
42 
71 
92 
79 

25 
11 
-40 
10 
70 

95 

65 

53 
86 
98 

93 

413 076 

5 835 
59 636 
87 247 
35 889 
28 642 
4 200 
2 888 

320 966 
37 719 
2 360 
10 027 

1 

45 

30 
58 
29 
08 
21 

75 
89 
60 
90 
30 

122 730 05 

88 500 
20 190 
45 000 
21 260 
573 886 
45 790 

35 

47 
14 
02 

7 004 732 07 

Millet Meclisi (S. Sayısı : '660) 
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Tahsisat 
Fasıl Tahsisatın çeşidi Lilra K. 

(A/2) Cetveli 

701 Bilna onarımı .1 
703 Makinia ve teçhizat onarımı 367 869 
705 İstimlâk bedeli 15 113 825 
731 Etüt ve proje giderleri 15 715 797 
741 Bayındırlık Bakanlığı binasının tadil., tevsi ve tamir işlerli 100 000 
742 Başbakanlık 8 252 611 
743 Ankara Üniversitesi (7026 sayılı Kanun gereğince) 8 999 115 
744 6373 sayılı Kanun gereğince Erzurum Atatürk Üniversitesi her türlü 

inşaat işleri genel giderleri! 21 000 000 
745 Ege Üniversitesi (6595 sayılı Kanun gereğince) 11 360 301 
746 Karadeniz Üniversitesi sitesi inşaatı her türlü genel giderleri 5 500 001 
747 Adalet Bakanlığı (6147 ve 7020 sayılı kanunlar) 16 720 698 22 
748 İçişleri Bakanlığı (7020 sayılı Kanun) 13 034 130 
749 Maliye Bakanlığı (7020 sayılı Kanun gereğince yapılacak Hükümet 

konakları ile sair maliye binalar) 21 853 979 
750 Millî Eğitim Bakanlığı 130 753 477 21 
751 Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı sağlık tesisleri inşa, tadil ve tevsi-

lerıi 71 687 817 12 
752 Gümrük ve Tekel Bakanlığına ait yapıların inşa ve tadilllcri 1 282 591 
753 Tarım Bakanlığı inşaatı 47 047 501 
754 Ulaştırma Bakanlığıma ait yapıların inşa, tadil ve tevsileri 70 001 
755 Basın - Yayın ve Turizm Bakanlığı 779 030 
756 Hava meydanları binaları yapımı, onarımı ve sair giderleri 850 000 
757 İCA Teknik Yardımından faydalanılmak suretiyle kurulacak tesisler ' 1 
758 Avrupa İktisadi İşbirliği yardımından faydalanılmak suretiyle kurula

cak tesisler 1 
771 Demiryolları yapım giderleri 44 408 677 
772 Limanlar yapım giderleri 118 317 000 
773 5367 ve 7415 sayılı kanunlar gereğince hava meydanları yapım ve sair 

giderleri 17 567 200 
781 Demiryolları 1 000 000 
783 Limanlar 500 000 
796 Yatırımlar hizmetleri geçici görev yollukları 991 445 
939 3010 sayılı Kanun gereğince yapılan mahsubat 24 301 991 30 
972 Enfrastürüktürün icabettirdiği her türlü giderler 6 991 175 

(A/2) Cetveli toplamı 604 566 234 85 

Özel (A/ l ) Cetveli 
926 3487 sayılı Kanun gereğince yapılan mahsubat 14 584 728 48 

özel (A/ l ) Cetveli Toplamı 14 584 718 48 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 660) 
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Sarfiyat 
Lira 

273 410 
8 424 859 
9 513 068 
113 113 

6 266 527 
8 868 903 

17 512 944 
8 303 317 
1 020 828 
14 774 153 
12 120 984 

19 372 560 
107 659 141 

53 067 497 
1 275 374 
42 340 038 

67 149 
130 697 
777 648 

35 024 998 
79 222 967 

7 953 875 
174 807 
246 742 
769 583 

24 301 991 
6 344 804 

465 921 991 

14 584 728 

14 584 728 

K. 

44 
09 
01 
74 
81 
17 

35 
94 
51 
24 
21 

65 
84 

83 
72 
69 
89 
28 
14 

26 
87 

56 
94 
61 
94 
30 
91 

94 

48 

48 

3010 sayılı 
Kanun gereğince 
venilen avans 
Lira 

44 233 

67 780 
41 604 

888 890 
683 343 
160 263 
608 083 
105 010 

84 865 
7 725 695 

1 821 078 

51 909 

443 898 
30 388 468 

124 980 

43 267 106 

K. 

11 

70 
76 

26 
61 
81 
09 
54 

90 
76 

12 

80 

79 

25 

— -

Ertesi yıla 
devrohınan 
tahsisat 
Lira K. 

1 229 174 

1 229 174 

İmha olunacak 
tahsisat 
Lira 

1 
94 458 

6 688 965 
6 158 495 

1 918 302 
88 607 

2 598 165 
2 373 639 
4 318 908 
1 338 461 
808 135 

2 396 552 
14 112 465 

16 799 241 
7 216 

4 655 552 
2 851 

648 332 
72 351 

1 

1 
8 939 780 
8 705 563 

9 613 324 
825 192 
128 277 
221 861 

646 370 

94 161 076 

K. 

56 
91 
88 

49 
07 

39 
45 
68 
89 
25 

45 
61 

17 
28 
51 
11 
72 
86 

74 
34 

44 
06 
39 
06 

09 

40 

— -

Tahsisat harici 
sarfiyat 
Lira K. 

13 113 71 

' 

13 113 74 

Millet Meclisi (S. Sayısı : '660) 
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Tahsisat 
Fasıl Tahsisatın çeşidi Lira K. 

Özel (A/2) Cetveli 

908 Adalet Bakanlığı (Yapı işleri ve esaslı onarmalar) 50 638 18 
911 Kanser Enstitüsü her türlü giderleri' 10 000 
914 Heybeliada Sanatoryumu inşaat ve tesisat giderleri'karşılığı 102 106 12 
920 7026 sayılı Kanun gereğince Ankara Üniversitesi Tıp ve Siyasal Bil

giler Fakülteleri bina ihtiyaçları karşılığı 660 000 
922 3525 sayılı Kanunla tasdik olunan anlaşma gereğince İngiltere Hükü

metinden alınan 10 milyon sterlinlik krediden temin olunan malzeme 
karşılığı 2 357 683 56 

924 5676 sayılı Kanunla tasdik olunan anlaşma gereğince'Milletlerarası imar 
ve Kalkınma Bankasından! temiln olunanı malzeme karşılığı 73 252 29 

925 Mersin'de yaptırılacak verem hastanesi giderleri karşılığı 251 828 40 
928 5582 sayılı Kanun gereğince yapılan yardımlar 2 889 410 42 
930 Deneme öğretmen okulları etüt ve proje giderlleri 25 000 
970 Yapı işleri ve esaslı onarmalar 12 245 52 
971 5367 ve 5843 sayılı kanunlar gereğince hava meydanları yapımı için' 

girişilecek yüklenmeler 153 760 29 
991 Enfrastrüktürün İcabettirdiği her türlü giderler 109 129 21 

özel: 

özel: 
özel: 

(A/2) Cetveli toplamı 

ÎÖMÂL 
(A/ l ) Cetveli1 toplamı 
(A/2) Cetveli toplamı 
(A/ l ) Cetveli toplamı 
(A/2) Cetveli toplamı 

Genel toplam 

6 695 053 

52 095 960 
604 566 234 
14 584 728 
6 695 053 

677 941 977 

99 

85 
48 
99 

32 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 660) 
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3010 sayılı Ertesi yıla 

Kanun gereğince devrolunan İmha olunacak Tahsisat harici 
Sarfiyat venilen avans tahsisat tahsisat sarfiyat 
Lira K. Lira K. Lira K. Lira K. Lfra K. 

48 000 2 638 18 
10 000 

980 65 8 125 47 

660 000 

2 357 683 56 

73 252 29 
251 828 40 

2 889 410 42 
25 000 
12 245 52 

8 059 70 145 700 59 
64 606 27 44 522 94 

214 646 62 6 480 407 37 

091 227 93 7 004 732 07 
921 991 94 43 267 106 25 1 229 174 94 161 076 40 13 113 74 
584 728 48 
214 646 62 6 480 407 37 

812 594 97 43 267 106 25 7 709 581 37 101 165 808 47 13 113 74 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 660) 
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1963 Yılı Ticaret Bakanlığı (A) Cetveli 

Fasıl 

101 
201 
202 
206 

207 

209 

210 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 

309 
310 

403 
408 

418 
420 

421 

422 
451 
452 

453 

458 

Tahsisatın çeşidi 

(A/ l ) 
Bakan lödeneği 
Maaşlar 
Üıctfetler 
4178 ve 4598 isayıllı Kanunlar igeregiin.ee 
yapılacak aam Ve yarldımlar. 79 001 
Yaibaracı İdil bilenlere 3656 sayılı Kanru-
oııun 5 n<ci raıalddesd ıgetneğinıöe 'ödenecek 
para [mükâfatı. . 6 000 
5434 sayılı Kanunun 14 ıncü ımıadjdesdniin 
(D) fıkrasiyle 34,38 ve 39 ncu ımaddeleıri 
ıgeneğinıce T. € . Emekli Bandığına yapı
lacak 'ödemeler. 
Temlsil 'öden'eği 
'Merkez daireleri ıbüro ıgıiderleri 
İller Ibiürio ıgiderılerd 
Basılı kâğıt ve defterler 
Pıolsta, teligraf ve telefon lücıret ve .giderleri 
Kira Ibedeli 
Giyecekler 
Yolluklar 
4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek te
davi 'gider ve yollukları 
Taişııt (giderleri 
Yıalbanıcı nıemleketlerideki 'teşkilâtın Ibü
ro ıgideırleri 
Temsil giderleri 
6224 ve 6973 sayılı kanunların 8 nci mad
deleri (gereğince yabancı Isermıayeyi teş
vik Iklomitesıine lyapılacak ücretler. 
Lâboratuvar /giderleri 
İhracatın nıuır;alkaihesiınie ıdair tüzükler 
igereğincie yapılacak islonıdaj .giderleri. !10 000 
Su mahsullerine ait i lmî. laraışjtımıalar 
ıgiderlesri 
'Pamuk işleri standardizasyonu giderleri 
Yayım ^giderleri 
4489 sayılı Kanuna 'görle fetaj için lya-
ıbancı mmelelktlere (giderileceklerin yol-
luik ve 'giderleri. 5 000 
Milletlerarası münasebetlerin (gerektir-
•diği ıgiderler. 470 400 
lıştirak ıedecek diK-ş sergiler 2 700 850 

Tahsisat 
Lira 

Cetveli 
12 000 

11 822 352 
3 420 680 

ıSanfiiya'b 
Lira 

12 000 
10 625 334 
2 701 439 

K. 

98 
60 

İmha 
ollunıaeaık 
tahlsAsıalt 

Lira K. 

• — 

1 197 017 02 
719 240 40 

69 745 

4 000 

2 956 

2 000 

9 256 

2 000 

603 525 
4 200 

169 000 
98 500 
30 000 
180 100 
302 500 
15 000 

821 700 

75 330 
18 000 

1 767 040 
25 000 

50 400 
20 000 

538 162 
4 200 

146 386 
84 813 
27 517 
161 527 
293 389 
13 322 
681 933 

43 555 
17 192 

981 340 
9 322 

42 061 
19 241 

48 

52 
05 
37 
11 
75 
08 
82 

77 
06 

77 
90 

20 
37 

65 362 
• — • 

12 613 
13 686 
2 482 
18 572 
9 .110 
1 677 

139 766 

31 774 
807 

785 699 
15 677 

8 338 
758 

52 

48 
95 
63 
89 
25 
92 
18 

23 
94 

23 
10 

80 
63 

7 044 

400 000 
496 000 
70 000 

400 000 
384 236 
60 417 

86 
93 

— 
161 763 14 

9 582 07 

000 

415 065 70 
880 412 02 

55 334 
1 820 437 

30 
98 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 660) 
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Fasıl Tahsisatın çeşidi 
Tahsisat 

Lira 

476 Khırıs 'giderleri 
501 Gıagıen yıl Ibançları 
502 Etsfci yıllar Iborcları 
'653 Ticaret Bakanlığı Meırmır (ve hiızımıeıtlile>ri 

tyandımılaşımıa Dermeğine '(Memur ve ımıüıs-
ttaihdeaıılıeıriın. öğle lyemekleorıe yardım
da lkullamılm.aık tülzere). 

5 000 
124 330 
12 001 

42 000 

(A/ l ) Cetveli Toplamı 23 845 909 
— ı ' : 

(A/2) Cetveli 
701 Bima ;omaırımı 5 000 
703 Mıalkina ve teçhizat oaıarımı 10 000 
781 Maikina ve teçhizat satmalıma ve lonairımı 45 000 

(A/2) Cetveli Toplamı 

tGMÂL 
(A/ l ) Cetveli Toplamı 

(A/2) Cetveli Toplamı 

60 000 

23 845 909 
60 000 

İmha 
dhuraaoaık 

Sarfiyat 'tahsisat 
Lira K. Lira K. 

3 651 95 1 348 05 
120 403 10 3 926 90 

11' 980 81 20 19 

42 000 

18 749 610 20 5 096 298 80 

4 518 41 481 59 
1 530 8 490 

39 7116 06 5 283 94 

45 744 47 14 255 53 

18 749 610 20 5 096 298 80 
45 744 47 14 255 53 

Genel Toplam 23 905 909 18 795 354 67 5 110 554 33 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 660) 



1963 yılı Sağlık ve Sosyal Yard 

Tahsisat 
Fasıl Tahsisatın çeşidi Lira K. 

(A/ l ) cetveli 
101 Bakan ödeneği 12 000 
201 Maaşlar 144 445 983 
202 Ücretler 87 909 800 
204 Yabancı uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı 

personelin ücretleri 1 716 720 
206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak 

zam ve yardımlar. 2 936 000 
207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci mad

desi gereğince ödenecek para mükâfatı 9 000 
209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesi (D) fıkrasiyle 

34, 38 ve 39 ncu maddeleri gereğince T. C. Emek
li Sandığına yapılacak ödemeler 

210 Temsil ödeneği 
217 Ek görev tazminatı 
219 229 sayılı Kanun gereğince verilecek tazminat 
220 224 sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi 

hakkındaki Kanuna istinaden istihdam edilen mu
kaveleli personel ücretleri 

301 Merkez daireleri büro giderleri 
302 Vilâyetler büro giderleri 
303 'Basılı kâğıt ve defterler 
304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri 
305 Kira bedeli 
306 Giyecekler 
307 Yolluklar 
308 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi gi

derleri ve yollukları 253 000 

15 

1 
1 

8 

191 000 
4 200 

125 900 
026 000 

000 000 
271 000 
523 500 
60 000 
870 000 
661 315 
27 450 

10 374 655 

Bakanlığı (A) cetveli 
3010 sayılı 

Kanun gere
ğince verilen 

Sarfiyat avans 
Litfa K. Lira K. 

11 866,66 
140 175/88218 
77 593 678,41 

562 960,17 

2 780 546,79 

1-500 

13 901 773,78 
3 850 

749 423,54 
788 256,24 

1 223 079,32 
243 318,15 
424 995,73 
59 799,10 
798 362,51 
598 015,16 
26 871 

9 762 305,49 

213 990,64 



309 Taşıt giderleri 4 
403 Temsil giderleri 15 000 
405 1262 sayılı Kanunun 10 ncu maddesi tatbik gider

leri 
408 Huzur ücretleri 
415 Sağlık müzeleri genel giderleri 
416 Okullar, kurumlar genel giderleri 
421 Cüzamla savaş genel giderleri 
422 Bulaşıcı ve salgın hastalıklarla savaş genel giderleri 
423 Trahomla savaş genel giderleri 
424 Zührevî hastalıklarla savaş genel giderleri 
425 Sıtma ile savaş genel giderleri 
426 Veremle savaş genel giderleri 
427 Hastanaler, sağlık ve sosyal yardım kurumları ge

nel giderleri 
428 Hıfzıssıhha müesseseleri genel giderleri 
429 Sosyal hizmetler enstitüsü, akademisi okulu ve mer

kezi genel giderleri 
430 Sağlık ocakları genel giderleri 
432 1593 sayılı Kanun gereğince çok çocuklu analara 

verilecek mükâfat 1 
450 Üniversite ve yüksek okullarda okutulacak öğren

cilere verilecek burslar 3 660 000 
451 Yayın giderleri 270 000 
452 Staj giderleri 70 700 
453 Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği giderler 6 170 965 
457 Kongre ve konferanslar 85 001 
476 Kurs giderleri 497 000 
501 Geçen yıl borçları 1 932 523 
502 Eski yular borçları 1 174 189 
601 Redaptasyon müesseseleri tesis ve işletme giderleri 600 000 
603 Özel kurum ve demeklere 30 000 
604 Kan Bankası mütedavil sermayesine yardım 200 000 
606 Cüzam Savaş ve Araştırma Derneğine yardım 800 000 
614 Korunmaya muhtaç çocuklar hakkındaki 6872 sa

yılı Kanun gereğince birliklere yapılacak yardımlar 9 107 700 

9 

2 
1 

6 
9 

132 
o o 

10 000 
37 750 
50 000 
383 000 
378 750 
999 101 
248 636 
436 527 
330 000 
984 445 

936 747 
097 311 

410 000 
900 000 

4 380 331,69 
14 841,70 

o o 
21 
48 

456,17 
400 
620,64 

974 954,83 
287 785,76 
694 225,94 
122 030,74 
417 012,51 
136 
862 

002,92 
541,06 

129 686 466,61 
2 234 367,57 

342 986,39 
761 324,51 

507 
244 

580 
591,81 

41 862,16 
098 
55 
307 
486 
116 
540 
19 
45 
800 

864,77 
335,60 
898,40 
914,05 
601,40 
000 
460 
000 
000 

9 084 798 



Fasıl 

616 

653 

Tahsisatın çeşidi 

Amerikan ÇARE Teşkilâtı tarafından yapılan ilâ
ve ve gıda yardımı dolayısiyle Türkiye'de yapa
cakları idari ve her türlü giderler karşılığı olarak 
Merkez Bankasındaki CARE'nin fon hesabına yar
dım 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Memur ve Müs
tahdemlerinin Yardımlaşma Derneğine (Memur ve 
müstahdemlerin öğle yemeklerine yardımda kulla
nılmak üzere.) 

Tahsisat 
Lira K. 

Sarfiyat 
l i r a K. 

3010 sayılı 
Kanun gere
ğince verilen 

avans 
Lira K. 

350 000 

75 000 

350 000 

75 000 

(A/ l ) cetveli toplamı 473 261 992 

(A/2) cetveli 
701 Bina onarımı 5 495 184 
705 Arazi ve bina satmalımı 3 386 000 
716 Hastane, hemşire okulları ve sağlık merkezi yap

tırmak üzere teşekkül etmiş müteşebbis derneklere 
yardım 6 000 000 

781 Makina ve teçhizat alım ve onarımı 23 121 504 
939 Geçen ve eski yıllar mahsubatı 511 141,11 

4 698 894,33 
3 117 910,12 

5 934 909 
15 397 622,86 

511 141,11 

özel : (A / l ) cetveli 
911 Ankara Numune Hastanesinde çalışan tıp fakültesi 

asistan ve personelinin iaşe masrafları 
917 Ankara Doğum ve Çocuk Bakım Evinin her türlü 

masrafları karşılığı 
920 Nevşehir Devlet Hastanesi masrafları karşılığı 

85,82 

4,70 
1 195, 

437 682 730,10 2 595 950 
İ ' 

1 232 374,11 

(A/2) cetveli toplamı 38 513 829,11 '29 660 477,42 1 232 374,11 



923 

924 

927 
928 
929 
932 

934 

935 
936 
937 

942 

943 
944 

Ege Üniversitesinin İzmir Devlet Hastanesinde va
zifeli personelinin her türlü giderleri 
Ege Üniversitesinin İzmir Göğüs* Hastalıkları Has
tanesinde çalışan asistan ve personelinin her türlü 
giderleri 
Ege Üniversitesinin her türlü giderleri 
Karaisali Sağlık Merkezi umumi masrafları 
Kozan Sağlık Merkezi umumi masrafları 
Ankara Ahmet Andiçen Kanser Hastanesinde açı
lan yatak masrafları 

211 963,40 

620 111,81 
194 845,58 

620,80 
90,43 

102 889,89 

462 380,69 
141 661,35 

620,80 
90,43 

6 800 

Özel : (A / l ) cetveli toplamı 1 035 717,54 

Özel (A/2) cetveli 
ÜNİCEF ve Dünya Sağlık Teşkilâtından temin 
olunan krediler karşılığı 
İstanbul Büyükada Sağlık Merkezi inşaatı karşılığı 
Trahomla savaş mücadele giderleri 
Balıkesir Devlet Hastanesi kat ilâvesi için bu has
tane döner sermayesine 
Sağlık hizmetlerini sosyalleştirilmesi hakkındaki 
224 sayılı Kanunun icabettirdiği fon karşılığı 
Florance Naytingale Hemşirelik Okuluna yardım 
Ankara Verem Savaş Derneğince Verem Eğitim 
Merkezine teberru olunan demirbaş karşılığı 

40 699 388,48 
11 449,02 

112,50 

85 150 

İCMAL 
(A/ l ) cetveli toplamı 473 261 992 
(A/2) cetveü toplamı 38 513 829,11 

Özel : (A/ l ) cetveli toplamı 1 035 717,54 
Özel : (A/2) cetveli toplamı 49 334 991,44 

707 643,16 

10 749,16 
112,36 

6 400 787,41 
2 000 000 

138 104,03 

6 189 299,96 
2 000 000 

138 104,03 

Özel (A/2) cetveli toplamı 49 334 991,44 8 338 265,51 

437 682 730,10 
29 660 477,42 

707 643,16 
8 338 265,51 

2 595 950 
1 232 374,11 

— 

Genel toplam 562 146 530,09 476 389 116,19 3 828 324,11 



— 96 — 
1963 Yılı Gümrük ve Tekel Bakanlığı (A) cetveli 

Fasıl Tahsisatın çeşidi 
Tahsisat 

Lira 

12 000 
28 509 399 
2 734 310 

96 360 

Sarfiyat 
Lira 

12 000 
25 514 272 
2 218 874 

90 764 

K. 

3L 
03 
04 

laniba 
dluruaoaık 
taıhısiısalt 

Lira 

2 995 126 
515 435 
5 595 

K. 

69 
97 
96 

(A/ l ) Cetveli 

lOh Bakan ödene ğ.i 
201 ,M,aiaşlar 
202 Ücretler 
203 Merkez ıgeçici hizımjetlileır ücreti 
206 4178 fvle 4598 ıs'a'yıılı ıkaınıunlar (gereğin-

ıöe yapılacak izam ve yaırdıml-ar. 808 980 792 085 16 895 
207 'Eleneni idil (bilenlere 3656 sayılı Kanu-

,ııun 5 inci maıcLdesli (gereğince ödenecek 
para mükâfatı. 1 500 — 1 500 

209 5434 sayılı '.Kanunun 14 ıncü maıddelsıiniın 
(D) ıfukriaısiyle 34, 38 '.ve 39 inen ımaidde^ 

;leri ıgereğimoe /T. ,0. lEmekli ıSandığıma 
yapılaıeaik ödemeler. 

210 Temsil ödeneği 
212 4367, 6706, 6811, 7046, 42 sayılı Ikaınum-

lar ıgeneğince ödenecek ıer ıtâyini. 
214 6535 sayılı (Kanuna ıgiöre Verilecek taız-

imjinaıti 
218 6410 -sayılı Kanunun 3 ıncü mualddeısi 

ıgeneğince ödenecek Ikalsıa (tazminatı. 
220 1615 isayılı .(Kaınıuın (gereğince ödenecek ye-

melkliık (bedeli 
301 ıMJerikez ıdaürıeleni Ibüno (giderleri 
302 Vilâyetler büro .giderleri 
303 Basılı kâğıt ve defterler 
304 Floşta, itelıgralf <ve telefon lücnet İve 

ıgiderleıri 
305 Vilâyetler ikira ibeideli 
306 'Giyecekler 
307 Yıollulklaır 
308 4598 sayılı Kamun ıgereğiırace ödıenıeeeik te

davi (giderleri ve yollukları. 
309 Taşıt giderleri 
403 Temsil igiıderleri 
406 Haiber .alıma ıgiderleıri 
407 Muhasebei IJımumiye (Kamununum 48 aııci 

maddesini ilıgilanidiraı ıgiderler. 
410 Giyecek »ve Iteıchizalt (giderilen 
412 Gümrük ıvte (kapılarında »ve ideniz ımıotör-

leninıde ıvajzifıe (görenlere 'yapılacak lilk 
yandım için ıtılbbî ecza ve malzemeler. 

414 Tasıma .giderleri 

2 032 371 
4 200 

3 198 660 

10 000 

76 405 

9-960 
180 000 
580 000 
300 000 

424 950 
135 000 
212 488 

1 225 48Ö 

215 365 
571 010 
7 500 
25 000 

1 793 523 
4 200 

2 893 404 

— 

68 650 

4 248 
162 918 
491 190 
29.H 730 

346 047 
115 776 
148 450 

1 062 .876 

140 908 
537 «67 
7 500 

— 

22 063 788 64 22 063 788 
732 651 

7 000 
50 000 

620 795 

5 595 
41 283 

05 

81 

36 

80 
56 
01 
31 

09 
25 
82 
•65 

09 
62 

64 
48 

53 
35 

238 847 
— 

305 255 

10 000 

7 754 

5 711 
17 081 
88 809 
8 269 

78 902 
19 223 
64 037 
162 612 

74 456 
33 142 

— 
25 000 

111 855 

L 404 
8 716 

95 

19 

64 

20 
44 
99 
69 

91 
75 
18 
35 

91 
38 

52 

47 
65 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 660) 



97 — 

Fasıl Tahsisatın çeşidi 

417 Kaçakçılarla çarpışma aıetieeısinde «öleın 
ımıuhafaza ımjemurları ive ideniz müstah
demlerinin teçhiz, tekfin ve Ikâbiir yap
ıma giderleri. 

418 Gümrük (hizmetleri (giderileni 
423 Bara 'gönderme ıgiderleri 
450 Üniversite ve yüksek 0'kuliarda, oikutulan 

öğrencilere veırilecelk ıbıursilıar. 
451. Yayın .giderleri 
452 ıStaj giderleri 
453 Milletlerarası 'kongre ve (konferanslara 

iştirak edeceklerin yolluk ive /giderleri. 
476 Kurs ^giderleri 
478 Tarife Kanununun izaıhnamıesi ve eşya 

fihristinin hazırlanmasında 'bilirkişi ısı/f a-
tiyle <ç alıştı rılaeaıklara verilecek ücıreît-
ieırle metinlerin (teksir ve basıtıırılıması 
iiçiın lüzumkı (kâğıt ve sair ıgliderler 

501 Geçen yıl 'borçları 
602 E,slki yıllar (borçları 
653 Gümrük memur ve müstahdemleri yar

dımlaşma Dönmeğine (Memur ve ımüis-
taLhıdeımlerin (öğle yemelklerine yardımda 
ikullanılımıaık üzere.) 

(A/2) Cetveli 
701 Bina onarımı 
703 Maildıma ve teçhiısat 'onarımı 
781 Yeni ımıalkina ve (teçhizat satınıalıımı 

(A/2) Cetveli Toplamı 

İOMAL 
(A/l) Cetveli Toplamı 
(A/2) Cetvel Toplamı 

— 
Tahsisat 
Lira • 

Sarfiyat 
Lira K. 

İmha 
olunacak 
tahsisat 
Lira K 

2 000 
76 826 
175 000 

228 750 
60 000 
8 001 

200 000 
188 360 

— 
43 552 
91 730 

106 175 
57 740 
6 999 

194 950 
110 171 

57 
14 

70 

72 
50 

2.000 
33 273 
8;3 269 

122 575 
-2 259 
1 002 

5 049 
78 188 

43 
86 

30 

28 
50 

30 000 
236 213 
62 473 

42 435 

28 737 ,38 1 262 62 
205 463 08 30 749 92 
45 456 93 17 016 07 

42 435 

65 534 444 

250 000 
5 000 

596 000 

851 000 

64 

— 

60 362 162 

186 033 
2 445 

553 179 

741 658 

82 

45 
26 
78 

49 

9 172 281 

63 966 
2 554 
42 820 

109 341 

82 

55 
74 
22 

51 

65 534 444 64 60 362 162 82 5 172 281 82 
851 000 741 658 49 109 341 51 

Genel Toplam 66 385 444 64 61 103 821 31 5 281 623 33 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 660) 



1963 yılı Tarım Bakanlığı (A) cetveli 

Fasıl Tahsisatın çeşidi 

M
ille 3t M

eclis 

101 
201 
202 
203 
204 

206 

207 

( A / l ) cetveli 
Bakan ödeneği 
Maaşlar 
Ücretler 
Geçici hizmetliler ücreti 
Yabancı uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin üc
retleri 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardım
lar 
Yabancı dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğin
ce ödenecek para mükâfatı 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 
^ 39 ncu maddeleri geereğinee T. C. Emekli Sandığına yapılacak 
î*2 ödemeler 
İ? 210 Temsil ödeneği 

217 Kanunları gereğince verilecek ücret ve tazminatlar 
218 Kasa tazminatı 

§ 301 Merkez daireleri büro giderleri 
302 İller büro giderleri 
303 Basılı kâğıt ve defterler 
304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri 
305 Kira bedeli 
306 Giyecekler 
:307 Yolluklar 
308 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi gider ve yollukları 
309 Taşıt giderleri 
403 Temsil giderleri 
416 Okullar giderleri 
417 Zirai mücadele 

vj 

o 

Tahsisat 
lira K. 

12 000 
69 907 321 
35 833 920 

288 440 

110 000 

" 1 275 000 

3 000 

6 862 014 
4 200 

689 500 
20 000 
192 000 

1 289 000 
60 000 

1 170 800 
2 838 240 

37 000 
13 613 640 

280 500 
10 896 750 

5 000 
6 977 000 

26 666 500 

Sarfiyat 
Lira K. 

11 999,67 
61 378 557,88 
30 762 495,71 

116 364,42 

9 '464,39 

1 242 490,62 

— 

5 960 173,66 
4 200 

438 532,37 
9 406,62 

152 307,02 
1 050 578,03 

59 762,87 
873 933,02 

2 624 250,49 
36 840,26 

10 356 901,72 
239 369,08 

10 473 359,08 
4 991,45 

6 771 325,98 
22 916 771,13 



418 Tarla ziraati araştırma, deneme, üretme, yayım, bitki ve hayvan 
besleme işleri giderleri 

419 Bahçe ziraati işleri bağcılık, meyvacılık, sebzecilik, süs nebatları, 
zeytin, fındık, çay bitkileri araştırma, deneme ve yayım giderleri 

420 İpek böcekçilik, tavukçuluk, arıcılık, araştırma, deneme, yetiştir
me ve yayım giderleri 

421 Ziraat teknolojisi araştırma, deneme ve yayım giderleri 
422 Pamuk işleri giderleri 
423 Ziraat alet ve makinaları araştırma, deneme, imal, yayım ve to

hum temizleme evleri giderleri 
424 Veteriner mücadele, tahaffuz evleri hastaneler, bakteriyoloji 

ve serum kurumlan ve lâboratuvarlar kurma ve idare işleri gi
derleri 

425 Veteriner zootekni ıslah ve üretme işleri 
426 Merinos işleri giderleri 
427 6893 sayılı Kanun gereğince verilecek prim ve para mükâfatı 
428 Toprak, su hizmetleri giderleri 
429 Kimyevî madde ceza ve ilâçlar 
450 Üniversite ve yüksek okullarda okutulan öğrencilere verilecek 

burslar 
451 Yayın giderleri 
452 Staj giderleri 
453 Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği giderler 
457 tç kongreler ve teknik toplantılar giderleri 
458 Fuar, sergi ve teşvik giderleri 
476 Kurs giderleri 
501 Oeçen yıl borçları 
502 Eski yıllar borçları 
601 904 sayılı Islahı Hahvanat Kanununun 11 ve 12 nci maddeleri ge

reğince özel idarelere yapılacak yardımlar 
653 Ziraat Memur ve Müstahdemleri Yardım Sandığına (Memur ve 

müstahdemlerin öğle yemeklerinde kullanılmak üzere.) 
654 FAO ile müştereken kurulacak milletlerarası bitki, araştırma 

entradüksiyon merkezine yardım •; <.-, .'; 

14 788 876 13 698 627,50 

11 543 429 

1 300 000 
275 000 
700 000 

3 521 890 

10 644 000 
6 415 000 
2 060 000 
361 000 

20 516 001 
22 198 730 

4 315 850 
391 001 

1 285 000 
1 567 070 
243 400 
522 000 

4 957 500 
1 304 000 
246 500 

10 066 531,96 

1 281 947,02 
263 484,82 
627 453,87 

3 039 608,94 

9 040 687,13 
5 765 526,20 
1 971 576,57 
351 450,50 

19 843 132,39 
21 120 030,91 

4 023 505,51 
336 433,11 

1 021 496,03 
1 320 849,59 

84 276,13 
447 842,30 

3 554 397,81 
1 238 499,55 
213 831,61 

250 000 240 000 

100 000 99 994,75 

913 040 261 900 



Fasıl Tahsisatın çeşidi 

667 6964 sayılı Kanun gereğince ziraat odaları birliklerinin kuruluş 
giderlerine yardım ' x 

(A/ l ) cetveli toplamı 

(A/2) cetveli 
701 Bina onanını 
703 Makina ve teçhizat onarmıı 
705 Kamulaştırma ve her nevi gayrimenkul satmalmalar 
714 Mütedavil sermayeli teşekküllere 
715 İktisadi Devlet Teşekküllerine 
716 Teknik ziraat ve teknik bahçivanlık okullarından mezun olacak

lara 4486 sayılı Kanun gereğince verilecek vasıta ve malzemeler 
731 Etüt ve proje 
771 Toprak - Su işleri ve kurumları 
781 Makina ve teçhizat alımları ve esaslı onarmalar 

(A/2) cetveli topalmı 

Özel : (A/ l ) cetveli 
942 Yolluklar 
943 Taşıt giderleri ' 
947 Veteriner savaş işleri umumi masrafları 
948 Suni tohumlama umumi masrafları 
949 Kimyevî madde ecza ve ilâçlar 
953 İç kongreler ve teknik toplantılar umumi masrafları 
955 Tarım sergi ve meşherleri ve müsabakaları ve teşvik ikramiyeleri 
956 Fuar, sergi ve teşvik giderleri 
959 Teknik enformasyon umumi masrafları 
976 Toprak - Su çiftçi eğitim kampları 

Tahsisat 
Lira K. 

2 000 000 

291 451 112 

2 356 000 
4 012 000 

10 547 690 
9 100 000 

29 749 295 

174 000 
8 412 000 
61 137 200 
22 897 400 

148 385 585 

95 917,44 
5 943,78 

—,56 
— 29 
1 000 

35 017,02 
5 456,42 
5 517,82 
221,72 

6 199 527,42 

Sarfiyat 
Lira K. 

1 830 379,47 

257 237 539,14 

2 005 221,62 
3 708 422,44 
10 016 598,40 
8 600 000 
29 611 442,03 

39 087,52 
8 061 620,52 
46 487 404,03 
15 044 093,95 

123 573 890,51 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

4 347 506,83 



5^ 

m 
w 
p 

977 Toprak - Su işleri yatılı ve yatısız zirai kurslar 
978 Toprak - Su işleri muvakkat vazife yolluğu 
979 Teknik enformasyon genel giderleri 
980 Ziraat işleri muvakkat vazife yolluğu 
981 Ziraat işleri ve kurumları 
982 Ormancılık eğitim kampı ve Kr. için 

özel : (A/2) cetveli 
970 Yapı onarımı ve küçük yapılar 

750 230,92 
328 096,54 
395 000 
110 557,31 

274,50 
000 000 5 000 000 

1,12 

Özel : (A/2) cetveli toplamı 

İCMAL 
(A/ l ) cetveli toplamı 
(A/2) cetveli toplamı 

Özel : (A/ l ) cetveli toplamı 
Özel : (A/2) cetveli toplamı 

1,12 

291 451 112 
148 385 585 
12 932 761,74 

1,12 

257 237 539,14 
123 573 890,51 

9 347 506,83 

Özel : (A/l) cetveli toplamı 12 932 761,74 9 347 506,83 

Genel toplam 452 769 459,86 390 158 936,48 

O 
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İ96S yılı Devlet Meteoroloji İşleri Genel Md. (A) Cetveli 

Fasıl 

201 
202 
203 
204 

206 

207 

209 

301 
302 
303 
304 

305 
306 
307 
308 

309 
403 
416 
417 
450 

451 
452 
453 

476 
501 
Ö02 

Tahsisatın çeşidi 

(A/l) Cetveli 
'Maaşlar 
Ücretler 
Merkez geçici (hizmetliler ücreti 
Yabancı uzman ve lıizmelilerle bunlara 
yardımcı personelin ücreleri. 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince 
yapılacak zam ve yardımlar. 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kamu
mun 5 nci maddesi gereğince ödenecek 
para mükâfaı. 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesi
nin (D) fıkrasiyle, 34, 38 ve 39 ncu 
ımıaıddeleri 'gereğince T. C. 'Emekli 
Sandığına yapılacak ödemeler. 
Merkez daireleri büro giderleri 
İller büro giderleri 
Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret ve gider
leri 
Kira bedeli 
Giyecekler 
Yolluklar 
4598 sayılı Kamun gereğince ödenecek 
tedavi giderleri ve yollukları 
Taşıt giderleri 
Temsil giderleri 
Okullar giderleri 
İşletme genel giderleri 
Teknik üniversite ve yüksek okullarda 
okutulacak öğrencilere verilecek burs
lar. 
Yayın giderleri 
Staj giderleri 
Milletlerarası münasebetlerin gerektir
diği giderler 
Memur ve hizmetlilerin kurs giderleri 
'Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 

Tahsisat 
Lira 

3 685 902 
9 989 730 

115 200 

13 395 

114 900 

1 

888 915 
200 000 
265 500 
25 000 

404 000 
142 001 

38 070 
304 000 

22 500 
395 000 

5 000 
175 000 

1 675 000 

90 000 
45 000 
71 470 

200 001 
120 000 

20 000 
3 050 

Sarfiyat! 
Lira 

3 294 321 
8 221 722 

70 672 

— 

97 395 

676 504 
179 943 
240 140 
24 998 

274 206 
101 382 

33 288 
175 ûö(5 

19 514 
307 206 

2 147 
167 702 

1 ı622 575 

54 444 
39 084 
20 253 

181 925 
115 487 
19 410 

1 349 

K. 

50 
19 
42 

17 
01 
83 

83 
30 
10 
48 

45 
25 
40 
89 
51 

40 
97 
85 

87 

18 
47 

İmlha 
loüuınjaoaik 
Ibalhtsisalt 

Lira 

391 580 
1 768 007 

44 527 

13 395 

17 505 

1 

212 410 
20 056 
25 359 

2 

129 793 
40 618 

4 781 
128 934 

2 985 
87 793 

2 852 
7 297 

52 424 

35 555 
5 915 

51 216 

18 075 
4 513 

589 
1 700 

K. 

50 
81 
58 

83 
99 
17 

17 
70 
90 
52 

55 
75 
60 
11 
49 

60 
03 
15 

13 

82 
53 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 660) 



— 103 — 

Fasıl Tahsisatın çeşidi 
Tahsisat 

Lira 
Sarfiyat 

Lira K. 

imha 
olumacak 
tahsisat 

Lira 

653 Meteoroloji Memur ve hizmetlileri Yar
dım Sandığına (Memur ve hizmetlilerin 

t öğle yomük'lerine yardımda 'kullanılmak 
üzere.) * 50 025 

(A/l) Cetveli Toplamı 19 058 660 

(A/2) Cetveli 
701 Yapı ve onarımı ve küçük yapılar 
703 Mevcut makina ve teçhizat onarımı 
705 Kamulaştırma ve her nevi gayrimen

kul satmalımı 
781 Alet, makina ve teçhizat satmalınması 
783 Motorsuz taşıtlar satmalınması 

(A/2) Cetveli Toplamı 

İCMAL 
(A/l) Cetveli Toplamı 
(A/2) Cetveli Toplamı 

230 000 
1 500 

800 000 
1 422 500 

25 000 

2 479 000 

19 058 660 
2 479 000 

50 025 

15 990 767 07 3 067 892 

214 575 02 15 424 
1 200 300 

789 ,396 09 
910 112 19 
24 940 

1 940 223 30 

10 603 
512 387 

60 

538 776 

15 ı990 767 07 3 067 892 
1 940 228 30 538 776 

Genel Toplam 21 537 660 17 930 990 37 3 606 669 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 660) 



uı 
uı 

o 

Fasıl Tahsisatın çeşidi 

1963 yılı Ulaştırma Bakanlığı (A) cetveli 

Tahsisat 
Lira K. 

(A/ l ) cetveli 
101 Bakan ödeneği 
201 Maaşlar 
202 Ücretler 
203 Geçici hizmetliler ücreti 
206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yar-

^ dımlar 
207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince 

ödenecek para mükâfatı 
— 209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 
'— 39 ncu maddeleri gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak 

ödemeler 
210 Temsil ödeneği 
217 Ek görev tazminatı 
301 Merkez daireleri büro giderleri 
302 Vilâyetler büro giderleri 
303 Basılı kâğıt ve defterler 
304 Posta, telgraf ve telefon ve giderleri 
305 Kira bedeli 
306 Giyecekler 
307 Yolluklar 
308 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi giderleri ve yolluk

ları 
309 Taşıt giderleri 
403 Temsil giderleri 
408 Yüksek istişare kuruluna üye olarak iştirak edeceklerin huzur 

haklariyle yollukları 
416 Yüksek Denizcilik Okulu genel giderleri 
417 Liman idareleri giderleri 

12 000 
4 438 192 
1 988 264 

2 

73 500 

404 749 
4 
4 
92 
81 
30 
92 
112 
99 
196 

29 
16 
4 

27 
845 
35 

200 
355 
526 
500 
000 
000 
952 
250 
755 

420 
500 
500 

330 
000 
500 

Sarfiyat 
Lira K. 

12 000 
3 872 035,36 
1 532 889,94 

58 870 

320 658,52 
4 200 
4 389,60 

91 927,06 
73 135,67 
28 910,75 
79 872,52 
103 475,81 
60 612,65 
130 850,86 

16 985,95 
13 814,64 
4 165,85 

840 664,48 
25 390;58 



451 Yayın giderleri , 
452 4489 sayılı Kanuna göre staj için ecnebi memleketlere gönderile

ceklerin yolluklariyle başka her çeşit giderleri 
453 Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği giderler 
476 Hava trafik kontrol kursu genel giderleri 
501 Geçen yıl borçları 
502 Eski yıllar borçları 
653 Bakanlık memur ve müstahdemlerinin öğle yemeklerine yardım 

olmak üzere Yardım sandığına 

(A/ l ) cetveli toplamı 

(A/2) cetveli 
701 Bina onarımı 
703 Makina ve teçhizat onarımı 
705 İstimlâk ve satmalma giderleri 
781 Makina ve teçhizat satmalımı ve esaslı onarımlar 

(A/2) cetveli toplamı 

10MAL 
(A/l) cetveli toplamı 
(A/2) cetveli toplamı 

Genel toplam 

20 000 

3 001 
182 892 

1 
11 522 
3 001 

20 000 

8 828 913 

66 081 
88 000 

1 
490 000 

644 082 

8 828 913 
644 082 

10 776,57 

2 300 
180 600,77 

10 148,28 
371,90 

11 664,80 

7 490 712,76 

57 050,31 
79 612,17 

481 234 

617 896,48 

7 490 712,76 
617 896,48 

9 472 995 8 108 609,24 
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1963 yılı Çalışma Bakanlığı (A) Cetveli 

Fasıl Tahsisatın çeşidi 

(A/ l ) Cetveli 
101 Bakan ödeneği 
201 Maaşlar 
202 Ücretler 
206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince 

yapılacak zam ve yardımlar 
207 Yabancı dil bilenlere 3656 sayılı Kanu

nun 5 nci maddesi gereğince ödenecek 
para mükâfatı. 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesi
nin (D) fıkrası ile 34, 38 ve 39 ncu mad
deleri gereğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 

210 Temsil ödeneği 
301 Merkez daireleri, büro giderleri 
302 İller büro giderleri 
303 Basılı kâğıt ve defterler 
304 Posta, telgraf ve telefon ücr 

derleri 
305 Kira bedeli 
306 Giyecekler 
307 Yolluklar 
308 4598 sayılı Kanun gereğince 

tedavi gider ve yollukları. 
309 Taşıt giderleri 
403 Temsil giderleri 
408 Komisyonlar huzur ücretleri 
416 Çalışma Enstitüsü giderleri 
420 5521 sayılı Kanunun 14 ncü maddesi ge

reğince iş mahkemelerine katılacak işve
ren ve işçi temsilcilerine verilecek öde
nekler. 

451 Yayın giderleri 
452 iStaj giderleri 
453 Milletlerarası münasebetlerin gerektir

diği giderler 
501 Geçen yıl borçları 
502 Eski yıllar borçları 
601 4837 sayılı Kanunun 13 aıcü maddesinin 

(A) fıkrası gereğince îş ve İşçi Bulma 
Kurumuna yardım. 

653 Merkez memur ve müstahdemlerine öğ
le yemeklerine yardım. 

veli 

Tahsisat 
Lira 

12 000 
4 513 837 
1 133 085 

72 230 

Sarfiyatı 
Lira K. 

12 000 
4 367 294 17 
1 039 480 02 

69 364 50 

. îmha 
lotlunacaik 
ıtahısjısıait 

Lira 

146 542 
93 604 

2 865 

K. 

83 
98 

50 

it ve gi-

ödenecek 

367 377 
4 200 
54 900 
214 750 
25 000 

169 500 
355 350 
10 000 
988 551 

36 975 
73 600 
6 000 

115 223 
226 000 

334 080 
4 200 
36 066 
130 529 
24 244 

163 783 
342 587 

7 537 
754 510 

32 655 
64 342 
6 000 

72 796 
202 112 

26 

78 
.10 
50 

ıG8 
42 

,24 

36 
13 

68 
96 

33 296 
— 

18 833 
84 220 

755 

5 716 
12 762 
2 463 

234 040 

4 319 
9 257 

— 
42 426 
23 887 

74 

22 
90 
50 

32 
58 

76 

64 
87 

32 
04 

(A / l ) Cetveli Toplamı 

32 921 
30 000 
150 000 

994 517 
17 599 
3 260 

L 

* 
1 500 000 

15 500 

11 122 376 

28 319 
20 088 
139 151 

989 622 
16 125 
2 698 

1 395 000 

14 207 

10 268 799 

70 
40 
•60 

80 
77 
75 

25 

07 

4 601 
9 911 
10 848 

4 894 
1 473 
561 

105 000 

1 292 

853 576 

30 
60 
40 

20 
23 
25 

75 

93 
Millet Meclisi (S. Sayısı : 660) 
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1963 Yılı Sanayi Bakanlığı (A) Cetveli 

Fasıl 

1011 
201 
202 
206 

207 

209 

210 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 

309 
403 
418 
419 

420 
450 
451 
452 
453 

501 
502 
602 
653 

Tahsisatın çeşidi 
Tahsisat 

Lira 

( A / l ) Cetveli 
{Bakan (ödeneği 
Maaşlar 
Ücretler 
4178 ve 4598 ısayılı kannınlar (gereğin
ce yapılacak izam ve (yardımlar. 
Yaibancı idil (bilenlere ı3656 ısayılı Ka-
ınaHiun 5 ;nei madesi (gereğince »ödenek 
para ımıükâfatı. 
5434 sayılı Kanunun 14 noü lînaddesinin 
'(D) 'fıikrasiyle 34, 38 «ve 39 nen ımadde-
'leri (gereğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler. 
Temsil ödeneği 
Merkez 'daireleri ıbürıo gidenleri 
İller îbüno giderleri 
Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon iüarelt 've giderleri 
Kira ibödeli 
G-iyeoekler 
Yolluklar 
4598 saıyılı Kamun 'gereğince (ödenecek 
-tedavi giderleri ve yollukları. 
Taşıt .giderleri 
Temsil giderleri 
Tathlil 'lâıboratuvar ıgiıderleri 
6309 sayılı Maden Kanunu gereğince ya
pılacak biluımıuan ilân ve sair '.giderleri. 
Harita ve levazım satmalına giderleri 
Burs giderleri 
Yayın (gidenleri 
Staj giderleri 
Milletlerarası aminaselbetlerin gerektir
diği ıgiderleır 
Geçen yıl borçları 
Eski yıllar Ibarçları 
Türk Standartları Enstitüsüne yardum 
Sanayi Bakanlığı imeaıısupları ımafhdut 
mesuliyetti istihlâk Kooperatifine (Me
mur ve müstahdemlerin öğle yemeklerine 
yardımda kullanılmak üzere). 

12 000 
701 198 
154 600 

82 000 

1 500 

533 000 
4 200 

325 000 
185 000 
60 000 

203 000 
775 000 
25 000 

632 468 

39 209 
28 500 

7 500 
120 000 

96 000 
50 000 
60 000 
60 000 

2 

316 000 
27 323 

7 500 
40 000 

57 000 

Sarfjya't 
Lira K. 

İmha 
lOİlunacaık 
ıtahısisait 

Lira 

12 000 -< 
4 '665 071 64 2 036 126 
1 065 139 53 489 460 

65 680 16 320 

1 500 

399 443 
4 200 

297 752 
119 821 
50 707 
164 276 
711 352 
24 000 

421 804 

31 315 
24 490 
7 450 
20 884 

82 688 
9 632 
17 431 
43 408 

245 238• 
23 920 
6 856 
40 000 

48 

37 
59 
50 
83 
45 
59 
31 

07 
ö7 
48 
79 

98 

34 

• 9i 
64 
46 

133 556 
— 

27 247 
65 178 
9 292, 
38 723 
63 647 

999 
210 663 

7 893 
4 009 

49 
99 115 

13 311 
40 368 
42 569 
16 591 

2 

70 761 
3 402 
643 
— 

57 000 

(A/l) Cetveli Toplamı 12 603 000 9 211 567 53 3 391 432 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 660) 
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Fasıl 

722 

731 
781 

Tahsisatın çeşidi 
'Tahsisat 

Lira 
Sarfiyat 

Lira K. 

İra.ha 
olunacak 
tahsisat 

Lira K. 

(A/2) Cetveli 
701 Bina onarımı 
703 Maden nizmetlerâınfde kıulianılam ımakiına., 

âlet ıve ımalzemeniıı 'onarma giderleri. 
7T5 İktisadi ıkamıı teşekküllerine 
716 Öızel teıselblbüsler 

1 000 

5 000 
49 380 000 
5 000 000 

720 Sanat inıiödeileıri .sıaltmalınmaısı vte (dağıtılması 1 000 000 
721 Siimerbaiiık Genel Müdürlüğüne anlaş

ması 'gereğince Freğli Demir ive 'Çelik 
Fabrikası T. A. Ş. ,me iştirak hissesi 
karşılığı 
Türk Demir ve Çelik Fabrikaları Ge
me! Müdürlüğüne Anlaşma 'gereğince 
iEreğli Demir ve Çelik Fabrikaları 
T. A. ,Ş. ne iştirak hissesi karşılığı. 
Flüt ve proje giderleri 
Ma'kina ve techizaıt 'satmalımı ve onarımı 

58 250 000 

58 250 000 
4 974 000 
404 000 

(A/2) Cetveli toplamı 177 264 000 

İCMAL 
(A/l.) Cetveli Toplamı 12 >G03 000 
(A/2) Cetveli toplamı 177 2G4 000 

49 380' 000 
4 982 500 
1 000 000 

58 250 000 

58 1250 000 
4 757 000 
274 750 

176 894 250 

1 000 

5 000 

500 

2L7 000 
129 250 

369 750 

9 211 567 53 3 391 432 47 
176'894 250 369 750 

G-enel Toplam 189 867 000 186105 817 53 3 761 182 47 

Millet Meclisi (ft Sayısı : 660) 



— 109 — 

1963 yılı Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü (A) Cetveli 

Fasıl 

201 
202 
203 
204 

Tahsisatın çeşidi 

(A / l ) Cetveli 

'Maaşlar 
Ücretler 
Geçici hizmetliler ücreti 
Yabancı uzman ve hizmetlilerle bunla-

'Tahsisat 
Lira 

2 150 517 54 
2 546 237 59 

— 

-

Sarfiyat 
Lira 

-

2 150 517 
2 546 237 

— 

K. 

54 
59 

İmha 
olunacak 
tahsisat 

Lira 

206 

207 

209 

301 
302 
303 
304 

305 
306 
307 
308 

309 
310 

403 
417 

450 

451 
452 

453 

476 
501 
502 

ra yardımcı personelin ücretleri. 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince 
yapılacak zam ve yardımlar. 
Yabancı dil bilenlere 3656 sayılı Kanu
nun 5 nci maddesi gereğince ödenecek 
para mükâfatı. 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesi
nin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 ncu mad
deleri gereğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler. 
[Merkez daireleri büro giderleri 
İller büro giderleri 
Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve. telefon ücret ve gi
derleri. N 

Kira bedeli 
Giyecekler 
Yolluklar 
4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek 
tedavi giderleri ve yollukları. 
Taşıt giderleri 
Basın ataşelikleri ve haberler büroları 
giderleri 
Temsil giderleri 
Eadyo istasyonları ve stüdyoları yöne
tim işletme giderleri. 
Üniversite ve yüksek okullarda okutula
cak öğrencilere verilecek burslar. 
Yayın, turizm ve propaganda giderleri 
4489 sayılı . Kanuna göre staj için ya
bancı memleketlere gönderileceklerin 
yolluk ve başka giderleri. 
Milletlerarası münasebeti erin gerektirdi
ği giderler. 
Kurs giderleri 
Gecem yıl borçları 
Eski yıllar borçları 

7 650 

1 500 

156 792 33 
46 081 93 
114 020 19 
3 645 

126 084 37 
359 850 
28 575 95 
96 474 82 

1 702 55 
45 820 63 

148 538 58 
6 036 35 

G50 

1 500 

156 792 33 
46 081 93 
114 020 19 
3 470 

126 084 37 
359 850 
22 935 95 
96 474 82 

1 702 55 
45 820 63 

148 538 58 
6 036 35 

1 890 380 67 1 890 380 67 

21 750 
1 192 477 81 

21 750 
1 192 477 81 

Millet Meclisi 

92 424 64 

75 172 66 
2 766 

(S. Sayısı : 660) 

92 424 64 

75 172 66 
2 766 

175 

640 



— 110 — 

Fasıl 

601 

63G 
653 

705 
731 
741 
772 

781 

783 

Tahsisatın çeşidi 
Tahsisat 

Lira 

Ajans ödeneği ve ajans dış muhabir
lerinin her türlü ücret ve giderleri. 
Muhtelif turizm teşekküllerine yardım 
Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdür
lüğü Memurları Yardımlaşma Derneği
me (Memur ve müstahdemlerin öğle ye
meklerine yardımda bulunmak üzere.) 

000 000 
157 500 

45 870 

Sarfiyat 
Lira 

4 000 000 
142 500 

45 870 

(A/2) Cetveli 
İstimlâk bedeli 98 975 40 
Etüt ve proje giderleri — 
Yeni yapı ve esaslı onarmalar 
Turizmi geliştirme ve kalkındırmamın 
icabettirdiği inşaat, tesisat ve her türlü 
ödemeler (hizmetlere tevzi tarzı ödeme 
şekli ve esasları Basın - Yayın ve Tu
rizm ve Maliye bakanlarınım müşterek 
teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca tas
dik edilecek programa göre yapılır.) 60 000 
Makina ve teçhizat satmalımı ve ona
rımı ' 187 804 
ıfeatmabnacak motorsuz taşıtlar 580 

21 

60 000 

187 804 
580 

K. 

(A / l ) Cetveli Toplamı 13 317 869 61 13 297 054 61 

975 40 

1 936 038 74 1 930 038 74 

21 

(A/2) Cetveli Toplamı 2 283 398 35 2 283 398 35 

İCMAL 
(A/ l ) Cetveli Toplamı 13 317 869 61 13 297 054 61 
(A/2) Cetveli Toplamı 2 283 398 35 2 283 398 35 

İmha 
loilumaoaik 
töaihısriisalt 

Lira 

CL5 000 

20 815 

20 815 

Genel Toplam 15 601 267 96 15 580 452 96 20 815 

Millet Meclisi (S. Sayışa : 660) 



1963 yık îmar ve İskân Bakanlığı (A) cetveli 

Fasıl 

101 
201 
202 
203 
204 

206 

207 

209 

210 
301 
302 
303 
304 
305 
306, 
307 
303 

309 
403 
450 

451 

Tahsisatın çeşidi 

(A / l ) cetveli 
Bakan ödeneği 
Maaşlar 
Ücretler 
Geçici hizmetliler ücreti 
Yabancı uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı 
personelin ücretleri 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak 
zam ve yardımlar 
Yabancı dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesi gereğince ödenecek para mükâfatı 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) 
fıkrası ile 34, 38 ve 39 ncu maddeleri gereğince T. 
C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler 
Temsil ödeneği 
Merkez daireleri büro giderleri 
Vilâyetler büro giderleri 
Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücretleri ve giderleri 
Kira bedeli 
Giyecekler 
Yolluklar 
4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi gider
leri ve yollukları 
Taşıt giderleri 
Temsil giderleri 
Üniversite ve yüksek okullarda okutulacak öğren
cilere verilecek burslar 
Yayın giderleri 

Tahsisat 
Lira K. 

12 000 
2 738 850 
1 392 000 
104 701 

186 000 

30 500 

Sarfiyat 
Lira K. 

12 005,05 
1 386 761,54 
1 129 573,77 
102 305,52 

12 230 

11 690 

1 500 

267 920 
4 200 

333 000 
40 330 
35 000 
78 000 
119 400 -
33 000 
259 332 

9 941 
50 868 
6 401 

30 000 
54 610 

132 429,64 
4 200 

312 336,66 
13 924,25 
29 729,85 
65 558,45 

1 083 000 
32 966,55 
177 672,38 

7 714,50 
43 806,32 
6 401 

„ 

34 158,52 



Fasıl Tahsisatın .çeşidi 
Tahsisat 
Lira K. 

452 Staj giderleri 34 048 
453 Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği giderleri 35 000 
458 Fuar, sergi ve kongre giderleri 38 132 
476 Kurs ve seminerler 40 000 
510 Geçen yıl borçları 122 453 
502 Eski yıllar borçları (1958 - 1961) 457 
653 İmar ve İskân Bakanlığı ve Müstahdemleri Tutum 

ve Muavenet Sandığına ( Memur ve mustahdamle-
rin öğle yemeklerine yardımda kullanılmak üze-
re.) 27 600 

656 Türk Standartlar Enstitüsüne yardım 50 000 

(A/ l ) cetveli toplamı 7 135 243 

(A/2) cetveli 
715 7269 ve 7116 sayılı kanunların tatbikatı ile ilgili 

giderler 46 654 499 
721 İmar plânları tatbikatı her türlü giderleri 1 
731 Etüt ve proje giderleri 9 555 957 
741 7116 sayılı Kanunun 10 ncu maddesinin (B), (C) 

ve (D) fıkraları gereğince İslaha muhtaç ve tasfi-
fiyesi gereken mesken topluluklarının yerine yap
tırılacak meskenlerle yeniden inşa edilecek mes
kenlerin giderleri (Sarf ve tahsisi İmar ve İskân 
Bakanlığınca tesbit edilmek üzere T. C. Emlâk 
Kredi Bankasına.) 14 671 000 

761 7116 sayılı Kanun gereğince kurulacak mesken ve 
yapı malzemesi etüt ve araştırma lâboratuvarları 
yapımı ve kuruluş giderleri 15 000 

Tahsisat 
Lira K. 

26 071,31 
15 823,49 
37 769,35 
39 403,61 

112 068,45 
292,30 

Lira K. 

27 600 
50 000 

4 907 492,51 

44 933 499 

5 862 762,71 

14 671 000 



781 Makina ve teçhizat satmalımı ve esaslı onarmaları 52 800 
796 Yatırım hizmetleri geçici görev yolluğu 640 000 

(A/2) cetveli toplamı 71 589 257 

ÖZ3İ (A/2) cetveli 
920 Ankara'da kendi evini yapana yardım tatbikatı 846 000 

özel (A/2) cetveli toplamı 864 000 

İCMATJ 
(A/l) cetveli toplamı 7 135 243 
(A/2) cetveli toplamı 71 589 £57 

Özel : (A/2) cetveli toplamı 864 000 

Genel toplam 79 588 500 

35 024,30 
294 547,52 

65 796 833,53 

864 000 

864 000 

4 907 492,51 
65 796 833,53 

70 704 326,04 

864 000 

864 000 



Tahsisatın çeşidi 

( A / l ) cetveli 
201 Maaşlar 
202 Ücretler 
203 Geçici hizmetliler ücreti 
206 4178 ve 5498 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardım

lar 
207 Yabancı dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğin

ce ödenecek para mükâfatı 
209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 

39 ncıı maddeleri gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak 
ödemeler 

301 Merkez daireleri büro giderleri 
302 Vilâyetler büro giderleri 
303 Basılı kâğıt ve defterler 
304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri 
305 Kira bedeli 
306 Giyecekler 
307 Yolluklar 
308 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi giderleri ve yolluk

ları 
309 Taşıt giderleri 
403 Temsil giderleri 
414 Temsil giderleri 
417 4784 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin gerektirdiği eşya ve gi

yecekler 
425 İskân işleri giderleri 
427 Toprak bayramının gerektirdiği giderler 
429 .5613 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin (F) fıkrasının 2 nci bendi 

gereğince arazi açma giderleri 

Tahsisat * 
Lira K. 

9 352 000 
6 579 000 
162 000 

297 000 

1 

1 035 898 
70 000 
462 000 
60 000 • 
184 000 
700 000 
19 0Ö0 

3 335 001 

135 000 
862 000 
5 000 

145 000 

180 000 
835 600 

1 000 

Sarfiyat 
Lira K. 

9 018 
4 410 
127 

730,20 
150,83 
607,27 

274 282,50 

829 
57 
380 
53 
155 
626 
18 

2 983 

76 
728 

— 

342,88 
964,93 
719,13 
546,90 
596,36 
982,92 
970,66 
655,04 

686,84 
638,57 

4 307,75 
68 

173 
617 

790,56 

691,38 
272,76 
— 

300 000 147 182,39 



450 Üniversite ve yüksek okullarda okutulan öğrencilere verilecek 
burslar 

451 Satmalına ve abone giderleri 
452 Staj giderleri 
453 Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği masraflara katılma payı 
457 İç kongreler ve teknik toplantılar genel giderleri 
476 Kurs giderleri 
501 Geçen yıl borçları 
502 Eski yıllar borçları • 
653 Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü Memur ve Müstahdemleri 

Para Biriktirme ve Yardım Sandığına (Memur ve müstahdemlerin 
öğle yemeklerine yardımda kullanılmak üzere.) 

( A / l ) cetveli toplamı 

(A/2) cetveli 
701 Bina onarımı 
705 İstimlâk ve satmalma giderleri 
715 İktisadi Kamu Teşekküllerine 
716 2510, 5826, 6829 sayılı Kanunun ek 1 nci maddesi ve 6093 sayılı 

kanunlar hükümlerine göre göçmen, mülteci ve nakle tabi kimselere 
yapılacak mesken, tarım, alet vasıta ve kredi yardımı 

731 Etüt ye proje giderleri 
741 2510 ve 6829 sayılı kanunların ek 1 nci maddeleri hükümlerine 

göre iskân edilecek göçmen ve mültecüerle nakle tabi tutulan kim
selere yapılacak mesken, misafirhane ve sair giderleri 

781 Optik alet ve teknik malzeme 
783 Traktör grupları için alınacak traktör, pulluk alet ve sair malzeme 
784 Avrupa konseyi iskân fonundan sağlanan kredi ile satınalmacak 

makina, alet ye malzemenin sigorta, navlun, gümrük ve saire gi-
gerleri 

791 Avrupa konseyi iskân fonundan yapılan istikrazın taksit ve faiz
leri 

(A/2) cetveli toplamı 

6 500 
5 000 
24 000 
50 000 
2 000 

350 000 
170 500 
20 500 

500 
4 747,25 
18 625,25 
1 000 
2 000 

293 684,59 
170 333,38 
16 428,66 

27 000 27 000 

25 375 000 

1 705 000 
967 152 

1 475 847 
5 005 000 

4 230 000 
60 000 

250 000 

2 475 000 

707 000 

21 288 439 

699 722,63 
967 151,04 

856 724,36 
4 888 596,44 

4 208 679,92 
24 180,98 

189 223,55 

3 670 

706 532,10 

16 875 000 12 544 481,02 



Fasıl Tahsisatın çeşidi 

özel : ( A / l ) cetveli 
920 Kurslarla örnek köylerde yapılacak eğitim için lüzumlu makina, 

alet ve malzemenin dış finansmanını temin maksadiyle ikraz olu
nan 500 000 lira karşılığı 

940/50 İskân işleri masrafları başka her çeşit giderleri 

özel (A/2) cetveli toplamı 

921 Kurulacak örnek köyler için lüzumlu inşaat, makina, taşıt, trak
tör, alet ve sairenin memlekete getirilmesi 

970 7299 sayılı Kanunla tasdik edilen krediden Avrupa konseyi millî 
Mül. ye Avrupa'daki nüfus fazlalıkları is. fonundan arazi ıslahatı, 
makina ve ekipmanlariyle inşaat malzemesi kâr. 

Öze! : (A/2) cetveli topalmı 

İCMAL 
(A/ l ) cetveli toplamı 
(A/2) cetveli toplamı 

Özel : (A / l ) cetveli toplamı 
Özel (A/2) cetveli toplamı 

Genel toplam 

Tahsisat. . Sarfiyat . 
Lira K. Lira K. 

4 498 266,87 1 542 070,66 
61 372,58 — 

4 559 639,45 1 542 070,66 

3 456 000 — 

879,09 — 

3 456 879,09 — 
î i 

25 375 000 21 288 439 
16 875 000 12 544 481,02 

4 559 639,45 1 542 070,66 
3 456 879,09 — 

50 266 518,54 35 374 990,68 
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1963 yılı Turizm ve Tanıtma Bakanlığı (A) Cetveli 

Fasıl 

101 
201 
203 
203 
201 

206 

207 

200 

210 
220 

301 
302 
303 
301 

305 
301 
307 
308 

300 
310 

403 
417 

450 

451 
452 
453 

476 

Tahsisatın çeşidi 

( A / l ) Cetveü 
Bakan ödeneği 
Maaşlar 
ücretler 
Geçici hizmetliler ücreti 
Yabancı uzman ve hizmetlilerle bunlara 
yardımcı personelin ücretleri.. 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince 
yapılacak zam ve yardımlar. 
Yabancı dil bilenlere 3656 sayılı Kanu
nun 5 nci maddesi gereğince ödenecek 
para mükâfatı. 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesi
nin (D) fıkrasiylc 34, 38 ve 39 ncu 
maddeleri gereğince T. C. Emekli San
dığına yapılacak ödemeler. 
Temsil ödeneği 
265 sayılı Kanunun 27 nci maddesi ge
reğince istihdam edilen mukaveleli per
sonelin ücret, istihkak ve yollukları 
Merkez daireleri büro giderleri 
Vilâyetler büro giderleri 
Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret ve gi
derleri 
Kira bedeli 
Giyecekler 
Yolluklar 
4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek 
tedavi giderleri ve yollukları. 
Taşıt giderleri 
Basın ateşçilikleri ve haborler büroları 
giderleri 
Temsil giderleri 
Radyo istasyonları ve stüdyoları yöne
tim ve işletme giderleri. 
Üniversite ve yüksek okullarda okutu
lacak öğrencilere verilecek burslar. 
Yayın ve turizm propaganda giderleri 
Staj giderleri 
Milletlerarası münasebetlerin gerektir
diği giderler. 
Kurs giderleri 

Tahsisat 
Lira 

7 000 
4 050 209 
7 332 002 

12 000 

71 480 

35 485 

46 
94 

Sarfiyat 
Lira 

6 999 
2 333 337 
4 788 745 

— 

— 

14 580 

K. 

09 
33 
01 

tmha 
otl umacak 
(tahsisat 

Lira 

1 081 872 
2 543 257 

12 000 

71 430 

20 905 

K. 

01 
08 
93 

4 500 

534 896 80 
2 100 

100 000 
395 093 07 
592 329 10 

64 G05 

462 970 33 
236 090 
59 191 05 

657 997 67 

37 542 45 
122 679 37 

4 437 747 42 
13 903 65 

1 500 

297 005 
2 100 

2G8 803 
500 523 
42 697 

87 

52 
71 

37G 789 45 
144 321 33 
49 245 50 

478 783 33 

7 251 81 
81 393 35 

3 457 280 21 
7 042 80 

4 952 966 38 4 418 710 24 

43 250 
5 625 502 19 

80 000 

311 035 36 
38 000 

31 000 
4 475 051 43 

40 225 

201 283 61 

3 000 

237 890 9Î 

100 000 
123 289 55 

91 805 45 
21 903 

83 180 88 
91 768 64 

9 944 55 
179 214 31 

30 200 
41 283 

980 467 
6 920 

64 
02 

21 
85 

534 256 14 

12 250 
1 149 850 

39 775 

109 751 
38 000 

76 

75 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 660) 
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Fasıl 

501 
502 
601 

63'3 
653 

Tahsisatın çeşidi 

Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 
Ajans ödeneği ve ajans dış muhabirle
rinin hor türlü ücret ve giderleri. 
Muhtelif turizm teşekküllerine yardım 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı memur 
ve müstahdemleri biriktirme ve yardım 
sandığına (Memur ve müstahdemlerin 
öğle yemeklerine yardım olmak üzere.) 

Tahsisat 
Lira 

61 081 09 
58 155 

Sarfiyat 
Lira 

59 708 
40 914 

K. 

54 
99 

İmha 
olunacak 
tahsisat 
Lira 

1 372 
17 240 

K. 

55 
01 

367 500 

69 227 

336 000 

69 227 

1 500 

(A/ l ) CetveU Toplamı 30 836 600 39 22 596 125 13 8 240 475 26 

(A/2) CetveU 
701 İstimlâk bedeli 
731 Etüt ve proje giderleri 
741 Yoni yapı ve esaslı onarmalar* 
772 Turizmi geliştirme ve kalkındırmanın 

icabettirdiği inşaat, tesisat ve her türlü 
ödemeler (Hizmetlerle tevzi tarzı, öde
me şekli ve esasları Basın - Yaym ve 
Turizm ve Maliye bakanlarının müşte
rek teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca 
tasdik edilecek programa göre yapılır.) 

781 Makina ve teçhizat satınalma ve ona
rımı 

783 Satınalınacak motorsuz taşıtlar 
939 3010 sayılı Kanun gereğince eski yıllat 

mahsubatı. 

1 401 024 60 
1 000 000 
14 030 312 20 

1 386 808 29 
121 062 85 

3 493 113 77 

14 218 
878 937 

10 537 198 

31 
15 
49 

690 000 

2 837 195 
1 900 

79 

690 000 

283 515 
1 740 

56 550 680 
160 

219 231 27 219 231 27 

23 

(A/2) CetveU Toplamı 20 179 663 92 8 193 469 74 11 98* 194 13 

İCMAL 
(A/ l ) Cetveli Toplam* 30 836 600 39 22 596 125 13 8 240 475 23 

'(A/2) Cetveli Toplamı 20 179 663 92 8 198 469 74 11 981 194 18 

Genal Toplam 51 016 234 31 30 794 594 87 20 221 669 44 
, „ . . , i | . j . . , , , . 

Hiîlet Meclisi. (S.- Sabisi :• 6'6Û): 



11 
12 
W 
15 
16 
17 
18 

19 

20 
21 

n 23 
U 

25 

25 

26 
27 

M. 

11 
12 
13 
14 

11 
12 
13 

11 
12 

11 
12 
13 
14 
15 
16 

11 
12 
13 
14 
15 
16 

11 
12 
13 
14 
15 
16 

1963 yılı (B) Cetveli 

Gelirin çeşidi 

Gelir Verg'.si 
Kurumlar Vergici 
Binalardan alınan Savunma Vergisi 
Veraset ve İntikal Vergisi 
Hususi Otomobil Vergisi 
Mülga İrat ve Sorvet vergileri ar'tıklari 
istimlâk Vergisi 
İthalde alman İstihsal Vergisi 
Dâhilde a'man istihsal Vergi'si 
Akar yakıtlardan alman istihsal Vergisi 
Bir kısım itha'âta tahsis olunan dövizler do» 
layısiyle alınacak Hazine hissesi. 
Hizmet Vergisi 
Banka ve Sigorta muameleleri Vergisi 
Nakliyat Vergisi 
P I T hizmetleri Vergisi 
Gümrük Vergisi 
Tekel gelirleri 
Tekel maddelerinden alman Savunma Vergisi 
Tekel idaresi safi hâsılatı 
Şeker istihlâk Vergisi 
Mülga Vasıtalı Vergiler artıkları 
Resimler 
Damga Resmi 
Tayyare Resmi 
Trafik Resmi 
Sefineler Resmi 
Hayvan Sağlık Zabıtası R?smi 
Gümrüklsrde kullanılan kâğıtlara yapıştınlan 
Savunma Pulu 
Harçlar 
Tapu harçları 
Mahkeme harçları 
Noter harçları 
Pasaport ve Kançılarya harçları 
Trafik harçları 
Diğer harçlar 
Dış seyahat harcamalarından alınacak vergi 
Devlet idare edibn kurumlar hâsılatı 
Darphane ve Damga Basımevi 
Resmî basımevleri 
Rosmî okullar 
Diğer kurumlar 
Radyo varidatı 
Millî piyango varidatı 

Muhammenat 
Lira 

2 383 000 000 
440 000 000 

38 500 000 
33 300 000 
33 000 OCO 

3 0O0 OCO 

821 0O0 OCO 
765 000 000 
493 OCO 000 

200 000 COO 

340 COO 000 
78 COO 000 
31 660 000 

776 000 000 

553 107 400 
744 476 880 
345 000 COO 

1 000 000 

550 000 000 
17 000 000 
29 OCO OCO 

465 OCO 
200 000 

1 000 OCO 

125 OCO C00 
63 000 COO 
20 CC0 000 
16 500 000 
2 COO OCO 
8 500 000 

100 000 000 

300 000 
750 000 
525 003 

1 000 COO 
30 100 000 
34 000 000 

Tahsilat 
Lira 

2 241 
415 

33 

003 379 
024 514 
840 267 

14 146 303 
40 

5 

883 
705 
337 

168 

342 

042 157 
713 936 

827 188 
176 263 
631 980 

854 877 

902 795 
64 560 655 
30 

796 
265 177 
108 790 

504 723 283 
5Yİ7 
361 

6 

545 
15 

134 
54 
20 
19 

6 
98 

401 078 
222 033 
694 660 

719 678 
075 250 

419 962 
270 370 

750 381-

316 907 
213 496 
235 163 
682 204 
165 784 
337 558 
696 314 

47*3 945 
859 303 
459 463 
272 961 

30- 313 598 
34 721 767 

K. 

91 
62 
32 
31 
'69 
84 

52 
67 
42 

93 
13 
64 
99 

20 
55 
£3 
54 

45 
54 

17 
15 

38 

66 
59 
14 
41 
38 
57 
31 

97 
87 
80 
86 
08 
17 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 660) 
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M. Gelirin çeşidi 

Devlet payları 
11 Mükerrer sigorta şirketlerinden alman 
12 Petrolden Devlet hakkı 
33 Petrolden Devlet hissesi 
14 Madenlerden Devlet hakkı 
15 Oyun kâğıdı varidatı 

Muayyen masraflar karşılığı varidatlar 
11 Kambiyo murakabesi mukabilinde Cumhu

riyet Merkez Bankasından alman. 
12 Teftiş mukabili şirketlerden alınan 

Oayrimenkullerd~n alman 
11 Peşin para ile satılan gayrimenkul satış bedeli 
12 Taksitle satılan gayrimenkul satış bedeli 
13 Borçlanma taksit bedelleri 
14 Kira bedeli 
15 Ecrimisiller 
16 Gümrük ardiye ücreti 

M?nkul alacaklar satış bedeli 
Menkul kıymetler varidatı 

11 Hazine portföyü ve iştirakleri varidatı 
12 Faizler 

Değerli kâğıtlar 
Tâvizlerden ve ikrazlardan geri alınanlar 
Cezalar 

11 Para cezalan 
12 Vergi ve zam cezalan 
13 Trafik cezaları 

Müteferrik varidat 

Muhammenat 
Lira 

1 600 000 
737 620 

5 2CO 000 
22 000 000 
1 800 000 

- 125 000 
50 000 

12 000 00O 
750 000 
700 000 

8 500 000 
1 900 CO0 

80 000 
14 00O 000 

130 602 CO0 
22 000 000 
8 500 000 
20 000 000 

12 500 000 
27 500 000 
4 500 CO0 
98 209 258 

Tahsilat 
Lira 

1 350 011 
1 189 099 
15 123 083 
18 556 945 
1 082 207 

125 000 
141 592 

5 461 371 
540 792 
466 761 

9 724 055 
2 160 839 
116 536 

20 795 550 

1*16 064 839 
16 222 064 
7 737 771 
20 607 259 

9 920 006 
32 233 611 
5 798 339 

161 492 225 

K. 

72 
69 
27 
04 
50 

04 

73 
25 
14 
G6 
99 
G3 
CO 

20 
14 
65 
25 

27 
71 
91 
06 

Toplam : 9 471 638 158 8 988 066 475 35 

özel gelirler 
11 223 savılı Kanım gereğince alınacak tasarnıf 

bonoları hasılatı. 500 000 000 474 662 408 83 
12 Akar vakit fiyat istikrar fonundan Hazineye 

yatırılacak mi'ktar. 23 000 000 25 100 000 
13 Amerikan yardımları ve diğer yardım kredi 

karşılıklarından bütçeve intikal edecek pa
ralar. * 1 920 000 000 566 522 019 38 

özel gelirler toplamı : 2 445 000 000 1 066 284 428 23 
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Muhammenat Tahsilat 
F. M. Gelirin çeşidi Lira Lira K. 

38 Özel fonlar 
11 İstikrar fonu hesabından Hazineye yatırıla

cak miktar 75 000 000 68 650 000 
12 Kambiyo karşılık fonu provizyon hesabın

dan Hazineye yatırılacak miktar 50 000 000 81 271 108 93 
13 Merkez Bankasındaki 34. No. NATO hesa

bından Hazineye devrolunacak miktar. 60 000 000 60 000 000 

özel fonlar toplana 185 000 000 209 921 108 93 

72 sayılı Kanunla Devlet daireleri ve diğer 
dairelerce yapılmakta bulunan veya yâ -
pumasına teşebbüs edilmiş olan inşaat, tesi
sat ve her türlü işler ve satınalmalardan. 
temin olunan. 82 084 06 
27. Mayıs. 1960 İnkılâbı dolayısiyle yapılan 
bağışlar 905 
6797 sayılı Kanun gereğince madenî para 
baskı hasılatı. 12 291 478! 04 
5634 sayılı kanunla Vakıflar Genel Mü
dürlüğünden tahsil edilen. 201 600 
Katma bütçeli idareler adma okutulan öğ
renci giderleri karşılığı. 1 318 941 
244 sayılı Kanunla Konsorsiyum kredilerimden 
temin olunan. 742 935 398 '26 
'50 milyon $ lük E. M. A. kredisinden temin 
olunan 450 000 000 
21.5 milyon $ lık altın kredisi bakiyesi 7 149 286 87 
6113 sayılı Kanunla temin olunan krediden 15 680 000 

Toplam : 1 229 659 693 23 

Normal Gelir Toplamı : 12 101 638 158 11 493 931 705 74 

özel kanunlarla elde edilen varidat 
Muhasebe! Umumiye Kanununun 55 nei mad
desi gereğince yapılan bağışlar. 950 589 36 
2005 sayılı Kanun gereğince pansiyon % 12 
lerden gider karşılığı tahsil edilen 2 422 086 65 
2548 sayılı Kanunla ceza evleri ve mahkeme 
binaları inşaatı. İ6 204 489 52 
5526, 5750 S. lı. K. larla Amerikan yardımı 
% 90 lan 69 314 715 10 
6797 S. lı Ka. la madenî para baskı avansı 
hasılatı " 5 378 021 96 
5582 sayılı Kanunla Ziraat Bankası sermaye
sine ilâve olunan. 362 165 64 
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Gelirin çeşidi 

Harita Genel Müdürlüğü emrine verilen do
larlar 
3487 sayılı Kanunla Hükümete ait 'bir kısım 
malzemenin Gümrük Resmi mahsubatı. 
Oşinoğrafik anlaşma gereğince satımalmacak 
veya ithal olunacak malzeme karşılığı. 
189 sayılı Kanunla gayrimenkullerin satı
şından elde edilen hasılat. 
203 sayılı Kanunla harita ve hava fotoğraf
ları masrafları karşılığı. 
224 sayılı Kanunla sağlık hizmetlerinin sos
yalleştirilmesi masrafları karşılığı. 
Afgan Büyükelçiliği tarafından teberru edi
len Afgan talebeleri masrafları karşılığı. 
Atom Enerjisi Komisyonu 
Firyos, Sinop ve Ünye'de inşa edilecek elekt
ronik binaları masrafları karşılığı. 
Muhtelif projeler için (Amerikan Büyülçiliği) 
Mü.tedavil sermaye 
190 sayılı Kanunla elde edilen (hasılat 

Muhammenat 
Lira 

Tahsilat 
Lira 

1 531 517 

14 584 728 

199 998 

1 035 462 

3 484 828 

6 189 299 

4 643 
.1 752 599 

1 234 800 
99 200 000 
19 780 148 

1 649 296 

235 279 392 Toplam : 

Kre'diler mahsubatı 
7299 numaralı Kanunla Avrupa Konseyi 
Mülteciler ve Avrupa'daki nüfus fazlalıkla
rını iskân fonundan temin olunan 372 000 
dolarlık kredi olup Toprak ve İskân işleri 
Genel bütçe'sinin 980 nci faslına kaydolunan 
tahsisat ve yapılan sarfiyat (Yatırım.) 1 542 070 

Krediler mahsubat toplamı : 1 542 070 

Özel gelir toplamı : 236 821 463 

Nâzım gelir 
Mahallî idareler payı 274 292 158 
Okul pansiyonları 20 689 856 

Toplam : 294 982 014 
1964 yılma devredilen : — 22 726 579 

1963 yılında kalan : 272 255 435 
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ıMulhammenat Talhsilât 
F . M. G-elİTİn çeşidi l i r a Lira 

İCMAL 
Normad gelir toplamı : 12 101 638 158 11 493 931 705 

özel gelir toplama : 236 821 463 

Toplam : 12 101 638 158 11 730 753 168 
Nâzım gelir toplamı : 272 255 435 

Genel toplam : 12 101 638 158 12 003 008 604 

» e « 
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