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nın yersiz ve sakıncalı olduğuna dair de
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2. — Yozgat Milletvekili Nuri Ko&a-
manoğlu'nun, Niğde ili merkez ilçesine 
bağlı Narköyde meydana gelen fay olay
larına dair demeci ve İmar ve İskân Baka
nı Haldun Menteşeoğlu'nun cevabı. 151:152 

3. — Sayın üyelerden bâzılarına izin 
verilmesine dair Başkanlık tezkeresi. 
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fazla izin alan Eskişehir Milletvekili Er-
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rilmesine dair Başbakanlık tezkeresi (3/940) 152 

Sayfa 
5. — Aydın Milletvekili Reşat özar-

da ile Çankırı Milletvekili Mehmet Ali 
Arsan'm, yüksek öğretim gençliğinin baş
lattıkları boykot ve işgal hareketlerinin 
nedenlerini tesbit edebilmek amaciyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
genel görüşme açılmasına dair önergesi. 
(8/29)" 152:153 

6. — Kocaeli Milletvekili Nihat Erim 
ile Elâzığ Milletvekili Kemal Satır ve 8 
arkadaşının, Millî Eğitim sorunlarını be
lirtmek ve gerekli tedbirleri ortaya koy
mak üzere Anayasanın 88 nci maddesi 
gereğince bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi. (8/30) 153:154 

7. — Bâzı komisyonlardan çekilenler. 
(4/336, 4/335, 4/338, 4/337, 4/334) 154:155 

8. — Komisyonlardaki açıklara üye 
seçimi. 155:157 
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5. _ GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Umumi hayata müessir âfetler 
dolayısiyle alınacak tedbirlerle yapılacak 
yardımlara dair 15 . 5 . 1959 gün ve 7269 
sayılı Kanunun bâzı madelerinni' cleğişti-

Sayfa 
158 

Sayfa 
rilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler ek
lenmesi hakkında kanun tasarısı ve imar 
ve iskân, içişleri ve Plân komisyonların
dan 5 er üye seçilerek kurulan Geçici Ko
misyon raporu. (1/231) (S. Sayısı : 159 
ve 159 a 1 nci ek) 158:190,191:194 

1. — GECEN TUTANAK ÖZETİ 

Konya Milletvekili ismet Kapısız, Alman
ya'da çalışan kadın işçilerimizin durumu, ye
niden istenilen işçiler ve çalışma ataşelikleri 
konularında gündem dışı demeçte bulundu. 

Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Meh
met Ali Demir'in, Türkiye Halk Bankası ve 
Halk Sandıkları hakkında 8 . 6 . 1933 tarih ve 
2284 sayılı Kanuna ek kanun teklifi ile, 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti ara
sında 28 Şubat 1967 tarihinde Ankara'da imza
lanan Türk - Sovyet hududunun yeniden işaret
lenmesi hakkında protokolle bu protokole ek 
teknik protokol ve yeniden işaretlenme iğle
rinde çalışan personelin Türk - Sovyet hudu
dundan geçiş ve diğer taraf araşitinde mu
vakkat kalış esaslarının onaylanmasının uy
gun, bulunduğuna dair kanun tasarısı tekrar 
açık oya sunuldu ve oyların ayırımı sonunda, 
kabul olundukları bildirildi. 

Ordu Milletvekili Feridun Cemal Erkin'in, 
Dışişleri Komisyonundan çekildiğine dair öner
gesi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

İmar ve iskân Bakam Haldun Menteşe-
oğlu'nun, imar ve iskân Bakanlığı Kuruluş ve 
vazifeleri hakkında 7116 sayılı Kanunun 3 ncü 
ve 7 nci maddelerinin değiştirilmesine, bu ka
nuna bir madde eklenmesine ve 3656 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelin imar ve iskân 
Bakanlığı kısmında değişiklik yapılmasına dair 
kanun tasarısının kurulacak bir Geçici Komis
yonda görüşülmesine dair önergesi kabul olun
du. 

İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca ile Kon
ya Milletvekili Vefa Tanır'm, büyük halk küt
lelerinin sağlığını tehdideden hile ve ihmalle
re kesin olarak son vermek amacı ile alınması 
gerekli tedbirleri tesbit etmek üzere Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araş
tırması yapılmasına dair önergesi, yapılan gö
rüşmelerden sonra, reddolundu. 

Zonguldak Milletvekili Kenan Esengin'in, 
.Ereğli Kömür işletmelerinde partizanca ha-
raket edildiği ve yolsuzluk yapıldığı iddiaları
nı. incelemek üzere, Anayasanın 88 nci madde
si uyarınca bir Meclis araştırması yapılmasına 
dair önergesi üzerinde bir süre görüşüldü. 

Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, pet
rol emareleri bulunduğu anlaşılan Erzurum 
ve dolaylarında petrol aranması konusunda 
no düşünüldüğüne dair sorusuna Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanı Refet Sezgin cevap 
verdi. 

306, 333, 335, 354, 388, 429, 430, 431, 434, 436 
va 438 sayılı sorular, ilgili Bakanların Genel 
Kurulda hazır bulunmamaları sebebiyle gele
cek soru gününe bırakıldı. 

14 . 6 . 1968 Cuma günü saat 15,00 te topla
nılmak üzere Birleşime saat 18,22 de son ve
rildi. 

Başkan 
Lşkanvek 

Nurettin Ok 
Başkanvekili 

Kâtip 
Tokat 

Fethi Alacalı 

Kâtip 
Konya 

tsmet Kapısız 

— 148 
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flORU 

Sözlü sorular I 
1. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzun-

er'in, Ziraat Fakülteleri ile Orman Fakültele
rinde okuyan öğrencilerin tedris düzenini 
sarsan yönetmeliğe dair sözlü soru önergesi. 
Başbakanlığa gönderilmiştir. (6/738) | 

2. — GELEN 

TEKLİFLER I 
î: — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ragıp 

Üner'in, 5434 sayılı Kanunun bâzı maddelerini 
değiştiren 545 sayılı Kanuna geçici madde ek
lenmesi hakkında kanun teklifi. (2/704) (Ma
liye ve Plân komisyonlarına) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ragıp 
Üner'in, 3659 sayılı Kanunun 4621 sayılı Ka
nunla muaddel 14 ncü maddesinin değiştiril
mesi hakkında kanun teklifi. (2/705) (Plân Ko -
misyonuna) 

3. — Zonguldak Milletvekili Ekmel Çeti-
ner'in, Sivil Memurlar Yardımlaşma Kurumu 
kanunu teklifi. (2/706) (Adalet, Millî Eğitim, 
İçişleri, Ticaret, Maliye ve Plân komisyonla
rına) I 

14 . 6 1968 O . 1 

LAR 

2. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, Atatürk'e, Millî Mücadele Ruhuna ve Ana
yasamıza dil uzatan Çaykara İlköğretim Mü
dürü hakkında, ne gibi bir işlem yapıldığına 
dair sözlü soru önergesi, Millî Eğitim Bakan
lığına gönderilmiştir. (6/739) 

KÂĞITLAR 

RAPORLAR 

4. — istanbul Teknik Üniversitesinin 1963 
bütçe yılı Kesinhesabına ait uygunluk bildiri
minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile istanbul Teknik Üniversitesi 1963 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayış
tay Komisyonu raporu. (3/114, 1/41) (Günde
me) (S. Sayısı : 706) 

5. — istanbul Teknik Üniversitesinin 1964 
bütçe yılı Kesinhesabına ait uygunluk bildiri
minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile istanbul Teknik üniversitesi 1964 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sa
yıştay Komisyonu raporu. (3/479, 1/222) (Gün
deme) (S. Sayısı : 710) 

— 140 — 
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BlRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 
KÂTİPLER : Fethi Alacalı (Tokat), İsmet Kapısız (Yozgat) 

» 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 76 ncı Birleşimini açıyorum. 

3. — YC 

BAŞKAN — Yoklama yapılacak. Sayın üye
ler lütfen beyaz düğmelere bassınlar. Yoklama 
muamelesi başlamıştır. 

Her iki salonda da kesif bir ziyaretçi grupu 
bulunmaktadır. İdare Âmirleri lütfen alâkadar 
olsunlar. Milletvekili arkadaşlarımız Meclise 
buyursunlar ve burada müzakereyi takibetsin-
ler. 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Yoklama muamelesi sona ermiş-

4. — BAŞKANLIK DİVANININ 

i. — Ankara Milletvekili Ahmet Üstün'ün, 
Yargıtay Başkanının, Yar git ay m 100 ncü yıldö
nümünde yaptığı konuşmanın yersiz ve sakıncalı 
olduğuna dair demeci. 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Üstün, gündem 
dışı Yargıtay Başkanının son beyanı hakkında 
söz istemişsiniz. Kısa olmak kaydiyle buyurunuz 
efendim. 

AHMET ÜSTÜN (Ankara) — Değerli arka
daşlarım, bir müddetten beri Sayın Yargıtay 
Başkanı çıkan fırsatlardan faydalanarak ras
gele konuşmakta ve sözleri siyasi hayatımızda 
dalgalanmalara yol açmaktadır. Sayın Yargıtay 
Başkanı, adalet duygusu yüksek olan Türk Mil
letinin bu duygusunu daha kuvvetli hale getire
cek beyanlar ve davranışlarda bulunsa ve başın
da bulunduğu müessesenin işleyişindeki aksak
lıkları önleyici tedbirler tavsiye etse vazifesini 
yapmış ve Türk adaletine hizmet etmiş olur. Ne 
hâzindir ki, Sayın Ümran öktem tam aksine, 
temsil ettiği yüce makamın taşıdığı sıfata asla 
uygun düşmiyen davranışlarda bulunarak tem
sil ettiği müesseseye hizmet değil zarar vermek- | 

tir. Müzakere için gerekli çoğunluğumuz mev
cuttur, müzakereye başlıyoruz. 

Muhterem arkadaşlarımdan müzakereye baş
lamadan önce önemle rica ettiğim bir husus ola
cak. Bugün gündeme geçmeden önce bâzı komis
yonlarda vücut bulan değişikliğin yeni oranla
ra göre tesbiti ve ona göre seçimlerin icrası ge
rekmektedir. Bu sebeple yapılacak oylama kür
süde oy kupasına, sepete oy atmak suretiyle 
vücut bulacaktır. Arkadaşlarımın salonu terk 
etmemelerini rica edeceğim. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

tedir. (Sağ ve sol sıralardan «bravo» sesleri) 
Yargıtayın 100 ncü yıldönümünde yaptığı 

konuşmada «Allahı yaratanlar insanlardır» şek
lindeki sözü ile neye ve kime hizmet ettiğini an
lamak zordur. En yüksek adalet müessesesinin 
başı olan bir kimsenin insanlardaki adalet duy
gusunun Allah inancından ileri geldiğini bilmesi 
gerekir. Felsefî bir münakaşanın Yargıtay Baş
kanı tarafından ortaya atılması en azından ha
fifliktir. (A. P. sıralarından «bravo» sesleri) 

Sayın öktem'in beyanlarınla Atatürk'e sı
ğınma gayreti de göze çarpmaktadır. Ancak 
Atatürk'ün tarihî vesikalarla sabit olan Türk 
Milleti için ortaya koyduğu fikirler bu görüşler
den uzaktır. 

Atatürk Türk Milleti için Batı medeniyetini 
ve Batının uygarlık seviyesini hedef olarak gös
termiştir. Bu ülkelere bakınız, bize göre müdde
tini doldurmuş bulunan dinlere bağlı olmaları
na rağmen kendi dinlerine ve Allaha, Allah 
inancına ne kadar bağlı olduklarını kolayca gö
rürsünüz. Allah ve din inancı bir cemiyet için 
gerilik, cahillik ve iptidailik değildir. Fransız 

I Boissel, Alman yahudisi Kari Maks ve Moskof-
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un komünist Lenin'i gibi Allah ve din inancına 
karşı olan densiz ve sapıklardır. (A. P. ve G. P. 
sıralarından alkışlar) Bu sapıklar Türkiye'de de 
pek az da olsa, ortaya çıkmaya başlamıştır. 

Sayın Yargıtay Başkanının son beyanı bizde
ki dinsiz ve sapıklara cüret vermesi bakımmlan 
çok zararlı olmuştur. Sıfatı, makamı ne olursa 
olsun milletin mukaddes inancına saygısızlık ya
panları milletin yüce huzurunda şiddetle tel'in 
ederim. (Sağ ve A. P. sıralarından alkışlar) 

Sayın Yargıtay Başkanından Türk Milleti
nin gönlünde yüce olan adalet duygusunu yanlış 
davranışlarla, hafif davranışlarla zedelememe
sini - hiç olmazsa bundan sonrası için - temenni 
ederim. 

Saygılarımla. (Alkışlar.) 

2. — Yozgat Milletvekili Nuri Kodamanoy-
lu'nun, Niğde ili merkez ilçesine bağlı Narköyde 
meydana gelen fay olaylarına dair demeci ve 
İmar ve tskân Bakam Haldun Meiteşeoğlu'nun 
cevabı. 

BAŞKAN — Sayın Kodamanoğlu, 1,5 daki
kaya sığacak şekilde Niğde ili dolaylarında vü
cut bulan fay hâdisesi ve zararları hakkında 
konuşacaksınız. 

Buyurunuz. 

NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Sa
yın Başkan, değerli arkadaşlarım; Niğde ili mer
kez ilçesine bağlı Nar köyünde vukua gelen va
him bir hâdiseyi Hükümetin ve Yüce Meclisin 
dikkatine sunmak üzere söz almış bulunuyorum. 

Yakın tarihte bu köyde büyük bir tabiat hâ
disesi olarak toprak çökmeleri olmuş, bayırlar
da kurulu bahçeler düzleşmiş ve köyü birkaç 
istikamette bölen büyük faylar meydana gelmiş
tir. Bu faylar büyük ölçüde köy evlerini oturu-
lamıyacak hale getirmiş ve birçok mal ve hay
van zayiatına sebebiyet vermiştir. Bu köyün 
sakinlerinden bir kısmının Niğde civarına yer
leşmesiyle ilişkili bâzı tedbirler alınarak bir 
kısmı oraya götürülmüş ise de, mevcut askerî 
barakalara, tamamını göçürme işi her nedense 
ortada kalmıştır. Bu durumu Sayın imar ve is
kân Bakanımızdan sordum. Verdiği yazılı ce
vapta, iskân işinin devam edemeyişinin Niğde 
Belediyesinin imar plânına yeni iskân mahalle

sini ithal etmeyişinden doğduğunu beyanla şim
dilik mümkün olmadığını söylemişler. 

Aziz arkadaşlarım, bu çökme hâdisesi devam 
etmektedir. Her an bu köyde birkaç ev arka 
arkaya ve belirsiz zamanlarda göçmektedir. Biz
zat bendeniz orada bulunduğum zaman bir çocu
ğun yemlemekte olduğu hayvanları yemlerken 
canını zor dışarı attığını ve yıkılan bina altında 
pek çok hayvanın ezilerek öldüğünü gözlerimle 
gördüm. Binaenaleyh, bu derece vahim bir teh
likenin içerisinde yaşıyan köylülerin bir bürok
ratik muamelenin intacına kadar bu tehlikeyle 
karşı karşıya bırakılmaları doğrusu rıza göste
rilecek bir davranış değildir. Sayın Bakanımız
dan istirhamım, biran evvel idari muameleleri 
intaç buyursunlar ve ilgilileri ikaz etsinler ve bu 
köy htlkmın bu vahim tehlikeden bir an evvel 
kurtulmasına yardımcı olsunlar. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın İmar ve iskân 
Bakanı. 

İMAR VE İSKAN BAKANI HALDUN MEN-
TEŞEOĞLU (Cumhuriyet Senatosu Muğla Üye
si) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sayın 
Kodamanoğlu'nun buyurdukları gibi hakikaten 
Niğde ilimizin merkez ilçesine bağlı Nar köyde 
bir yer kayması mevcuttur. 

Köyün, köy sınırları içerisinde iskân edile
bilmesi araştırmaları yapılmış, fakat yer bulu
namamış ve en müsait yer Niğde Belediye sınır
lan içinde bulunan bir arazide uygun olacağı 
fennen mütalâa edilmiş ve belediyesine müracaat 
edilmiş, ama Niğde Belediye Meclisi bu yeri is
kân sahası içine almıyacağını ve bu yere başka 
bir hizmetin tahsis edildiğini, bu itibarla imar 
plânında bu talebi is'af edecek istikamette bir 
tadil yapamıyacağını beyan etmiştir. 

Arkadaşımın ifade ettiği gibi ve bizim, afet
lerdeki hizmet politikamızın yetkisinin tabiî 
icabı olarak vatandaşlarımızı bu sıkıntılı durum
dan kurtarmak gayesiyle kesif çalışmaların içe
risine girilmiş, belediyesi bir başka yer teklifini 
yaptığında bunlar da bir fenni araştırmaya tabi 
tutularak Belediye Reisiyle, meclis adına yaptığı 
konuşmada 10 gün evvel, bir mutabakata varıl
mıştır ve süratle imar plânı tadilini yapaca
ğını beyan etmiştir ve kendisine yardımcı olmak 
üzere imar ve iskân Bakanlığının teknik eleman-
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lan iştirak haline gelecektir ve bunların plân 
kotesi ve parselasyonu yapıldıktan sonra bu se
ne bu vatandaşlarımızın fennî esaslara sahip ev
lere intikali sağlanacaktır. 

Arzı cevap ederim. Saygılarımla. 

3. — Sayın üyelerden bâzılarına izin verilme
sine dair Başkanlık tezkeresi. (3/939) 

BAŞKAN — Başkanlık tezkeresini okutu
yorum. 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı sayın milletvekillerinin 

hizalarında gösterilen müddet ve sebeplerle vâ
ki izin talepleri Başkanlık Divanınca uygun mü
talâa edilmiştir. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 
Ferruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

Eskişehir Milletvekili Ertuğrul Gazi Sakar
ya, hastalığına binaen, 5 . 3 . 1968 den 
15 . 4 . 1968 e kadar, 1 ay 10 gün, 10 . 6 . 1968 
den 27 . 8 . 1968 e kadar 2 ay 17 gün olmak üze
re 3 ay 27 gün. 

Urfa Milletvekili Mahmut Çetin, hastalığına 
binaen 10 . 6 . 1968 den itibaren 1 ay 4 gün. 

Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin Uzun, 
hastalığına binaen, 10 . 6 . 1968 tarihinden iti
baren 12 gün. 

istanbul Milletvekili Muhiddin Güven, has
talığına binaen, 1 . 4 . 1968 den itibaren 14 bün. 

Giresun Milletvekili Kudret Bosuter, hasta
lığına binaen, 25 . 3 . 1968 den itibaren 15 
gün. 

Ankara Milletvekili Kemal Bağcıoğlu, has
talığına binaen, 2 . 4 . 1968 den itibaren 13 giuı. 

BAŞKAN — Teker teker okutup Yüce Heye
tin oyuna sunacağım. 

Eskişehir Milletvekili Ertuğrul Gazi Sakar
ya, hastalığına binaen, 5 . 3 . 1968 den 
15 . 4 .1968 e kadar, 1 ay 10 gün, 10 . 6 . 1968 
den 27 . 8 . 1968 e kadar 2 ay 17 gün olmak üze
re 3 ay 27 gün. 

BAŞKAN — Yüce Heyetin oyuna sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Urfa Milletvekili Mahmut Çetin, hastalığına 
binaen 10 . 6 . 1968 den itibaren 1 ay 4 gün. 

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

Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin Uzun, 
hastalığına binaen, 10 . 6 . 1968 den itibaran 
12 gün. 

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

istanbul Milletvekili Muhiddin Güven, has
talığına binaen, 1 . 4 . 1968 den itibaren 14 bun. 

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

Giresun Milletvekili Kudret Bosuter, hasta
lığına binaen, 25 . 3 . 1968 den itibaren 15 
gün. 

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

Ankara Milletvekili Kemal Bağcıoğlu, has
talığına binaen, 2 . 4 . 1968 den itibaren 13 gün. 

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

4. — Bir toplantı yılında iki aydan fazla izin 
alan Eskişehir Milletvekili Ertuğrul Gazi Sakar
ya'nın ödeneğinin verilmesine dair Başkanlık tez
keresi (3/940) 

BAŞKAN — Eskişehir Milletvekili Ertuğrul 
Gazi Sakarya'nın hastalığı sebebiyle bir toplantı 
yılında iki aydan fazla mezun addedilmesi do-
layısiyle ödeneğinin verilebilmesi Yüce Meclisin 
kararına bağlıdır. Bu husustaki yazıyı okutu
yorum. 

Genel Kurula 
Hastalığı sebebiyle bir toplantı yılında iki 

aydan fazla izin alan Eskişehir Milletvekili Er-
tuğrul Gazi Sakarya'ya ödeneğinin verilebilmesi, 
içtüzüğün 197 nci maddesi gereğince, Genel Ku
rulun kararına bağlı olduğundan keyfiyet yüce 
tasviplerine arz olunur. 

Ferruh Bozbeyli 
Millet Meclisi Başkanı 

BAŞKAN — Yüce Heyetin oyuna sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. * 

5. — Aydın- Milletvekili Reşat Ö zar da ile 
Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Arsan'ın, yük
sek öğrenim gençliğinin başlattıkları boykot 
ve işgal hareketlerinin nedenlerini tesbit ede-
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bilmek amaciyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi. (8/29) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, gün
deme geçmeden önce Aydın Milletvekili Sayın 
Reşat özarda ile Çankırı Milletvekili Sayın Meh
met Ali Arsan tarafından müştereken verilmiş 
bulunan bir genel görüşme istemini havi önerge 
vardır. 

Önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Özeti : Yüksek öğrenim gençliğinin son gün
lerde başlattıkları boykot ve işgal hareketleri
nin, Avrupada olduğu gibi Türkiye'de de ge
lişmeye başlaması, Millî Eğitimimizde ciddî ve 
köklü reformlar istemeleri şeklinde devam et
mesi karşısında, hareket endişe verici bir saf
haya girmeden önce Farlâmentonun konuya eği
lerek doğabilecek müessif hâdiseleri zamanında 
önlemek ve gençliğin sorunlarını tesbit edebil
mek amacı ile Anayasanın 88 nci maddesi ge
reğince bir genel görüşme açılması talebinden 
ibarettir. 

Gerekçe : Son aylarda bâzı Avrupa ülkele
rinde inkişaf eden ve altından ideolojik rejim 
tartışmaları çıkan öğrenci hareketleri kanlı 
olaylarla devam ederken,, Türkiye'de bunun 
tam tersine olarak ideolojiden uzak, politik çı
karcı gruplarının henüz tahriklerinin girmedi
ği, tamamen üniversite gençliğinin kendi so
runlarına dayanan, Millî Eğitimimizi çağın fel
sefe ve dinamizmine göre düzenlemek istiyen 
hareketleri bir yandan sevindirici bir davranış
tır. 

Bu arada Hükümetin tutumunun takdire 
değer tarzda olması, sert tedbirler yerine genç
lerin pisikolojisine uygun, hürriyet içinde de
mokratik yoldan, gençlik sorunlarının kendi iç 
bünyesinde haklı istekler olarak nitelenmesi, 
demokrasimiz için de sevinilecek bir olaydır. 

Avrupa olaylarının başlangıcı olan Fran
sa'da gençlik hareketleri Türkiye'deki gibi öl-
rencd isteklerine dayanan bir yönde başlarken, 
devlet adamlarının ve parlâmentonun konuyu 
küçümsiyerek işi, ciddiye almaması, hareketi 

I basit bir öğrenci nümayişi olarak nitelemesi 
j neticesinde, olay hiç de düşünüldüğü gibi kısa 

samanda kapanmamış, siyasi ve iktisadi ideo
lojilerin de sonradan işe karışması ile mesele 
kanlı ve ciddî bir siyasi buhran halini almış
tır. 

Hareket nerede ve nasıl başlarsa başlasın, 
I meselelerin üzerine başlangıçta önemle eğilin-

nıez ise, bunun nasıl ve nerede biteceği, peşi
nen kestirilemez. Bu hareketlerin devamında, 
üniversite yönetim kurullarının, üniversite muh
tariyetini kalkan yaparak verecekleri ters ka
rarlar, yetkililerin yanlış tutumları, olayları 
mecrasından çıkarmaya ve buna bâzı istikamet
ler vermeye sebebolabilir. 

Türkiye'de bu yönde gelişecek hareketler, 
saten zayıf olan Türk ekonomisini temelinden 
sarkmaya ve siyasi krizlere yol açabilir. 

Bu olayların Türkiye'de gelişebileceğini hâ
diselerin gelişme göre evvelce tahmin ederek 
aylarca evvel vermiş olduğumuz Millî Eğitim 
ve Gençlik sorunları ile ilgili Meclis Araştırma 
önergemiz, Meclisimizin çalışma sistemi dolayı-
aiyle şimdiye kadar görüşülememiştir. Bu da, 
gelecek olaylara çok daha önceden parmak bas
makla ne derece isabetli hareket ettiğimizin de
lilidir. Şimdi ise olaylar başlamış olduğnına gö-
ıe, konuyu bir gün, hattâ bir saat geciktirme
den derhal ele almak, enine boyuna müzakere 
ve münakaşa ederek, her türlü siyasi istismar 
yollan açılmadan millî bir dâva olarak çözüm
lemek, kaçınılmaz zaruret halini almıştır. 

Genel görüşme istediğimiz öncelikle ele alı
narak hemen müzakeresinin yapılmasını •saygı
larımızla arz ve rica ederiz. 13 . 6 . 1968 

Aycbn Milletvekili Çankırı Milletvekili 
Reşat özarda Mehmet Ali Arsan 

6. — Kocaeli Milletvekili Nihat Erim ile 
Elâzığ Milletvekili Kemal Satır ve 8 arkadaşının, 
Millî Eğitim sorunlarını belirtmek ve gerekli ted
birleri ortaya koymak üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi gereğince bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi (8/30) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, yine 
bu konu ile ilgili olarak ayrıca Cumhuriyet Halk 
Partisi Grup Başkanvekili Sayın Nihat Erim ve 
Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili 
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Sayın Kemal Satır arkadaşlarımızın müşterek 
imzası, bunun yanında Trabzon Milletvekili Ah
met Şener, Afyon Karahisar Milletvekili Murat 
Öner, Muğla Milletvekili Seyfi Sadi Pencap 
Aydın Milletvekili Mustafa Kemal Yılmaz, Gi
resun Milletvekili Kudret Bosuter, Yozgat Mil
letvekili Nuri Kodamanoğlu, Balıkesir Millet
vekili Mesut Ozansü, Zonguldak Milletvekili 
Kâmil Kırıkoğlu arkadaşlarımızın müşterek 
imzasını havi genel görüşme önergesi vardır, 
031u da okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Son günlerde Üniversitelerimizde patlak ve

ren öğrenci hareketleri; Türkiye'de eğitim 
hizmetlerinin her kademesinde ve bu arada 
yüksek öğretimdeki bunalımın ve âcil reform ih • 
tiyacının tezahürleridir. Meseleyi, köke kadar 
inen gerçek nedenleri ile derhal ele alma ve 
yurdun sosyal, ekonomik ve kültürel kalkınma 
ihtiyaçlarına uygun bir eğitim reformu yapma 
zarureti açıktır. 

Bu nedenle: 
Türkiyemizin her çeşit ve derecede Millî Eği

tim sorunlarını ve bu alandaki bunalımı sosyal 
ve ekonomik ilişkileri ile birlikte belirtmek ve 
gerekli tedbirleri ortaya koymak üzere bir ge
nel görüşme açılmasını arz ve teklif ede
riz. 

14 . 6 . 1968 
C. H. P. Grupu C. H. P. Grupu 

Başkanvekili Başkanvekili 
Kocaeli Milletvekili Elâzığ Milletvekili 

Nihat Erim Kemal Satır 
Trabzon Milletvekili Afyon K. Milletvekili 

Ahmet Şener Murat Öner 
Muğla Milletvekili Aydın Milletvekili 
Seyfi Sadi Pencap M. Kemal Yılmaz 

Giresun Milletvekili Yozgat Milletvekili 
Kudret Bosuter Nuri Kodamanoğlu 

Balıkesir Milletvekili Zonguldak Milletvekili 
Mesut Ozansü Kâmil Kırıkoğlu 

BAŞKAN — Her iki genel görüşme önergesi
ni. de okutmuş bulunmaktayım, önerge gündem
deki sırasına göre işlem görecektir. 

7. — Bâzı komisyonlardan çekilmeler (4/336, 
4/335, 4/338, 4/337, 4/334). 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, şimdi 
bâz?. sayın milletvekillerin komisyonlardan isti

fa ettiklerine dair önergeleri vardır; onları oku
tacağım. 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisi parti gruplarının bugünkü üye 

mevcutlarına göre Plân Komisyonundaki oran 
muvacehesinde bağımsızlara bir üyelik isabet et
miş olmakla ikinci bağımsız üye olarak bu ko
misyondan istifa etmek gerekmektedir. 

Bu sebeple istifa ediyorum. 
Saygılarımla. 

Bağımsız 
Balıkesir Milletvekili 

Enver Güreli 

BAŞKAN — Yüce Heyetin bilgilerine sunu
lur. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Millet Meclisi Millî Savunma Komisyonundan 

istifa ediyorum. 
Bilgilerine saygı ile sunarım. 

Niğde Milletvekili 
Haydar Özalp 

BAŞKAN — Yüce Meclisin bilgilerine sunu
lur. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Kitaplık Komisyonundan istifa ediyorum. 

Durumu saygılarımla arz ederim. 
Amasya Milletvekili 

Ahmet Demiray 

BAŞKAN — Yüce Meclisin bilgilerine sunu
lur. 

Sayın Başkanlığa 
Üyesi bulunduğum İlâç Araştırma Komisyo

nundan istifa ettiğimi arz ederim. 
Bolu Milletvekili 

Kemal Demir 

BAŞKAN 
nulur. 

Yüce Meclisin bilgilerine su-

Sayın Başkanlığa 
Üyesi bulunduğum Kamu iktisadi Teşebbüs

leri Karma Komisyonundan istifa ettiğimi arz 
ederim. 

Denizli Milletvekili 
Muzaffer Karan 

BAŞKAN — Yüce Meclisin bilgilerine sunu
lur. 
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Muhterem arkadaşlarım, siyasi partilerin par-
tilerarası yeni iltihaklar ve son so-imler tlohv 
yısiyle kuvvet oranlarında değişiklikler olmuş 
bulunduğundan, yeni oranlara göro Sağlık Ko
misyonunda bağımsızların kontenjanı bulunma
dığından Adalet Partisine iltihak eden bağımsı:: 
milletvekili Sayın Nurettin Ardıcoğîu'nun ve ke
za İmar ve iskân Komisyonunda bağımsız mille t-
vekillerinin kontenjanı bulunmadığından, bu ko
misyonda da bağımsız üye bulunan Saym Hüse
yin Balan'ın müstafi addedilmeleri gerekmek
tedir. 

Bu iki hususu Yüce Heyetin oyuna sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyerJor... Ka
bul edilmiştir. 

8. — Komisyonlardaki açıklara üne seçimi. 
9. — Tefeciliğin önlenmesi ve yaptığı tahri

batı tahkik ve tesbit etmek üzere kurulması ka
bul edilen Meclis Araştırma Komisyonuna üye 
seçimi. 

BAŞKAN — Tesbit edilmiş bulunan oranla? 
ve vücut bulmuş olan istifalar sebebiyle komis
yonlarda açık bulunan üyeliklere siyasi parti 
grupları adaylarını göstermiş bulunmaktadırlar. 
Bağımsız milletvekillerine Dışişleri, Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar, Köyişleri ve Kamu iktisadi 
Teşebbüsleri komisyonları için birer üyelik düş
mektedir. Bu komisyonlara istekli olan sayın 
bağımsız milletvekillerinin isimlerini lütfen Baş
kanlığımıza bildirmelerini rica ederim. 

önce, Yüce Heyetiniz tesip buyıırursa, ko
misyon seçimlerinin bir liste halinde yapılması
nı tasviplerinize sunacağım. 

Bu hususu kabul edenler... Kabul otnıiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Ayrıca gündemimizde tefeciliğin önlenmesi 
hakkında kurulan Araştırma Komisyonuna da, 
üye seçimi vardır. Bu iki seçimin bir arada 
yapılması gerek milletvekillerinin süratle se
çimde oy kullanmalarını temin yönünden ve ge
rekse tasnif yapacak arkadaşlarımıza kolaylık 
yönünden faydalı olacaktır. 

Bu hususu Yüce Heyetin oyuna sunuyorum, 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Şimdi iki ayrı liste halinde sayın milletve
killerine seçim pusulalarını dağıttıracağım. Kür
süde, komisyonlara ait 1 numaralı sepete tefeci-

I lige ait oy pusulaları, 2 numaralı sepete de di
ğer komisyonlar için oy kullanılacaktır. Yapa
cağımız bu iki seçim için müsaade buyurursanız 
bir tek tasnif heyeti kuralım. 

Oyunnza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Oy pusulaları süratle dağıtılsın efendim. 
Arkadaşlarımın seçimde mutlak surette oy

larını kullanmalarım rica edeceğim. Tasnif so
nucunu almadan müzakereye devam etmemiz 
mümkün değil. Şayet tasnif sonunda gerekli \v 
çoğunluğu sağlanamaz ise o zaman bugünkü 
gündemimizde mevcut kanunların görüşülebil
mesi mümkün oîamıyacaktır. Dikkatinizi rica 
edeceğim. 

Hangi seçim çevresinden oylamaya bağlıya
cağımıza dair isim çekiyorum: Edirne seçim çev
resinden bağlıyacağız. 

Tasnif Komisyonunu tesbit ediyoruz. 
Sayın Halil Balkıs (Urfa) ? Yok. 
Sayın Necmettin Cevheri( Urfa)? Yok. 
Sayın Mehmet Ateşoğlu (Kayseri)? Burada. 
Sayın Ali Baran Numanoğlu (Nevşehir)? 

Burada. İsminiz Tasnif Heyetine çıktı. 
Sayıiı Mustafa Şükrü Koç (Aydın)? Yok. 
Saym Recai Ergüder (Ankara)? Yok. 
Saym Mehmet Ali Aybar (İstanbul)? Yok. 
Sayın Şerafeddin Paker (Sakarya)? Yok. 
Saym Hüsamettin Gümüşpala (İzmir)? Yok. 
Sayın Ömer Usta (Trabzon)? Burada, isminiz 

Tasnif Heyetine çıktı. 

Sayın Usta, Saym Numanoğlu ve Saym Ate
şoğlu Tasnif Heyetinde görevlendirilmişlerdir. 

Edirne seçim çevresinden itibaren isimleri 
okutuyorum. Arkadaşlarımın yanlışlığa mahal 
kalmamak üzere oy kullanacakları sepetin üze
rinde yazılı kâğıtları dikkatle okumalarını rica 
edeceğim. 

Efendim, biraz evvel Yüce Meclis huzurunda 
beyan ettim; bağımsız milletvekilleri Başkanlığa 
müracaat edip, hangi komisyonlara seçilmek is
tediklerini beyan ederlerse o zaman bendeniz de 
Yüce Meclise keyfiyeti intikal ettireceğim. Ona 
göre arkadaşlarımız dağıtılmış bulunan oy pu
sulalarında boş bulunan yere bağımsız milletve
killerinin isimlerini yazabilecekler. 

MEHMET ALİ ARSAN (Çankırı) — Sayın 
Başkanım Dışişleri Komisyonunda görev almak 

I istiyorum. 
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BAŞKAN — Sayın Arsan Dışişleri Komisyo
nunda görev almak istemektedirler. 

HÜSEYİN BALAN (Ankara) — Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Komisyonunda görev almak is
tiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Balan siz partili değil mi
siniz? Birlik Partisi Genel Başkanı... 

HÜSEYİN BALAN (Ankara) — Bağımsız 
muamelesi görmek istiyorum... 

BAŞKAN — Arkadaşımız bağımsız muame
lesi istiyorlar. Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ko
misyonunda görev almak istiyorlar. 

Puslalarda boş gözüken yerlere talep sahip
lerinin isimlerini yazmanızı rica edeceğim. 

Sayın Tahtakılıç'ı Köy İşleri Komisyonuna 
teklif ediyorlar. 

AHMET TAHTAKILIÇ (istanbul) — içişle
ri Komisyonunda görevliyim efendim. 

BAŞKAN — içişleri Komisyonunda görevli 
olduğunuz için arzu etmiyorsunuz. 

Edirne ilinden itibaren sayın milletvekilleri
nin isimlerini okutuyorum. 

(Edirne milletvekillerinden başlanarak oylar 
toplandı.) 

BAŞKAN — Tasnif Heyeti lütfen yerini al
sın. 

Oylarını kullanmıyan arkadaşlarımız lütfen 
oylarını kullansınlar, 

Arkadaşlarım lütfen biraz acele etsinler. 
Oyunu kullanmıyan başka arkadaşımız kal

dı mı efendim? («Yok» sesleri.) 

Oy verme muamelesi sona ermiştir. Oy sepet
lerini kaldırınız, 

(Oylar tasnif edildi.) 

BAŞKAN — Seçimlerin sonucunu arz ediyo
rum : 

Yüksek Başkanlığa 
Tefecilik konusunda araştırma yapmak üze

re Genel Kurulun 27 . 3 . 1968 tarihli 64 ncü 
Birleşiminde kurulması kabul edilen Meclis 
Araştırma Komisyonu üyelikleri için yapılan 
seçime (265) üye katılmış ve neticede ilişik 

listede isimleri bulunan üyeler hizalarında gös
terilen oylan almışlardır. 

Arz olunur. 

Üye 
Kayseri 

Mehmet Ateşoğlu 

üye 
Nevşehir 

Ali Baran Numanoğlu 

üye 
Trabzon 

Ömer Usta 

A. P. (10) 

Taihir Yücekök (Adana) 
Nahit Menteşe (Aydın) 
İbrahim Aytaç (Balıkesir) 
Kasım önadım (Bursa) 
i. Etem Kılıçoğlu (Giresun) 
Şükrü Akkan (izmir) 
Ziyaeddin izerdem (Konya) 
Mesut Erez (Kütahya) 
Süleyman Çağlar (Manisa) 
Hamdi Mağden (Ordu) 

C. H. P. 1(4) 

ilyas Seçkin (Ankara) 
M. Şükrü Koç (Aydın) 
Şefik inan (Çanakkale) 
M. Kemal Çilesiz (Giresun) 

G. P. (1) 

Hilmi İncesulu (Çorum) 

Y. T. P. (1) 

Ali İhsan Çelikbaş (Gümüşane) 

T. İ. P. (1) 

Ali Karcı (Adana) 

M. P. (1) 

Hasan Özcan (Bolu) 

Yüksek Başkanlığa 

263 
264 
262 
261 
265 
265 
263 
265 
262 
260 

260 
259 
262 
261 

264 

265 

260 

264 

Komisyonlardaki açık üyelikler için yapı
lan seçime (230) üye katılmış ve neticede ili-
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şik listede isimleri yazılı olan adaylar hizala
rında gösterilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 

üye 
Kayseri 

Mehmet Ateşoğlu 

Üye 
Nevşehir 

Ali Baran Numanoğlu 

Üye 
Trabzon 

Ömer Usta 

Bayındırlık Komisyonu 
Ahmet Cebi (Trabzon) (A. P.) 230 

Dışişleri Komisyonu 
M. Ali Arsan (Bağımsız) 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Komisyonu 
(Bağımsız) 

Gümrük ve Tekel Komisyonu 
Kemal Ataman (içel) (A.P.) 230 

imar ve iskân Komisyonu 
Abdüllâtif Ensarioğlu (Diyarbakır) 

Köy işleri Komisyonu 
(Bağımsız) 

Maliye Komisyonu 
Gıyasettin Duman (Sivas) (A. P.) 

Millî Savunma Komisyonu 
Kemal Çetinsoy (Adana) (A. P.) 

(A.P.) 
230 

230 

230 

Plân ve Bütçe Komisyonu 
Haydar Özalp (Niğde) (A. P.) 230 

Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu 
Nurettin Ardıçoğlu (Elâzığ) (A.P.) 230 
Seyfi Güneştan (Mardin) (Y. T. P.) 230 

Sanayi Komisyonu 
Necati Güven (Erzurum) (A. P.) 230 

Sayıştay Komisyonu 
Kemal Çetinsoy (Adana) (A. P.) 230 

Ticaret Komisyonu 
Balhattin üzunoğlu (Samsun) (A. P.) 230 
Muzaffer Karan (Denizli) (O. H. P.) 230 

Ulaştırma Komisyonu 
Mustafa Gürpınar (İstanbul) (A. P.) 230 

Kamu iktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu 
İhsan Tombuş (Çorum) (A. P.) 229 

(Bağımsız) 

Kitaplık Karma Komisyonu 
Hüsamettin Koran (Urfa) (A. P.) 230 

Yerli ilâç Endüstrisi Araştırma Komisyonu 
ismail Hakkı Akdoğan (Yozgat) (A. P.) 229 
Nihat Diler (Erzurum) (Y. T. P.) 230 

BAŞKAN — Bu üyeler, gerekli oy çoğunlu
ğu sağlamış oldukları cihetle mezkûr komisyon 
üyeliklerine seçilmiş bulunmaktaidırlar. 

Ayrıca yme yapılan seçimde 230 üye oy kul
lanmış : 

Köy işleri Komisyonu 
Ahmet Tahtakılıç 
O. Yüksel Serdengeçti 
Hüseyin Balan 
Reşat Özarda 
Zarife Koçak 
Ekmel Çetiner 
ismet inönü 

15 
7 
3 
3 
2 
1 
1 

oy almışlardır. 
Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu 

Ekmel Çetiner 
Enver Güreli 
M. Ali Arsan 
O. Yüksel Serdengeçti 
Ahmet Tahtakılıç 
ismet inönü 

8 
3 
2 
1 
1 
1 

oy almışlardır. 

Dışişleri Komisyonu 
M. Ali Arsan 
Kasım Gülek 
Enver Güreli 
Ahmet Tahtakılıç 
Reşat özarda 

66 
7 
6 
2 
1 

oy almışlardır. 

Enerji ve Tabu Kaynaklar Komisyonu 
Hüseyin Balan 72 
M. Ali Arsan 2 
Ahmet Tahtakılıç 2 
Reşat Özarda 1 
Hüseyin Yılmaz 1 

oy almışlardır. 

Bu durumda gerekli oy çoğunluğu hiç bir 
üye tarafından sağlanmadığı cihetle gelecek Bir
leşim seçim tekrar edilecektir. 
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5. — GÖRÜŞ 

BAŞKAN — Şimdi muhterem arkadaşla
rım, gündemin öncelikle görüşülmesi kararlaş
tırılan işler kısmına geçiyoruz. 

1. — Umumi hayata müessir âfetler dolay ı-
siyle alınacak tedbirlerle yapılacak yardımlara 
dair 15 . 5 . 1959 gün ve 7269 sayılı Kanunun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
bâzı maddeler eklenmesi hakkında kanun tasa
rısı ve İmar ve İskân, İçişleri ve Plân komis
yonlarından 5 er üye seçilerek kurulan Geçici 
Komisyon raporu. (1/231) (S. Sayısı : 159 ve 
159 a 1 nci ek) (1) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, ta
til öncesinde yapdığımız müzakerede, Umumi 
hayata müessir âfetler ıdolayıısiyle hazırlanmış 
bulunan 7269 sayılı Kanunun bâzı maddelerin 
de değişiklik yapılması öngörülmüş ve bu hu
susta tasarının esas maddelerinin müzakeresi 
bitmiş, geçici 6 ncı maddeye kadar gelinmişti. 

Bu arada tasanda mevcut 40 ncı maddenin 
müzakeresi ikmal edilmiş, madde hakkında ve
rilmiş bulunan değişiklik önergeleri komisyon
ca Başkanlıktan istendiği cihetle komisyona ha
vale edilmiş ve Geçici Komisyon önergeleri mü
zakere etmiş bulunmakta idi. 

Geçici Komisyonda önergeler tetkik ve mad
de yeniden (40) ncı madde olarak tedvin edil
miş bulunmaktadır. Bu maddeyi şimdi Komis
yonca yeni hazırlanmış şekli ile Yüce Heyet 
huzurunJda okutacağım. 

Ayrıca, 43 ncü maddenin ide müzakeresi bit
miş, Başkanlığa verilmiş bulunan önergeler. 
Komisyonun talebi üzerine komisyona havale 
edilmiş komisyonda önergeler tetkik edilerek 
yeni bir metin hazırlanmıştır. 

Evvelemirde müsaade ederseniz biraz evvel 
işaret ettiğim gibi, daha önce, müzakeresi bit
miş bulunan ve komisyonca yemden hazırlan
mış olan 40 ncı maddeyi, daha sonra da deği
şiklik önergelerini, Yüce Heyetiniz huzurunda 
okutacağım. 

Şimdi okunacak madde komisyon tarafından 
40 ncı madde olarak yeniden düzenlenmiştir. 

(1) 159 ve 159 a 1 nci, 159 a 2 nci ek 8. Sa 
yılı basmayazılar 18 . 3 . 1968 tarihli 60 ncı Bir
leşim Tutanak Dergisi sonuna eklidir. 

tfLEN İŞLER 

Madde 40. — Bu kanuna göre arsa olarak 
dağıtılan veya üzerinde bina inşa edilen taşın
maz mallar, hak sahiplerine borçlandırma se
netleri imza ettirilmek suretiyle verilir. 

Bu taşınmaz mallar üzerine, Türkiye Emlâk 
Kredi Bankasının isteği ile, bu banka lehine, 
tapu dairelerince borçlandırma senetlerine da
yanılarak, kanuni ipotek tesis olunur. 

Konut ve konut inşası ve sair yardımlar 
için yapılacak borçlandırmalar faizsizdir. Dük
kân ve fırın gibi yerler için yapılacak borçlan
dırmalar ise yıllık % 4 (yüzde dört) faize ta
bidir. 

Borçluların tahakkuk ettirilecek faizler, 
Banka ve sigorta işlemleri Vergisinden muaf
tır. 

Borçlandırma bedelleri, konut, konut inşa
sı, arsa ve sair yardımlarda en az 20 ve en çok 
30 dükkân ve fırın gibi yerler için yapılan 
yardımlarda ise en az 5 ve en çok 15 yılda ve 
eşit taksitler halinde tahsil edilerek fon hesa
bına yatırılır. 

tik taksit, ipotek tescil tarihinden, ipotek-
siz 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 en az 
1 yıl evvel ödenen taksitler, taşınmaz mallan 
satmak veya satılmak suretiyle hesap kapatıl
ması halleri hariç % 10 (yüzde on) indirime ta
bi tutulur, indirim miktan bankaca fon hesa
bından mahsubedilir. 

Üstüste üç yıl taksidini ödemiyenlerin 
borçlan muacceliyet kesbedeceği gibi, borcun 
tamamı ödenmeden taşınmaz malların başka-
lanna satılması halinde de borcun tamamı 
muacceliyet kesbeder. Bu hüküm uygulanma
sında maliyet bedelinden yapılan indirimler tek
rar borca eklenmek suretiyle hesaba katılır 
özel âfet kanunlarına göre yapılan binalar hak
kında da bu fıkra hükmü uygulanır. 

Muacceliyet kesbeden hesaplar bankaca ken
di usul ve mevzuatına göre takibeidilir. Satışa 
çıkanlan taşınmaz mallara istekli çıkmadığı 
takdirde, banka en son yapılan satışta, takdir 
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edilen kıymetin % 90 sine (yüzde ellisine) ka
dar ihaleye iştirak ederek fon hesabına satın-
alabilir. 

Bu şekilde satınahnan mallar, 31 nci mad
deye göre işlem yapılmak üzere, imar ve is
kân Bakanlığına devredilir. 

Rehin açıkları ile rehinsiz alacaklardan tah
sili mümkün olmıyan alacaklar haciz vesikası
na bağlandıktan sonra fon hesabından mah-
sübedilir. 

Âfetten hasar görmüş binaların onarımı 
veya kendi yapısını kendi yapacak kimse için 
yapılan para yardımlarına ait borçlandırmalar
da; taşınmaz malı tapusuz ise, kadastro işlem
leri sonuçlanıncaya kaJdar ilgili kimsenin varsa 
başka tapulu taşınmaz malının ipotek edilmesi, 
yoksa, kefalet suretiyle borçlandırma yapılır. 

Banka lehine tesis olunacak ipotek muame-
melesi bu maddenin 1 nci fıkrasına göre tapu 
dairelerince takrir alınmadan yapılır. 

inşaatm devamı sırasında veya bitiminden 
itibaren bir yıl içinde, genel hayata etkili olsun 
olmasın, ikinci bir âfetle binanın zarar gör
mesi halinde borçlandırma miktarından zarar 
oranında indirim yapılır. Afetzede isterse, 
borçlandırma hükümleri dairesinde, İmar ve İs
kân Bakanlığınca tesbit olunacak miktarda ye
niden inşaat yardımı yapılabilir. 

Bu kanuna ve âfetle ilgili hüküm taşıyan 
diğer kanunlara göre, ayrı tarihlerde iki defa 
hak sahibi olarak konut yardımı gören veya 
görecek olanlardan, genel hayata etkili üçün
cü bir âfetten konutları oturulamıyacak dere
cede zarar gören hak sahibiplerinin ödeme güç
lerini kaybetmeleri halinde, imar ve iskân Ba
kanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulu karan 
ile önceki borç bakiyeleri terkin olunabilir. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi değişiklik 
önergelerini tekrar huzurunuzda okutacağım. 
Arkadaşların vermiş oldukları önergeler şayet 
bu madde içerisinde, esaslı bir nokta içerisinde 
tesbit edilmişse o zaman belki arkadaşlarım 
önergelerinden vazgeçerler. Bu sebeple değişik
lik önergelerini okutacağım ve ayrı ayrı Yüce 
Heyetinizin oyuna sunacağım. Sırası gelen ar
kadaşım dikkat buyursun, eğer 40 nci madde 
muhtevasında önergeleri dikkate alınmışla bel
ki önergelerinden vazgeçerler. 
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HAMDİ ORHON (Trabzon) — önerge sa
hibi burada yoksa okutmaya mahal yoktur. 

BAŞKAN — Artık biz muamele yapmaya 
mecburuz, önergesi daha evvel okutulmuş ve 
Meclisin malı olmuştur. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Âfetler Kanunu tadil ta

sarısının 40 nci maddesi sonuna aşağıdaki fık
ranın eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Bolu Milletvekili 
Halil İbrahim Cop 

«Bu kanuna ve âfetle ilgili hüküm taşıyan 
öteki kanunlara göre, ayn tarihlerde iki defa 
hak sahibi olarak konut yardımı gören veya gö
recek olanlardan genel hayata etkili üçüncü bir 
âfetten konutları oturulamıyacak derecede za
rar gören hak sahiplerinin ödeme güçlerini kay
betmeleri halinde, İmar ve İskân Bakanlığının 
teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile önceki 
borç bakiyeleri terkin olunabilir.» 

BAŞKAN — Sayın Cop, önergenizi oya ko
yayım mı efendim? 

HALİL İBRAHİM COP (Bolu) — Komis
yon, önergemi yeni madde metninde nazarı iti
bara almış olduğundan önergemi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Cop'un önergesi geri-
verilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Başkanlığa 
1. Tasarının 40 nci maddesinin 3 ncü fık

rasındaki % 4 oranının % 2,5 olarak değiştiril
mesini, 

2. Dördüncü fıkrasına, «en çok 15 yılda» 
ifadesinden önce «en az 10 yıl» ifadesinin ek
lenmesini, 

3. 'Son fıkranın başındaki «İnşaatın deva
mı sırasında veya bitiminden bir yıl içinde» ifa
desinin kaldırılmasını ve yerine «Borçların ta
mamen ödenmesinden önce» ifadesinin eklen
mesini arz ve teklif ederim. 

Nuri Kddamanoğlu 
Yozgat Milletvekili 

BAŞKAN — Sayın Kodamanoğlu? 
NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Bü

yük ölçüde istihdaf edildiği için önergemi geri 
alıyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
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Sayın Kodamanoğlu, 40 ncı madde yeniden 
düzenlendiği sırada önergem büyük ölçüde 
istihdaf edildiği için Önergemi geri alıyorum, 
diyor. Geriverilmiştir. 

Sayın Başkanlığa 
Madde 40 ta, «Muaccel hallerde satışa çı

karılan malların % 00 sine kadar bedelle sa 
tınalmabilir» ibaresinin «% 00 a kadar bedelle 
satınalınabilir» ibaresinin getirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Eskişehir Milletvekili 
Azü Zeytinoğlu 

BAŞKAN — ıSayın Zeytinoğlu? Yok. 
önergeye Komisyon katılıyor mu efendim? 
GEÇİCİ KOMİSYON ADINA SABAHAT

TİN SAVACI (Gümüşane) — Katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Değişiklik önergesini Yüce Heyetin oyuna 

sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... önerge reddedilmiştir. 

Diğer önegeyi okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
Yardımın zarar ve haisar riisbetinde ve kar

şılığında yapılabilmesi kadar zaruri bir hizme
tin ifası bakımından da 40 ncı maddenin 12 nci 
fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
saygı ile arz ve teklif ederim. 

Erzurum Milletvekili 
Adnan Şenyurt 

«Âfetten hasar görmüş binaların onarımı 
veya kendi yapısını kendi yapacak kimse için 
yapılan para yardımlarına ait borçlandırmalar
da taşınmaz malı tapusuz ise, ilgili kimsenin 
varsa başka tapulu taşınmaz malının ipotek 
edilmesi, yoksa kefalet suretiyle borçlandırma 
yapılır.» Kefalet dahi gösterilmesi mümkün ol
madığı takdirde banka lehine ipotek tesis edil
mek suretiyle binanın onarımı ve yeniden inşa
sı Emlâk Kredi Bankası tarafından yapılır.» 

BAŞKAN — Sayın Şenyurt; 40 ncı madde
yi biraz Önce burada okuttum. Zatıâlinizin de
ğişiklik istiyen önergesi şimdi okunmuş vazi
yette. Nedir efendim durumunuz? 

ADNAN ŞENYURT (Erzurum) — 40 ncı 
maddede benim mâruzâtım ve teklifim kaale 
alınmamıştır. Kefalet dahi göstermesi müm

kün olmıyan ahvalde binanın onarım ve inşa
sına 40 ncı maddede yer verilmemiştir. Bu iti
barla teklifimin oya konulmasında ısrar ediyo
rum. 

BAŞKAN — Evet, önergenizin oya konul
masını istiyorsunuz. 

Komisyon Sayın Adnan Şenyurt'un değişik
lik önergesine katılıyor mu efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA SABAHAT
TİN SAVACI (Gümüşane) — Katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN .— Katılmıyorsunuz. 
Değişiklik önergesini Yüce Heyetin oyuna 

sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Reddedilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Meclis Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 40 ncı maddenin 3 ncü 

fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederiz. 

Ağrı Milletvekili Burdur Milletvekili 
Abdülbâri Akdoğan ismail Hakkı Boyacıoğlu 

«Fıkra 3, — Konut ve konut inşası ve sair 
yardımlar için yapılacak borçlandırmalar faiz
sizdir. Ancak, konut kiraya verildiğinde o 
tarihten itibaren kalan borç % 4 faize tâbi ol
duğu gibi dükkân, fırın gibi gelir getiren yer
ler için yapılacak borçlandırmalar yıllık % 4 
faize tabidir.» 

ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Ağrı) — Geri 
alıyorum. 

BAŞKAN — Geri alıyorsunuz. 
Sayın Akdoğan'ın önergesi geri verilmiştir. 

Sayın Millet Meclisi Başkanlığına 
40 ncı maddenin aşağıda arz ettiğim şekilde 

değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
«1 nci fıkradaki borçlandırma senetleri ye

rine re'sen tanzim edilmiş resmî senet, 
2 nci fıkradaki kanunî ipotek yerine, birin

ci derece ve birinci sırada kanunî ipotek ya
pılır. 

3 ncü fıkradaki % 4 faiz yerine % 2 faize 
tâbidir. 

5 nci fıkradaki en çok 30 yerine, 30 yıl ve 
en çok 15 yıl yerine 15 yıl olarak. 

8 nci fıkradaki, üst üste üç yıl taksitinin 
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yerine üç yıllık taksitini ödemiyenlerin borçları 
muaccel kılınır.» 

Hatay Milletvekili 
Talât Köseoğlu 

TALÂT KöiSEOĞLU (Hatay) — önergemi 
geri alıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Talât Köseoğlun'un öner
gesi geri verilmiştir. 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 40 ncı maddesinin şifalhen arz et

tiğim sebeplerle komisyona geri verilerek ye
niden tedvin edilmesini arz ve teklif ederim. 

Y.T.P. GrupU Adına 
Erzurum Milletvekili 

Nihat Diler 

BAŞKAN — Sayın Diler, aslında önergeni
zin öngördüğü husus yerine getirilmiş vaziyet
te ve Komisyon maddeyi geri alarak yeni baş
tan düzenleyip getirmiştir. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — önergemi ge
ri alıyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim. Geri verilmiş
tir. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
40 ncı maddenin birinci fıkrasının «arsa» 

kelimesinden sonra «veya arazi» ibaresinin ilâ
ve edilmesi suretiyle değiştirilerek kabulünü 
saygı ile arz öderim. 

Tunceli Milletvekili 
Hasan Ünlü 

BAŞKAN — Sayın Hasan Ünlü? Yoklar. 
Komisyon katılıyor musunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA SABAHAT
TİN SAVACI (Gümüşane) — Nazarı itibara 
alınmıştır. Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 

Değişiklik önergesini Yüce Heyetin oyuna 
sunuyorum : Kabul edenler.,. Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

40 ncı maddeyi komisyonun yeniden hazır
lamış olduğu ve biraz önce okutmuş bulundu
ğum şekliyle Yüce Heyetin oyuna sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 40 ncı 
madde komisyonun yeniden hazırlamış olduğu 
şekliyle kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, 43 ncü maddenin 
de müzakeresi (bitmiş, Başkanlığa verilen ve fa
kat okunmadan komisyon tarafından kendisine 
havalesi istenen değişiklik önergeleri muvace
hesinde komsiyon 43 ncü maddeyi yeni bir esasa 
bağlamış vaziyettedir. Müsaade ederseniz önce 
komisyonun hazırlamış olduğu yeni 43 ncü 
maddeyi okutacağım, onu takiben 43 ncü mad
de üzerinde arkadaşlarımın vermiş bulunduğu 
değişiklik önergelerini teker teker okutaca
ğım, arzu eden arkadaşım çok kısa, mücmelen 
beyanda bulunmak isterse önergesi üzerinde söz 
vereceğim ve daha sonra oya sunacağım. 

Komisyonun yeniden hazırladığı 43 ncü mad
deyi okutuyorum 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının, 43 ncü 

maddesinin (c) fıkrasının aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz: 

«c) Şehir, kasaba ve köylerde âfete uğra
yanların veya uğraması muhtemel olanların ge
çici veya devamlı inşaat veya tesisat işlerinde 
kullanılmak üzere, imar ve iskân Bakanlığı
nın isteği üzerine lüzumlu orman emvali, 
Orman idaresince, Devlet müesseselerinde te
mini gereken diğer inşaat malzemesi de 
ilgili Devlet müesseselerince, en yakın istif 
yeri, depo veya fabrikalarından, kesme taşıma 
ve imal masrafları karşılığında, öncelikle tah
sis olunur. 

imar ve İskân Bakanlığı, gerektiğinde bu 
malzemeleri depo etmeye yetkilidir. 

Tahsis olunacak veya stok edilecek orman 
emvali ve diğer malzemenin cins, miktar ve 
niteliği İmar ve iskân Bakanlığınca tesbit olu
nur.» 

Geçici Komisyon adına 
Gümüşane 

Sabahattin Savacı 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, 43 ncü 
madde Geçici Komisyon tarafından şimdi oku
tulan şekliyle düzenlenmiştir. 43 ncü madde 
üzerinde arkadaşlarımın vermiş bulundukları 
değişiklik önergeleri var, müsaade ederseniz 
onları okutacağım. 

Sayın Ali Rıza Uzuner tarafından verilmiş 
bulunan değişiklik önergesini okutuyorum : 
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Sayın Başkanlığa 
43 ncü maddenin (O) fıkrasının aşağıdaki 

şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Trabzon Milletvekili 

Ali Rıza Uzuner 

«C) Şehir, kasaba ve köylerde âfete uğrı-
yanların veya uğraması muhtemel olanların ge
çici ve devamlı inşaatlarında ve tesislerinde 
kullanılmak üzere, îmar ve iskân Bakanlığının 
isteği üzerine; lüzumlu orman emvali, çimento 
ve demir, ilgili Devlet müesseselerine^ maliyet 
bedeli üzerinden ve tercihan verilir. 

Tahsis olunacak emvalin miktarı ve niteliği, 
îmar ve iskân Bakanlığınca tesbit edilir.» 

BAŞKAN — Sayın Ali Rıza Uzuner, şimdi 
okutmuş bulunduğum, Komisyon tarafından ye
niden düzenlenmiş bulunan 43 ncü madde mu
vacehesinde bu önergenizde ısrar ediyor musunuz 
efendim? 

ALÎ RIZA UZUNER (Trabzon) — Geri alı
yorum. 

BAŞKAN — Evet, Komisyon tarafından be
nimsenmiş olduğu cihetle önergenizi geri alıyor
sunuz. 

Sayın Aziz Zeytinoğlu tarafından verilmiş 
olan bir önerge var, onu okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Madde 43. (C) fıkrası, (Prefabrik veya beton, 

kârgir evlere lâzım olan) ibaresinin ilâvesini arz 
ve teklif ederim. 

Eskişehir Milletvekili 
Aziz Zeytinoğlu 

BAŞKAN — Sayın Aziz Zeytinoğlu burada 
değiller. Komisyon, bu önergeye katılıyor mu
sunuz? 

GECÎCÎ KOMİSYON ADINA SABAHATTİN 
SAVACI (Gümüşane) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Değişiklik önergesini Yüce Heyetin oyuna su

nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Redde
dilmiştir. 

Sayın Nermin Neftçi tarafından verilmiş bu
lunan bir diğer değişiklik önergesi var, onu 
okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Âfetler Kanununun 43 

ncü maddesinin (d) fıkrasının : «imar ve iskân 
Bakanlığınca dış memleketlerden, mevcut kota-
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lara bağlı kalınmaksızın öncelik ve ivedilikle, 
makina, motorlu taşıt, araç, gereç, alât edevat, 
cihaz, yedek parça ithal edilebilir veya ettirile
bilir» şeklinde tanzim edilmesini ve «dış mem
leketlerden, baraka, hazır konut, çadır ithalinin» 
maddeden çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Muş Milletvekili 
Nermin Neftçi 

BAŞKAN — Sayın Nermin Neftçi burada 
değiller. 

Sayın Komisyon Başkanı, bu önerge 43 ncü 
madde muhtevasına girdi mi, katılıyor musu
nuz, katılmıyor musunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA SABAHAT
TİN SAVACI (Gümüşane) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Dğişiklik önergesini Yüce Heyetin oyuna 

sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Red
dedilmiştir. 

Sayın Ali Rıza Uzuner arkadaşımızın bir 
başka değişiklik önergesi var, onu okutuyo
rum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
43 ncü maddenin (c) fıkrasının aşağıdaki 

şekilde tadilini arz ve teklif ederim. 
Trabzon Milletvekili 

Ali Rıza Uzuner 

«C) Şehir, kasaba ve köylerde âfete uğ-
rıyanları veya uğraması muhtemel olanların 
geçici ve devamlı inşaatlarında ve tesislerin
de kullanılmak üzere, imar ve iskân Bakanlı
ğının isteği üzerine, Orman idaresince en ya
kın istif yeri, depo veya kereste fabrikaların
dan tercihan maliyet bedeli üzerinden verilir. 

6831 sayılı Orman Kanununun 33 ncü mad
desi hükmü mahfuzdur. 

Tahsis olunacak orman emvalinin miktarı 
ve niteliği imar ve iskân Bakanlığınca tesbit 
edilir.» 

BAŞKAN — Sayın Uzuner, 43 ncü madde
nin Komisyonca yeniden düzenlenmiş şeklinde 
bu önergeniz dikkati nazara alınmış bulun
makta mıdır, yoksa önergenizde ısrar etmek
te misiniz? 

ALI RIZA UZUNER (Trabzon) — Sayın 
Başkanım, nazarı dikkate alınmamıştır, mü
saade ederseniz izah edeyim. 
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BAŞKAN — Buyurun efendim, çok kısa 
surette. Biliyorsunuz İçtüzük kaidelerine gö
re mücmelen beyan edeceksiniz. 

ALt RIZA UZUNER (Trabzon) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım, 43 ncü mad
denin (c) fıkrasında önergemde üzerinde dur
duğum konu hakkında kısaca açıklama yap
mak istiyorum. 

Şimdi, malûmuâliniz, önergemde de belirt
tiğim üzere 6831 sayılı Orman Kanununun 33 
ncü maddesine göre, «yer sarsıntısı, yangın, he
yelan, sel gibi haller yüzünden felâkete uğrı-
yan köylerde bu yüzden zarar gören muhtaç 
köylülere yapacakları, ev, ahır, ambar ve sa
manlık için bir defaya mahsus olmak üzere 
Ziraat Vekâletince tahammülü müsait en yakın 
ormanlardan parasız olarak kerestelik ağaç 
ve istedikleri takdirde mevcut istiflerden, 
yalnız kesme, taşıma, imal masrafları karşılı
ğında tomruk veya kereste verilir.» diyor. 

Hükümet tasarısında da bu arz ettiğim; konu 
6831 sayılı Kanunun 33 ncü maddesi saklı
dır, şeklinde beyan edilmiştir. Şimdi bu husus 
bir taraftan genişletilmektedir. Benim burada 
üzerinde önemle durmak istediğini konu şudur: 
(c) fıkrasında taşıma ve ikmal masrafları 
karşılığında orman emvali verilmesi öngörül
mektedir. Diğer masraflar alınmamaktadır. 
Ama bunun yanında, bu masraflar piyasada 
satılan, Devlet Orman İşletmesi tarafından 
piyasaya sürülen satış bedelleri üzerine ilâve 
edilmektedir. Bunun neticesi olarak da Türki
ye'de orman emvali fiyatları artmaktadır. 
Hattâ o kadar artmaktadır ki, bugün orman 
işletmelerinin elinde tomruk ve kereste stokla
rı, geçmiş yıllara nazaran büyük bir ölçüde 
kabarmaktadır. Bu işletmecilik tekniği bakı
mından bir mah.zur yaratmaktadır. 

Diğer taraftan bu orman emvalinin, İkinci 
Beş Yıllık Plânda da öngörüldüğü üzere, ih-

. racı, üzerinde önemle durulan bir konu olduğu
na göre, bu kabarık fiyatlar karşısında bu 
emvalin ihracının mümkün olmıyacağı görü
şünden hareket etmiş bulunmaktayım. Vakıalar 
da bendenizin önergemde belirttiğim hususları 
teyidetmektedir, mevcut çeşitli orman emvalimi
zi ihracetmek mecburiyetindeyiz ve fakat fi

yatlar yüksek olduğu için bu ihracatta müş-
kilâtla karşı karşıya geliyoruz. Bunu telâfi 
etmek bakımından, karşılığı İmar ve İskân 
Bakanlığında ayrılacak fona konmak üzere 
orman işletmelerinin, işletme tekniği bakımın
dan çalışabilmeleri için ve orman emvalini ih
racetmek imkânını sağlamak bakımından bir, 
bir de iç piyasada orman emvalinin fiyatını dü
şürücü etkisi olacağı yönünden önergemi sun
muş bulunmaktayım. Konu hakkında rakam
larla daha teferruatlı mâruzâtım olabilir. Fa
kat kısaca durumu arz etmiş bulunuyorum, 
çünkü kanun gerçekten önemli bir kanundur, 
daha çok gecikmesine mâruzâtımla mâni olmı-
yayım, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Komisyon, Sayın Ali Rıza 
Uzuner tarafından verilmiş bulunan değişik
lik önergesine katılmadığını beyan etti. öner
geyi Yüce Heyetin oyuna sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Reddedilmiştir. 

Diğer bir önergeyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 43 ncü maddeye aşa

ğıdaki (e) fıkrasının eklenmesini arz ve teklif 
ederim. 

«e) Bu maddeye göre yapılacak işlemler 
İmar ve İskân Bakanlığınca hazırlanacak yö
netmelikle belirtilir» 

Ağrı 
Abdülbâri Akdoğan 

BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON ADINA SABAHAT

TİN SAVACI (Gümüşane) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Sayın Ab

dülbâri Akdoğan, kısaca izah mı edeceksiniz? 
ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Ağrı) —Evet. 
BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 

ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Ağrı) — Sayın 
Başkan, muhterem milletvekilleri; bendeniz 
43 ncü madde üzerinde, tatile girmeden evvel 
sair komisyonla bir anlaşmaya varmıştım. Ben 
kendilerine bu durumu, 43 ncü maddenin (d) 
fıkrasını detayı ile izah etmiştim. Kendileri de 
bunu kabul buyurmuşlardı. Şimdi tekrar ben 
bu fikrimi bu kürsüden de izah etmeyi uygun 
mütalâa ettim. Bu bakımdan sayın komisyon 
lütfeder dinlerlerse, her halde benim vermiş 

— 163 — 
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Madde 43. — Bu kanunun birinci maddesin
de yazılı âfetlerden önce veya sonra alınacak 
tedbirler arasında; 

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

Türkiye Kızılay Derneği tarafından bu 
amaçla yapılacak nakliyat dahi bu hükme tabi
dir. 

b) 4, 6, 8 ve 9 ncu maddelerde sözü edilen 
yükümlülerden taşıma ücreti alınmaz. 

c) Şehir, kasaba ve köylerde âfete uğrı-
yanların veya uğraması muhtemel olanların ge
çici veya devamlı inşaat veya tesisat işlerinde 
kullanılmak üzere, imar ve İskân Bakanlığının 
isteği üzerine, lüzumlu orman emvali Orman 
İdaresince, Devlet müesseselerinden temini ge
reken diğer inşaat malzemesi de ilgili devlet 
müesseselerince, en yakın istif yeri, depo veya 
fabrikalarından, kesme, taşıma ve imâl masraf
ları karşılığında, öncelikle tahsis olunur. 

olduğum önergeye iştirak edeceklerini tahmin 
ederim. 

Şimdi 43 ncü maddenin (d) fıkrası şöyle der 
muhterem arkadaşlar: «imar ve iskân Bakan
lığınca dış memleketlerden, mevcut kotalara 
bağlı kalmaksızın...» Dış memleketlerden ithal 
edilecek malzeme, makina ve her hangi bir 
madde hususunda, malûmuâliniz, her yıl iki de
fa kota tanzim edilir. Bu maddenin üçüncü sa
tırında da der ki; «... Yedek parça ithal edile
bilir veya ettirilebilir.» 

Bir âfet bölgesinde bir inşaat safhasında 
her hangi bir mütaahhide bu işin verildiğini 
kabul edelim. Yukarıda da bahsedildiği gibi, 
kotalara ve sairelere bağlı kalınmaksızın derhal 
ithal edilebilir, yahut ettirilebilir keyfiyetini 
de nazarı itibara alalım, inşaatı üzerine almış 
olan mütaahhit arkadaşımız daha hangi maki
nalan, neleri getireceğini bir kontrol imkânına 
sahibolmadan gümrüklere olmadık makinalan 
yığmak fırsatını bulmuş olur. Bu bakımdan de
ğerli komisyon buna lütfeder de kabul ederse, 
hiç olmazsa asgari haddi ile «imar ve iskân 
Bakanlığı ancak bu makinalan ithal edebilir 
veya ettirebilir» keyfiyetini maddeye koyarsa, 
bu takdirde birtakım istismarların önüne geç
miş olacağız. Bunu geçen yıl sayın komisyonla 
biz konuşmuş ve bir anlaşmaya varmış idik. 
Eğer lütfeder bunu dikkatle mütalâa ederler
se bendenizin vermiş olduğum önergeye inti
bak edecekleri kanısındayım. Saygılar sunanm. 

BAŞKAN — Sayın Abdülbâri Akdoğan ta
rafından verilmiş bulunan değişiklik önergesi
ne komisyon katılmıyor, önergeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Redde
dilmiştir. 

Komisyonun 43 ncü madde üzerindeki öner
gesini tekrar okutuyorum. 

(Komisyonun değişiklik önergesi tekrar 
okundu) 

BAŞKAN — Tasan metninde yazılı bulu
nan 43 ncü maddede komisyon kendi talebi ile 
bu şekilde bir değişiklik arzu etmektedir. De
ğişiklik önergesini okunan şekli ile Yüce He
yetin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

43 ncü maddeyi bu değişiklikle birlikte tek
rar okutuyorum. 

imar ve iskân Bakanlığı, gerektiğinde bu 
malzemeleri depo etmeye yetkilidir. 

Tahsis olunacak veya stok edilecek orman 
emvali ve diğer malzemenin cins, miktar ve ni
teliği imar ve İskân Bakanlığınca tesbit olu
nur. 

d) imar ve iskân Bakanlığınca dış memle
ketlerden, mevcut kotalara bağlı kalınmaksızın, 
öncelikle ve ivedilikle, baraka, hazır konut, ça
dır, her türlü yapı malzemesi, makina (iş ve ya
pı makinalan dâhil), motorlu taşıt, araç, gereç, 
alât. edevat, cihaz, yedek parça ithal edilebilir 
veya ettirilebilir, ithal edilen bu mallar Güm
rük Resminden, bu resimle birlikte alman di
ğer vergi ve resimlerle belediye hissesinden ve 
ithalâtla ilgili Hazine hissesinden muaftır. 

BAŞKAN — Şimdi 43 ncü maddeyi bu de
ğişik şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... 43 ncü madde bu şekil
de kabul edilmiştir. 

Şimdi muhterem arkadaşlanm; tasarının 
43 ncü maddesinin de müzakeresini bitirdikten 
sonra «Çeşitli hükümler» başlıklı geçici 6 ncı 
maddesi üzerinde müzakereye geçiyorui, 
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Çeşitli hükümler 
Geçici Madde 6. — Bu kanunun yayımı tari

hinden önce Çanakkale ili Yenice, Nevşehir ili 
Ürgüp ilçelerinde meydana gelen âfetler sebe
biyle 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 ede
mediği konutların maliyet bedelleri bu kanun
la teşkil olunan fondan karşılanır ve bu borç
landırma vâde ve tahsil işlemleriyle ilgili uygu
lamalar 40 ncı maddeye göre yürütülür. 

Ancak, Türkiye Emlâk Kredi Bankasının bu 
alacaklarının fon hesabından tasfiye edilebil
mesi ve afetzedelerden zarar görenlerin 40 ncı 
madde hükmünden faydalanabilmeleri için, za
rar gören kimselerin : 

a) O yerde âfetin meydana geldiği tarihte 
meskene mâlik olması ve bu meskenin âfet do-
layısiyle 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 kre
di veya mesken borcu taksitlerini faizsiz olarak 
ödemiş olması, 

Şarttır. 
Faizsiz olarak taksitlerini ödememiş bulu

nanlar bu kanunun yayımından itibaren en geç 
1 yıl içinde birikmiş borçlarını ödedikleri tak
dirde bu bend hükmü yerine getirilmiş sayılır. 
Aksi takdirde kredi veya mesken borcu taksit
leri ile faizlerinin borçlu kimselerden Türkiye 
Emlâk Kredi Bankasınca tahsiline devam olu
nur. 

Yukarıdaki esaslara göre fondan karşılana
cak hesaplar faizsiz olarak kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihi takibeden takvim yılından itiba
ren 10 yıl içinde fonun malî imkânlarına uy
gun taksitlerle ve % 5 (yüzde beş) faizle bir
likte tmar ve tskân Bakanlığınca Türkiye Em
lâk Kredi Bankasına ödenir. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; tasa
rının metninde yazılı geçici 6 ncı maddeyi hu
zurunuzda okutmuş bulunmaktayım. Şimdi mü-
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zakeresi için söz istiyen arkadaşların isimlerini 
okuyorum: Sayın Reşit Ülker? Yok. Sayın Ham-
di Orhon? Yok. Sayın Sadi Binay, buyurun 
efendim. 

ŞADI BİNAY (Bilecik) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlar; bu madde tamamen ye
ni bir maddedir. 7269 sayılı Âfetler Kanunu
nun 33 ncü maddesine göre tesis edilecek fon
dan yapılacak harcamaları 832 sayılı Sayıştay 
Kanununun kapsamı dışında bırakılmasını.. 
Pardon, onunla alâkası yok. 

Arkadaşlarım; bu madde, kanunun yayımı 
tarihinde Çanakkale'nin Yenice, Nevşehir'in 
Ürgüp ilçelerinde meydana gelen âfetlerde za
rar görenlerin 40 ncı madde hükmünden ne 
şekilde faydalanacaklarını tesbit eden bir mad
dedir. Üç fıkrasından; (a), (b), (c) fıkraların
dan ibaret olan bu madde tamamiyle yerinde
dir ve tatbikatta felâketzedelere büyük çapta 
kolaylıklar göstereceği açıktır. Maddenin ay
nen kabulünü saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Gıyasettin Ka
raca, C. H. P. Grupu adına. 

O. H. P. GRUPU ADINA GIYASETTİN 
KARACA (Erzurum) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; 6 ncı madde bu kanunun yayı
mından önce Yenice ve Ürgüp ilçelerinde mey
dana gelen âfetler sebebiyle afetzedelere evle
rin Türkiye Emlâk Kredi Bankasınca tanzim 
edilen ikrazatla yapıldığı, gerek bu ikrazat ve 
gerekse bundan evvel Emlâk Kredi Bankasın
dan temin edilen para ile yapılmış bulunan ev
lerin gerek maliyet fiyatı ve gerekse faizlerin 
tümünün 40 ncı madde hükümleri gereğince 
tahsil edilmesini ve bu maliyet fiyatları ile fa
izlerin de Âfetler Kanunu gereğince tanzim 
edilen fondan ödenmesini derpiş etmektedir. 

Âfetler Kanunu prensip itibariyle afetzede
lere ödenecek evlerden sadece maliyet bedelle
rini almakta, faizlerini istememektedir. 40 ncı 
maddede faiz yoktur. Fakat bu 6 ncı madde 
özel olarak faizin de tahsilini derpiş etmekte
dir. 

Tasrih etmeye lüzum yoktur ki, afetzede za
ten evi, barkı ve malî gücü ile birlikte büyük 
zarara uğramıştır, faiz ödiyecek bir durumda 
değildir. Devlet bu gibi vatandaşlara yardım 
etmek durumunda olduğuna göre, Âfetler Ka
nunu mâna ve mahiyeti itibariyle faizi ret ve 
cerh ettiğine göre bu durumda bulunan kişi-
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lerden dahi faizlerin alınmaması ve teşmil edil
memesi gerekir. 

Esasen bu madde üzerinde Ali Baran Nu-
manoğlu arkadaşımız tarafından verilmiş bulu
nan bir önerge vardır, o önergede detaylı ola
rak görüşler nazarı itibara alındığı için yeni 
bir önerge vermekten de sarfınazar etmek su
retiyle arkadaşımızın önergesini destekliyece-
ğiz. 

Saniyen bu maddede sadece Yenice ve Ür
güp ilçelerinden bahsedilmekte. Tahmin ediyo
ruz ki, bundan önce Çankırı, Gördes, Gerze ve 
buna mümasil birçok yerlerde de bu zararlar 
meydana geldiğine göre, acaba buradaki afet
zedelere ödenen para da Emlâk Kredi Bankası
nın fonlarından ve ikrazatından karşılanmamış 
mıdır? Her hangi bir zühulün meydana gelme
mesi için tasrih etmekte fayda buluyorum. 

Son olarak maruzatımız; bu maddenin 3 ncü 
fıkrasında deniyor ki; faizsiz olarak taksitlerini 
ödememiş bulunanlar bu kanunun yayımı tari
hinden itibaren en geç bir yıl içerisinde borçla
rını ödemediği takdirde doğrudan doğruya bor
cu vermiş bulunan Emlâk Kredi Bankası ken
di usulleri gereğince tahsilata devam edecektir. 
Tasrih etmeye lüzum yoktur ki, afetzedeler za
ten bu zararın büyük ağırlığı altında mağdur 
olmuşlardır ve malî gücü ve takati yerinde ol-
mıyan kimseler ancak borç alarak, borçlanmak 
suretiyle evlerini yaptırdıklarına göre, bunların 
bugüne kadar paralarını ödememiş bulunmala
rı borcunu ödememekteki suiniyetinden ziyade 
malî imkânsızlıklarından ileri geldiği düşünüle
rek bir yıllık müddet çok serttir. Muhtemelen 
birikmiş bu parayı bir yıl içinde de ödiyemiye-
cektir. Hiç olmazsa bu bir yıllık müddetin de 
beş yıla çıkarılması suretiyle, maddenin bu 
metninin de daha yumuşak ve munis bir hale 
getirilmesinin lüzumlu olduğu görüşünü ifade 
eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Nihat Diler, Y. T. P. 
Grupu adına, buyurun efendim. 

Y. T. P. GRUPU ADINA NİHAT DİLER 
(Erzurum) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; 6 ncı maddeyi okuduğumuz zaman Çanak
kale ili Yenice, Nevşehir ili Ürgüp beldelerine 
ait afetzedeler üzerinde ve onların durumu ile 
ilgili bir hali derpiş ettiği anlaşılmaktadır. 
Halbuki kanun tekniğinde yalnız muayyen bel

deleri, muayyen şahıslan nazarı dikkate alarak 
hükümler serdetmek doğru değildir. Çanakka
le ili Yenice, Nevşehir ili Ürgüp beldeleri gibi 
diğer beldelerde de aynı âfete mâruz kalıp da 
onlann durumuna tam mânasiyle uygun bir hal 
zuhur ettiği takdirde 6 ncı maddenin hükmün
den yalnız bu saydığımız veyahut da kaleme 
alman yerlerin afetzedeleri istifade edecek, fa
kat diğer yerler bundan istifade edemiyecek-
1r. Bu, kanun tekniğine aykırıdır. Doğrudan 
ioğruya bu isimler çıkarılsın, Çanakkale ili 
Yenice, Nevşehir ili Ürgüp gibi isimler madde-
ien çıkarılsın. «Bu kanlnun yayımı tarihinden 
nce meydana gelen âfetler sebebiyle zarar gö

rüp, Türkiye Emlâk Kredi Bankasının kendi 
kaynaklarından yapılan ikrazat ile adı geçen 
bankanın yine kendi kaynaklarından inşa ede
cek borçlandırma suretiyle afetzedelere tahsis 
etiği konutların maliyet bedelleri...» şeklinde 
bunun tashih edilmesi lâzımgelmektedir. Eğer 
böyle olmazsa kanun doğrudan doğruya bir 
adaletsizlik vasıtası olacaktır, bir müsavatsız-
kk vasıtası olacaktır, bir haksızlık vasıtası ola
caktır. Bunun çıkarılmasını sayın komisyondan 
istirham ediyorum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Başka söz istiyen? 
Sayın komisyon, söz mü istiyorsunuz. 
GEÇİCİ KOMİSYON ADINA SABAHAT

TİN SAVACI (Gümüşane) — Eğer başka söz 
istiyen arkadaşımız yoksa, komisyon adına bu 
hususlarda kısaca izahatta bulunmak istiyo
rum. 

BAŞKAN — Komisyon adına Sayın Savacı, 
buyurunuz. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA SABAHAT
TİN SAVACI (Gümüşane) —- Muhterem arka
daşlar, komisyon tarafından 6 ncı madde tek
rar ele alınmış, tadilen Yüce Başkanlığa takdim 
edilmiştir ve arkadaşlarımızın burada ileri sür
dükleri hususların hepsi nazarı itibara alınmış
tır. Bunlar kısaca üç noktada toplanıyor: Faiz 
masrafının alınmaması. Burada değiştirdiğimiz 
6 ncı maddede fona intikal eden şahıs borçları 
içindeki faizler kaldırılarak faizsiz borç üze
rinden yapılacak borçlandırmalar, vâde ve tah
sil isleriyle ilişkin uygulamalar 40 ncı madde
ye göre yürütülür. 

Sayılan illere ait husus da genel olarak na
zarı itibara alınmış ve muhtemel durum, arka-
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daşların izah ettikleri istikamette göz önünde 
bulundurulmuştur. 

Bir yıllık müddet de kaldırılmış, takvim 
için arkadaşlarımızın ileri sürdükleri husus na
zarı itibara alınmıştır. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen olmadığına 
göre, geçici 6 ncı maddenin komisyon tarafın
dan yeniden düzenlenmiş şekli var, onu okuta
cağım. 

Geçici 6 ncı madde, komisyon tarafından, 
şimdi okutacağım şekliyle değişikliğe tabi tu
tulmak istenmiştir. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan tasarının geçici 6 ncı 

"maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederiz. 

«Geçici Madde 6. — Bu kanunun yayımı ta
rihinden önce âfet bölgelerinde, âfetten zarar 
görenlere Türkiye Emlâk Kredi Bankasının 
kendi kaynaklarından yapılan ikrazat ile, adı 
geçen bankanın yine kendi kaynaklarından in
şa ederek borçlandırma suretiyle afetzedelere 
tahsis ettiği konutların maliyet bedelleri ve bu 
kanunun yayımı tarihine kadar bu hesaplara 
tahakkuk ettirip, henüz tahsil edemediği faiz, 
masraf ve anaparadan ibaret borç bakiyesi ve 
halen tahsis edemediği konutların maliyet be
delleri bu kanunla teşkil olunan fondan karşı
lanır. 

Fona intikal eden şahıs borçları içindeki fa
izler kaldırılarak faizsiz borç üzerinden yapı
lacak borçlandırmalar, vâde ve tahsil işleriyle 
ilişkin uygulamalar 40 ncı maddeye göre yürü
tülür. 

Ancak, Türkiye Emlâk Kredi Bankasının 
bu alacaklarının fon hesabından tasfiye edile
bilmesi ve afetzedelerden zarar görenlerin 40 
ncı madde hükmünden faydalanabilmeleri için, 
zarar gören kimselerin: 

a) O yerde, âfetin vukuu tarihinde meske
ne mâlik olması ve bu meskenin âfet dolayısiy-
le oturulmaz bir hale gelmiş bulunması, 

b) Türkiye Emlâk Kredi Bankasının borç 
verdiği bu paralarla yapılan veya bankanın 
yaptırarak tahsis ettiği veya edeceği binanın 
mesken olarak yapılmış olması, 

Şarttır. 
Yukardaki esaslara göre fondan karşılana

cak borçlar, kanunun yürürlüğe girdiği tarihi 
takibeden takvim yılından itibaren 15 yıl için
de fonun malî imkânlarına uygun taksitlerle 
ve yüzde 5 faizle birlikte tmar ve İskân Bakan
lığınca, Türkiye Emlâk Kredi Bankasına öde
nir.» 

Geçici Komisyon adına 
Gümüşane 

Sabahattin Savacı 

BAŞKAN — Geçici komisyon maddeyi bu 
şekliyle değişikliğe tabi tutmuştur. 

Sayın Numanoğlu, sizin değişiklik önerge
niz de bütünü itibariyle bu durumu kapsamak
tadır. Yalnızca geçici 6 ncı maddenin komis
yon değiştirisinde (a) fıkrasında bir ilâve yap
mışsınız; «O yerde âfetin vukuu tarihinde mes
kene mâlik olması ve bu meskenin âfet dolayı-
siyle oturulmaz bir hale gelmiş bulunması» nın 
arasına «oturulmaz bir hale gelmiş veya âfet 
bölgesi içinde kalmış» ibaresinin ilâvesini isti
yorsunuz. 

ALİ BARAN NUMANOĞLU (Nevşehir) — 
Müsaade ederseniz izah edeyim. 

BAŞKAN — Efendim, bendeniz bir kere 
okuyayım da, sizin önergeniz hangi hali derpiş 
ediyor, öğrenelim. 

Birinci değişiklik istediğiniz nokta bu. 

İkincisi; geçici 6 ncı maddenin birinci pa
ragrafında «Bu kanunun yayımı tarihinden ön
ce âfet bölgelerinde, âfetten zarar görenlere» 
den sonra «zarar görüp de türlü sebeplerle bu 
kanundan faydalanmıyanlar dâhil» ibaresinin 
ilâvesini istiyorsunuz. 

Değişiklik önergeniz münhasıran bu iki nok
tayı kapsamaktadır. 

Buyurun, Sayın Numanoğlu. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA SABAHAT
TİN SAVACI (Gümüşane) — Sayın Başkan, 
bu husus esasen derpiş edilmiş bulunmaktadır. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Numancğlu 
arkadaşımız görüşsün. 

ALİ BARAN NUMANOĞLU (Nevşehir) — 
Muhterem Başkan, saygı değer arkadaşlarım; 
geçici 6 ncı maddenin Sayın Komisyonca ted-
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vin ediliş şekli eğer bendenizin önergesinde ifa
de ettiğim şekilde ise, yani o yerde âfetin vu
kuu tarihinde meskene mâlik olması ve bu mes
kenin âfet dolayısiyle oturulmaz bir hale gel
miş bulunması, kaydı var. Bu kayıt, «veya 
âfet bölgesi içinde kalmış olması» nı «tazam-
mun ediyorsa, aynen iştirak etmiş olacağım. 
Komisyondan onu sormak isterim. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA SABAHAT
TİN SAVACI (Gümüşane) — Nazarı itibara 
alınmıştır, efendim. 

ALİ BARAN NUMANOĞLU (Devamla) — 
Yani, madenin medlulü aynı mı oluyor muhte
rem Komisyon? 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA SABAHAT
TİN SAVACI (Gümüşane) — Evet. 

ALİ BARAN NUMANOĞLU (Devamla) — 
Teşekkür ederim. 
Diğer birisi de; bu kanunun yayımı tari

hinden önce âfet (bölgelerinde âfetten zarar gö
renlere Türkiye Emlâk Kredi Bankasınca ev 
yapılmasını şart koşuyor, maddenin medlul ve 
mânası. Ben parantez içerisinde «zarar görüp-
te türlü sebeplerle bu kanundan faydalanmı-
yanlar dâhil» ibaresini koydum ki, sarahate ka
vuşturalım, diye. Eğer bu da mündemiç ise, 
o şekilde de iştirak etmiş oluyorum, Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Komisyon. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA SABAHAT
TİN SAVACI (Gümüşane) — Sayın Başkan, 
bu hususun tesbitine maddeten imkân olmadığı 
için katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyormuş efen
dim, buyurun. 

ALİ BARAN NUMANOĞLU (Devamla) — 
Peki, teşekkürler ederim. 

BAŞKAN — Komisyon, Sayın Numanoğ-
lu'nun biraz evvel beyan etmiş olduğu değişik
liğin ilâvesi hususuna katılmamaktadır. Mün
hasıran kendi geçici 6 ncı maddede yapmış ol
duğu değişik şeklin kabulünü arzu etmekte
dir. Bu sebeple geçici 6 ncı maddede komisyo
nun yapmış olduğu değişikliği tekrar oku
tup oylarınıza sunacağım. 

Sayın Numanoğlu, zatıâlinizin kürsüden ifa
de buyurduğunuz değişik şekle komisyon ka
tılmamaktadır. 
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ALİ BARAN NUMANOĞLU (Nevşehir) — 

Komisyonun söylediğine göre yeni hazırlanan 
metin benim teklifimi tazammun ediyor. 

BAŞKAN — Hayır efendim, son anda «ka
tılmıyorum» dedi. Burada iki nokta var. Bu 
değişik şekli Yüce Heyetin oyuna sunacağım. 
Siz teklifinizde İsrar ediyor musunuz efendim? 

ALİ BARAN NUMANOĞLU (Nevşehir) — 
Komisyonun yapmış olduğu değişiklikle benim 
teklifim aynı mânayı tazammun etmektedir, 
teklifimde İsrar etmiyorum. 

BAŞKAN — Arzu etmiyorsunuz. O halde 
komisyonun yeniden hazırlamış olduğu geçici 
6 ncı maddeyi tekrar okutuyorum : 

Geçici Madde 6. — Bu kanunun yayımı 
tarihinden önce âfet bölgelerinde, âfetten za
rar görenlere Türkiye Emlâk Kredi Bankası
nın kendi kaynaklarından yapılan ikrazat ile, 
adı geçen bankanın yine kendi kayaklarından 
inşa ederek borçlandırma suretiyle afetzede
lere tahsis ettiği konutların maliyet bedelleri 
ve bu kanunun yayımı tarihine kadar bu he
saplara tahakkuk ettirip, henüz tahsil edeme
diği faiz, masraf ve anaparadan ibaret borç ba
kiyesi ve halen tahsis edemediği konutların 
maliyet bedelleri bu kanunla teşkil olunan fon
dan karşılanır. 

Fona intikal eden şahıs borçları içindeki 
faizler kaldırılarak faizsiz borç üzerinden yapı
lacak borçlandırmalar, vâde ve tahsil işleriyle 
ilişkin uygulamalar 40 ncı maddeye göre yürü
tülür. 

Ancak, Türkiye Emlâk Kredi Bankasının 
bu alacaklarının fon hesabından tasfiye edi
lebilmesi ve afetzedelerden zarar görenlerin. 
40 ncı madde hükmünden faydalanabilmeleri 
için, zarar gören kimselerin: 

a) O yerde, âfetin vukuu tarihinde mes
kene mâlik olması ve bu meskenin âfet do
layısiyle oturulmaz bir hale gelmiş bulunması, 

b) Türkiye Emlâk Kredi Bankasının borç 
verdiği bu paralarla yapılan veya bankanın 
yaptırarak tahsis ettiği veya edeceği binanın 
mesken olarak yapılmış olması, şarttır. 

Yukarıdaki esaslara göre fondan karşılana
cak Eorelar Kanununun yürürlüğe girdiği 
tarihi takibeden takvim yılından itibaren 15 
yıl içinde fonun malî imkânlarına uygun tak-

168 — 
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sitlerle ve yüzde 5 faizle birlikte İmar ve iskân j 
Bakanlığınca, Türkiye Emlâk Kredi Bankası
na ödenir. 

BAŞKAN — Geçici 6 ncı maddeyi okunan 
bu şekliyle oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Geçici 6 ncı madde 
değişik bu şekliyle kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 7. — Bu kanunun çeşitli 
maddelerinde düzenlenmesi öngörülen yönet
melikler hazırlanıncaya kadar mevcut yönet
meliklerin bu kanuna aykırı olmıyan hüküm
lerinin uygulanmasına devam olunur. 

BAŞKAN — Geçici madde üzerinde, Sayın 
Kırbaşlı buyurun. 

FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; geçici 7 nci madde
de yönetmeliklerle alâkalı bir husus getirilmiş 
bulunmaktadır. 

Şunu ifade etmek isterim ki, bu kanun bun
dan evvelki Âfetler Kanunundan değişik bir I 
hava içerisinde yeni maddeleri ve espriyi ve 
tatbikat şeklini içerisine alarak getirilmiş bu
lunmaktadır. Eğer tetkik edilecek olursa han
gi maddelere tatbikatta yönetmeliklerle nasıl 
veçhe verileceği tasrih edildiğine göre, bu mad-
ler çok ehemmiyetlidir. Bu bakımdan burada, 
birçok kanunlarımızda olduğu gibi, beş ay, al
tı ay, bir sene, iki sene gibi zamanla yönetme
lik çıkarılmasının tahdidedilmesinin uygun 
olacağı kanaatindeyiz. 

Bu «teklifimiz hem Hükümet, kanunu tat
bik eden Bakan ve ilgili umum müdürlükler 
bakımından çok ehemmiyetlidir, hem de tat
bikatta kolaylık sağlıyacaktır. Burada ki hük- | 
me göre yönetmelik çıkarılacaktır. Ama yö-
netmelik ne zaman çıkarılacaktır? Bir sene son- j 
ra çıkarılacaktır, beş sene sonra çıkarılacak 
tır... O kadar elâstikî bir hüküm konmuştur ki, 
müsaade ederseniz sizlere o noktayı da işaret 
etmek istiyorum: «Bu kanunun çeşitli madde
lerinde düzenlenmesi öngörülen yönetmelik
ler hazırlanıncaya kadar mevcut yönetmelik
lerin bu kanuna aykırı olmıyan hükümlerinin 
uygulanmasına devam olunur.» 

Arkadaşlar, bir defa bu yanlış; « yönet-
meliklerin bu kanuna aykırı olmıyan hüküm
leri...» yanlış, bu tabir yanlış. Neden yanlış? 
Çünkü bundan evvelki yönetmelik başka ka- | 

nunlara göre çıkarılmıştır. Onun için hukuken 
bir mânası yoktur bu maddenin. Bu bakımdan 
Bakanlığın bu hususta kanun yapıcı olan Mec
lis huzuruna çıkarken biraz daha hassas olma
sını burada temenni etmek mecburiyetinde ka
lacağız. Başka kanunlar hakkında çıkarılmış 
yönetmeliklerin yeni kanun hakkında tatbik 
edilmesi usul yönünden bir defa doğru değil
dir. Bu bakımdan iki noktayı tekrar işaret ede
rek huzurunuzdan ayrılacağım. 

Ya buna bir müddet konmalıdır, iki sene 
içerisinde densin, zararı yok, iki sene içerisinde 
çıkarılsın. Aksi halde, bu haliyle bir yönetme
liğin çıkarılıp tatbikata konulacağını şahsan 
bir milletvekili olarak ve bu hususta tatbi
katın içinden gelen bir arkadaşınız olarak zan
netmiyorum. Hürmetlerimizle. 

BAŞKAN — Geçici 7 nci madde üzerinde 
söz istiyen başka arkadaşımız? Yok. 

Geçici 7 nci maddeyi tasarı metninde olan 
şekliyle oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Kabul etmiyenler... Geçici 7 nci madde aynen 
kabul edilmiştir. 

Şimdi ek maddelere geçiyoruz. Bu madde
ye geçmeden evvel asıl madde 2 var, okutu
yorum. 

Madde 2. — 7269 sayılı Kanuna aşağıdaki 
maddeler eklenmiştir. 

Ek Madde 1. — Bu kanun gereğince yapı
lacak bina ve tesislere gerekli inşa malzeme
leri, imar ve iskân Bakanlığının isteği üzerine 
ilgili resmî müesseselerce öncelikle tahsis olu
nur. 

BAŞKAN — Ek 1 nci madde üzerinde söz 
istiyenler? Yok. 

Ek 1 nci maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Ek 1 nci mad
de tasarı metninde yazılı olduğu şekliyle kabul 
edilmiştir. 

Ek Madde 2. — Bir yerin genel hayatına 
et.kili tabiî âfetler dolayısiyle, kurulan yerlere 
içme suyu getirilmesi, bağlantı yollarının ve 
elektrik tesislerinin yapılması meskûn yeri 
tehdideden dere ve sel yataklarının ıslahı ve 
ve diğer hizmetler imar ve iskân Bakanlığı
nın isteği üzerine ilgili Bakanlık ve müesse
selerce öncelikle yapılır. 
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BAŞKAN — Ek 2 nci madde üzerinde söz 
istiyen? Yok. 

Ek 2 nci madde üzerinde verilmiş bir de
ğişiklik önergesi var. Onu okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Ek madde 2 yi aşağıdaki şekilde arz ve 

teklif ederim: 
«Bir yerin genel hayatına etkili âfetler do-

layısiyle kurulan yerlere; yol, su, kanalizas
yon getirilmesi, bağlantı yollarının ve elek
trik tesislerinin yapılması, meskûn yeri teh-
dideden dere yataklarının ıslâhı ve diğer hiz
metler İmar ve iskân Bakanlığının isteği üze
rine ilgili bakanlık ve müesseselerce öncelikle 
yapılır.» 

Trabzon 
Ali Rıza Uzuner 

BAŞKAN — Komisyon Sayın Ali Rıza Uzu
ner tarafından verilmiş bulunan önergeye ka
tılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA SABAHAT
TİN SAVACI (Gümüşhane) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Komisyon 
önergeye katılmıyor. 

ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — Kısaca 
izah edebilir miyim? 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — Saym 

Başkanım, efendim burada bâzı hususlar tada-
dedilmiş. Meselâ yol konusu yok; bağlantı yolu 
diyor. Yani ben maddeyi değiştirmiş olmuyo
rum; yol ve kanalizasyon bahsi geçmiyor, fa
kat diğer hizmetlerden bahsediliyor. Bunlar 
önemlidir, bu hizmetler de yer alırsa, önerge
mizde bunları belirttik, bir sakınca yoktur, 
bunlar faydalıdır kanaatindeyiz. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Komisyon Sayın Ali Rıza Uzuner'in ver

miş olduğu değişiklik önergesine katılmadığını 
beyan ediyor, önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Ek madde 2 yi tasarıda yazılı olan şekliyle 
Yüce Heyetin oyuna sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ek 2 nci madde aynen ka
bul edilmiştir. 

Ek Madde 3. — Âfete uğrıyan ve bu kanu
na göre hak sahibi olan vatandaşların Hazi
neye ve diğer kamu kurumlarına olan borçları 

geçim durumları göz önüne alınarak imar ve 
iskân Bakanlığının teklifi üzerine, adı geçen 
kurumlarca ertelenir. (Vergi Usul Kanunu ile 
Âmme alacaklarının tahsil usulü hakkındaki 
kanun hükümleri saklıdır.) 

BAŞKAN — Ek madde üzerinde Sayın Ni
hat Diler, Y. T. P. Grupu adına, buyurun. 

Y. T. P. GRUPU ADINA NİHAT DİLER 
(Erzurum) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; ek 3 ncü madde âfete uğrıyan hak sahibi 
olan vatandaşların Hazineye ve diğer kurum
lara olan borçlarının ertelenmesi hususunda ka
leme alınmıştır ve hak sahibi oldukları halde 
Hazineye ve kamu kurumlarına olan borçlarının 
tecil edilmesini imar iskân Bakanlığının isteği
ne bağlamıştır. Şayet bir vatandaş bu kanuna 
göre hak sahibi ise ve âfete mâruz kalmış ise 
Hazineye ve diğer kamu kuruluşlarına olan 
borçlarının tecilinde ertelenmesinde doğrudan 
doğruya Vergi Usul Kanununun hükümlerine 
atıf yapmak suretiyle imar iskân Bakanının 
teklifini değil, ilgili hak sahiplerinin talebini 
esas almak lâzımdır. Şayet İmar İskân Baka
nı,, tatbikatta bu vâki olmaz ama, her hangi bir 
şekilde teklif yapmazsa o zaman bu kanuna 
göre hak sahibi olan ve âfete mâruz kalan va
tandaşın Hazine borçlan ve diğer borçlar tah
sil edilecektir. Dolayısiyle âfete mâruz kalan 
vatandaş büyük bir gadre mâruz kalacaktır. 
Onun için sayın komisyondan istirham ediyo
rum, mümkünse, «İlgili hak sahiplerinin dile
ği üzerine veyahut da müracaata üzerine ada 
geçen kurumlarca ertelenir» şeklinde madde
nin düzeltilmesini istirham ediyorum ve dola
yısiyle bir keyfilik de ortadan kalmış olacak
tır. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Orhon, buyurun efen

dim. 
HAMDİ ORHON (Trabzon) — Muhterem 

arkadaşlar, bu saatte sizleri rahatsız ettiğim 
için hakikaten üzülüyorum. Yalnız bu metin 
sarih değil. Ne diyor- «Vergi Usul Kanunu ile 
Âmme Alacaklarının Tahsili Usulü hakkındaki 
Kanun hükümleri saklıdır.» Yani vatandaş ver
gi borcu varsa onu ödiyecektir, hakkında Âmme 
alacaklar^ yani eski tâbiri ile Tassil-i Emval 
Kanunu hükümleri tatbik edilecektir. Bunun 
dışında ne kalıyor? Hazineye vatandaşın ne 
borcu olabilir? Ecri misil dâvası olmuştur, ha-
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tira gelenler acele olarak; mahkemeye git
miştir, vatandaş dâvayı kaybetmiştir, bir ilâ
ma bağlanmıştır. Bu ilâmı Hazine infaz eder
ken tmar tskân Bakana onun geçim durumu
nu dikkate alarak ilâmı infazdan bir müddet 
için durduracaktır.. Bu, Anayasaya aykırıdır, 
bu mümkün değil. 

Kamu kurumlarına olan borçlar. Nereye 
borcu var Sümerbanka borcu olabilir, Etiban-
ka borcu olabilir, bilmiyorum tiler Bankası ile 
irtibatı var mıdır vatandaşın, ona borcu ola
bilir, ama vatandaşın buralara borcu olamaz. 
Yani ondan giyim eşyası almış da borçlanmış 
mıdır? Onun için bu madde anlaşılmıyor. Neyi 
erteliyecek Sayın imar tskân Bakanı? 

Hatıra gele gele ikinci misal geliyor; Hü
kümet zaruri görmüştür, borçlu tohum dağıt
mıştır, borç karşılığında yiyecek dağıtmıştır, 
bunu da tahsil edememiştir, Ziraat Bankasına 
intikal etmiştir âmme alacakları mahiyetinde
dir, bunu da erteliyemiyor. Neyi erteliyecek? 
Eğer sırf demin arz ettiğim bir ecri misil dâ
vasının neticesini erteliyecekse, bu da ilâmın 
ertenlenmesi mahiyetinde olur ki, bu da Ana
yasaya aykırıdır. 

Onun için bu metnin burada yeri yoktur, 
ama Yüksek Komisyon izah eder de Meclis de 
tenevvür ederse,, o zaman fikirlerimizi ayrıca 
beyan ederiz. Bu madde lüzumsuzdur. 

BAŞKAN — Sayın Abdülbâri Akdoğan, bu
yurunuz. 

ABDÜLBÂRt AKDOĞAN (Ağrı) — Sayın 
milletvekilleri, ek 4 ncü mddede iki anahususu.. 

BAŞKAN — Sayın Akdoğan ek 3 ncü mad
de üzerinde müzakere cereyan ediyor. 

ABDÜLBÂRt AKDOĞAN (Devamla) — 
Af edersiniz. Sonra konuşayım. 

BAŞKAN — Sayın İsmail Hakkı Yılanlaoğ-
lu, buyurun. 

İSMAİL HAKKI YILANUOĞLU (Kastamo
nu) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
yeknezarda Hükümetin bu maddeyle âfete uğ-
nyan halka ve köylülere yardım ettiği zanne
diliyor. Zaten onları himaye etmek felâkete 
uğrayanları sıkıntıdan kurtarmak ve borçlarını 
ertelemek suretiyle bir nevi Hükümet elinden 
tutmuş oluyor. Fakat muhterem arkadaşlarım, 
kendi bölgemizde öyle köyler varki, meselâ yan
gın oluyor, bütün evi, damı, samanlığı her şeyi 
yanıyor. Şimdi Ziraat Bankası tohumluk veri

yor, yiyecek veriyor, tmar tskân Bakanlığa yar
dım ediyor,, borç para veriyor, bunun ertelen
mesi tehir edilmesi hiçbir mâna ifade etmiyor. 
Zaten bu felâfete uğrıyan köylünün yaraları 
tamamiyle, Hükümet ne kadar yardım etse de, 
sarılmaz. Ev yapılacak, samanlığı yapılacak, 
damı yapılacak, hayvanı yanmıştır, eşyası yan
mıştır, bunların hepsini Hükümet temin ede
mez. Ziraat Bankası nihayet bir kısım yiyeceğini 
ve tohumunu verir. Biz bunları her zaman görü
yoruz. Sele uğramıştır, dolu yağmıştır Ziraat 
Bankasına borçlanmıştır, borç ertelenir, fakat 
bir türlü banka tahsil edemez. Bunu tmar tskân 
Bakanlığı da, Hükümetin diğer organları da 
bilirler. 

Şimdi ne yapmak lâzım? Sayın Hamdi Or-
hon Bey de gayet güzel temas ettiler. Eğer ya
pılacaksa, meselâ vergi borcu var. «Vergi borcu 
müstesna» diyor, öyle kimseler var ki, yılda 50 
lira vergisini veremez, büyük paradır, felâkete 
uğrıyan için büyük paradır, küçük çiftçiler için 
büyük paradır. Meselâ, bizim bölgemizde on dö
nümden elli dönüme, yüz dönüme kadar arazisi 
olan vardır ve bunlar ancak en iyi yılda bire beş 
alır. Harman zamanını karşılamaz. Halk, köylü 
bu durumdadır ve felâkete uğrıyan da ekseriya 
bu durumda olan köylüler oluyor. Şimdi bunu 
borçtan kurtarmak lâzım. Yani gönül istiyor ki, 
bu erteleme yerine «borçları affedilir» diye bir 
formül bulmak lâzım. Hattâ vergi borcu da 
mümkünse affedilmeli. Ee. Şimdi bunun için ta
biî bütçeye para ayrılıyor. Madem ki bu felâkete 
mâni olamıyoruz, tabiî âfetlerin önüne geçemi
yoruz, geçmemiz lâzım, Hükümet olarak tabiî 
âfetlerden de köylüyü, vatandaşı koruyacak 
tedbirler almak lâzım; alamıyoruz. Alamayınca 
tazminat gibi mütalâa ederek borcunu kaldır
mak lâzım. Meselâ Tarım Bakanlığında vardır. 
Hayvanı hasta olur, tedavi edilmiyecek halde
dir, meselâ raum hastalığına musaptır, Hükü
met öldürür ama parasını verir, 500 lira ise 500 
lirasını verir. Onu borçlandırıp hayvanı almaz 
ve o adam kaybını telâfi etmiş olur. Bu şekilde 
maddenin değiştirilmesi mümkün müdür, değil 
midir, Hükümet bu hususun üzerinde durmuş 
mu? Bunu öğrenmek istiyorum. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Ek madde 3 üzerinde Sayın 
Kırbaşlı buyurunuz. 
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FAÎK KIRBAŞLI (Burdur) — Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlarım; ben benden evvel ko
nuşan arkadaşlarımın, Hamdi Orhon Bey dâhil, 
fikirlerine pek iştirak edemiyeceğim. Şu sebeple 
ki, zaten eğer bu maddenin esprisi benim anla
dığım mânadaysa, borcu affetmekle 30 sene tak
site bağlamak arasında büyük bir fark yoktur. 
Yeter ki, bir anlayış çerçevesi içerisinde bu iş 
hallolsun. 50 lira parayı affetmekle 50 lira pa
rayı 20 sene taksite bağlamak arasında hakika
ten fark yoktur ödeme bakımından. Fakat bir 
prensibin tatbiki bu suretle yerine getirilmiş 
olur. Bu bir malî kudret ve onun prestiji mese
lesidir. Birçok takdirî hususlar da işin içerisine 
girdiği için, Hazine ile âfetleri ve halkı karşı 
karşıya getirmek doğru değildir. Eğer bir şey 
yapılacaksa bu ancak taksitlerin yumuşatılması, 
faizlerin kaldırılması ve saire şeklinle yapılabi
lir. Nitekim kendisine ev yapılan kimseler hak
kında çok enteresandır arkadaşların konuşması; 
bundan evvelki maddelerde kendisine ev yapılıp 
da borçlanan, bilâhara da tekrar felâkete uğra
mış olanlar hakkımda sevk edilen hükümlerle 
ilk defa felâkete uğramış olanlar arasında Hazi
ne alacakları bakımından çok büyük tezata düş
müş oluyoruz." 

Benim burada işaret etmek istediğim ken
dimce çok önemli bir husus var. Çok hassas dav
ranmamız icabeder, Hazine ile alış verişlerimiz
de. Burada diyor ki : «Hazineye ve diğer kamu 
kurumlarına...» Türkiye'de halen hukukî noktai 
nazardan ve iktisadi noktai nazardan çok büyük 
bir münakaşa cereyan etmektedir. (Diğer kamu 
kurumları) nedir arkadaşlar? Bir defa bu tâbir 
açık değildir. Eskişehir'de bir felâket olsa (di
ğer kamu kurumları) meselesi hakikaten dikka
te değer. Nedir (kamu kurumları), belli değil. 
Birisi çıkacak «ben de kamu kurumuyum» diye
cek. E.. «Sen de kamu kurumusun, şu halde va
tandaş üzerindeki alacaklarından sen vazgeç», 
diyeceğiz adama. Arkalaşlar böyle bir şey ol
maz. 

Sonra bilmem nerede felâket olur, adamın 
orada değil de felâkete uğrıyan adamın başka 
bilmem neredeki adama, «kamu kurumu olması 
dolayısiyle Devlet Demiryollarına istimlâk bor
cun vardır, sen de ondan vazgeç» diyeceğiz. Ar
kadaşlar yani biz bu işin içinden çıkamayız. 
Yani bu türlü kanunlar çıkardığımız mudletçe 
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Mecliste kanunlara gereken espriyi veremiyo
ruz demektir. Bunların açıklanmasında fayda 
vardır. 

Sonra «geçim durumları nazarı itibara alına
rak» denmiştir. Halbuki eğer yönetmelik lazım
sa bu maddede yönetmelik lâzımdır. Geçim du
rumlarını nasıl nazarı itibara alacaksınız? Vergi 
Usul kanunlarına göre mi nazarı itibara alacak
sınız geçim durumlarını, yoksa başka bir kıstas 
mı gözeteceksiniz? «Geçim durumları...» Başka 
maddelerde yönetmelik koyuyorsunuz, buraya 
gelince yönetmelikle falan bu maddenin alâkası 
yok. Ya! Anka kuşu gibi her bakanın durumu
na göre tatbiki gereken bir madde halinde bura
da durmaktadır. Halbuki en önemli maddeler
den birisi de budur. Nitekim Varto zelzelesi mü
nasebetiyle yapılan münakaşaları, gazetelere ak
seden durumları da gayet iyi biliyorum bu vesile 
ile. Ertelenme nasıl olsun, şöyle mi olsun, böyle 
mi olsun; neyi nazarı itibara alalım, bankalar
daki durumlarını soralım mı vatandaşın, sor-
mıyalım mı?.. E,, bu olmaz arkadaşlarım. Anka 
kuşu gibi hüküm getiriyoruz 

Diğer taraftan, arkadaşlar tatbikatta fevka
lâde güçlük yaratacak bir hususu da burada 
işaret etmek istiyorum. Parantez içerisine den
miş ki; (Vergi Usul Kanunu ile Âmme alacak
larının tahsili usulü hakkındaki Kanun hüküm
leri saklıdır.) Bunu bu maddeye bağlamaya im
kân ve ihtimal yok, Ben hayret ediyorum sayın 
bakanlıktaki arkadaşlarıma, bunu nasıl bağla
dılar? Bunu yarın size Maliyenin bizzat kendisi 
soracaktır. Bu parantez içindeki hüküm ile bu 
maddenin hiçbir alâkası yok. Eğer zaten siz er
telemek istiyorsanız, bu Vergi Usul Kanunu ile 
Âmme Alacakları Hakkındaki Kanunda zaten 
ertelemenin sebepleri vardır. Efendim, nasıl er
telenecek, ne nisbette ertelenecektir; zaten o 
vardır. Bir de bunlar «saklıdır» diyorsunuz. 
Bunların dışında başka bir şey de yapacaksınız 
demektir. Bu anlaşılmayan bir şeydir efendim. 
Borçlar ertelenirken ayrıca böyle bir şey koy
maya lüzum yok. Neden diyeceksiniz? Şimdi ce
vabını veriyorum size : Bir de bunun ötesinde 
İcra İflâs Kanunu vardır. Demek ki onun hü
kümleri de burada ayrıca nazarı itibara alına
caktır. Çok istirham ediyorum arkadaşlar, yani 
burada çok enteresan bir hüküm getirilmiştir, 
bunun üzerinde çok hassasiyetle, ciddiyetle du
rulsun. 

172 — 
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Sözlerim bu kadar, hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Bir önergeniz var mı Sayın 

Kırbaşlı 

FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Yok efen
dim. 

BAŞKAN — Geçici Komisyon adına buyuru
nuz Sayın Sabahattin Savacı. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA SABAHAT
TİN SAVACI (Gümüşane) — Muhterem arka
daşlar, madde mevzuu ile ilgili bir felâket hali
nin en kısa yoldan nasıl telâfisi gerektiği dü
şüncesiyle buraya konmuştur. Arkadaşlarımın 
ortaya koyduğu hususlarla biz komisyon olarak 
bu maddeyi ilgili bulamadık. Filhakika bu mad
denin esası şu : Felâkete mâruz kalan mıntaka-
larda teciller yapılmaktadır. Bu teciller Bakan
lar Kurulu Karariyle yapılmaktadır ve muame
leler, işlemler uzamaktadır. Bu uzayan işlemler 
yerine felâkete mâruz kalmış kimselerin kısa 
zamanda ıstıraplarının dindirilmesi gerekçesine 
dayanarak biran evvel Bakanlar Kurulu Ka
ran yerine bakanlığın felâketle ilgili vazifeli 
bakanlık olarak uzamadan karar almasını sağ
lamak maksadiyle bu mdde getirilmiş bulun
maktadır. Bu sebeple ileri sürülen fikirlerle 
bu maddenin hiçbir ilgisi yoktur. Bu madde 
borçların tecilini süratlendirmeye matuftur. 
Bu madde bakanlığa borçlan tecil yetkisi ver
memekte, borçlann tecilini yine ilgili müesse
seler, görevli müesseseler yapacaktır ve usulle
rine uygun şekilde bu vazifeyi yapacaklardır. 
Bakanlık, yalnız bu işlerle vazifeli bakanlık ola
rak Bakanlar Kurulu karan ile yerine daha sü
ratle burada neticeyi almak istediği için ve 
işin mahiyeti de bunu gerektirdiği için bu mad
de getirilmiş bulunmaktadır ve isabetlidir de 
muhterem arkadaşlanm. 

Muhterem Orhon arkadaşımın Anayasa ile 
ilgili ciheti bizi ziyadesiyle alâkadar etti. Çün
kü Anayasa ile ilgili bir cihetini de göremedik. 
Bu bankalara borcu, vergi borcu, esnafın bor
cu, bunlar zaman zaman tecil edilmektedir; 
böyle felâketler anında bu muamele yapılmak
tadır. Türkiye'de. Yani bu yeni bir durum ihdas 
etmiyor. Borçlara dair, alacaklara dair yeni 
bir durum ihdas etmiyor. Mevcut duruma yeni 
bir şekil veriyor ve felâketin mahiyetine uygun 
bir şekil veriyor. Yüce Heyetinizin bu tedvin 
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keyfiyetini yerinde bulacağı ümidiyle saygıla
rımı sunarım. 

HAMDİ ORHON (Trabzon) — Bir sual so
rabilir miyim efendim? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
HAMDİ ORHON (Trabzon) — Efendim şim

di arkadaşımız umumi bir konuşma yaptı, ben
deniz cevabını arz edeceğim. «Hazineye borç» 
diyor, bir. Kamu kurumlarından maksadı nedir? 
Lütfen onu açıklasınlar ve Hazineye bir vatan
daşın nasıl borcu olur? 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA SABAHAT
TİN SAVACI (Devamla) — Bankalara borcu... 
Bankalara olan borcu. Felâkete mâruz kalanla
rın bankaya olan borcu; hayvan kredisinden, 
sirai krediden, teçhizattan, geliştirmeden dola
yı mevcut borçlan var, vadeli borçları var. E 
felâket anında vâdesi gelmiş, bunlan nasıl ödi-
yecek? Bunları daha ileriki zamanlara itmek 
lâzımgelmekte ve bugün bu muamele de yapıl
maktadır. Bu muamelenin yapılabilmesi için, 
bugün işlemler uzamaktadır, bu azayan işlem
leri bu madde ile kısaltmak istemişiz. 

Saygılar sunarım. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Sayın Baş
kan, bir sual daha sorayım, artık konuşmam. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim burada 
sorunuz sualinizi. Hem sorunuz, hem konuşu
nuz. Y. T. P. Grupu adına değil mi efendim?.. 

Y. T. P. GRUPU ADINA NİHAT DİLER 
(Erzurum) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; ek 3 ncü madde; hak sahibi olan vatan
daşların, yani âfete mâruz kalmış vatandaşla
rın Hazineye ve kamu kuruluşlarına, - ki bun
dan kasdedilen mana Ziraat Bankasına olan 
borçlardır. - olan borçlarının ertelenebilmeği. 
için İmar ve İskân Bakanlığının isteğini şart 
koşmaktadır. Şayet İmar ve İskân Bakanı - po
litik bir mevkide oturan zattır. - tutar da sırf 
politik maksatla âfete mâruz kalmış ve bu ka
nunun hükmüne göre de borçlan ertelenmesi 
lâzımgelen hak sahibinin hakkını erteleme yo
luna gitmezse o zaman bu hakkın mevcudiyetin
den bahsetmeye imkân var mıdır? işte zanne
derim ki ben Sayın Komisyon Başkanından bu
nu sordum, bizim sorduğumuz suale cevap ver
meden, «arkadaşlarımızın söyledikleri yerinde 
değildir» şeklinde afaki bir cevap verdiler. Biz 
hepimiz politikanın içinde bulunuyoruz, Sayın 
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Bakan buyurdular, dediler ki; «acaba öyle bir 
bakan olabilir mi?» Maalesef olmuştur... Nite
kim öyle bakanlar olmuştur M, hak sahipleri
nin hakkını gözleriyle gördükleri halde, ku-
laklariyle işittikleri halde bu hakkı inkâr yo
luna gitmişlerdir ve dolayısiyle vatandaşın hak
kını teslim etmemişlerdir, işte böyle bir durum 
karşısında kanun vâzıı olarak sizler her hangi 
bir bakanlığın keyfine değil, doğrudan doğruya 
kanunun gerektirdiği şekilde bir hakkın, hiç 
bir kimsenin keyfine mâruz kalmadan, haklıya 
teslim edilmesi yolunda kanunu kaleme almak 
mecburiyetindesiniz. Bendeniz onun için bu 
mevzu üzerinde durdum ve değişiklik önerge
sini de vermiş vaziyetteyim, kabul etmenizi is
tirham ediyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın Orhon buyurun. 

HAMDI ORHON (Trabzon) — Sayın sözcü 
arkadaşım tatmin edici, doyurucu bir cevap 
verseydi konuşmayı fazla görürdüm. Ama din
lediniz; cevabı yuvarlaktır, konu ile ilgisi yok
tur. 

Şimdi Hazineye borcu tahlil edelim : Bir 
yerde bir felâket olmuştur, bu felâket kurak
lıktan mütevellidolabilir, yet sarsıntısından 
mütevellidolabilir, bir yangından ötürü olabi
lir, çeşitli sebeplerle bir felâket olmuştur. Bu 
vatandaşın bu felâket neticesi geçim durumu 
sarsılmıştır. Kime borcu vardır?.. Vergi borç
lan mahfuzdur, onları hiç bir surette erteleme 
konusu yoktur. Hazineye borcu vardır. Ne bor
cu vardır Hazineye? Akla gelenleri arz ettim; 
Hazineye olsa olsa yemeklik buğday, tohumluk 
buğdaydan ötürü borcu olabilir, bir. Nedir bun
lar? Muayyen zamanda ödenmezse Ziraat Ban
kasına devredilir, Ziraat Bankası bunları mu
ayyen müddet içindle tahsile yeltenir, alamazsa 
Âmme Alacakları Kanunu tatbik edilir. Demek 
ki Hazinenin de borcu binnetice Âmme Ala
caklarının içine giriyor. O halde bu metindeki 
şu Hazine meselesi açıkta kalıyor. 

Başka ne olabilir vatandaşın Hazineye bor
cu? Şu olabilir. «Anayasa ile irtibatını görme
dim» dediler, Anayasa ile irtibatı var... Bir va
tandaş Hazineye ait bir yeri işgal etmiştir, dâ
va devam etmiştir, ecri misil tahakkuk etmiştir; 
5 000 - 8 000 - 10 000 miktarında, ilâma rapte-

dilmiştir, Hazine ilâmı infaza vermiştir, imar ve 
iskân Bakanı ilâmı erteliyecek... ilâma merbut 
alacaklar bunlar... İlâmı erteliyecek. Anayasa 
ne der? «İlâmlar hiçbir sebep ve suretle erte
lenemez.» Demek ki Anayasaya aykırı, açık, 
seçik... Yani bunu görmek için pek hukukçu ol
maya lüzum yok. O halde bu da açıkta kalı
yor. 

Ne geliyor? Bakınız yuvarlak bir lâf daha 
var; «kamu kurumları.» Muhterem arkadaşım 
kamu kurumlarından Ziraat Bankasını ve ban
kaları kasdediyor. Yani bir vatandaş çiftçidir, 
esnaftır, tüccardır; Ziraat Bankasından, - şimdi 
şubeler açarak ticari muamelâta gidiyor. - Eti-
banktan, Sümerbanktan kredi almıştır, ticari 
kredi almıştır, zirai kredi almıştır... Şimdi bu, 
Borçlar Kanunu ve Ticaret Kanunu hükümleri
ne tabidir. Ne yapıyor* şimdi Sayın Bakan? 
Borçlar Kanununu bir tarafa itiyor, İcra İflâs 
Kanununu bir tarafa itiyor, ne diyor? «Ben er
telerim.» diyor. «Ben ertelerim» diyor. Ne hak
kınız var? Bankalar özel kuruluşlardır. Ha
san'm Hüseyin'e olan borcunu nasıl erteliye-
mezseniz buna da müsaade etmeye hakkımız 
yoktur. Banka kendi usullerine göre erteliye-
bilir. Ama biz? Sayın Erzurum Milletvekili 
arkadaşımın fikirlerine katılamam. Bakanlık 
mesuliyetini deruhde eden bir arkadaş için; 
«onu kullansın, bunu himaye etsin» gibi sözle
ri Yüce Mecliste hoş karşılamam bendeniz. 
Böyle yapan arkadaşın sandalyesinde oturma
ması lâzımgelir. E, bunu şimdi erteliyecek. Ne 
alâkası var efendim, ne alâkası var? 

Dahası var; Nakliyattan Devlet Demiryol
larına borcu vardır, İmar ve iskân Bakanı bu
nu da erteliyecektir. Ne hakkı vardır? 

Dahası var; bu o kadar yuvarlak bir lâf 
ki; «Kamu kurumları..» Eğer bunun içine be
lediyeyi de sokarsanız, belediyenin de alacak
ları tecil edilecektir. Olmaz ki böyle şey arka
daşlar.. Böyle bir metin olamaz. Ha, ne var, 
bugün tatbikatta, onu da arz edeyim de ondan 
sonra bu metni lüzum olmadığını ve hattâ bu 
metin Hükümetin başını, imar ve iskân Baka
nı arkadaşın başını korkunç şekilde meşgul 
eder ve ağrıtır, ağırlaştırır kendisini. Bir yer
de bir âfet olmuştur, ekin olmamıştır.. Mevcut 
kanunlar var efendim. Diyor ki şimdi; «ben 
süratle yapacağım» yani Ziraat Bankası Kanu
nunda âfete uğrayan yerlerin arazi vergilerini, 
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bankaya olan, bakın Ziraat Bankasına - başka 
bankaya olamaz, mümkün değildir, başka ban
kalarınla. ticari kredi olur - olan borçları tecil 
edecek. Ziraat Bankasının kendi usulleri var, 
arada Ziraat Bakanlığı var, giderler bakarlar. 
Münferidolmıyacak, müçtemi olacak âfet. Di
yecek ki, şu köyün şu kadar ekini yanmak su
retiyle, dörtte üçü harabolmuştur, binaenaleyh 
bunlar gerek Ziraat Bankasına ve gerek Arazi 
Vergisi olarak ve gerek Ziraat Bankasına çe
şitli yollardan borçlarını ödiyecek halleri kal
mamıştır, tecili lâzım. Muamele uzarmış. 
Efendim, muamele uzar derseniz o zaman 
mahkemelerdeki dâvaların sureti cereyanına 
müdahale etmeniz lâzımgelir. Dâva var beş se
nede biter, dâva var 10 senede biter. Adale
tin tecellisi emreder dâva uzar, emreder kısa
lır. 

Binaenaleyh bu maddenin tutar hiçbir ta
rafı yoktur. Bilhassa bu kamu kurumları me
selesi lâstik gibi uzar. 

Demin arkadaşımın da beyan buyurduğu 
gibi; efendim benim izmir'deki bu karakterde 
olan bir müesseseye de borcum var. Ama mah
keme devam ediyor, müessese mahkemeye git
miş. «Erteledim» diyecek; mahkemeye durdu
ruyorsunuz beyler. Bunun Anayasa ile, mevcut 
hukukumuzla, mevcut mevzuatımızla hiçbir 
suretle tutar tarafı yoktur. Rica ediyorum, ra
hatlıktır, bu metni kaldırınız. Bir de önerge 
sunuyorum. 

BAŞKAN — Sayın Nihat Pasinli, buyurun. 
NİHAT PASİNLİ (Erzurum) — Muhterem 

arkadaşlarım, hatip arkadaşlarımız konuşurken 
mevzu biraz dağıldı. Bir tatbikat var önümüz
de, Doğudaki Varto ve civarında bir tatbikat 
var arkasından Pülümür'de var, arkasından 
Adapazarı'nda bir tatbikat var. 

Şimdi, bu tatbikatlarda yapılan şeyler ne
dir? Evvelâ bunun üzerinde duralım. Ziraat 
Bankasiyle olan borçların tecili. Demin arka
daşlarımızın izah ettiği gibi, ya hayvan kredi
sidir, ya yemeklik buğdaydır veyahut da yem
dir veyahut da tesis kredisidir. Bu şu demektir 
ki, o devrede bu adam, o bölge bu felâketi ge
çirdiği için buradan bunu ödemeye gücü yok
tur, bunun için tecil ediliyor. Binaenaleyh 
kanunun bu maddesi de bunu derpiş etmekte
dir. Fazla bir şey yak. Ama alacaklarının saklı 
oluşu da pek tabiîdir. Bununla bir ilgisi yoktur. 
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Şimdi, bu felâketlerde iki banka bizi ilgilen
dirdi. Biri Ziraat Bankasına, olan borçlar, bir 
de küçük esnafın muayyen günlerde ödiyeceği 
Halk Bankasına olan borçlardır. Bunların te
cili keyfiyetine gidildi. Binaenaleyh bu madde
nin esas kısmı üzerinde de durulacak olursa 
bunları aramak lâzım. 

(Bir sayın arkadaşım dedi ki : Hazineye olan 
borcu. Hiçbir çiftçinin Hazine ile ilgisi yoktur. 
Evvelâ Ziraat Bankası ile karşı karşıya gelir, 
dolayısiyle Ziraat Bankası her hangi bir tahsil
de bulunamazsa o vakit bunlar muayyen za
man sonra Hazineye intikal eder, Hazine on
dan sonra icra takibatı yapar. Bunun pratikte 
de tatbikatı var. Bu bakımdan şimdi bu bölge
deki vatandaşların karşı karşıya geleceği iki 
şey var : Biri Ziraat Bankası, diğeri de Halk 
Bankasıdır. 

Sayın Orhon arkadaşım diğerlerinden de 
bahsettiler; Devlet Demiryollarına borcu. De
miryolları peşin iş yapar. Malı getirir, vagon
dan teslim ederken parası alınır. Devlet De
miryolları ile böyle bir alâkası yoktur. Eti-
banktan, şundan bundan... Bunlar peşin olan 
işlerdir, bu şekilde vâdeye de girmemiştir. 
Ama büyük tüccardır, mektubu vardır, bo
nosu vardır, bu ikinci bir bahistir. Zaten böyle 
bir zamanda da, onun nakdî serveti, şunu bunu 
vardır, bunun karşılığı olabilir. 

Bu bakımdan madde yerindedir. Yalnız ka
mu alacakları kelimesinin yerine Ziraat Banka
sı ve Halk Bankası kelimeleri konulursa madde 
tamamen yerini bulmuş olur. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kırbaşlı. 
FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Pek muhte

rem arkadaşlarım, şimdiye kadar yapılan konuş
maların esası şudur : Hakikaten tecile tabi tu
tulmalıdır, tamam. Bu bir yönetmelikle tâyin 
edilmelidir, tamam. Bundan evvelki konuşmam
da da söyledim, tecile tabi tutulduğu zaman te
cil müddetinin uzaması halinde borcu affet
mekle tecil müddetinin uzaması arasında ha
kikaten büyük bir aykırılık yoktur, bu kolay
lık bakımından tatbikatta ikisi de aşağı - yu
karı aynı neticeyi doğurur. 

Yalnız bizim burada anlatmak istediğimiz 
şudur : Kamu kurumlarına birtakım borçlar 
vardır. Meselâ ben içinden gelen bir arkada-
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şınız olarak söyliyeyim, gayet net Bunu lüt
fen sözcü arkadaşımın cevaplandırmasını has
saten istirham ediyorum. 

Ben Ziraat Bankası müşterisiyim, dolayısiyle 
tek imza ile Ziraat Bankasında bir borçlu cari 
hesabım vardır. Çok istirham ederim bu misal 
üzerinde durulsun. Ziraat Bankasından tek imza 
ile 100 000 lira, 150 000 lira çekiyorum. Mahsul 
karşılığı çekiyorum, tapu karşılığı çekiyorum, 
tek imza ile çekiyorum. Şimdi böyle bir felâ
ket karşısında kalındığı andan itibaren veya he
sabıma istinaden başka birine poliçe çekiyorum 
falan ediyorum, filân ediyorum; bu da ertele
menin içerisine girecek mi, girmiyecek mi? Lüt
fen bana bu cevabı verirlerse memnun olurum, 
bir. 

iki; diyor ki burada, tmar ve îskân Bakanlı
ğının teklifi üzerine adı geçen kurumlarca er
telenir. Kurum ertelemez ise ne olur? Ertelemek 
mecburiyetindedir derse bir şey değil, ertelenir. 
Ertelenmezse?... Yani ertelemezse?.. Çünkü ku
rumun da bir idare meclisi var, falanı var, fi
lânı var kendisine göre. Hükümetin murakabesi 
de mahduttur. Bunun dışında böyle aksi bir şey 
olursa ne olur? Yani birtakım şeyler çıkabilir, 
fakat ben sözcü arkadaşımdan bunu istirham 
ediyorum. Kürsüden lütfen gayet açık ve net 
olarak Ziraat Bankası dediler, hep onun üze
rinde durdular, yoksa Zirai Donatım Kurumu 
var, Pancar Ekicileri Birliği kamu vasfını al
dı, o var, daha bir sürü teşekküller var, 13-14 
tane, Emlâk Bankası da aynı şey, sadece Halk 
Bankası değil, sadece Ziraat Bankası üzerinde 
durulduğu için, çok istirham ediyorum, Ziraat 
Bankasına olan tek imzalı borçlar, hesabı cariler 
de ertelenecek midir, ertelenmiyecek midir? Bu 
hususta bir cevap verirlerse memnun ve müte
şekkir kalırım. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Başka, ek 3 ncü madde üzerinde 
söz istiyenler? Sayın Savacı, Komisyon adına 
buyurun. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA SABAHATTİN 
SAVACI (Oümüşane) — Muhterem arkadaşlar, 
bu küçücük madde arkadaşlar tarafından çok 
geniş tefsire tabi tutuldu. Biz mevzuun bu ka
dar tereddüde sebebiyet vereceğini bir türlü ka
bul edemiyoruz. Çünkü, arkadaşlarım, iki ban
ka üzerinde durdular. Bir Halk Bankası, bir 
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de Ziraat Bankası. Ziraat Bankasının durumu
nu bir diğer özel banka ile, muhterem Orhon 
arkadaşımız bana öyle gelir ki, karıştırdı. 

Ziraat Bankası haddizatında Türkiye'nin 
millî ekonomi politikasını, millî ziraat politika
sını yürütmek için kurulmuş, onu yakından ta-
kibeden bir müessesedir. Bu önemini, bu husu
siyetini gözden uzak bulundurduğumuz, bir Ya
pı ve Kredi Bankası gibi düşündüğümüz takdir
de arkadaşıma hak vermemek mümkün değil. 
Ama Ziraat Bankası Yapı ve Kredi Bankası de
ğil, Pamukbank değil, Ziraat Bankası Devletin, 
milletin cereyan eden politikasını, zirai politi
kasını yakından takibetmek mükellefiyeti ile 
karşı karşıya bulunmaktadır. Ziraat Bankasını 
bu vasfından, bu fonksiyonundan uzak bırak
tığınız takdirde, elbetteki arkadaşımın izahı 
bir mesnede dayanır, ama Ziraat Bankasının bu 
arz ettiğim hususiyetini maksadını nazarı iti
bara aldığınız takdirde Ziraat Bankası felâket 
anında vazifede olan, Devletin en yakın baş
vuracağı bir müessesedir. Halk Bankası da kü
çük esmf için, almterinden ve bir çekiç ve 
örsünden başka hiçbir şeyi olmıyan, çok cüzi 
sormayesi olan orta sınıfın yardımına koşmıya-
cak, bir felâket ânında bu banka tecil yapmı-
yacak... Diğer bir hususi banka ile bunun fonk
siyonunu karıştırmamak lâzımgeldiğine bilhas
sa işaret etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Kırbaşlı ar
kadaşım dedi ki, bir tek imza ile Ziraat Ban
kasından borçlu bir kimseyi de tecile tâbi tuta
cak mısınız? 

Madde açık arkadaşlarım. Tecile tâbi olacak 
kimsenin ölçüsü verilmiş, hangi duruma düş
mesi lâzımgeldiği ifade edilmiş bunlar nazarı 
itibara alınmak suretiyle, yani borçlular, ge
çim durumları göz önüne alınarak tecile tâbi 
tutulacak. Binaenaleyh, kanun bu tecil keyfiye
tini de bir esasa, bir temele bağlamış bulun
maktadır. Bu sebeple muhterem arkadaşlarım, 
madde her hususu ayrı ayrı ağırlığı ile dik
kate alarak tedvin edilmiş bulunmaktadır: «Ha
zineye ve diğer kamu kurumlarına...» Kanun 
bir - iki isim zikrederek geçiştirmiş olsaydı ta
mam olmazdı, madde eksik olurdu, ama Hazi
neye ve diğer kamu kurumlarına... Yani felâ
ketin vukuunda, arkadaşlarımın diğer isimleri
ni koydukları kamu kurumları da bu felâkette 
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vazife alma durumu ile karşı karşıya kalırlar
sa, elbette ki Bakanlık onlar için de bu yönde 
teklifte bulunacaktır. Bu sebeple madde felâ
ketin, âfetin hususiyetleri nazarı itibara alına
rak Devleti, milletin bir cüzünün mâruz kaldı
ğı felâkette el birliği ile yardıma götürecek şe
kilde tedvin edilmiş bulunmaktadır. Diğer hu
susları biz anlamakta mazuruz. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Geçici üçüncü madde üzerinde 
başka söz istiyen... Yok. Verilmiş bulunan de
ğişiklik önergeleri var, okutuyorum. 

Aykırılığı itibariyle iki değişiklik önergesi 
maddenin tasarı metninden çıkarılmasını ön
görmektedir. Bu sebeple evvelâ onları okuta
cağım. 

Sayın Eaşkaniığa 
Şifahen arz ettim,, maddenin çıkarılmasını 

arz ve teklif ederim. 
Trabzon 

Hamdi Orhon 

Sayın Başkanlığa 
Ek üçüncü maddenin çeşitli ihtilâf ve ihti-

lâtlara sebebiyet verebileceği cihetle metinden 
çıkarılmasını arz ve teklif ederim-

Erzurum 
Adnan Şenyurt 

Sayın Başkanlığa 
Ek üçüncü maddedeki (İmar Bakanlığı) ye

rine (hak sahiplerinin) konmasını arz ve tek
lif ederim. 

Erzurum 
Nihat Diler 

Yüce Başkanlığa 
Ek üçüncü maddenin üçüncü satırında bu

lunan «Ertelenir» kelimesi yerine «Affedilir» 
kelimesinin konmasını arz ve teklif ederim. 

Kastamonu 
İsmail Hakkı Yılanlıoğlu 

.BAŞKAN — Sayın Hamdi Orhon ve Sayın 
Adnan Şenyurt tarafından verilmiş bulunan 
önergeler ek üçüncü maddenin tasarı metnin
den çıkarılmasını öngörmektedir. Bu bakımdan 
her ikisini birlikte muameleye tâbi tutacağım. 
Ek üçüncü maddenin tasarı metninden çıka
rılmasına komisyon katılıyor mu efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA SABAHAT
TİN SAVACI (Gümüşans) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Yüce 
Meclisin oyuna sunuyorum. Ek üçüncü madde-
ıım tasarı metninden çıkarılmasını kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Reddedilmiştir. 

Diğer önergeleri tekrar okutup oylarınıza 
sunacağım. 

(Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in öner
gesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katılı
yor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA SABAHAT
TİN SAVACI (Gümüşane) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önerge
yi Yüce Heyetin oyuna sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Reddedilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Kastamonu Milletvekili ismail Hakkı Yı

lanlıoğlu'nun önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon, «Ertelenir» kelime

sinin yerine «Affedilir» kelimesinin ikâmesini 
istiyor Sayın Yılanlıoğlu, katılıyor musunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA SABAHAT
TİN SAVACI (Gümüşane) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Değişiklik 
önergesini Yüce Heyetin oyuna sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Reddedil
miştir. 

Ek üçüncü maddeyi tasarı metninde yazılı 
olan şekliyle oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler.,. Ek üçüncü madde ay
nen kabul edilmiştir. 

Ek madde 4. — Gerek bu kanuna veya âfet
lerle ilgili hükümler kapsıyan öteki kanunlara 
göre emanet, ihale veya evini yapana yardım 
yoliyle yapılan veya yaptırılacak olan binala
rın, gerekse geçici 6 ncı madde hükmünden 
faydalananların borçları, ilgililerin geçim du
rumları ve bölgenin özelliği dolayısiyle bina 
maliyetlerini artırıcı yönden unsurların tesir 
derecesi göz önünde bulundurularak, zorunlu 
hallerde Bakanlar Kurulu karariyle maliyet ve
ya borçlandırma bedellerinin yarısına kadar 
indirim yapılabilir. 

i Bu hükümden kimlerin ne miktarda ve ne 
i ölçüde faydalanacağına ilişkin esaslar İmar ve 

iskân Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetme
likle tesbit olunur. 
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Bu madde hükmü her bina için bir defa uy
gulanır. 

BAŞKAN — Ek dördüncü madde üzerinde 
şimdiye kadar söz istemiş bulunan arkadaşları
nım isimlerini okuyorum: 

Sayın Reşit Ülker, Sayın Niyazi özgüç, Sa
yın Mustafa Kaptan, Sayın Ali Rıza Uzuner, 
Sayın Abdülbâri Akdoğan, Sayın Nihat Diler 
(Yeni Türkiye Partisi Grupu adına), Sayın 
Hilmi İşgüzar (Millet Partisi Grupu adına), 
Sayın Faik Kırbaşlı, Sayın Gıyasettin Karaca 
(Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına) 

Sayın Reşit Ülker?... Yok. Sayın Nihat Di
ler? Buyurunuz efendim Yeni Türkiye Partisi 
Grupu adına. 

Y. T. P. GRUPU ADINA NİHAT DİLER 
(Erzurum) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri, ek dördüncü madde emanet, ihale veya, 
kendi evini yapana yardım metodu ile yararlan
mış, yardım görmüş olan vatandaşların, afet
zedelerin binalarının bedellerinin muayyen nis-
bette indirilmesini âmir bir hüküm getirmekte
dir. 

Muhterem arkadaşlarım, tatbikatta bu du
rumu teker teker bendeniz müşahede etmiş 
vaziyetteyim. Gerek emanet usulü ile, gerek 
ihale yoliyle ve gerekse kendi evini yapana 
yardım metodu içinde evini yaptıranların, 
maalesef evlerinin yapım bedelleri çok fazla 
olmuştur. Bilhassa emanet ve ihale yoliyle ya
pılan binaların bedelleri, olduğundan birkaç 
misli fazla artmıştır. Öyle olmuştur ki, 1959 
da felâkete mâruz kalmış bir vatandaşın evi
ni ihale suretiyle yaptırmaya koyulmuşlar, bu
güne kadar hâlâ katı teslimleri yapılmamış, 
mütaahhitten mütaahhide el değiştirmiş 
her mütaahhit ayrı tarzda bir pay almak su
retiyle işini yapmış, yine başaramamış, netice 
itibariyle bedeller kabarmış vaziyettedir. Bu 
madde, her ne kadar maliyet bedellerinin yansı 
nisbetinde hak sahiplerinden para almayı ge
rektiriyor ise de tam mânasiyle ihtiyaca cevap 
vermekten uzaktır. Çünkü, gerek emanet su
retiyle, gerek ihale yoliyle yapılmış olan bina
ların bedelleri 3 - 5 hattâ 6 misline kadar 
yükselmiş durumdadır. Onun için yansına 
kadar indirilmesi keyfiyeti kâfi değildir, bir. 

İkincisi; zorunlu hallerde Bakanlar Kurulu 

karan ile maliyet veya borçlanma bedelleri
nin indirilmesini ifade ediyor. Zorunlu hal
ler nelerdir? Bu zorunlu halleri hangi şekilde 
tesbit edeceklerdir? Bu açık değildir. Zo
runlu hal sübjektif bir ifadedir. Yine birta
kım keyfîlikleer sebebolacaktır. Dolayısiyle bir
kaç misli bedele çıkmış olan binalann be
dellerini afetzede vatandaşlardan tahsil duru
rumu ile vatandaşlan karşı - karşıya bırak
makta ve netice itibariyle ödeme güçlerini 
de vatandaşlar kaybettikleri için, yanya in
dirilmiş olmalarına rağmen, bu binalan ka
bul etmeme gibi bir vakıa ile karşıkarşıya 
kalınmakta, bu suretle hem vatandaşlar bun
dan mağdur olmakta, hem de Hazine bundan 
zarar görmektedir. Zira, Hazine bunun tah
sili cihetine gittiği takdirde vatandaşların 
ödeme gücü kaybolduğu ve istenen miktar da 
fazla olduğu için, bunu ödemeye imkân bu-
lamıyacağından, netice itibariyle ihtiyaca ce
vap vermiyen bir madde halinde kalacaktır. 
Onun için eğer, tatbikatta birtakım güçlük
lerle karşı - karşıya kalmamak isteniyorsa bir 
takdir hakkı verilmeli, indirimin 1/4 üne veya 
1/3 üne kadar yapılmasına imkân sağlan
malıdır. Vatandaşın içinde bulunduğu du
rum ve dolayısiyle emanet ve ihale suretiyle 
yapılırken çeşitli ellerin değişmesi neticesin
de maliyet bedellerine yüklenmiş olan mik
tar nazan dikkate alınarak, o suretle vatan-
daşlann veyahut âfete mâruz kalan kimse
lerin bu binalan almalarına imkân sağlana
bilsin 

Üçüncüsü, bugüne kadar maalesef memle
ketimizde çeşitli felâketler olmuştur. Bu 
felâketler bir bölgede (Allah bir daha gös
termesin), birkaç defa vâikı olmuştur, dolayı
siyle bir vatandaş bir değil birkaç defa fe
lâkete mâruz kalarak kendi ödeme gücünü 
kaybetmiştir. Şimdi bu maddeyi, yalnız bir 
defa âfete mâruz kalanlan nazan dikkate 
alarak kanunlaştınrsak, birkaç defa âfete 
mâruz kalan vatandaşların durumu bu ha
liyle muallâkta kalacaktır. Onun için, birkaç 
defa felâkete mâruz kalıp da ödeme gücünü 
kaybetmiş olanlann daha evvel ki, âfetler
den mütevellit borçlannın terkin edilmesi 
lâzımdır. Eğer, bu borçlan terkin edilir de, 
icabına göre yansı değil «11/4 üne kadar indi
rim yapılır» şeklinde tashih edilmesi neticesin-
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de âfete bir veya birkaç defa âfete mâruz kal
mış olan vatandaşların normal hayata intibak 
etmeleri mümkün olabilir. Aksi halde., nor
mal hayata intibakları mümkün olmaz, 
bundan hem vatandaş mağdur olur, hem 
bakanlık büyük güçlüklerle karşı karşıya ka
lır. Çünkü, yapılmış olan evleri vatandaşlar tes
lim almaz, evler boş kalır, boş kaldığı için zarar 
eder. Bu tashih yapılırsa Bakanlık da bu müş
külâttan kurtulur, vatandaş da feraha kavuşur. 
Netice itibariyle ihtiyaca cevap verebilecek bir 
madde haline gelmiş olabilir. 

Bu bakımdan Sayın Komisyonun görüşünü 
öğrenmek istiyorum. Şayet Komisyon, benim 
arz ve izah ettiğim yolda maddenin değiştiril
mesi hususunda bir teklifte bulunurlarsa kendi
lerine teşekkür ederim. Şayet teklif etmezlerse, 
benim teklifim hazırdır, kabul etmenizi istir
ham ediyorum. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Millet Partisi Grupu adına Sa
yın işgüzar, buyurunuz. 

M. P. GRUPU ADINA HİLMİ İŞGÜZAR 
(Sinop) — Sayın Başkan, muhterem arkadaş
larım ; şimdiye kadar görüşmüş olduğumuz mad
deler içerisinde en önemlisini ek 4 ncü madde 
teşkil etmektedir. Bu madde tüm olarak iyi bir 
şekilde tedvin edilmiştir. Çünkü, maliyet ve 
borçlandırma bedellerinin indirilmesi esasına 
matuftur bu madde felâketzede insanlar maddî 
güçten yoksun oldukları için, kendilerinin üze
rine yüklenmiş olan taksitleri, ödemekle mükel
lef oldukları borçları ödiyememekten mütevel
lit bir sıkıntı içinde bulundukları için bu mad
de bunların sıkıntısını gidermeye matuf olarak 
ele alınmıştır. Ancak, bunun bâzı kıstasları ola
caktır. Maliyet ve borçlandırma bedellerinin in
dirilmesine esas olacak unsurları; ilgililerin ge
çim durumlarını, bölgenin özelliğini ve bina ma
liyetini artırıcı yönden unsurların tesir dere
celerini madde dikkate almıştır. Bunlar, esasın
da objektif olan hususlardır. Yalnız biz. Millet 
Partisi Meclis Grupu olarak, kanunun tümü üze
rinde görüşlerimizi arz ederken bu kanunun 
tamamen lehinde olduğumuzu söylemiştik. An
cak, 4 ncü madde esasında diğer maddelerin dı
şında bir hususiyet arz etmektedir, o da; mali
yet bedellerinin ve borçlandırma miktarının dü
şürülmesi meselesidir. Zaten bütün mesele bu

rada toplanmaktadır. Benden önce konuşan bir 
arkadaşımın da ifade ettiği veçhile, «Yarıya ka
dar indirilir.» hükmü elâstiki olduğundan hiç 
değilse, «3/4 e kadar borçlarından affedilir.» 
şeklinde tedvin edilmiş olsaydı bu kanun mad
desi daha âdil bir şekil arz ederdi. Zira bun
dan önce, meselâ Gebze yangını olduktan sonra 
buraya yapılmış olan binaların maliyetine men
fî yönden tesir icra eden çeşitli faktörler, ger
çek maliyeti iki misline kadar artırmıştır. Esa
sında felâketzede insanlar yoksul insanlardır. 
Maddî güçten yoksun olan insanlar ayda 80 li
rayı, icabında 50 lirayı ödiyecek bir güce sahip 
değillerdir, kredi imkânları da yoktur. Esasın
da iş sahaları da bulunmadığı için, sonradan 
kazanma imkânları da yoktur. Böyle mevziî yer
ler vardır. Bu hususları dikkate almak yerinde 
olurdu. O bakımdan Sayın Komisyon üyeleri
nin, bilhassa bu konuda dikkatini çekmek su
retiyle hiç değilse yine icabında yarıya kadar, 
dörtte bire kadar olmakla beraber, dörtte üçe 
kadar diye maddenin tedvin edilmiş olması, 
hiç değilse ilgililerin geçim durumunu, Tanrı'-
nın fakir yarattığı yerlerde felâkete uğramış 
olan insanlara sosyal adaletin getirilmesi bakı
mından da yerinde olur düşüncesiyle biz fikir
lerimizi bu şekilde arz etmek istiyoruz. 

Bu bakımdan, bendeniz bu madde ile ilgili, 
Yarısına kadar indirim», yerine «3/4 e kadar 
indirim yapılır», şeklinde bir değişiklik öner
gesi sunacağım. Yukarıda arz ettiğim esasları 
da dikkate almak suretiyle iltifadetmenizi bil
hassa rica edeceğim. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — O. H. P. Grupu adına Sayın 
Gıyasettin Karaca, buyurunuz. 

C. H. P. GRUPU ADINA GIYASETTİN 
KARACA (Erzurum) — Sayın Başkan, Sayın 
milletvekilleri. 

Bu madde üzerinde prensip itibariyle Hü
kümetin görüşlerini paylaşmaktayız. Daha ön
ce 1059 yılında Hmıs ilçesinde vukubulan 
depremler sebebiyle 1962 - 1963 yıllarında ya
pılması mevzubahsolan 143 evin maliyet fiya
tı, normal ihale bedeli 18 000 lira ikenı 45 000 
liranın civarına çakması sebebiyle bendeniz 
Yüce Meclise bir kanun teklifi vermek sure
tiyle, bu binaların bedellerinin yüzde 50 sinin 
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Hükümet tarafından karşılanmasına, yüzde 50 
sinin de vatandaştan tahsilini talebetmiştim. 
O kanun teklifimiz birlikte müzakere edilerek 
madde, hemen hemen teklifimize yalan ve mü
tenazır bir şekilde kaleme alınmıştır. Eğer yö
netmelik de yüzde 50 oranında indirim yapıl
masını vatandaşların arzularına ve ihtiyaçları
na uygun bir şekilde karşılıyacak olursa, şüp
hesiz ki bu madde üzerindeki görüşlerimizin 
müspet olduğunu ifade etmekten zevk duymak
tayız. Ama, diğer arkadaşlarımız bunun 3/4 e 
kadar indirilmesini talebettiler. 3/4 e kadar in
dirilmesi mümkün olursa, şüphesiz ki daha çok 
memnuniyet verici olacaktır. 

Ancak, bu maddenin son bendinde deniyor 
ki, «Bu kabü yüzde 50 tenzilâttan istifade et
mek için, ancak binanın bir tek defa hasara 
uğramış olması lâzımdır» Bu tedvin şeklinde 
bir isabet yoktur. Sebebine gelince: madde 
metninde ifade edilmektedir ki, «..Emanet, iha
le veya kendi evini yapana yardım suretiyle..» 
bilfarz, kendi evini yapmak suretiyle evini in
şa etmiş olan kişinin kusuru ve sair sebeplerle, 
sel âfeti veya yangın sebebiyle veya deprem ile 
yıkıldığı zaman ikinci bir defa yüzde 50 tazmi
nata tabi tutmamak, belki evi yapanın hata
sı, emeği, masrafı kâfi derecede yapmaması se
bebiyle yerinde görülebilir ise de, Hükümetin 
emanet suretiyle yaptırıp, vatandaşa teslim 
etmiş olduğu ev, başka bir âfet sebebiyle, va
tandaşın hiçbir kusuru, hiçbir günâhı olmak
sızın ikinci bir defa yıkıldığı takdirde, vatan
daşın bundan evvelki maddi imkânsızlıkları ve 
mağduriyetleri göz önünde tutulduğu takdirde, 
o zaman bu maddenin «Binası yıkılana ancak 
bir tek defa tatbik edilir» şeklindeki hükmünün 
hakikate ve tatbikata uygun olmıyacağı anla
şılacaktır. Hiçbir kimse kendi evinin bir kere 
daha yıkılmasını istemez. Ama Hükümet ema
net suretiyle bunu yaptırmıştır,, kendisine ver
miştir, içine girmiştir. Bu ev, muayyen bir za
man sonra, 3 - 5 ay veya bir yıl sonra tabiî âfet
ler suretiyle tekrar yıkılmaya mâruz kalması, 
ikinci bir defa yapılacak binanın daha yüksek 
bir maliyete çıkması halinde, tekrar Hükümetin 
yapabileceği yüzde 50 yardımdan istifade et
mesinin daha uygun olacağı düşüncesindeyiz. 

Hükümet, eğer bu yolda munis bir görüş ifa
de ederse çok memnun oluruz. 

Bu sebeple de saygılarımızı şimdiden peşin 
olarak sunmak isteriz. 

BAŞKAN — Sayın Niyazi özgiiç, buyuru
nuz efendim. 

NİYAZİ ÖZGÜÇ (Sinop) — Sayın Başkan, 
sayın arkadaşlarım; 

Hükümetin teklif etmiş olduğu bu kanunun 
ek 4 ncü maddesi, tam mânasiyle felâketzede
lere en iyi bir şekilde yardımı tazammun et
mektedir. Bir defa evvelce felâket geçirmiş bu
lunan bâzı bölgelerdeki yerlerde yapılan yar
dımların, esasen evvelce takdiri kıymeti yapıl
mış ve yan veyahut yarıya yakın bir kıymeti 
tesbit edilmişti. Şimdi bu ikinci, tekrar bu mad
de ile bu da dâhil edilmek suretiyle yarıya in
dirilmiş oluyor ki, bizim de zaten arzu ve rica 
ettiğimiz şekil bu idi. 

Yalnız, bizim üzerinde durmak istediğimiz 
bir nokta var. Bu da, tatbikatın pratikliği ba
kımındandır, o da şudur :. 

Bu .»kanunun ek 4 ncü maddesinin şu kıs
mında, «6 ncı madde hükmünden faydalananla
rın borçlan, ilgililerin geçim durumlan ve böl
genin özelliği dolayısiyle bina maliyetlerini 
artıncı yönden unsurlann tesir derecesi göz 
önünde bulundurularak, zorunlu hallerde Ba
kanlar Kurulu karan ile maliyet veya borç
landırma bedellerinin yarısına kadar indirim 
yapılır.» diyor ki, bizim burada rica ettiğimiz 
kısım, Bakanlar Kurulu karan ile değil de, pra
tikliği bakımından doğrudan doğruya İmar 
İskân Bakanlığının kendi salâhiyeti dâhilinde 
yapılması suretiyle olması gerekir. Bu husus, 
bizim, rica ettiğimiz nokta olacaktır. Zaten gö
rüşmüştük, zannediyorum ki ricamız muhterem 
komisyonca da kabul edilecektir. Mustafa Kap
tan Bey ile de bir önerge vermiştik bu husus
ta, onun. da kabulünü rica ederim. 

Saygılanmı arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Kaptan? Yok. 
Sayın Ali Rıza Uzuner? Buyurunuz efendim. 

ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım, benden önce 
konuşan değerli arkadaşlanmız değineceğim 
mevzulara temas buyurdular. O bakımdan, ge
nel görüşlerimi hıfzederek, münhasıran bir hu
sus üzerinde durmak istiyorum. 
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Konuşan arkadaşlarımız, indirim konusun
da çeşitli oranlar ileri sürdüler. Bir kısmı 3/4 
indirilsin, hattâ bir arkadaşımız 1/4 demişler. 
Oysa ki kanun 2/4 ünü indiriyor. Yani indirim 
konusunda çeşitli görüşler öne sürülmektedir. 

Şimdi, gerçekten zorunlu hallerde bu indi
rimin yüzde 100 e kadar yapılmasa da gereke
bilir. Böyle bir durum da halen memleketimiz
de mevcuttur. 

BAŞKAN — Sayın Numanoğlu, biraz daha 
hafif sesle konuşunuz. 

ALİ RIZA UZUNER (Devamla) — Bulun
dukları yerde sağlam inşaat zemini bulunma
dığı için, bir başka yere iskân edilen ve ziraat 
arazisi sele mâruz kalmış, olduğundan mevcut 
ziraat arazilerinden de faydalanamıyan vatan
daşlarımız mevcuttur. Ve bunlar iskân edildik
leri yerlerde de geçimlerine medar olacak öl
çüde toprak sahibi olamamışlardır. Gerçekçi 
olmak mecburiyetindeyiz. Şimdi bu arkadaşla
rımız, bu felâketzedeler hangi imkânlarla ken
di borçannı ödiyebilecek durumdadırlar? 

Onun için, Sayın Hükümetten ve komisyon
dan istirham ediyorum. Burada, birinci fıkra
nın sonunda, «borçlandırma bedellerinin yan
sına kadar indirim yapılır.» ifadesi içinde, «Ya
rısına kadar» tâbirini çıkaralım. Bakanlık, ger
çek durumu tesbit edecek ve yönetmelikteki 
esaslardan da hareket etmek suretiyle indirimi 
takdir edecek durumda olsun. Esasen, Bakan
lar Kurulu karariyle bu tesbit edilmiş olacak
tır. Aksi takdirde, arkadaşlarımın da belirtti
ği gibi bizzarure maliyet bedelleri felâketzede 
vatandaşlar tarafından karşılanamıyacak kaba
rıklıkta olduğundan, hattâ yansını dahi ödiye-
miyecek vatandaşlanmız çok mağdur ve çok pe
rişan olmak durumundadır. Bendeniz bilhassa 
bu konu üzerinde durmak istiyorum. Ve bu ko
nuda vermiş olduğum önergeyi bu vesile ile 
izah etmek imkânını bulmuş oluyorum. Bu «Ya
nsına kadar olan» tâbirini çıkaralım, bunun 
takdirini Bakanlar Kuruluna verelim. Takdir 
esaslanmn da bir yönetmelikle tesbit edilmesi
ni esasen madde getirmekte olduğundan arka
daşlarımızın da bu konudaki endişeleri zail ol
muş olur. 

Teşekkür ederim, saygılar sunanm. 
BAŞKAN — Sayın Abdülbâri Akdoğan. 

1 4 . 6 . 1 9 6 8 0 . 1 

ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Ağn) — Sayın 
milletvekilleri; 

Kanunun görüşülmesine başlanılmasından, 
yani 1 nci maddesinden şu ek maddelere kadar, 
âfetlere uğnyan vatandaşlanmıza ne şekilde 
yardım yapıldığı, yahut Hükümet tarafından 
ne şekilde el uzatıldığı mevzuunda muhterem ar
kadaşlarımın hafızalarını yenilemek isterim. 

ilk yardım faslı ile kadastro ölçüsünden 
tutum da yolu, suyu, hasılı ölü ve felcolan ha
yata canlılık veren Devlet yardımını bir tara
fa itip yapılacak olan son yardım üzerinde du
rarak sayın arkadaşlarımızın «dörtte üçünün 
affedelim, dörtte birini versinler» falan şeklin
de konuşmalarını bendeniz, sanki bu kanun bu 
Mecliste görüşülmemiş, çıkmamış hazarı ile ba
karak fikirlerini ileri attıkları kanaatindeyim. 

Değerli arkadaşlanm, bendeniz huuzrlanmz-
da Sayın Hükümete ve Komisyona teşekkür et
mek isterim. Zira, gelmiş geçmiş Hükümetlerin 
hiçbirisine nasibolmıyan, âfete uğnyan vatan
daşlarımıza bu kadar candan yakın alâka gös
teren Hükümet, bir de bütün bu değerli görüş 
ve bilgilerin ışığı altında ek dördüncü madde 
ile tekrar bu yardımlara ek olarak Bakanlık 
Kurulu karariyle vatandaşın borcunu, hazırla
nacak olan bir iç yönetmelik dâhilinde, tekrar 
yarıya indirmektedir. Hükümete burada huzur-
lannızda teşekkür etmek lâzımgelir. Haddiza
tında yapılmış olan yardımlann hepsi aşağı -
yukan tek cümle ile, tek deyimi ile tamamen 
hibe demektir. 

ikinci olarak, ek madde içerisindeki «içyö-
netmelik» tâbiri de bilhassa meydana çıkacak 
olan bâzı haksızlıklan, adaletsizlikleri önlemek 
bakımından bir içyönetmelikle tesbit edilmesi 
keyfiyeti de kayda değer. 

Maddenin son fıkrasını teşkil eden «Bu 
madde hükmü her bina için bir defa uygula
nır» keyfiyeti üzerinde de durdular, sayın arka-
daşlanmız. Bunu da içyönetmelik elbette de
tayı ile aydınlatacaktır kanısındayım bendeniz. 
Maddenin tanzim şekli yerindedir. Hattâ ben
deniz o firdeyim ki, madde keşke esas bir madde 
şeklinde tanzim edilmiş olsaydı, daha kayda 
değer olacaktı. Bununla beraber madde, bu 
Âfetler Kanunununa can ve ruh getirmektedir. 
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Sayın Hükümete ve Komisyona tekrar teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın Kırbaşlı, ek dördüncü 
madde üzerinde buyurun. 

FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Muhterem 
arkadaşlar, ek dördüncü madde hakikaten âfet 
espirisine uygun olarak hazırlanmış, çok yerinde, 
çok isabetli bir maddedir. Buraya çıkışımızın 
sebebi hem bu noktayı teyidetmek ve hem de 
bir hususa işaret etmekten ibarettir. 

Her ne kadar bu işin yönetmelikle düzenle
neceği belirtilmiş ise de «Gerek 7269 sayılı Ka
nuna veya âfetle ilgili hüküm taşıyan diğer ka
nunlara göre yapılan veya yaptırılan binaların, 
gerekse» bilhassa nazarı dikkatinizi celbede-
rim, «gerekse geçici altıncı madde hükmünden 
faydalananların borçlandırma bedelleri yarıya 
düşürülecektir» diyor. 

Şimdi, vatandaş borçlanıyor, borçlandırma 
bedeli yarıya düşürülüyor. Teknik balamdan 
şöyle bir husus ileri sürnl«^jiir ve sürülnif>lidr* 
6 ncı maddede diyor ki «Türkjye Emlâk Kredi 
Bankasının kendi kaynaklarından yapılan ik-
razat ile...» peki, Emlâk Kredi Bankası aşağı -
yukarı bir İktisadi Kamu Teşekkülü ve daha 
ziyade Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası
na mümasil bir statü içerisinde bulunan bir te
şekküldür. Emlâk Kredi Bankasının kendi kay
naklarından yapmış olduğu fondan değil, dik
kat buyurunuz, kendi kaynaklarından yapmış 
olduğu ikrazatm neticesi bir borçlandırmadır. 
Borç muayyen bir miktar üzerinden tahakkuk 
ve tescil edilmiştir. Şimdi o borcu, borcun 
esasını teşkil eden binanın maliyet bedeli üze
rinde durularak yarıya indirilmesi halinde 
banka bunu nereden kanryacaktır? Hükümet 
mi verecektir bunun arta kalan kısmını, yoksa 
banka mı? Bankanın statüsünde bövle bir sey 
yok. Yani. borçlar yarı yarıya indirilir, silinir, 
bilmem ne olur dendiği zaman, ne olacağına 
dair bir sey yok. Yoksa bunlar zarar hesabına 
mı geçirilecektir Çünkü, bâzı şeylerin fondan 
karşılanacağını, burada bakın 6 ncı madde 
açıklamıştır, «Vâde ve tahsil işlemleri dolayı-
siyle bâzı kısımların fondan karşılanacağı» 
«... tarihine kadar hesabi arı tahakkuk ettirilen 
faizler henüz tahsil edilmediği, konutların ma
liyet bedelleri bu kanunla teşkil olunan fon
dan karşılanacağı...» E, peki, yarı yarıya in

dirilince nereden karşılanacaktır? Kanunda 
büyük, ehemmiyetli ve hakikaten üzerinde du
rulması lâzımgelen bir boşluk meydana gel
mektedir. 

Bakanlar Kurulu eğer Emlâk Kredi Banka
sının kendi fonundan yapmış olduğu ikrazat... 
Bizim maddeye bir diyeceğimiz yok, biz sade
ce hukukî kısmını ortaya koymak istiyoruz. 
Ziraat Bankasına olan bir borç, âfetler dolayı-
siyle ertelenir veya geçen gün Meclis tati
linden evvel Doğu borçları hakkında yaptığı
mız gibi, kanunla ortadan silinirse, bir bor
cun Emlâk Kredi Bankası ve Ziraat Bankası 
borçları arasında bir benzerlik olduğu da na
zarı itibara alınırsa, kanunla yarısı indirilmiş 
veya tamamı silinmiş, bunun bir kanun meselesi 
olduğu da ayrıca bu Meclisin kürsüsünden da
ha evvelce ifade edilmiştir. Bunlar arasındaki 
münasebetleri Sayın Komisyonun burada açık
ça ifade etmesinde fayda vardır. Eğer, Emlâk 
Kredi Bankasının fonu bir Devlet parası sa
yılıyor ise, bunun tamamen veya bir kısmının, 
çünkü «Borçlanma bedeli» denmektedir, borç
lanma bedellerinin yüzde ellisinin Bakanlar 
Kurulu tarafından silinip silinemiyeceği hu
susu. Çünkü ancak bir Devlet alacalının silin
mesi kanunla mümkün olur. Yani, burada Mec
lis karar verir, diye şimdiye kadar bir alış
kanlık da olagelmiştir, Ziraat Bankası hakkın
da bövle yapılagelmektedir. Simdi burada Ba
kanlar Kuruluna verilmektedir. Yani, bu nok
taların da burada aydınlatılmasında, biz mad-
d°!ve bir sey demiyoruz, tabiî cok yerinde, ay
dınlatılmasında fayda mülâhaza ettiğimizi işa
ret ederiz. 

Hürmetlerimizle. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi vardır, oku
tuyorum. 

Millet Meclisi Savın Başkanlığına 
Konu aydınlanmış olduğundan müzakerenin 

yeterliğini arz ve teklif ederim. Saygılarımla. 
Sinop 

Hilmi İşgüzar 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini Yüce Heye
tin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Yeterlik önergesi kabul edilmiştir. 

Ek 4 ncü madde üzerinde verilmiş bulunan 
değişiklik önergelerini okutuyorum. 
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Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Umumi hayata müessir âfetler Kanununun 
ek 4 ncü maddesinin ilk fıkrasının son şeklinin 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Sinop 
Hilmi İşgüzar 

«Ek madde 4. — Zorunlu hallerde Bakanlar 
Kurulu kararı ile maliyet veya borçlandırma be
dellerinin yüzde yüzüne kadar indirim yapılabi
lir.» 

Sayın Başkanlığa 

Âfetler kanun tasarısının ek 4 ncü maddesi
ne yeniden bir ek ikinci fıkranın eklenmesini arz 
ve teklif ederim. 

Erzurum 
Nihat Diler 

«Ek madde 4. — fıkra 2. Su kadar ki. bir
den fazla âfete mâruz kalıp da bundan dolayı 
borçlandırılan afetzedelerin tabakkuk etmiş 
borçlarından sonuncusu hariç diğerleri terkin 
edilir.» 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Ek dördüncü maddede zikredilen «Yarısına 

kadar indirilir» tâbirinin «Üçte ikisine kadar in
dirilir» şeklinde değiştirilmesini arz ve etklif 
ederim. 

Nevşehir 
İbrahim Boz 

Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanunun ek 4 ncü madde

sindeki «Bakanlar Kurulu karariyle» kelimeleri 
yerine «İmar ve İskân Bakanlığı karariyle» ke
limelerinin konulmasını arz ve teklif ederiz. 

Sinop Sinop 
Niyazi özgüç Mustafa Kaptan 

Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının ek 4 ncü 

maddesinin son fıkrasının başına «Bu kanunun 
meriyetinden itibaren» ibaresinin eklenmesini 
saygı ile arz ve teklif ederiz. 

Sinop Sinop 
Niyazi özgüç Mustafa Kaptan 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Ek madde 4 ün birinci fıkrasını aşağıdaki 

şekilde arz ve teklif ederim. 
Trabzon 

Ali Rıza Uzuner 

«Gerek bu kanuna veya âfetlerle ilgili hü
kümleri kapsıyan öteki kanunlara göre emanet, 
ihale veya evini yapana yardım yolu ile ya
pılan veya yaptırılacak olan binaların, gerek
se geçici altıncı madde hükmünden faydala
nanların borçları, ilgililerin geçim durumları 
ve bölgenin özelliği dolayısiyle bina maliyet
lerini artırıcı yönden unsurların tesir derecesi 
göz önünde bulundurularak, zorunlu hallerde 
Bakanlar Kurulu karariyle maliyet veya borç
landırma bedellerinde indirim yapılabilir.» 

BAŞKAN — Teker teker okutup oylarınıza 
sunacağım. 

(Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon, önergeye katılıyor 
musunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA SABAHAT
TİN SAVACI (Gümüşane) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz, önergeyi 
Yüce Heyetin oyuna sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Reddedilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Erzurum Milletvekili Nihat Dilerin öner

gesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA SABAHAT
TİN SAVACI (Gümüşane) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Değişiklik 
önergesini oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Reddedilmiştir. 

(Nevşehir Milletvekili İbrahim Boz'un öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon?... 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA SABAHAT
TİN SAVACI (Gümüşane) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz, önergeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... önerge kabul edilmemiştir. 

(Sinop Milletvekili Niyazi özgüç ve Mus
tafa Kaptan'm önergesi tekrar okundu.) 
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BAŞKAN — Komisyon, önergeye katılıyor 
musunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA SABAHAT
TİN SAVACI (Gümüşane) — Katılmıyorum 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz, önergeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Reddedilmiştir. 

(Sinop Milletvekili Mustafa Kaptan ve Ni
yazi özgüç'ün son fıkra hakkındaki önergesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA SABAHAT
TİN SAVACI (Gümüşane) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilme
miştir. 

(Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'in 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon?. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA SABAHAT
TİN SAVACI (Gümüşane) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Reddedil
miştir. 

Ek 4 ncü maddeyi, metinde yazılı oları şek
liyle, oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Ek 4 ncü madde aynen ka
bul edilmiştir. 

Ek madde 5. — İmar ve İskân Bakanlığı, 
âfet hizmetlerini süratle ele almak, düzeninde 
yürütmek ve sonuçlandırmak üzere, gerekli teş
kilâtı kurar; bu teşkilâtın merkez, bölge ve ma
hallî kademe ve üniteleri bu Bakanlıkça tesbit 
olunur. 

Âfetler fonuna ilişkin ücret ve yevmiyeli iş
çi kadroları, ihtiyaca göre, imar ve İskân Ba
kanlığınca düzenlenir ve tatbik mevkiine ko
nur. 

Fon ücret kadrolarında çalışanlar, emsalle
ri gibi,3656 ve 5434 sayılı kanunlarla ek ve ta
dilleri hükümlerine tabidirler. Bu personel 819 
sayılı Kanun hükümlerinden de yararlanır. 

Âfet hizmetlerinin yoğunlaştığı ve şümul-
llendiği hallerde, ilgili bakanlıklar ve kurum
lar, imar ve İskân Bakanının isteği üzerine, 
yeteri kadar ve idari personeli, hizmet için lü
zumlu araç, gereç ve malzemeyi ve bunların 

kullanılması ve tamiri ile ilgili ekipmanı, geçici 
olarak, bu teşkilât emrine vermekle yükümlü
dürler. Geçici personelin maaş, ücret, yevmiye 
ve benzer hakları esas dairelerince ödenir. 

BAŞKAN — Ek 5 nci madde üzerinde Sa
yın Şerafettin Paker, buyurun. 

ŞERAFETTİN PAKER (Sakarya) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım, ek beşinci 
maddede «imar ve iskân Bakanlığı, âfet hiz
metlerini süratle ele almak, düzeninde yürüt
mek ve sonuçlandırmak üzere, gerekli teşkilâ
tı kurar; bu teşkilâtın merkez, bölge ve mahallî 
kademe ve üniteleri bu Bakanlıkça tesbit olu
nur» denilmektedir. 

Bandenizce buraya bir cümle daha ilâve edil
mesi gerekir. Geçen sene Sakarya'da, Adapa
zarı'nda zelzele olduğu vakit, yakinen müşahe
de ettik ki idari mekanizma ile, mülki âmirle 
bu. kurulan teşkilât arasında zaman zaman 
ahanksizlikler çıkmış, halk kiminle irtibat ku
racağını, kimden bilgi alacağını bilememiş ve 
çeşitli ihtilâtlar meydana gelmiştir. Bâzı me
murlar, biz emri doğrudan Vekâletten alırız, 
demişlerdir. Gerek vali ve gerekse kaymakam 
zaman zaman çok müşkül mevkide kalmıştır. 

Bu itibarla, bu maddeye, hizmetlerin daha 
iyi yürütülebilmesi için, «kurulan bu teşkilât 
emirleri, oranın mülki âmirinden alır» ibaresi
nin de ilâve edilmesi lâzımdır ve zaruridir. 
Bununla alâkalı olarak o değişiklik önergesinin 
Sayın Başkanlığa takdim ediyorum, Mâruzâ
tım bundan ibaret. 

Saygılarımla. 

BAŞKKAN — Sayın Karaca, buyurunuz C. 
II. P. Grupu adına. 

C, H. P. GRUPU ADINA GIYASETTİN 
KARARCA (Erzurum) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri, bu madde üzerinde çok kı
sa bir mâruzâtta bulunacağım. Maddenin bi
rinci bendinde <imar ve iskân Bakanlığı âfet 
hizmetlerini süratle ele almak, düzeninde yü
rütmek ve sonuçlandırmak üzere gerekli teş
kilâtı kurar» deniyor. 

Bu teşkilâtın kurulması, öyle zannediliyor 
ki, mevcut Bütçe Kanununun dışında, yeniden 
ihdas edilmesi düşünülen bir teşkilâttır. Büt
çe Kanununun dışında yeni bir teşkilâtın ku
rulması, bütçe tatbikatına ve Bütçe Kanununa 
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aykırıdır. Dolayısiyle, Bütçe Kanunu dışında 
kurulacak teşkilâtın masrafı da Bütçe Kanu
nunun dışında kalacak, denetemi tabi tutulmı-
yacak ve Sayıştaym da vizesinden geçmiyecek-
tir. Her ne kadar ek 6 ncı maddede, 832 sa
yılı Kanunun bu hususta tatbik edilmiyeceğine 
dair bir hüküm var ise de, sırası çeldiği zaman, 
bu madde hakkında görüşlerimizi ifade edece
ğiz. 

Kısaca toplamak icabederse, bu bend, But
ça Kanununun dışında yeniden sarfa imkân ver
mekte, yeni kuruluşların kurulmasını gerektir
mekte ve 832 sayılı Sayıştay Kanununun şümu
lünden uzak tutulmakta olduğundan bendin 
çıkarılmasına taraftarız. Müspet oy vermiyece-
ğiz. 

Saniyen, bu maddenin son bendinde büyük 
bir redaksiyon hatası vardır. Bu hatada, de
niyor ki «Âfet hizmetlerinin yoğunlaştığı ve 
şümullendiği hallerde ilgili bakanlıklar ve ku
rumlar İmar ve iskân Bakanının isteği üzerine 
yeteri kadar.» Sayın komisyon sözcüsünden 
rica edeyim, «.. isteği üzerine yeteri kadar ve 
idari personeli.) (Ve) kelimesinin burada yan
lış olduğu, zuhulen bırakıldığı... «Yeteri kadar 
idari personeli ve hizmet için lüsumlu araç 
ve gereç» şeklinde düzeltilmesmin lüsumlu ol
duğu inancında olduğumuz için, bu hususta bir 
de takrir takdim etmiş bulunuyoruz. Mâruzâ
tım bundan ibarettir. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Ek beşinci madde üzerinde ve
rilmiş bulunan değişiklik önergelerini okutu
yorum. 

Sayın Başkanlığa 
Ek madde 5 teki birinci cümlenin sonuna 

«kumlan bu teşkilât gerekli emirleri oranın 
mülki âmirlerinden alır» cümlesinin konulma
sını rica ederim. 

Sakarya 
Şerafettin Paker 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Âfetler Kanunu tadil 

tasarısının Ek. 5 nci maddesinin son fıkrasında 
(Yeteri kadar) ibaresinden sonra (teknik) ke
limesi bulunması lâzım iken, bir baskı hatası 
sonunda bu kelime unutulmuştur. 

Sözü geçen yere (teknik) kelimesinin ilâ
vesini arz ve teklif edem. 

Geçici Komisyon adına 
Gümüşane 

Sabahattin Savacı 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Âfetler Kanunu tadil 

tasarısının Ek. 5 nci maddesine aşağıdaki fık
ranın eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Fon muhasebesinde çalışan veznedar ve vez
nedar yardımcılariyle kıymet muhafızlarına 
maaş ve ücretlerinin % 20 - 30 oranında aylık 
kasa tazminatı verilir. 

Nevşehir 
İbrahim Boz 

Yüksek Başkanlığa 
Geçici hükümler faslının ek 5 nci maddesi

nin 4 ncü bendinin ikinci satırının «yeteri ka
dar» deyiminden sonra gelen «ve» kelimesinin, 
«idari personel» deyiminden sonra kullanılma
sı suretiyle maddenin düzeltilmesini arz ve tek
lif ederim. Saygılarımla. 

Erzurum 
Gıyasettin Karaca 

GIYASETTİN KARACA (Erzurum) — Sa
yın Başkan, bu yanlışlık hakkında komisyon 
tarafından verilmiş bulunan önerge muvacehe
sinde önergemi geri alıyorum. Arz ederim. 

BAŞKAN — Komisyon tarafından verilmiş 
bulunan önerge muvacehesinde önergenizi geri 
aldınız. 

Diğer önergeleri tekrar okutup oylarınıza 
sunacağım. 

(Nevşehir Milletvekili İbrahim Boz'un öner
gesi tekrar okundu.) 

HÜKÜMET TEMSiCiSi — Sayın Başkan, 
müsaade ederseniz bir hususu arz etmek istiyo
rum. 

BAŞKAN — Nedir efendim? Buyurunuz. 
HÜKÜMET TEMSİCİSİ — Bu müesseseler

de çalışmakta olan üç kişiye ait veznedarlık 
için bir madde getirmek mümkün değildir. 
Çünkü kasa tazminatı kanuna tabidir. O ayrı 
bir hesabolması hasebiyle orada çalışan perso
nele kasa tazminatı verilmesi mümkün değil
dir. Bu bakımdan kabul edemiyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon verilmiş bulunan 
değişiklik önergesine katılmakta, Hükümet teır-
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silcisi katılmamaktadır. Değişiklik önergesini 
Yüce Heyetin oyuna sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Reddedilmiştir. 

(Şerafettin Paker'in önergesi tekrar okun
du.) 

BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katıl
mamaktadır. önergeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Reddedilmiş
tir. 

Geçici Komisyon önergesini tekrar okutuyo
rum. 

(Geçici Komisyonun önergesi tekrar okun
du.) 

BAŞKAN" — önergeyi komisyon vermiştir. 
Yüce Heyetin oyuna sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Dikkat nazarına alınma kaydiyle kabul edi
len bu önerge komisyon başkanı tarafından ve
rilmiş bulunduğu cihetle, filhal kabulü de mu-
tazammın bulunmaktadır. Bu sebeple, madde
yi değişik bu şekliyle oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Ek 5 nci mad
de değişik bu şekliyle kabul edilmiştir. 

Ek madde 6. — 33 ncü maddeye göre tah
sis olunan fondan yapılacak harcamalar 832 
sayılı Sayıştay Kanunu hükümlerine tabi değil
dir. 

ÂDİL TOKÖZLÜ (Kastamonu) — Söz is
tiyorum Sayın Başkan. C. H. P. Grupu adına. 

BAŞKAN — Ek 6 ncı madde üzerinde C. 
H. P. Grupu adına Toközlü buyurunuz efen
dim. 

C. H. P. GRUPU ADINA ÂDİL TOKÖZLÜ 
(Kastamonu) — Sayın Başkan, muhterem arka
daşlar, en mühim kanunlar maalesef birkaç ar
kadaşın huzuru ile gelip geçmektedir. 5 nci 
madde yine noksanlıkla gelip geçti. Bu kanun 
tasarısının 6 ncı maddesinde, 33 ncü maddeye 
göre, tesis olunan fondan yapılacak harcama
ların 832 sayılı Sayıştay Kanununa tabi olmı-
yacağı hususunda bir hüküm konulmuştur. Bu 
madde kabul edilirse fondan yapılacak harca
malar hiçbir suretle kazai ve teşriî denetlemeye 
tabi olmıyacak demektir. 33 ncü maddede sayı-
len fon kaynakları Devlet Bütçesinden, imar 
ve iskân Bakanlığı Bütçesine konulan ödenek 
ile, diğer teberrulardan ibaret bulunmaktadır. 
Sayıştay Kanununu yeni çıkardık, bu kabil 
fonların bu kanun ile denetlemeye, tabi olma
sını kabul ettik. Bir taraftan da Sayıştay Ka

nununda gedik açacak hükümler getiriyoruz. 
Âfetler fonundan yapılacak haracmaların za
manında ödenmesini istiyorsak, sarftan sonra 
vizesi için bir hüküm koyabiliriz.. Bâzı müesse
selerde olduğu gibi, işlerin gecikmeden yürü
mesi için ihale ve Genel Muhasebe Kanunu 
hükümlerintlen 46 ncı madde ile esasen istisna 
edilmiştir. . Ancak, Meclis namına Sayıştayın 
denetlenmesi dışında bırakılmasında malî, hu
kukî ve idari hiçbir sebep ve zaruret mevcut 
değildir. Maliye ve Sayıştayın ek 6 ncı madde 
için mütalâa ve muvafakatleri de alınmış de
ğildir. Denetlemenin yeni Sayıştay Kanunu
muzla tam ve mütekâmil olarak yürümesi mak-
sadiyle verdiğim tadil önergesine iltifat etme
nizi rica ediyorum. 

Saygılarımla. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA SABAHAT
TİN SAVACI (Gümüşane) — Sayın Başkan, 
müsaade ederseniz buradan bir cümle ile cevap 
vermek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA SABAHAT
TİN SAVACI (Gümüşane) — Sayın Başkan, bir 
önerge ile, Sayıştay murakabesini temin edecek 
bir ek madde formülü takdim etti. Arkadaşı
mın mâruzâtına cevap olarak arz ediyorum. 

BAŞKAN — Okutacağım efendim. Belki, 
komisyon tarafından hazırlanmış bulunan ek 
6 ncı maddenin yeni şekli Sayın Toközlü'yü 
tatmin eder ve önergesini geri alır. O bakımdan 
Geçici Komisyon tarafından hazırlanmış bulu
nan ek 6 ncı maddenin yeni şeklini okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan tasarının Ek 6 ncı mad

desinin aşağıdaki şekilde düzeltilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Ek madde 6. — 33 ncü maddeye göre tesis 
olunan fon hesabından yapılacak harcamaların 
denetimi, Sayıştayca, aidolduğu yılın sonunda» 
Fon Harcama Yönetmeliği «esaslarına göre ya
pılır.» 

Geçici Komisyon adına 
Gümüşane 

Sabahattin Savacı 

BAŞKAN — Sayın Âdil Toközlü, komisyon 
maddeyi bu şekilde değiştirmiştir. Şimdi zatı-
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âlinizin vermiş olduğu önergeyi okutup mua
meleye koyalım mı? Yoksa geri mi alıyorsu
nuz? 

ÂDİL TOKÖZLÜ (Kastamonu) — Geri alı
yorum. 

BAŞKAN — Geri alıyorsunuz. Başka söz 
istiyen yok. Ek 6 ncı maddeyi, komisyon ta
rafından yapılan bu değişik şekliyle, oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Ek 6 ncı madde komisyon tarafından yapılan 
bu değişik şekliyle kabul edilmiştir. 

Ek 7 nci madde olarak bir maddenin ilâve
sini öngören iki önerge vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
7269 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin de

ğiştirilmesi ve kanuna bâzı maddeler eklenme
si hakkındaki kanuna, aşağıdaki ek madde
nin ilâvesini arz ve teklif ederim. 

TraJbzon Milletvekili 
Ali Rıza Uzuner 

«Ek madde : 7. 
Bu kanun gereğince; tarım arazileri, umu

mi hayata müessir ölçüde zarar gören ve gör
mesi muhtemel olan çiftçi ailelerinin iskân su
retiyle topraklandırılmasma Bakanlar Kurulu 
kararına uyularak, Köy İşleri Bakanlığınca ön
celik verilir.» 

Meclis Başkanlığına 
Aşağıdaki teklifimin ek madde olarak kanu

na eklenmesini arz ve teklif ederim. 
Muş 

Kemal Aytaç 

Ek madde 7. — 7269 sayılı Kanunun muvak
kat 1 nci maddesinin (F) fıkrasındaki hükme 
uyularak Millî Savunmadan alman 2 müyon 
lira ile İmar ve iskân Bakanlığınca Malazgirt'
te âfete mâruz kalan vatandaşlara konut yap
tırılır. 

BARKAN — Şimdi teker teker bu önergeler 
üzerinde muamele icra edeceğim. Birinci öner
geyi tekrar okutuyorum. 

(TraJbzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'in, 
önergesi tekrar okundu) 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA SABAHATTİN 
SAVACI (Gümüşane) — Muvafakat ediyoruz. 

BAŞKAN — Ek madde ilâvesini öngören 
bu önergeye komisyon katılmaktadır. Yüce Mec

lisin bu önergeyi oyuna sunuyorum. Kabul eden-
ler.. Kabul etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Filhal kabul etmiş olduğumuza göre, madde 
olarak bu şekliyle düzenlenmesine müsaade edi
yorsunuz. Ek 7 nci madde olarak, komisyon ta
rafından kabul edilen metnin, tasarı metnine 
ilâvesi hususunu oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler.. Kabul etmiyenler.. Kabul edilmiş
tir. 

Şimdi, o halde Sayın Aytaç, sizin ek 7 nci 
madde olarak ilâvesini öngördüğünüz teklif 
ek 8 nci madde haline, şayet kabul edilirse, ge
lecektir. Okutuyorum. 

(Muş Milletvekili Kemal Aytaç'n önergesi 
tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON ADINA SABAHATTİN 

SAVACI (Gümüşane) — Efendim, buna katıl
mıyoruz. Filhakika bu husus, Hükümet tasar
rufu olarak yapılabilir. Bir kanunî maddeye ih
tiyaç görülmemektedir. 

BAŞKAN — Peki efendim. Buyurunuz Sayın 
Aytaç, mücmelen beyanda bulunacaksınız 

KEMAL AYTAÇ (Muş) — Muhterem arka
daşlarım; önergemi vermekteki maksadım, 7269 
sayılı Kanunun muvakkat birinci maddesinin ih
lâl edilmiş olmasıdır. Meseleyi etraflıca izah et
mek ve kıymetli vaktinizi almak istemiyorum. 
Ancak, kısaca şunu arz edeyim. 

1959 yılından evvel Malazgirt'te vukübulan 
yer sarsıntısından zarar gören vatandaşlarımıza 
evlerinin yapılması, zamanın imar ve iskân Ba
kanlığınca emredilmiş ve evler yapılmıya baş
lanmış idi. Sonradan 15 . 5 . 1956 tarihinde yü
rürlüğe giren 7269 sayılı Kanunun muvakkat bi
rinci maddesinin (f) fıkrasına aynen «Yer sar
sıntısından zarar gören Muş Vilâyeti'nin Malaz
girt Kazası hakkında bu kanun hükümleri tat-
olunur» ibaresi açıkça yer almış bulunmakta idi. 
Evler yapılmış, 1960 senesinde 40 ev ikmal edil
miş idi. 1960 yılından sonra 1962 yılında zama
nın imar ve iskân Bakanlığı 7269 sayılı Kanunu 
tamamen bir tarafa bırakmak suretiyle, âfetza-
de vatandaşlara verilmesi lâzımgelen bu evleri 
usulsüz, kanunsuz ve mülkiyet hakkını da hiçe 
saymak suretiyle Millî Savunma Bakanlığına 2 
milyon lira bedel mukabilinde satmıştır. Hak 
sahibi bulunan vatandaşlarımızın, afetzedeleri
miz o günden bugüne kadar sızlanmaktadırlar. 
Ne Milli Savunma Bakanlığı bu evlerin mülkiye-
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tine sahJbolabilmiş, ne imar ve İskân Bakanlığı 
bu evler benimdir diyebilmiş; o günden bugüne 
kadar tartışma konusu münazaa konusu olmuş 
ve bu, böyle devam etmektedir. Ancak, geçen 
yıl imar ve iskân Bakanlığının içişleri Bakanlı
ğına vâki şikâyeti üzerine, İçişleri Bakanlığı 
müfettişleri tarafından Malazgirt Belediye Mec
lisi hakkında tahkikat yapılmış ve Bakanlık 
müfettişleri Malazgirt Belediye Meclisinin al
mış olduğu kararın hukuki olduğunu Bakan
lığa intikal ettirmiştir. 

Sebep şu; yine 7269 sayılı Kanunun 22 nci 
maddesine göre âfet vukubulan yerlerde elde 
edilen gayrimenkullerin haritası yapılmak, par
selasyonu yapılmak suretiyle, eğer belediye 
hudutları dâhilinde ise belediye adına, köy 
hudutları dâhilinde ise köy hükmî şahsiyeti adı
na tescil olunur, kaydı vardır. Bu kayda müs
teniden alınan gayrimenkuUer ve evler bele
diye adına tescil edilmiş bulunmaktadırlar. Ha
len bu evlerin maliki belediyedir. Şimdi, imar 
ve iskân Bakanlığı 1962 yılında neden bu ta
sarrufa girmiştir.? Bunu anlamak maalesef ne 
bizim için, ne de ilgililer için, ne de bakan
lık için mümkün olmamıştır. Bakanlık o günden 
bu yana yapılan bütün yazışmalara müspet, 
kanuna uygun, hukuka uygun, mülkiyet hak
kına saygılı bir cevap vermek imkânından da 
mahrumdur. Belediye ile İmar ve iskân Bakan
lığı ve Millî Savunma Bakanlığı arasındaki 
bu ihtilâfı halletmek, afetzede vatandaşlarımı
za hak etmiş oldukları konutları yapmak mak-
sadiyle Millî Savunma Bakanlığından alınmış 
olan 2 milyon liranın yeniden Malazgirt'te afet
zede vatandaşlara konut yapılması imkânını 
temin etmek ve bu ihtilâfı da gidermek mak-
sadiyle bu teklifi yapmış bulunuyorum. 

Benim istirhamım; sayın komisyonun han
gi maksatlarla buna karşı çıktığını ve hakika
ten 7269 sayılı Kanunun Malazgirt'te gerek 
muvakkat birinci maddesinin (f) fıkrasının, ge
rekse 22 nci maddesinin ihlâl edilip edilmedi
ğinin, edilmişse bu ihlâli ne şekilde giderece
ğini ve afetzede vatandaşları hangi yol ile 
memnun edip onları meskene kavuşturacağını 
izah ederse bendeniz memnun kahrım. Tekli
fimin lehinde oy kullanmanızı istirham ederim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Komisyon tasan metnine 8 nci 

madde olarak bir madde ilâvesini öngören 

önergeye katılmadığını beyan etmiştir, öner-
, geyi Yüce Heyetin oyuna sunuyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilme
miştir. 

KEMAL AYTAÇ (Muş) — Kabul edilmiştir 
Sayın Başkanım. 

'BAŞKAN — önergeyi kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Sayın Aytaç, siz de arkanıza dö
nün ve sayın lütfen, yardımcı olun. 

KEMAL AYTAÇ (Muş) — Tamam efendim. 
BAŞKAN — Reddedilmiştir. 
Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Söz istiyen? Yok. Oyunuza su

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

Madde 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Söz istiyen? Yok. Oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde lehte, aleyhte oyu
nu izhar yönünden söz istiyenler? 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Aleyhte söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Diler, İçtüzüğün 137 nci 
maddesi gereğince ve o madde muhtevasına 
göre gayet vecîz surette kanunun tümünün 
aleyhinde konuşacaksınız. Rica edeceğim, o 
«gayet vecîz» tâbirine uygun hareket edin. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; bir kanun çıkarı
lırken o kanunun hedefi, bilhassa ihtiyaca ce
vap verecek şekilde tesbit edilip ona göre ka
leme alınması lâzımdır. Yine bir kanun değiş
tirilenken, tatbikatta görülen boşluklar veya 
güçlükler giderilmek suretiyle kanun taknin 
edilir. 7269 sayılı Kanun da bu maksatla geti
rilmiş idi. Yüksek malûmlarınız olduğu üzere 
7269 sayılı Kanun değişikliğe mâruz kaldıktan 
sonra Senatodan geçmiş, fakat Senatoda müza
kereler yapıldığı vakit usul yönünden birtakım 
noksanlıkları ihtiva ettiği için, Sayın Cumhur
başkanı tarafından mezkûr kanunun değişikli
ği veto edilmişti. Bu veto neticesinde tekrar 
Yüce Meclise geldi, Yüce Huzurlarınızda gö
rüşülmeye başlandı. 

Muhterem arkadaşlarım; bu değişiklikler 
mükemmel şekilde, ihtiyaçlar göz önüne getiri-

I lerek yapılmış olsaydı yeniden kaleme alın-
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mış gibi birtakım değişikliklere mâruz kalınıp 
müzakeresi cihetine gidilmezdi. Yüksek malûm
larınız olduğu üzere Cumhurbaşkanınca sade
ce şeklî yönden veto edilerek Yüce Meclise 
iade edilmiş kanunun esas yönünden ancak 
belki birkaç unutulmuş noktasına değinilmek 
ve onların tashihi suretiyle kanunun çıkması 
gerekirdi. Halbuki, kanunda sistem halinde 
bir değişiklik olmuş, Geçici Komisyon yeniden 
teşkil edilmiş, yeniden Geçici Komisyona ha
vale edilen kanun, sistem halinde eskisinden 
rücu edilmek suretiyle yeni maddeler tedvin 
edilerek huzurumuza getirilmiştir. 

Esefle ifade edeyim ki, son Geçici Komis
yonun değişikliği de yine tatbikatta vâki 
güçlükleri ve boşlukları giderecek mahiyette de
ğildir. Hattâ 2769 sayılı Kanunun tesbit ettiği 
hükümlerden de geri gidilmiştir. Bir defa grup 
olarak bendeniz ileri sürdüm, dedim ki, 7269 sa
yılı Kanun memleketimize çeşitli yönlerden gelen 
felâketler dolayısiyle, Allah terkarını nasip et
mesin, vatandaşlarımız mağdur olmakta, vatan
daşlarımızın bu ıstırabını giderip süratle normal 
hayata intibaklarım sağlamak için en az masraf
la, en kolay yoldan, en mükemmel şekilde ve 
en medeni ölçüler içinde bu hizmetin yapılma
sını sağlamak lâzımdır. 

Bunun için ne yapmak lâzım? Biz, bir plân
lı devreye girmiş vaziyetteyiz. Plânlı devreye 
girdiğimize göre, bunu Bakanların, şu veya bu 
şahısların inisiyatiflerine bırakmak değil, doğ
rudan doğruya bir plâna bağlamak suretiyle, 
âfetin vukuundan evvel ve âfetin vukuundan 
sonra alınacak tedbirleri bir plâna bağlamak su
retiyle kanuna bir istikamet vermek lâzımdır, 
dedik ve bu yolda verdiğimiz önerge maalesef 
nazarı dikkate alınmadı, bunun neticesinde ka
nun eski kusurlarını ihtiva etmek suretiyle 
çıktı. 

ikinci husus, bilhassa tatbikatta cereyan 
eden ve saym bakanları, ilgili zatları müşkül 
durumlarla karşı karşıya bırakan afetzedelerin 
hasar durumlarını tesbit, ağır hasar, hafif ha 
sar ve orta hasar durumlarının tesbiti keyfiye
ti ve tesbite çıkarılan heyetlerin kemiyet ve key
fiyeti üzerinde münakaşa edildi, maalesef bu 
hususu da nazarı dikkate alınmadı. Eski kanun
da mevcudolan aksaklıklar aynen, hasar tesbit-
leri mevzuunda, kemiyet ve keyfiyet bakımın
dan bu kanunda da bırakıldı ve dolayısiyle ile 

I ride yine şikâyet mevzuu olarak huzurunuza ge
lecektir. 

Üçüncü, en mühim değineceğim husus, Me
deni Kanunun ölçülerini de aşmak suretiyle ve 
âdeta bir memleket olarak medeni yaşama se
viyesine ulaşmayı kanunen engelliyecek şekilde 
bir tedbir vaz'ediliyor. 7269 sayılı Kanunun 
29" ncu maddesinde, «bir çatı altında yaşıyan ve 
fakat herbiri ayrı ayrı bir aile ünitesi olan ve
ya reşit vaziyette olan çocukların âfete mâruz 
kalmaları hainde, ayrı ayrı yardımdan istifade 
etmeleri» ni âmirken, bu kanunla bu hak da elden 
alınmış ve madem vatandaşlar böyle bir çatının 
altında yaşyıorlar, efendim biz niçin fazlasını bu 
vatandaşlara reva görelim, diye Medeni Kanu
nun ölçülerine uymuyor, örf ve âdete göre böy
ledir, binaenaleyh biz Medeni Kanunun ölçüle
rine uymadığına ve bir çatının altında birçok 
kimseler bir arada yaşadıklarına göre, biz bun
lara bu hakla tanımıyacağız, yine bir aile ünite
si halinde bunu nazarı dikkate alacağız ve yar
dımı o şekilde yapacağız, diye medeni ölçülerin 
ve 29 ncu maddenin hilâfına, ondan daha geri 
gitmek suretiyle, bir kanun çıkarılmış vaziyet
tedir. 

BAŞKAN — Sayın Diler... 
NİHAT DİLER (Devamla) — Diğer madde

ler üzerinde de... 
BAŞKAN — Sayın Diler... 
NİHAT DİLER (Devamla) — Teker teker 

görüşmek suretiyle... 
BAŞKAN — Sayın Diler, ben konuşmak is

tiyorum, müsaade buyurun. 
NİHAT DİLER (Devamla) — Buyurun efen

dim. 
BAŞKAN — içtüzüğün 137 nci maddesi, ga

yet veciz beyanda bulunmayı gerektirmektedir. 
Ben, «gayet veciz» den vazgeçtim, şu «gayet» ini 
bir tarafa atmak suretiyle «veciz» konuşsanız 
kâfi. Rica edeyim. 

NİHAT DİLER (Devamla) — Sayın Başka
nım, zannederim ki, «veciz» kelimesini ben de 
zatıâliniz kadar biliyorum ve Mecliste de gerek
tiği şekilde konuşuyorum... 

BAŞKAN — Yok, öyle değil. 
NİHAT DİLER (Devamla) — Zaman za

man böyle haksız şekilde müdahalelerde bulu
nuyorsunuz, bu şekilde haksız müdahale etme
menizi istirham ediyorum. «Veciz» kelimesini 

I bendeniz gayet iyi biliyorum. 
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BAŞKAN — İçtüzüğün muhtevasına göre 
konuşunuz rica ederim. Oyunuzun rengini belli 
ediniz. 

NİHAT DİLER (Devamla) — Müsaade eder
seniz bitiriyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, grup olarak bu ka
nunun esaslı hükümleri üzerinde görüşlerimizi 
teklifler halinde arz ettik, maalesef kabul edil
medi. Bu tekliflerimiz kabul edilseydi tatbikat
çılara büyük kolaylıklar sağlıyacağı muhakkak 
idi. Kabul edilmediği için yine ileride bu ka
nundan şikâyet edilecek, şikâyet neticesinde 
tekrar değişikliğe mâruz kalacak, dolayısiyle 
zamanlarınız israf edilecek ve bunun neticesinde 
de memleket bundan zarar görecektir. Onun için 
kısa yoldan bu kanunun reddedilmesi gerekmek
tedir. Grup olarak bu kanunun aleyhinde kır
mızı oy kullanacağımızı ifade etmek isterim. 

Yüce Meclisi saygılarımla selâmlarım. 
BAŞKAN — Sayın işgüzar, niçin lehte oy ve

receğinizi ifade edeceksiniz, hassaten rica ede
rim, içtüzüğün muhtevasına uygun hareket ede
lim. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Sayın Başkan, 
muhterem milletvekilleri, biz Millet Partisi Mec
lis Grupu olarak, Umumi Hayata Müessir Âfet
ler Kanununun tümü üzerindeki görüşlerimiz 
müspet olup reyimizi müspet olarak vereceğiz, 
beyaz oy kullanacağız. Çünkü, kanunlar bir ih
tiyaçtan doğar, ihtiyaçtan doğan kanunların tes-
biti, hazırlanması da komisyonlarda ve Meclis
lerde olur. Her şeyden evvel kanunların objek
tif olarak hazırlanması icabeder. Biz bu kanu
nun tümünü tetkik ettiğimiz zaman, imkân nis-
betinde objektif kalındığı kanaatini taşıdığımız 
için müspet oy kullanacağız. Kaldı ki, her şey
den evvel kanunlar âmme vicdanlarında yerini 
bulacaktır. Büyük Millet Meclisinden çıktık
tan sonra da bir ihtiyaca cevap olacaktır. Bu 
kanunun bir maddesini dile getirmek suretiyle 
müspet oy kullanacağımızı ifade etmek isterim. 
Ek 4 ncü madde tetkik edildiği takdirde sadece 
bu madde, bu kanun lehinde oy kullanmamıza 

•->• ^ a > 

kâfidir. Çünkü, yıllardan beri çile çeken, İstı
rap çeken, parasını temin edip veremiyen va
tandaşlarımıza cevap teşkil edeceği için biz bu 
kanunun tümünün lehindeyiz, beyaz oy kulla
nacağız. Veciz olmasa bile ifademiz bundan iba
rettir. Hürmetlerimi sunarım. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, had
dizatında geçen yıl görüşülmesi ikmal edilmiş 
olan Tabiî Âfetler Kanununun, daha sonra şe
kil yönünden Sayın Cumhurbaşkanınca vetoya 
uğramasından sonra, bu yıl da çok uzun bir za
manı kapsıyan görüşmesi şu anda sona ermiş bu
lunmaktadır. Afetzede vatandaşlarımız için ha
yırlı olması dileği Başkanlıkça ileri sürülen bu 
kanun açık oylamaya tabidir. Açık oylamaya 
koymadan önce Sayın İmar ve İskân Bakanı 
kanunun tümü üzerinde tahmin ediyorum, te
şekkür mahiyetinde çok kısa bir görüşme ta-
lebetmişlerdir. Buyurun efendim. 

Müsaade ederseniz bu arada da kupaları gez
dirmek suretiyle oy toplama muamelesini in-
tacedelim. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN MEN-
TEŞEOĞLU (Muğla C. Senatosu Üyesi) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri, âfet hizmetle
rinin süratli, şümullü ve vasıflı olarak afetze
delere getirilmesi hükümlerini ve esasını derpiş 
eden bu kanun tasarısını tasvibetmek suretiyle 
büyük milletimize güzel bir hizmet ifa ettiğinizi 
ifade ediyor ve Hükümet adma şükranlarımı 
sunuyor, Yüce Meclisi saygılarla selâmlıyorum. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Umumi Hayata Müessir Âfet
ler dolayısiyle alınacak tedbirlerle yapılacak 
yardımlara dair kanun tasarısının yapılan açık 
oylamasına 17 milletvekili katılmış, 16 kabul, 1 
ret oyu çıkmıştır. Tasarı, gerekli oy çoğunlu
ğu sağlanamadığı cihetle, gelecek birleşim tek
rar açık oya sunulacaktır. 

Vakit gecikmiş olduğu cihetle birleşimi, 
17 Haziran 1968 Pazartesi günü saat 15 te top
lanmak üzere kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,40 

— 190 — 



M. Meclisi B : 76 14 . 6 . 1968 O . 1 

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

maddeler eklenmesi hakkındaki kanun tasarısına verilen oyların sonucu 
(Çoğunluk yoktur) 

ANTALYA 
Ahmet Torgay 

AYDIN 
Reşat Özarda 

BALIKESİR 
Mcvlüt Yılmaz 

ERZURUM 
Adnan Şenyurt 

ADANA 
Hasan Aksay 
Mahmut Bozdoğan 
Ali Bozdoğanoğlu 
M. Kemal Çetinsoy 
Turhan Dilligil 
Kasım Gülek 
Ali Karcı 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
İbrahim Telcin(B.) 
Ahmet Topaloğlu (B.) 
Bekir Tünay 
Tahir Yücekök 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalay 
Nazım Bayıllıoğlu 
Süleyman Arif Emre 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Akalın 
Osman Attila 
Mehmet Göbekli 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Aeık üyelikler 

450 
17 
16 

1 
0 

432 
1 

[Kabul edenler] 

GÜMÜŞANE 
Sabahattin Savacı 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 

İSTANBUL 
Tekin Erer 

İZMİR 
Enver Turgut 

KASTAMONU 
Ahmet Şevket Bohça 

KAYSERİ 
Feyyaz Koksal 

MUŞ 
Kemal Aytaç 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Numanoğlu 

[Reddeden] 
ERZURUM 

Nihat Diler 

[Oya katılmıyanlar] 
Şevki Güler 
Murat Öner 
Muzaffer Özdağ 
Ali İhsan Uİubahşji 

AĞRI 
Abdülbâri Akdoğan 
Nevzat Güngör 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Ahmet Domiray 
Nevzat Şener 
Ali Celal ettin Topala 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
ismail 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 Hatipoğlu 
Rıza Kuas 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
İl yas Seçkin 
H. Turgut Toker (B.) 
Hasan Türkay 
Alparslan Türkcş 
Ahmet Üstün 
Mustafa Kemal Yılmaz 

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

ARTVİN 
Turg ut Altunkaya 

SAKARYA 
Şerafettin Paker 

SAMSUN 
Melâhat Gedik 

SİNOP 
Hilmi işgüzar 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 

Sabit Osman Avcı 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Mustafa Şükrü Koç 
Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe 
Kemal Ziya Öztürk 
îsmet Sezgin 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
İbrahim Aytaç 
Cihat Bilgehan (B.) 
Enver Güreli 
Fennî Islknyeli 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mesut Ozansü 
Cihat Turgut 
Mehmet Zeki Yücetürk 
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BİLECİK 
Sadi Binay 
İsmail Selçuk Çakıroğlu 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 
Cemal Yavuz 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 
Zarife Koçak 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 
Hasan özean 
Hami Tezkan 

BURDUR 
1. Hakkı Boyacıoğlu 
Fethi Çelikbaş 
Faik Kırbaşlı I 

BURSA I 
Sadrcttin Çanga 
Nilüfer Gürsoy 
Cemal Külâhlı I 
Barlas Küntay 
İbrahim Ökteım 
Kasım Önadım 
Ö. Doğan Öztürkmen 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut (B.) 
Ahmet Türkel (B.) 
Bahri Yazır | 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Cihad Baban 
Muammer Baykan 
Şefik İnan 
Refet Sezgin (B.) 

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

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Hilmi İncesulu 
Hasan Lâtif Sarıyüce I 
İhsan T\ombu§ 
Arslan Topçubaşı | 

Ahmet Uysal 
Nejdct Yücer 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Mehmet Salih Baydil 
Muzaffer Kararı 
flüdai Oral 
Zafer Nihat Özel 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu (Bşk. V. 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğhı 
Metin Cizreli 
Hasan Değer 
Tank Ziya Ekinci 
Abdüllâtif Ensa rioğlu 
Reeai îskenderoğlu 
Feyzi Kalfagil 

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

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Ömer Eken 
Samet Güldoğan 
Kevni Nedimoğlu 
Kemal Satır 

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

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Necati Güven 
Gıyasettin Karaca 
Ahmet Mustafaoğlu 
Cevat Önder 
Nihat Pasinli 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
Hayri Başar 
Seyfi Öztürk (B.) 
Ertuğrul Gazi Sakarya 

Aziz Zeytinoğlu 

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

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Tahsin Argun 
Süleyman Demirel 
(Başbakan) 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kemal Ataman 
Burhan Bozdoğan 
İsmail Çatal oğlu 
Kadir Çetin 
Celâl Kılıç 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Sadun Aren 
Hüseyin Ataman 
Mehmet Ali Aybar 
Suphi Baykam 

Sadettin Bilgiç (B.) 
Orhan Birgit 
Ali Esat Birol 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Nurettin Bulak 
Orhan Erkanlı 
Nuri Eroğan 
Mustafa Ertuğrul 
Orhan Eyüboğlu 
M. Mustafa Gürpınar 
Muhiddin Güven 
A. Coşkun Kırca 
Abdurrahman Şeref Lâç 
Orhan Seyfi Orhon 
Osman Özer 
Kaya üzdemir 
îlhami Sancar 
Selim Sarper 
Fuad Sirmen 
Ahmet Tahtakılıç 
I. Hakkı Tekinel 
Osman Nuri Ulusay 
Reşit Ülker 
Aydın Yalçın 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Osman Zeki Efe oğlu 
Ali Naili Erdem (B.) 
Arif Ertunga 
Hüsamettin Gümüşpala 
İhsan Gürsan 
Settar İksel 
Nihad Kürşad (B.) 
Şinasi Osma 
Cemal Hakkı Selek 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Abbas Ali Çetin 
Sevinç Düşünsel 
Cengiz Ekinci 
Turgut Göle 
Celâl Nuri Koç 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 
Kâmil Ocak (B.) 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 
Süleyman Ünlü 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
Kudret Bosutcr 
Ali Cüceoğlu 
M. Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
İbrahim Etcm ICıhçoğlu 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün 
Ali İhsan Çclikkan 
Sabri Özean San 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 
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Âdil Kurtel 
Muzaffer Şamiloğlu 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanlı 
Adil Aydın 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
Âdil Toközlü 
1. Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
Fehmi Cumalıoğlu 
Turhan Feyzioğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
Cengiz Naynıan 
Vedat Âli Özkan (B.) 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Ari* Hikmet Güner 
Mehmet Orhan Türkkan 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Memduh Erde m ir 
Mehmet Güver 
Süleyman Onan 

KOCAELİ 
İsmail Arar (Bşk. V.) 
Sedat Akay 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Selçuk Aytan 
Bahri Dağdaş (B.) 
Hasan Dinçer (B.) 
M. Ziyaeddiıı İzerdem 
İhsan Kabadayı 
Mehmet Necati Kalaycı 
İsmet Kapısız 
Mekki Keskin 
Yunus Koçak 
Nazif Kurucu 
Seyit Faruk önder 
Fakih Özfakih 
Faruk Sükan (B. ) 
Vefa Tanır 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Himmet Erdoğmuş 
Mesut Erez 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 
İsmail Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
Hüseyin Doğan 
Şaban Erik 
Lûtfi Evliyaoğlu 
Hamit Fendoğhı 
ismet İnönü 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Erluğrul Akça 
Sami Binicioğlu 
Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik 
Mithat Dülge 
Muammer Erten 
Şevket Raşit liatipoğlu 
Mustafa Ok 
Örıol Sakar 
Nahit YenİNchirlioğlu 

MARAŞ 
Kam alî Bay azıl 
Veysi Kadıoğlu 
Enver Kaplan 
Hacı Ahmet Özsoy 
Vefik Pirinecioğkı 
Hüseyin Yaycıoğlu 

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

MUĞLA 
Adnan Akarca 
izzet Oktay (I. Ü.) 
Turan Şahin 
Seyfi Sadi Pencap 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Nei'inin Neftçi 
Kâmil Özsarıyıldrz 

NEVŞEHİR 
İbrahim Boz 
S. Hakkı Esatoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Yaşar Arıbaş 
Haydar Özalp 
Oğuzdemir Tüzün 
Ruhi Soy er 

ORDU 
Raif Aybar 
Ata Bodur 
Feridun Cemal Erkin 
Ferda Güley 
Hamdi Mağden 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 
Kemal Şcnsoy 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Mazhar Basa 
ismail Sarıgöz 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem Alican 
Nuri Bayar 
Kadri Eroğan 
Muslihittin Gürer 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Yaşar Akal 
Kâmran Evliyaoğlu 
Ilyas Kılıç 
Sabahattin Kılıç 
Osman Şahinoğlu 
Namık Kemal Tülezoğhı 
Süreyya Uluçay 
Bahattin Uzun oğlu 
Şevki Yücel 

SİİRT 
Abdülhalim Araş 
Misbah Ongan 
Hüseyin Hüsnü Oran 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 
Niyazi Öz güç 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
Nihat Doğan 
Gıyasettin Duman 
Orhan Kabibay 
Kâzım Kangal 
Tevfik Koraltan 
Seyfi Kurtbek 
Cevad Odyakmaz 
M. Kemal Palaoğlu 
Giiltekin Sakarya 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
llyas Demir 
Kemal Nebioğlu 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
Cevdet Aykan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Bedrettin Karaerkek 
Osman Saraç 
İrfan Solmazer 

TRABZON 
A. İhsan Birincioğlu 
Ahmet Cebi 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Hamdi Orhon 
Ahmet Şener 
Osman Turan 
Ömer Usta 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Kenan Aral 
Hasan Ünlü 

URFA-
Halil Balkıs 
Behice Hatko (Boran) 
Necmettin Cevheri 
Mahmut Çetin 
Cemal Güven 
Hüsamettin Koran 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
A. Rıza Akbıyıkoğlu 
Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrasızoğlu 
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VAN 
Mehmet Emin .Erdinç 
MuslihGörentag ( İÜ. ) 
Kinyas Kartal 
M. SaJâttı Yıldız 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Yusuf Ziya Bahadınh 
Nuri Kodamanoğlu 
Turgut Nizamoğlu 

Celâl Sungur (Î.Ü.) 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
S. Ekmel Çctiner 
Bülent Ecevit 

[Açık üyelikler] 

Ankara 1 

Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
Kâmil Kırıkoğlu 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kemal Doğan Suı: 

Yekûn ı 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 
716 NCI (BÎRLEŞÎM 

14 . 6 .1968 Cuma 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. — 'Tefeciliğin önlenmesi ve yaptığı tahri-
Ibatı tahkik ve tesbit etmıek üzere kurakması •ka
bul edilen Meclis Araştırma Komisyonuna üye 
seçimi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI
RILAN İŞLER 

X 1. — Umumi hayata müessir âfetler 
dolayısiyle alınacak tedbirlerle yapılacak yar
dımlara dair 15 . 5 . 1959 gün ve 7269 sayılı 
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 
bu kamuna bâzı maddeler eklenmesi hakkında 
kamun 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] 

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 Milletvekili Celâl Sungur'un, 
6023 sayılı Türk Tabipleri, Birliği Kanununun 

28 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun 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 kanon 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 Karakılıç 
(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 Köseoğlıı 
ve Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'ın, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Dahilî Nizamname
sinin bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair 
tüzük teklifleri ile İstanbul Milletvekili Nuri 
Eroğan'ın, Millet Meclisi İçtüzüğünün 157 nci 



— 2 — 
maddesinin tadili hakkımda tüzük teklifi ve 
Anayasa Komisyonu raporu. (2/500, 2/503, 
2/504, 2/596) (S. Sayısı : 481) [Dağıtma ta
rihi : 23 . 1 . 19G8] 

9. — Mardin eski Milletvekili Talât Oğuz'un, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
30 . 4 . 1964 tarihli Haftalı'k 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) (Müllet Meclisi S. Sayısı : 
19 ve 19 a 1 nci ek; Cumhuriyet Senatosu S. 
Sayısı : 522) [Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

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

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

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

13. — îzmir Milletvekili İhsan Gürsan'm, 
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] 

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

15. — İzmir Milletvekili İhsan G ursan'in, 
Düekçe 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] 

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

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

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

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



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

21. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem 
Kılıçoğlu'mum yasama dokunulmazlığınım kaldı
rılması hakkımda Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet komisyon kırından mürek
kep Karma Komisyon raporu ('3/77) (S. Sayı
sı : 489) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

22. — Çorum Milletvekili Abdurrahman 
Güler'iın yasama dokunulmazlığmın 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] 

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

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

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

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

27. — istanbul Milletvekili Çetin Altan'm 
yasama dokunulmazlığımın! kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko-
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misyon raporu. (3/254) (S. Sayısı : 495) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

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

29. — Adana Milletvekili Turhan DillİRiiP-
in, yasama dokunulmazlığınım 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] 

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

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

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

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

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

35. — Samsun Milletvekili Kâmran Evliya-
oğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ama-



yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu. (3/393) (S. Sayısı : 
503) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

36. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/395) (S. Sayısı : 504) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

37. — Antalya Milletvekili Osman YükseP-
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] 

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

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

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

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

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

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

44. — 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] 

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

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

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

48. — İstanbul Milletvekili Orhan Seyfi Or-
hon'un yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 

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

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

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

51. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak
kı Esatoğlu'nun yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 



Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu (3/485) (S. Sayısı: 519) 
[Dağıtma tarihi: 8 . 2 . 1968] 

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

53. — 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] 

54. — 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] 

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

56. — 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] 

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

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

59. — Ankara Milletvekili Rıza Kuas'ın 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] 

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

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

62. — 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] 

63. — 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] 

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

65. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakflun-
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/647) (S. Sayısı : 533) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

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

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

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

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

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

71. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'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] 

72. — Kastamonu Milletvekili Adil Aydım'in 
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] 

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

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

75. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 

komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu. (3/596) (S. Sayısı : 543) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

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

77. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/601) (ıS. Sayısı : 545) [Dağıt
ma 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 rapora (3/602) (S. Sayısı : 546) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

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

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

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

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

83. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in 
yasama dokunulmazlığının kaldın İması hakkı i. 
da Başbakanlık teskeresi ve Anayasa ve Ada-

http://rapo.ni
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let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/636) (ıS. Sayısı : 551) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968]-

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

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

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

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

88. — İstanbul Milletvekili Tekin Erer'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/675) (S. Sayısı : 556) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 19681 

89. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in, 
yasama dokunulmazlığınm kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/676) (S. Sayısı : 557) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

90. — Siirt Milletvekili Abdülhalim Araş'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] 

91. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada

let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon rapora (3/53) (S. Sayısı : 562) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

92. — Sakarya Milletvekili Hami Tezkan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/64) (S. Sayısı : 563) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

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

94. — Antalya Milletvekili H. Fehmi Boztepe-
pe'nin yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/87) (S. Sayısı : 565) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 19G8] 

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

96. — Ankara Milletvekili A. Rıza Çetiner'-
in 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] 

97. — 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] 

98. — Bingöl Milletvekili Cemal Yavuz'un, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/447) (S. Sayısı : 569) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968 ] 

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

100. — Ankara Milletvekili Rıza Kuas'ın ya
sama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından mürekkep Karma Komisyon ra
poru (3/685) (S. Sayısı : 571) [Dağıtma tari
hi : 8 . 2 . 1968] 

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

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

103. — İstanbul Milletvekili Orhan Seyfi Or-
hon'un yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/706) (S. Sayısı : 574) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 .1968] 

104. — Kayseri Milletvekili Mehmet Yüce-
ler'in yasama dokunulmazlığının 'kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyonu raporu (3/707) (S. Sayısı : 575) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

105. — Zonguldak Milletvekili Bülent Ece-
vit'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/708) (S. Sayısı : 576) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

106. — İzmir Milletvekili Lebit Yurdoğlu, 
Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Göğüs ve Nevşe
hir Milletvekili Salâhattin 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] 

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

108. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu (3/742) (S. Sayısı : 
579) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

109. — Adana Milletvekili Turhan Dilli
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 . 1968] 

110. — 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 . 1968] 

111. — Adaaıa Milletvekili Turhan Dilli
gil'in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/745) (S. Sayısı : 582) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

112. — Adana Milletvekili Turhan Dilli
gil'in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon rapora (3/746) (S. Sayısı : 583) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

113. — Adama Milletvekili Turhan Dilli
gil'in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/747) (S. Sayısı : 584) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

114. — 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] 
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115. — İstanbul Milletvekili Orham Seyfi I 
Orhon'un, yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu (3/750) (S. Sayısı : 
586) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

116. — İstanbul Milletvekili Orhan Seyfi 
Orhon'un yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başkakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu (3/751) (S. Sayısı : 
587) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 196S] 

117. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali 
Aybar'ın, yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon rapora (3/752) (S. Sayısı : 588) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

118. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/753) (S. Sayısı : 589) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

119. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/754) (S. Sayısı : 590) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

120. — 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] 

121. — Adama Milletvekili Turhan DilligiP-
in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu. (3/762) (ıS. Sayısı : 592) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

122. — Ankara Milletvekili Hüseyin Balan'-
m, yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Korniş- I 

yon raporu. (3/763) (S. Sayısı : 593) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

123. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'-
in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması Hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ye Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu. (3/764) (S. Sayısı : 594) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

124. — Adana Milletvekili Turhan DilligiT-
in yasama dokunulmazlığının kaldırıdması 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] 

125. — Çanakkale Milletvekili Muammer 
Baykan'ın yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anaya
sa ve Adallet komisyonlarından mürelkkep Kar
ma Komisyen raporu. (3/774) (S. Sayısı : 596) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

126. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında «Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlara dan mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/775) (S. Sayısı : 597) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

127. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başba/kanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/776) (S. Sayısı : 598) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 19S8] 

128. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal'm yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Kanma 
Komisyon raporu. (3/781) (S. Sayısı : 599) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

129. — Adana Milletvekili Turhan DilligiT-
in yasama dokunultmazlığmın kaldırılana» hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adallet komisyonlarından mürekkep Kanma Ko
misyon raporu, (a/782) (S. Sayısı : 600) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

130. — Adana Milletvekili Turhan DilligiT-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 



Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/783) (S. Sayısı : 601) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

131. — İstanbul Milletvekili Tekin Erer'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/784) (S. Sayısı : 602) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

132. — Ankara Milletvekili Rıza Kuas'ın ya
sama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/785) (S. Sayısı : 603) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

133. — Adana Milletvekili Turhan DilligiT-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/789) (S. Sayısı : 604) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

134. — Malatya Milletvekili Hamit 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] 

135. — '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] 

136. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/794) (S. Sayısı : 607) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

137. — Adana Milletvekili Turhan DilligiP-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/805) (S. Sayısı : 608) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

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

let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/806) (S. Sayısı : 609) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

139. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/807) (S. Sayısı : 610) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

140. — İstanbul Milletvekili Çetin Altau'un, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/808) (S. Sayısı : 611) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

141. — İstanbul Milletvekili Çetin 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] 

142. — Trabzon Milletvekili Osman Turan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/810) (S. Sayısı : 613) [Dağıtma tari
hi : 8 . 2 . 1968] 

143. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nıun, evi olmıyan köylü vatandaşlara ev yeri 
verilmesi hakkında kanun teklifi ve Adalet, 
Ticaret, İçişleri, Maliye, İmar ve İskân ve Plân 
komisyonlarından 3 er üyeden kurulu Geçici 
Komisyon raporu. (2/365) (S. Sayısı : 651) 
[Dağıtma tarihi : 15 . 2 .1968] 

X 144. — Petrol Dairesi Başkanlığının 1965 
bütçe yılı kesinhesabına ait uygunluk bildirimi
nin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi ile Petrol Dairesi Başkanlığı 1965 bütçe 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay 
Komisyonu raporu. (3/815, 1/349) (S. Sayısı : 
661) [Dağıtma tarihi : 2 . 3 . 1968] 

X 145. — Ceza ve Islah 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] 
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146. — Nevşehir MâTletvelcili Salâhattin Hakkı 

Esatoğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu. (3/819) (S. Sayısı : 
664) [Dağiuma tarihi : 6 . 3 . 1968] 

147. — Trabzon Milletvekili Osman Turan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu. (3/820) (S. Sayısı : 665) [Dağıt
ma tarihi : 6 . 3 . 1968] 

148 — Trabzon Milletvekili Osman Turan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu. (3/821) (S. Sayısı : 666) [Da
ğıtma tarihi : 6 . 3 . 1968] 

149. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/827) (S. Sayısı : 667) [Da
ğıtma tarihi : 6 . 3 . 1968] 

150. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/830) (S. Sayısı : 668) [Da
ğıtma tarihi : 6 . 3 . 1968] 

151. — Trabzon Milletvekili Osman Turm'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/834) (S. Sayısı : 669) [Da
ğıtma tarihi : 6 . 3 . 1968] 

152. — Ankara Milletvekili Kâzım Coşkun'-
un yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/839) (S. Sayısı : 670) [Da
ğıtma tarihi : 6 . 3 . 1968] 

153. — Hakkâri Milletvekili Ali Karahan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko-
miöyon raporu. (3/840) (S. Sayısı : 671) [Da
ğıtma tarihi : 6 . 3 . 1968] 

154. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm ya • 
sama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu. (3/856) (S. Sayısı : 672) [Dağıtma ta
rihi : 6 . 3.1968] 

155. — Maraş Milletvekili Hacı Ahmet üz-
soy'un yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/863) (S. Sayısı : 673) [Da
ğıtma tarihi : 6 . 3 . 1968] 

15G. — 6234 sayılı köy enstitüleri ile ilköğret-
mon okullarının birleştirilmesi hakkımdaki Ka
nunum 2 nci maddesinin değiştirilmesinle dair 
kamun tasarısı hakkımda Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve 'Cumhuriyet Senatosun
ca yapılan değişiklikler hakkında Millet Mec
lisi Plân Komisyonu raporu. (Millet Meclisi 
1/89; Ouınuhuniyot Setmatosu 1/753) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 127 ye 1 nci ek; 
Cumhuriyet (Senatosu S. (Sayısı : 980) [Dağıt
ma tarihi : 30 . 3 . 1968] 

157. — Ankara ve İstanbul şehirlerine içme, 
kullanıma ve endüstri suyu temini hakkında ka
mun tasarısı ve İstanbul Milletvekili Reşit Ül
ker ve 9 arkadaşının kanun teklifine dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkımda Millet Meclisi Plân Komisyonu rapo
ru. (Millet Meclisi 1/197, 2/235; Cumhuriyet 
Senatosu 1/815) (Millet Meclisi S. Sa
yısı : 209 a 1 nci ök; Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 1068 ve 1068 e ek) [Dağıtma tari
hi : 29 . 3 . 1968] 

158. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Arslan Bora ve 5 arkadaşımın, 444 sayılı Kaınıu-
mum birimci maddesine bir fıkra eklenmesi hak
kımda kanuın teklifine dair Cumhuriyet Senato
su Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senato
sunca yapılan değişiklikler hakkımda Millet 
Meclisi Plân Komisyonu raporu. (Millet Mec
lisi 2/404; Cumhuriyet Senatosu 2/228) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 281 e 1 nci 
ek; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı: 1000 ve 
1000 e ek [Dağıtma tarihi : 29 . 3 . 1968] 

159. — Kayseri Milletvekili Atıf Hacıpaşaoğ 
lu ve 13 arkadaşının, rulet, tilt, langırt ve ben-
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zjeri oyun alet ve makinalan hakkında kanun 
teklifi ile Hakkâri Milletvekili Ali Karahan, 
Cumhuriyet Senatosu Üyesi Muzaffer Alan-
kuş ve Cumhuriyet Senatosu eski üyesi Mehmet 
Ali Denniır'in, Türk Ceza Kanununun 567 nci 
maldldesine bir fıkra ekleomietsine dair kanun 
teklifi hakkında Cumhuriyet Senatosu Başkan
lığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapı
lan değişiklikler hakkında Millet Meclisi Millî 
Eğitim Komisyonu raporu. (Milet Meclisi 2/301. 
173, 178, 180; Cumhuriyet Senatosu 2/234) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 307 ye 2 nci ek; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1093) [Da
ğıtana tarihi : 1 . 4 . 1968] 

160. — Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları 
hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek Adana Zi
raat Fakültesi kuruluş kadroları kanunu tasa
rısına dair Cumhuriyet Senatomı Başkanlığı 
tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan 
değişiklikler hakkında Millet Meclisi Plân Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 1/398; Cumhu
riyet Senatosu 1/873) (Millet Meclisi S. Sa
yısı : 441 e 2 nci ek; Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 1104) [Dağıtma tarihi : 1.4 .1968] 

161. — Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'-
nun, 27 . 5 . 1935 tarih ve 2730 sayılı Ulusal 
Bayram ve Genel Tatiller hakkındaki Kanunun 
2 nci maddesinin (D) ve (E) fıkralarının de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
İçişleri Komisyonu raporu. (Millet Meclisi 
2/258; Cumhuriyet Senatosu 2/2.17) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 178 e 1 nci ek; Cumhuriyet 
Senatosu S. Sayısı : 953 ve 953 e ek) [Dağıtma 
tarihi : 6 . 4 .1968] 

162. — İzmir Milletvekili Ali Abdülsettar 
IkseH'in yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu (3/106) (S. Sayısı : 
687) [Dağıtma tarihi : 10 . 4 . 1968] 

163. — Aydın Milletvekili Sinan Bosna'nın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/423) (S. Sayısı : 688) [Da
ğıtma tarihi : 10 . 4 . 1968] 

164. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın

da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/549) (S. Sayısı : 689) [Da
ğıtma tarihi : 10 . 4 . 1968] 

165. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/769) (S. Sayısı : 690) [Da
ğıtma tarihi : 1 0 . 4 . 1968] 

166. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/275) (S. Sayısı : 691) [Da
ğıtma tarihi : 10 . 4 . 1968] 

167. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon rapora. (3/450) (S. Sayısı : 692) [Da
ğıtma tarihi : 10 . 4 . 1968] 

168. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/568) (S. Sayısı : 693) [Da
ğıtma tarihi : 10 . 4 . 1968] 

169. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm 
yasama dokunfuTmıazlığmın kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi1 ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/451) (S. Sayısı : 694) [Da
ğıtma tarihi : 11 . 4 . 1968] 

170. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından) mürekkep Karma Komisyon 
raporu. (3/605) (S. Sayısı : 695) [Dağıtma ta
rihi : 11 . 4 . 1968] 

171. — Hakkâri Milletvekili Ali Karahan'm, 
yasama dokunurmazlığımın kaldırılması hak
kımda Başbakanlık te'zkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu. (3/693) (S. Sayısı : 696 [Dağıtma 
tarihi : 11 . 4 . 1968] 

172. — Hatay Milletvekili Hüsnü Özkan'ın, 
yasama dokunulmaizlığıntını kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezekeresi ve Anayasa ve Ada-
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İlet komisyonlarından1 mürekkep Karma Komis
yon raporu. (3/748) (S. Sayısı : 697) [Dağıt
ma tarihi : 1] . 4 . 1968] 

173. — İstanbul1 Milletvekili Çetin Altan'ın, 
yasama/ dokunuMıazliğmın! kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından! mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/755) (S. Sayısı : 698) [Dağıtma ta
rihi :11 . 4 . 1968] 

174. — Hakkâri Milletvekili Ali KarahaıVm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından! mürekkep Karma Komisyon 
arporu. (3/757) (S. Sayısı : 699) [Dağıtma ta
rihi :11 . 4 . 1968] 

X 175. — Ege Üniversitesinin 1963 bütçe yılı 
Kesinhesabına ait uygunluk bindiriminin sunuldu
ğuna dair (Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Ege 
Üniversitesi 1963 (bütçe yılı Kesinlhesap (kanunu 
tasarısı ve Sayıştay IKomisyonu raporu (3/173, 
1/43) (S. Sayısı : 707) [Dağıtma tarihi : 
H . 6 . 1968] 

X 176. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğünün 1965 bütçe yılı Kesinhesabına ait uy
gunluk (bildiriminin sunulduğuna daıir Sayıştay 
Başkanlığı tezkeresi ile Hudut ve Sahiller »Sağ
lık Genel Müdürlüğünün 1965 bütçe yılı Kesin-
hesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu 
raporu (3/662, 1/348) ('S. 'Sayısı : 708) 
[Dağıtma tarihi : 11 . 6 . 1968] 

X 177. — Ege Üniyeirsitesinin 1964 bütçe 
yılı Kesinhcsabınia 'ait uygunluk bildifiimüinıian 
sunulduğuna dailr 'Sayıştay Balşkaınılığı tıezkeı-
resi ife CElge Üniversitesi 1964 'bütçe yılı Ktesin-
hesap kanunu tasıaınısı ve 'Sayıştay Komisyonu 
raporu '(3/564, 1/176) ('S. Bayisi : 709) [Da
ğıtma tarihi : 11 . 6 .1968] 

V 
ÎKt DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - ÎKtNCÎ GÖRÜŞMESİ YAPTLACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPTLACAK 
İŞLER 

1. — Avukatlık kanunu tasarısı ile Adana 
Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu ve 7 arka
daşı/Konya Milletvekili Fakih Özfakih ve 21 ar
kadaşı- ve Eskişehir Milletvekili İsmet Angı ve 2 
arkadaşının Avukatlık kanuna teklifleri ile 
Çalışma ve Adalet komisyonlarıadan 7 çer üye
den kurulu Geçici Komisyon raporu (1/313, 

2/1, 2/54, 2/445) (S. Sayısı : 324 ve 324 e 1 nci 
ek) [Dağıtma tarihi : 21 . 12 .1967] 

X 2. — Kooperatifler kanun tasarısı ile Kon
ya Milletvekili Fakih Özfakih ile Adana Millet
vekili Kemal Sarıibrahimoğlu ve 23 arkadaşının, 
Kooperatifler kanunu teklifi ve Bursa Milletve
kili Kasım önadım'm, Kooperatifler kanunu tek
lifi ve Tarım, Adalet, Ticaret ve Plân komisyon
larından 3 er üyeden kurulu Geçici Komisyon 
raporu (1/151, 2/53, 2/232) (S. Sayısı : 351 
ve 351 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 21.12.1967 J 

3. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 10 arkadaşı ile İzmir Mil
letvekili Mustafa Uyar ve 11 arkadaşının, Tarım 
Kredi Kooperatifleri Kanununa bâzı maddeler 
eldenmesine 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] 

X 4. — 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 5. — Toprak ve su kaynaklarını geliş
tirme birlikleri kanunu tasarısı ve Köy İşleri ve 
Plân komisyonları raporları (1/206) (S. Sayı
sı : 291 ve 291 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
23 . 12 . 1967] 

6. — Cumhuriyet Senatosu Başkanvekili 
Fikret Turhangil ve 4 arkadaşının, Cumhuriyet 
Senatosu Memur ve îçhizmetler Teşkilâtı kanunu 
teklifi ve Plân Komisyonu raporu (2/508) 
(S. Sayısı : 296 ve 296 ya 1 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 25 . 12 .1967] 

7. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen 
ve 9 arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli San
dığı Kanununun 31 nci maddesine bir fıkra ek
lenmesi hakkında kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (2/176) (S. Sayısı : 
300 ve 300 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
23 . 12 . 1967] 

8. — 3530 sayılı Kanunun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi bâzı maddelerinin kaldırılma
sı ve bir geçici madde eklenmesi hakkında ka
nun tasarısı ile 3530 sayılı Beden Terbiyesi Ka
nununa ek 4047 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 



cetvelde değişiklik yapılması, 6 ncı maddesinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bir ek madde ek
lenmesi hakkında kanun tasarısı ve Millî Eğitim, 
İçişleri ve Plân komisyonları raporları (1/153, 
1/321) (S. Sayısı : 308 ve 308 e 1 nci ek) [Da
ğıtma tarihi : 23 . 12 . 1967] 

X 9. — 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 nei ek) (Dağıtma ta
rihi : 25 . 12 . 1967) 

X 10. — "İzmir Milletvekilli 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 
tariki : 25 . 12 .1967] 

11. — Emekli sandıklariyle maluliyet, ihti
yarlık ve ölüm sigortaları kan un hırına 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 nei 
ek) [Dağıtma tarihi : 25 . 12 . 1967] 

12. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin 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 ihraci 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) [Dağıtana tari
hi : 26 . 12 . 1967] 

13. — Umumi Hıfzıssıhha Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun ta
sarısı ve içişleri, Tarım ve Sağlık ve Sosyal 
Yardım komisyonları raporları (1/180) (S. Sa
yısı : 407) [Dağıtma tarihi 27 . 12 . 1967] 

14. — Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'-
nun, 22 . 3 . 1926 tarih ve 789 sayılı Maarif Teş
kilâtına dair Kanunun 21 nci maddesinin değiş
tirilmesine dair kanun teklifi ve İçişleri ve Mil
lî Eğitim komisyonları raporları. (2/259) (S. 
Sayısı : 471) [Dağıtma tarihi : 12 . 1 . 1968] 

14 — 
15. — 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 üyedem 
kurulu Geçici Komisyon raporu (1/208), (2/18) 
(S. Sayısı: 236 ve 236 ya 1 nci ek) [Dağıtma 
tarihi: 16 . 1 . 1968] 

X 16. — Devlet Opera ve Balesi Genel Mü
dürlüğü kuruluşu hakkında kamun tasarısı v« 
Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Osman Sa-
im Sarıgöllü ve 11 arkadaşının, Devlet Operası 
Kuruluşu hakkında kanun teklifi ve MaMye, 
leşleri, Millî Eğitimi ve Plân komisyonu ana
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 17. — 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 seçüen 5 er üyeden kurulu 
Geçici Komisyon raporu (1/332) (S. Sayısı • 274 
ve 274 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 16.1.1968] 

18. — 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) 

19. — Serbest malî müşavirlik kanunu tasa
rısı ve Adalet, Maliye ve Plân komisyonların
dan seçilen 4 er üyeden kurulu Geçici Komis
yon raporu .(1/166) (S. Sayısı : 325 ve 325 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 16 1 . 1968] 

20. — .Jandarma Kanununda değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı ve Millî Savunma 
ve İçişleri komisyonları raporları (1/217) (S. 
Sayısı : 294 ve 294 e 1 nci ek) [Dağıtma tari

hi : 17 . 1 . 1968] 

21. — 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 nei ek) [Dağıtma ta
rihi : 17 . 1 . 1968] 

X 22. — Su ürünleri kanunu tasarısı ile Cum
huriyet Senatosu İstanbul Üyesi Riıfat öztürk-
çirıe, Trabzon Milletvekilli Ahmet Şener ve 10 
arkadaşı iLe Cumhuriyet Senatosu Zonguldak 
Üyesi Tevfiık İnci'nin, Su ürünleri kanunu tek
lifleri ve Gümrük ve Tekel, içişleri, Ticaret, 
Maliye, Adalet, Tarım ve Plân komisyonla/raı-
•dan 4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon rapo
ru. (1/190, 2/26, 2/42, 2/83) (S. Sayısı : 210 ve 
210 a 1 nei elk) [Dağıtma torilhi: 26 . 1 . 1968] 

23. — 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 24. — 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 nei 
ek [Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

X 25. — Genel nüfus yazımı kanunu tasarısı 
ve Dışişleri, Adalet, içişleri ve Plân komisyon
larından 4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon 
raporu (1/69) (S. Sayısı : 330 ve 330 a 1 nei ek) 
[Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

X 26. — Nüfus kanunu tasarısı ve Dışişleri, 
Adalet, içişleri ve Plân komisyonlarından seçilen 
4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu. 
(1/70) (S. Sayısı : 331 ve 331 e 1 nei ek) [Da
ğıtma tarihi : 7 . 2 . 19681 

27. — Uyuşturucu maddelerin murakabesi 
hakkındaki Kanunun 23 ve 28 nei maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Sağlık 
ve Sosyal Yardım, Adalet, Tarım ve içişleri ko
misyonları raporları (1/173) (S. Sayısı : 614) 
[Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 19681 

28. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in, 
265 sayılı Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkın
da kanun teklifi ve Turizm ve Tanıtma ve Plân 
komisyonları raporları (2/351) (S. Sayısı : 621) 
[Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

29. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve Ankara Milletvekili Ilyas Seçkin'in, 15 

Temmuz 1963 tarih ve 275 sayılı Kanunun 35 
nei maddesinin bir fıkrasının değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi ve Çalışma Komisyonu ra
poru (2/629) (S. Sayısı : 623) [Dağıtma tarihi : 
7 . 2 . 1968] 

30. — Çorum Milletvekili Ahmet Uysal ve 12 
arkadaşının, Tarım Bakanlığının muhtelif kade
melerinde hizmet gören bölge ziraat okulları me
zunu personele mahrumiyet yeri ödeneği veril
mesi hakkında kanun teklifi ve Tarım ve Plân 
komisyonlarından 8 er üye seçüerek kurulan Ge
çici Komisyon rapora (2/498) (S. Sayısı : 625) 
[Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

X 31. — Konut kanunu tasarısı ile İzmir 
Milletvekili Mustafa Uyar ve 13 arkadaşının, 
Konut kanunu teklifi ve Adalet, Ticaret, İçişleri, 
Maliye, imar ve iskân ve Plân komisyonların
dan 3 er üyeden kurulu Geçici Komisyon ra
poru. (1/266, 2/17) (S. Sayısı : 435 ve 435 e 
1 nei ek) [Dağıtma tarihi : 15 . 2 . 1968] 

X 32. — Ars'a Ofisi kanun tasarısı ve Ada
let, Ticaret, içişleri, Maliye, imar ve iskân ve 
Plân komisyonlarından 5 er üyeden kurulu Ge
çici Komisyon raporu (1/157) (S. Sayısı : 440 
ve 440 a 1 nei ek) [Dağıtma tarihi : 15.2.1968] 

X 33. — 26 Şubat 1966 tarihinde Bern'de 
imzalanan yolcuların ölmeleri ve yaralanmaları > 
halinde demiryollarının sorumluluğu ile ilgili 
25 Şubat 1961 tarihli, 539 sayılı Kanunla ka
bul edilen Demiryolları ile yolcu ve bagaj taşı
malarına mütaallik Milletlerarası Andl aşmaya 
(CIV) ek Andlaşmamn, 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] 

34. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
38 sayılı Anayasa nizamını, Millî Güvenlik ve 
huzuru bozan bâzı fiiller baklandaki Kanunun 
yürürlükten kaldırılması hakkında kanun teklifi 
f2/380) (S. Sayısı : 654) [Dağıtma tarihi : 
20 . 2 .1968] 

35. — Asayişe müessir bâzı fiillerin önlenmesi 
hakkında kanun tasarısı ve Adalet ve içişleri ko
misyonları raporları (1/443) (S. Sayısı : 659) 
[Dağıtma tarihi : 27 . 2 . 1968] 

X 36. — Tütün ve tütün tekeli kanunu tasa
rısı ile Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm, 
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Tütün ziraati kanunu teklifi ve Manisa Millet
vekili Sami Binioioğlu ile Sinop Milletvekili 
Hilmi Işgüzar'ın, Tütün ve tütün tekeli kanunu 
teklifi ve Tarım, Ticaret, içişleri, Adalet, Güm
rük ve Tekel ve Plân komisyonlarından seçilen 
3 er üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu 
(1/205, 2/198, 2/362) (S. Sayısı : 674) [Dağıt
ma tarihi : 19 . 3 . 1968] 

X 37. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'-
nın, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
bâzı hükümlerinin ertelenmesine ve bu kanuna 
geçici maddeler eklenmesine dair kanun teklifi. 
(2/344) (S. Sayısı : 675) [Dağıtma tarihi : 
21 . 3 . 1968] 

38. — Kars Milletvekili Abbas Çctin'in, gece 
Sğretimi yapan Ankara Üniversitesi Dil ve Ta
rih - iCoğrafya Fakültesi öğretim üyeleri ile öğ
retim yardımcılarıma ve diğer personele ek üc
ret verilmesine dair 707 sayılı Kanunun 2 ve 

- 3 ncü maddelerini değiştiren ve bir madde ilâ
ve eden kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Plân 
komisyonları raporları (2/559) (S. Sayısı: 679) 
[Dağıtma tarihi : 29 . 3 . 1968] 

X 39. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Ege Elektrik Türk Anonim Şirketi arasında 
Demirköprü Hidro - Elektrik tesislerinin dev
rine mütaallik olarak akdedilen ve 6844 sayılı 
Kanunla tasdik edilen mukavelenin feshi hak
kında kanun tasarısı ve Maliye, Enerji ve Ta
biî Kaynaklar ve Plân komisyonları raporları. 
(1/392) (S. Sayısı : 681) [Dağıtma tarihi : 
30 . 3 . 1968] 

40. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
himoğlıu'non, Kozan'm İmamoğlu nahiyesinde 
Sarıçam adı ile bir ilçe kurulmasına dair ka
nun teklifi (2/472) (S. Sayısı : 682) [Dağıtma 
tarihi : 30 . 3 . 1968] 

X 41. — Kayseri Milletvekili Feyyaz Koksal 
ve 29 arkadaşının, Türkiye Mühendis ve Mi
mar Odaları kurulmasına ve 6235 ve 7303 sayılı 
kanunların yürürlükten kaldırılmasına dair ka
nun teklifli ve Enerji ve Talbiî Kaynaklar. Ta
rım, Bayındırlık, Adalet ve Plân komisyon
larından 5 er üyeden kurulu Geçici Komisyon 
raporu (2/413) (S. Sayısı : 448 e 1 nei ek) 
[Dağıtma tarihi : 1 . 4 . 1968] 

X 42. •— Dünya Sağlık Teşkilâtı Anayasası
nın 24 ve 25 nei maddelerini değiştiren metin

lerin onayı hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri 
ve Sağlık ve Sosyal Yardım komisyonları ra
porları (1/409) (S. Sayısı : 684) [Dağıtma ta
rihi : 4 . 4 . 1968] 

X 43. — Ankara Üniversitesi kuruluş kadro
ları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvele bâzı kadroların eklenmesine dair 
kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komis
yonları raporları. (1/447) (S. Sayısı : 686) 
[Dağıtma tarihi : 6 . 4 . 1968] 

44. —, Antalya Milletvekili İhsan Ataöv ve 
13 arkadaşının, Millî Eğitim Bakanlığı meslekî 
ve teknik öğretim okulları öğretmenlerinin, in
tibakı hakkımda kanun teklifi ve Millî Eğitim 
ve Plân komisyonları raporları. (2/606) (S. Sa
yısı : 685) [Dağıtma tarihi : 6 . 4 . 1968] 

45. — Devlet ihale kanunu tasarısı, Ankara 
Milletvekili İsmail Rüştü Aksal ve 13 arkadaşı 
ile Cumhuriyet Senatosu Tunceli ıoski Üyesi M. Ali 
Demir ve 9 arkadaşının, Devlet İhale kanunu 
teklifi ve Nevşehir Milletvekili Ali Baran Nu-
manoğlu'nun, 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve 
İhale Kanununun 66 ncı maddesinin değiştiril
mesine dair kanun teklifi ve ^Sayıştay, Ticaret, 
İçişleri, Gümrük ve Tekel, Maliye ve Plân ko
misyonlarından seçilen 4 er üyeden kurulu Ge
çici Komisyon raporu. (1/150, 2/31, 2/267) 
(S. Sayısı : 683) [Dağıtma tarihi : 6 . 4 . 1968] 

X 46. — 2510 sayılı İskân Kanununa ek ka
nuni tasarısı ve İçişleri, Ticaret, Maliye, Köy İş
leri ve Plân komisyonlarından 3 er üyeden ku
rulu Geçici Komisyon ıraporu (l/3'94) (S. Sayı
sı : 700) [Dağıtma tarihi : '10 . 4 . 1968] 

X 47. — Türk vatandaşlarına aidolup Yugos
lav Federatif Halk Cumhuriyotincc millîl'eştiril-
miş bulunan) mal, hak ve menfaatlerin tasfiyesi 
hakkında kanun: tasarısı ve Dışişleri, Maliye ve 
Plân komisyonlarımdan 5 er üye seçilerek kum
lan Geçici Komisyon raporu (1/386) (!S. Sayı
sı : 701 [Dağıtma tarihi : '10 . '6 . 1968] 

X 48. — ı31 .12 . lö'öO tarihli ve'19'3 sayılı Ge
lir Vergisi Kanununun. bâzı maddelerinin değiş
tirilmesine ve bâzı maddelerinin yürürlükten 
kaldırılmasına dair kanun tasarısı ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (1/203) (Gündeme) 
(S. Sayısı : 703) [Dağıtma tarihi : 1 0 . 5 . 1968] 



49. — T. C. Emekli 'Sandığı Kanununun 
64 nıcü maddesine (ç) fıkrasından sonra 6306 
sayılı Kanunla eklenen (d) fıkrası ve geçici 
maddenin değiştirilmesi hakkında kamın tasa
rısı ve Maliye, Millî Savunma ve Plân komis
yonlarından seçilen 5 er üyeden kurulan Geçici 
Komisyon raporu f l /237) , (;S. 'Sayısı : 704) 
[Dağıtma 'tarihi : '10 . '6 . 1968] 

50. — Bize 'Milletvekili1 İsmail ISari'göz'ün, 
926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Ka
nununun geçici 4 ncü maddesinin değiştirilme
si ve geçici 18 nci maddesine bir fıkra eklenme
sine dair kanun teklifi ve Millî Savunma Ko
misyonu raporu (2/631) (S. (Sayısı : 705 [Da
ğıtma tarihi : 10 . 6 . 1968] 




