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1. — GEÇEN Tl 

T. E. M, Meclisinde bir Türk - Romanya 
Parlâmentolararası Dostluk Grupu kurulmasına 
dair Müşterek Başkanlık Divanının muvafık 
mütalâasının tasvibi hakkındaki Başkanlık tez
keresi ile, 

T. B. M, Meclisinde bir Türk - Afganistan 
Pariâmentolararası Dostluk Grupu kurulmasına 
dair Müşterek Başkanlık Divanının muvafık 
mütalâasının tasvibi hakkındaki Başkanlık tez
keresi okundu ve mütalâa tasvibdhmdu. 

Macaristan Halk Cumhuriyeti Millet Meclisi 
Başkanı tarafından Macaristan'ı ziyarete davet 
olunan Ji'aı lâmento Heyetine Cumhuriyet Sena
tosundan Mustafa Bosoklor (izmir), Mansur 
ülusoy (Ankara), Nejat Sarlıcalı (Balıkesir) 
V3 Asini Erdoğan (Diyarbakır) m katılmalarına 
dair Beıkanlık teskeresi okundu, tasvibolundu. 

Japon Parlâmentosundan bir heyetin mem
leketimizi ziyarete daveti hakkındaki Müşterek 
Başkanlık Divanı mütalâası hakkındaki Başkan
lık teskeresi okundu, tasvibolundu. 

Lir Parlâmento Heyetinin Lübnan'ı ziyaret 
etmesine da?r Lübnan Millet Meclisi Başkanı ile 

Bir Parlâmento Heyetinin Pakistan'ı ziya
ret etmesine dair Pakistan Hükümetinin vâki 
davetlerinin kabulüne dair Müşterek Başkanlık 
Divanmın uygun mütalâası hakkındaki Baş
kanlık tezkereleri okundu, tasvibedildi. 

Çanakkale üyesi Nahit Altan; İçtüzüğün 
5 nci ve 8 nci maddeleriyle ilgili değişiklik tek
lifinin bir yıldan fazla bir zamandan beri Ana
yasa ve Adalet Komisyonunda beklediğine, iç
tüzüğün 36 ncı maddesi gereğince teklifinin Ge
nel Kurul Gündemine alınmasına dair önergesi 
görüşüldü, yapılan oylamada önerge reddedildi. 

rTANAK ÖZETİ 

I Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü kuru
luş ve görevleri hakkında Kanuna geçici bir 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı görüşül
dü ve tasarının kanunlaşması kabul olundu. 

Abana ve Bozkurt adları ile iki ilçe kurul
ması hakkındaki kanun tasarısının gelen kâ
ğıtlardan gündeme alınması kabul edildi. 

Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görevleri hak
kındaki 4841 sayılı Kanunun 6 ncı maddecinin 
(D) fıkrasının değiştirilmesiyle ilgili 13,5.1837 
tarih ve 864 sayılı Kanunun ek 7 nci maddesinin 
3 ncü fıkrasının değiştirilmesine dair kanun 
teklifi görüşüldü ve isteği üzerine komisyona 
geriverildi. 

Bâzı ivedi kanun tasarısı ve tekliflerinin 
görüşülmesini temin için Genel Kurulun 
28 . 6 . 1968 Cuma günü toplanmasına dair 
parti grupları başkan ve başkanvekillerinin 
önergesi okundu, kabul olundu. 

Umumi hayata müessir âfeti. &r dol ayniyi e 
alınacak tedbirlerle yapılacak yardımlara claiv 
15 . 5 . 1959 gün ve 7269 sayılı Kanunun bâzı 

I maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesi hakkındaki kanun ta^avn: 
üserinde bir süre görüşüldü. 

28 Haziran 1988 Cuma günü saat 15 te top
lanılmak üzere birleşime saat 19,05 te son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkan vekili Eskişehir 

Mehmet Ünaltfı Onur Vc\>~"l 

Kâtip 
Denizli 

Hüseyin Atmaca 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Baskanvekili Mehmet Ünaldı 

KÂTİPLER : Ömer Ucuzal (Eskişehir), Hüseyin Atmaca (Denizli) 

BAŞKAN — 56 ncı Birleşimi açıyorum. 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

1. — Kontenjan Grupu Başkanlığından; Ma
il ve İktisadi İşler Komisyonunda açık bulunan 
üyeliğe VeJıap Güvenç'i aday gösterdiklerine 
dair tezkeresi ve Mali ve İktisadi İşler Komisyo
nuna üye seçimi. 

BAŞKAN — Bir takrir var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Malî ve iktisadi işler Komisyonunda açık 

bulunan üyeliğe Sayın Vehap Güvenç, grupu-
muzca aday gösterilmiştir. Arz ederim. 

Cumhuriyet Senatosu 
Kontenjan Grupu 

Başkan yerine 
Osman Koksal 

1. —• Umumi hayata müessir âfetler dola-
y isiyle alınacak tedbirlerle yapılacak yardımla
ra dair 15 . 5 . 1959 gün ve 7269 sayılı Kanu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu ka
nuna bâzı maddeler eklenmesi hakkındaki kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon rapo
ru. (Millet Meclisi 1/231; Cumhuriyet Senatosu 
1/903) (S. Sayısı : 1137) (1) 

BAŞKAN — Tasarının görüşülmesine devam 
ediyoruz. 

1137 sayılı basmayazı 27 . 6 . 1968 tarihli 
55 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

BAŞKAN — Yeter sayı vardır, müzakerele
re başlıyoruz. 

KURULA SUNUŞLARI 

BAŞKAN — Daha önce 13 . 6 . 1968 günkü 
51 nci Birleşimde Sayın Hidayet Aydmer bu 
komisyondan istifa etmişlerdi ve takrirleri de 
Umumi Heyete arz edilmişti. Onun yerine Sa
yın Vehap Güvenç arkadaşımız seçilecektir. 
Vehap Güvenç arkadaşımızın Malî ve İktisadi 
İşler Komisyonuna seçilmesini oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. Komisyon teşekkül etmiştir. Gün
deme geçiyoruz. 

4 ncü fıkrada kalmıştık, okutuyorum. 
Madde 4. — içişleri, imar ve İskân, Bayın

dırlık, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Tarım ba
kanlıklarınca âcil yardım teşkilâtı ve program
ları hakkında genel esasları kapsıyan bir yö
netmelik yapılır. 

Bu yönetmelik esasları dairesinde âfetin 
meydana gelmesinden sonra yapılacak kurtar
ma, yaralıları tedavi, barındırma, ölüleri göm
me, yangınları söndürme, yıkıntıları temizle
me ve felâketzedeleri iaşe gibi hususlarda uy
gulanmak üzere görev ve görevlileri tâyin, top
lanma yerlerini tesbit eden bir program valilik
lerce düzenlenir ve gereken vasıtalar hazırlana
rak muhafaza olunur. 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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Bu programların uygulanması, valiliklerce 
kurulacak kurtarma ve yardım komitelerince 
sağlanır. 

Ancak, 7126 sayılı Sivil Müdafaa Kanununa 
göre teşkilât kurulan yerlerde âcil kurtarma 
ve yardım işleri, yukarda belirtilen komite ile 
sözü geçen sivil savunma teşkilâtı tarafından 
müştereken yürütülür. 

ilçe, bucak ve köylerde tafsilâtlı çalışma 
muhtıraları ve uygulama programları tasdikli 
il muhtıra ve programlarındaki esaslar daire
sinde ilçelerde kaymakamlar, bucak ve köyler
de bucak müdürleri tarafından düzenlenir; il 
kurtarma ve yardım komitesinin incelenmesin
den sonra valilerin onayı ile kesinleşir. 

BAŞKAN — Fıkra üzerinde söz istiyen sa
yın üye var mı? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Mülkiye âmirlerine verilen olağanüstü yetkiler 

Madde 6. — Âfetlerin meydana gelmesin
den sonra vali ve kaymakamlar (askerler ve 
hâkim sınıfından bulunanlar harieolmak üzere) 
18 - 65 yaş arasındaki bütün erkeklere görev 
vermeye, bedeli, ücreti veya kirası sonradan 
ödenmek üzere canlı, cansız, resmî ve özel her 
türlü taşıt araçlarına ve gerekli makina, alât 
ve edevatına el koymaya ve hiçbir kayda ve 
merasime tabi olmaksızın tedavi, kurtarma, ye
dirme, giyirme ve barındırma gibi işlerle bu 
gibi işlerin gerektirdiği âcil satınalmaları ve 
kiralamayı yapmaya, Devlete, mahallî idarele
re, evkafa, iktisadi Devlet Teşekkülleri ile bun
lara bağlı kurumlara ilişkin her türlü taşınmaz 
malları; yetmemesi halinde de diğer tüzel kişiler 
ile gerçek kişilere ait bina ve müştemilâtı ile 
bahçe ve arsa gibi araziyi geçici olarak işgale 
yetkilidir. 

Bu yetkinin kullanma süresi, âfetin sona er
mesinden itibaren 15 gündür. Bu süre, gerekti
ğinde imar ve iskân Bakanlığınca uzatılabilir. 

Yedirme, giydirme, barındırma, onarım için 
afetzedelere nakdî ödemede bulunulması, önle
me için harcama yapılması imar ve iskân Ba
kanlığının muvafakatine bağlıdır. 

Bu madde gereğince yapılacak harcamalar 
ve ödemeler borçlandırmaya tabi tutulmaz. 

Kendilerinden yardım istenilen âfet bölgesi 
civarındaki vali ve kaymakamlar yukarıdaki 
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fıkralarda yazılı yetkilerini kullanarak bütün 
imkân ve vasıtalarla yardıma mecburdurlar. 

BAŞKAN — Fıkra üzerinde söz istiyen sa
yın üye var mı? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
adiyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiş tir. 

Âfet bölgelerinde yapılacak teknik işler 
Madde 13. — a) Yapılacak işlemlere esas 

olmak üzere İmar ve İskân Bakanlığınca kuru
lacak fen kurulları tarafından, âfetin meyda
na geldiği arazinin durumu ile bütün yapılar 
ve kamu tesisleri incelenerek hasar tesbit ra
poru düzenlenir. 

Gereken hallerde, imar ve iskân Bakanlığı
nın isteği üzerine diğer bakanlık, kurum ve 
mahallî idareler yeteri kadar teknik personeli 
hasar tesbiti çalışmalarında derhal görevlendir
mekle yükümlüdürler. 

Arazinin tehlikeli durumu ve binaların gör
düğü hasar bakımından yıktırılması ve boşal
tılması gerekenler hakkında, o il ve ilçenin en 
büyük mülkiye âmirine ayrı bir rapor verilir. 
Bu makamlarca böyle binalar derhal boşaltı
lır. Yıkılması gerekenler için en çok 15 gün 
süre verilerek tehlikenin giderilmesi sahipleri
ne bildirilir. Mahallinde sahibi bulunmadığı 
takdirde durum, mahallî vasıtalarla ilân edil
mek suretiyle, bildiri, yapılmış sayılır. 

Mal sahibi veya vekili bu bildiriye karşı 
7 gün içinde yetkili idare kurullarına itiraz 
"debilir. idare kurulları bu itirazı en geç 15 
<nin içinde inceler ve karara bağlar. 

Süresinde itiraz olunmıyan, yahut itiraz olu
nup da idare kurullarınca yıkılması onaylanan 
binaları mal sahibi yıkmadığı takdirde bu bina
lara el konularak yıkma parası yıkıntıdan elde 
edilecek malzeme bedelinden ödenmek üzere, 
mahallin en büyük mülkiye âmirinin emri ile 
yıktırılır. 

b) Hasar görmüş, fakat ıslahı mümkün 
olan binaların fen kurullarının göstereceği şart
lara göre tamiri yapılıncaya kadar içine giril
mesine ve oturulmasına izin verilemez. Bu bina
lar 1 yıl içinde tamir ettirilmediği ve itiraz da 
olmadığı takdirde yukardaki esaslar dairesinde 
yıktırılabilir. 

itiraz halinde yukardaki mahallî idare ku
rullarınca 15 gün içinde incelenir ve karara 
bağlanır, itiraz sebepleri yerinde görüldüğü 
takdirde süre 1 yıl daha uzatılabilir. 
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c) Resmî daire ve müesseselere ait bina
lardan bu madde gereğince yıktırılması gere
kenler yıkma masrafları ilgili daire ve müesse-
selerce sonradan karşılanmak şartiyle fon hesa
bından ödenerek yıktırılır. 

ç) Yer kayması, kaya düşmesi gibi âfet
lerde, tehlikenin devamı veya tekrarı ihtimali 
üzerine boşaltılan binaların tehlikeye karşı 
kesin tedbir alınıncaya kadar işgaline veya ha
sara uğnyanlarm tamirine müsaade edilemez. 
Tedbir alınamıyacağına karar verildiği takdir
de tehlikeli mahal içindeki binalar, yukardaM 
esaslar dâhilinde yıktırılır, imar ve İskân Ba
kanlığınca âfete karşı arazide gerekli tedbirle
rin alınması, tehlikeye mâruz yapıların yıkıl
ması ve topluluğun başka yere taşınmasından 
daha ekonomik görülürse, bu tedbirlerin alın
ması için lüzumlu ödenek 33 ncü maddede ya
zılı fondan ödenir. Tehlikenin giderilmesiyle 
ilgili tedbirler için yapılan harcamalar borç
lanmaya tabi tutulmaz. 

d) Âfete uğrıyanların veya uğraması muh
temel olanların bulundukları yerlerde veya 
başka yerlerde geçici olarak barınmalarını sağ
lamak üzere, baraka ve konutlar inşa edilebi
lir, ettirilebilir, kiralanabilir veya satmalmabi-
lir. 

Bu tedbirlerin, kısa zamanda yerine getiril
mesinin mümkün olamıyacağı hallerde, geçici 
iskân tedbirlerini kendileri almak istiyenlere 
nakdî yardım da yapılabilir. 

Geçici barındırma işleri için gerekli ödenek 
ile afetzedelere nakden yapılacak yardımların 
miktarı ve barınaklarda oturulacak süre imar 
ve iskân Bakanlığınca tesbit olunur. 

Bu bend gereğince yapılacak harcamalar ve 
ödemeler borçlandırmaya tabi tutulmaz. 

BAŞKAN — Filer a üzerinde söz istiyen? 
Yok. Oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 14. — ikinci madde gereğince tesbit 
ve ilân olunan âfet bölgelerine dâhil şehir ka
saba ve köylerde bina ve mesken yapımı, fen 
kurullarınca tehlikeli görülen ve sınırları kro
kilerle tesbit olunan yerler, imar ve İskân Ba
kanlığınca yapı ve ikamet için yasaklanmış 
âfet bölgeleri sayılır ve durum, belediyesi olan 
yerlerde belediyesince, köylerde ise ihtiyar 
meclislerince hemen ilân edilir. 

Belediyesi olan yerlerde belediyeler, olmı-
yan yerlerde ihtiyar meclisleri bu yasaklanmış 
âfet bölgesi hükmünü uygulamakla görevlidir. 

Hilâfına hareket edildiği takdirde, mevcut 
ve yapılmakta olan binalar, yıkma parası yı
kıntı malzemesinden karşılanmak, yetmemesi 
halinde kalan kısmı âfetler fonundan tamam
lanmak üzere vali ve kaymakamların emri ile 
yıktırılır. 

Yasaklanmış âfet bölgesi sınırları, alınacak 
tedbirlerle tehlikenin önlenmesi oranında da
raltılır veya tamamen kaldırılır. Bu husus da 
aynı şekilde duyurulur. 

BAŞKAN — Sayın Arıburun, buyurunuz. 
TEKİN ARIBURUN (istanbul) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; bu 14 ncü 
madde, sonra gelecek olan 15 nci ve 16 ncı 
maddeler birbirlerini tamamlıyan maddeler ha
lindedir. Burada her hangi bir hususa itirazım 
yok. Yalnız Sayın Bakanın dikkatlerine arz et
mek istediğim bâzı hususlar var, bir. Bir de is
tiyorum ki, bu arz edeceğim hususlarla bu ka
nunun şümulü biraz daha anlaşılsın ve icabedi-
yorsa, eğer Sayın Bakanımızın vereceği izahat
la beraber zabıtlara da o tarzda geçmiş olsun. 
ileride yapılacak her hangi bir tatbikat olacak 
rs3 burada daha ziyade anlaşılmış, vuzuha ka
vurmuş ve bir hüküm haline gelmiş olsun. Mâ
ruzâtım bu yöndedir. Hepimizin malûmudur 
ki; Türkiye zelzele kuşağı üzerindedir. Bugün 
pek çok köylerimiz vardır ki, hepimiz gittik 
«•ördük, gezdik thattâ büyük şehirler de, gece
kondular da dâhil olmak üzere bu tarzda zel
zeleye dayanacak tarzda yapılmış inşaat değil
dir. Bunlar büyük tehlike arz ediyorlar. Şimdi: 
14 ncü n:pıldeie bu bölgeler tesbit ediliyor. On
dan sonra hattâ muhtarlara, köy ihtiyar he
yetlerine tabiî salâhiyet veriliyor. Bu güzel. 
Fakat, bana öyle geliyor ki, Türkiye'nin köy
lerinin durumu ve gecekondu bölgelerinin du
rumu büyük mikyasta bir plânı icabettiriyor. 

ikisi de, büyük mikyasta olmak üzere bir 
taraftan yapıyı, bir taraftan da taşınmayı 

icabettiriyor. Meselâ bir kısım yerde, eski Er
zincan zelzelesinde, eski Ege bölgesindeki zel
zelede, son zamanlardaki Sakarya bölgesindeki 
zelzelede gördük, beton binalar dahi çökmüş
tür. Şimdi birçok kenardaki, köşedeki köyle
rimizdeki evler, harçsız olmak üzere ya taş
tan, ya kerpiçten ve üzerleri de dam şeklinde 
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topraktan yapılmıştır. Eğer şimdiye kadar bun
ların içerisinde yaşıyanlar kurtarmamışlarsa 
bunu bir talih eseri addetmek lâzımgelir. O 'hal
de bizim bu kanun ile birlikte vekâletlere dü
şen iş, bilhassa imar ve İskân Bakanlığına dü
şen iş, bu bölgeleri tesbit ederken, tehlike bölge
lerini tosbit ederken, işi biraz daha şümullü 
tutmak ve Türkiye'nin bir zelzele bölgesinde ol
duğunu da düşünmek suretiyle, yalnız şehirleri 
değil, bütün köylerdeki bina ve inşaatı da bir 
plân dahilinde tutmak suretiyle bunları ıslah 
etmek ve Iıieolmazsa bir hadde kadar gelmiş 
olan zelzelelerin bir âfet şeklini almasının önü
ne geçmek lâzımdır. Bu tedbirler bir plâna is
tinaden ahnacak olursa, bundan sonra, hakika
te1! imar ve iskân Bakanlığı diğer yardımcı ve
kâletlerle beraber Türkiye'nin en büyük bir 
derdine, tcCılike derdine şimdiden el atmış olur 
Ayrıca, muntazam bir plân dâhilinde bu çalış
malar, senelere de taksim edilmek suretiyle. 
hin olma.?? a muayyen bir zaman zarfında, bü
tün köylerimiz de dâhil edilmek üzere, bu zel-
zzla tehlikelinden buralar kurtarılmış ve müs-
takbel âfetleri zelzelenin şiddetine göre, bir 
miktar önlemiş bir duruma girmiş oluruz. 

Temennim sudur ki, madem bölgeler yapı 
lac?.k, madem ki büyük bir çalışma yapıla
caktır, kanun çıkıyor, meselenin mahiyeti 
hv. fcsr'ida düşünülmek suretiyle geniş tutulsun, 
bir tar^ ? 'nn müstacel bölgeler ele alınmak su-
<r4:'y!o r r i ' t ^ e l e n giderilmekte oladursun. Fa-
knt diğer bütün zelzele kuşağı üzerinde bulu-
nn~ı köyler de dâhil edilerek, zelzele ile ilgili 
hassas kısımlar muntazaman bir plân dâhilin
de ele alınsın. Bu husustaki tehlike de böyle
likle giderilmiş olsun. Mâruzâtım budur. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — İmar ve iskân Bakanı Sayın 

H:.!dun Menteşeoğlu. 

Î W R VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
î-TFJ~TEŞ^OĞLU (Muğla) — Sayın Başkan, 
değer] i arkadaşlarım, bu maddenin derpiş 
ettiği âfet bölgesi, âfet vukuu anında âcil teh
like gösterebilen yerlerin tesbitine matuftur. 

Fakat Sayın Anburunun işaret ettiği diğer 
mühim bir konu, bilhassa deprem bölgelerin
deki inşaatın esaslı bir kontrola tâbi tutulma
sı mânasını taşımaktadır ve bu beyanları, ta
lepleri yerindedir ve yerinde olduğu içindir ki 

dün tasvibinize uğrayan üçüncü maddede ka
demeli bir inşaat kontrol sistemini getirmiş bu
lunmaktayız. idare âmirlerimize, emirlerinde 
ki ; Türkiye'nin bütün deprem bölgesinde imar 
ve İskân Bakanlığının taşra teşkilâtı kurul
muş veya bu sene kurulacaktır. 39 a çıkanla 
çaktır, imar müdürlüğü. Bu teknik eleman
lar valilerin imar müşavirleridir, onların yar
dımı ile köylerden kasabalara ve şehire kadar 
deprem bölgelerinde inşaat proje safhasında ve 
inşaat safhasında bir kontrola tâbi tutulacak 
ve deprem yönetmeliğinin esaslarına göre in
şaatın yapılıp, yapılmadığını murakabe altına 
alınacaktır. 

Diğer taraftan yine dün burada arz ettiğim 
veçhile, deprem bölgelerinde, depremin vuku 
undan evvel alınması lâzungelecek olan tedbir 
ler üzerinde de Bakanlığımın Millî Deprem Mü
hendislik Komitesi ile, Birleşmiş Milletler Ko
mitesi ile ve CENTO ile sıkı bir işbirliği ve ça
lışması vardır. Bu, Türkiye'deki fay hattının 
başladığı yerden, bittiği yere kadar tamamiyle 
etüdedilmiştir. Ve bu fay hattı üzerindeki ih
tizazların veya sarsıntıların aletsel tedbirlerle 
tesbiti hakkında bir çalışmanın içerisine giril 
mistir. Ve bu beynelmilel teşekküllerin sekre-
teryalığını Bakanlığımda kurulmuş olan bir 
komite yapmaktadır. Şu halde, hem depremin 
vukuundan evvel ilk defa Türkiye'de bir ça
lışmanın içine girilmiş oluyor ve yine ilk defa 
Türkiye'de deprem bölgelerindeki yapıların ge
rek proje ve g'erek inşaat safhalarında uygula
nacak bir kontrol sistemi getirilmiş bulunmak
tadır. Arz ederim. Arkadaşımın bir endişe 
duymamasını istirham eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen? Yok, 
Fıkrayı oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 15. — Âfet dolayısiyle hasara uğra

mış şehir ve kasabaların imar plânı mevcudolup 
da imar ve iskân Bakanlığınca değiştirilmesi 
gerekli görülmediği takdirde, inşaata mevzuat 
dairesinde hemen izin verilir. 

Mevcut imar plânının kısmen değiştirilmesi 
gerekli görülen şehir ve kasabalarda, bu deği
şiklik plânları, İmar ve İskân Bakanlığınca 
5 ay zarfında yaptırılır. 

imar veya istikamet plânı olmıyan veya olup 
da tamamen değiştirilmesi gereken yerlerde 
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halihazır harita ve imar veya istikamet plânı 
imar ve İskân Bakanlığınca öncelikle yapılır 
veya yaptırılır. 

Bu plânlar yapılıncaya kadar gelecekteki 
plânlara göre esaslı inşaat yaptırılmasına İmar 
ve iskân Bakanlığınca izin verilebilir . 

Yukarda yazılı hallerde veya yerinin değiş
tirilmesi gereken şehir ve kasabalarda ilgilile
rin âfetten masun yerlerde gösterilecek arsalar 
üzerinde, ilk barınma tedbiri olarak geçici 
baraka inşasına izin verilebilir. Bu türlü geçi
ci inşaatın, imar plânı olan yerlerde, âfetin vu
kuundan; imar plânı olmıyan veya değiştirilen 
veya yerleri değiştirilecek olan şehir ve kasa
balarda, yeni plânların onanmasından itibaren 
bir yıl içinde sahipleri tarafından yıkılması 
mecburidir. Aksi halde masrafları yıkıntı be
delinden ödenmek üzere mahallin en büyük 
mülkiye âmirinin emri ile belediyelerce yıktı
rılır. Bu bir yıllık süre zaruret halinde ilgili 
valiliğin teklifi üzerne imar ve iskân Bakan
lığınca gerektiği kadar uzatılabilir. 

BAŞKAN — Sayın Artukmaç, buyurunuz. 
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Efendim 

15 nci maddenin 2 nci fıkrasında, «imar veya 
istikamet plânı olmıyan veya olup da tamamen 
değiştirilmesi gereken yerlerde halihazır harita 
ve imar veya istikâmet plânı İmar ve İskân 
Bakanlığınca öncelikle yapılır veya yaptırılır» 
dedikten sonra 4 ncü fıkrada «bu plânlar yapı 
lıncaya kadar gelecekteki plânlara göre esaslı 
inşaat yaptırılmalına İmar ve iskân Bakanlı
ğınca izin verilebilir.» denmektedir. Bendeniz 
bu 4 ncü fıkradaki «esaslı inşaat» dan kastedi
len peyin ne olduğunu öğrenmek istiyorum. 
Meselâ bir Hükümet binası, bir okul ve saire.. 
Bunlar esaslı inşaat mânasında ve mahiyetinde 
olabilir. Ama bir vatandaş çıkar da; ben bir 
ÖZ3İ okul yaptıracağım, yahut büyük bir apart
man yaptıracağım, açıkta kalan komşularımı
zın hepsi bir arada toplansın, der ise bu da 
esaıh inşaat mahiyetinde midir? Bir? 

ikinci cihet; bu, takdire bağlı bir keyfiyet 
olduğuna göre, bu takdirin iyi kullanılacağı 
muhakkak ise de takdire bırakılmadan imar 
plânının hemen en kısa zamanda yaptırılması 
kanaatimieyim. Bu hususun Komisyonca veya 
Sayın Bakanca vuzuha kavuşturulmasını rica 
©diyorum. 

I Saygılarımla. 
BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL 

YEŞİLYURT (Yozgat) — Reis Bey, Artukmaç 
arkadaşımızın endişesi vaki ve varit değildir. 
Sebebi de şudur: Buradaki gaye, «esaslı inşaat» 
tan, kamu tesisleri, hizmet binaları nazarı iti
bara alınmıştır. Bunlar müstaceliyet taşıyan 
şeylerdir. Bu bakımdan endişeleri yerinde de
ğildir, cevaben arz ederiz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Fıkra üze
rinde başka söz istiyen sayın üye?.. Yok Fık
rayı oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Âfet bölgelerindeki bir topluluğun kaldırılarak 

başka yerlere taşınması 
Madde 16. — Genel hayata etkili âfetlerden 

önce veya sonra kesin lüzum üzerine meskûn 
bir topluluğun bir kısmının veya tamamının 
kaldırılarak başka mahallere toplu olarak ve
yahut dağıtılarak yerleştirilmesi içişleri, Mali
ye, Bayındırlık, Sağlık ve Sosyal Yardım, Ta
rım, Millî Eğitim, Sanayi, imar ve iskân ve 
köylerde köy işlerine bakan bakanlıklar müte
hassıs temsilcilerinden kurulacak bir komitece 
incelendikten sonra Bakanlar Kurulu Karan 
ile İmar ve İskân Bakanlığı tarafından yap
tırılır. 

Ancak bu toplu nakiller aynı belediye ve 
köy sınırları içinde ise Bakanlar Kurulu Ka
rarına lüzum kalmaksızın İçişleri ve İmar ve 
İskân bakanlıklarınca müştereken yapılır. 

Taşınma yeri âfet bölgesinin bulunduğu il 
sınırları dışında tesbit edildiği takdirde, afet
zedelerin taşınması ile ilgili giderler imar ve 
iskân Bakanlığınca âfetler fonundan karşıla
nır. 

BAŞKAN — Fıkra üzsrinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Kıymet takdiri, parselleme ve dağıtma 
Madde 17. — Âfet gören yerlerde hasara 

uğrıyan kısımlar içinde bulunan taşınmaz mal
larla, yine aynı yerde, üzerine bina yaptırıl
mak üzere imar ve iskân Bakanlığınca tesbit 
edilen taşınmaz malların kıymetleri aşağıdaki 
maddelerde gösterildiği şekilde takdir ve tes-

J bit edilir. (Yeniden yerleşme yapılmıyacak 
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âfet yerlerindeki taşınmaz mallar için kıymet 
belgesi düzenlenmez). 

Bu kıymetlere göre taşınmaz mallar için 
birer kıymet belgesi tanzimine ve bu belgelerin 
sahiplerine verilmesi karşılığında sözü geçen 
taşınmaz malları Hazine adına tescil ettirmeye 
İmar ve İskân Bakanlığı yetkilidir. 

Tescil sırasında, vergi kıymet ve vukuat 
belgeleri aranmaz. 

BAŞKAN — Fıkra hakkında söz istiyen 
sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo 
ram. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil 
mistir. 

Madde 18. — Bu kanuna göre âfet sebe 
biyle imar ve iskân Bakanlığınca lüzum görü
lecek yerlerin kadastrosu ilânların yapılmasına 
ve kadastro komisyonlarının kurulmasına lü
zum kalmaksızın kadastro postalarına belediye
ce ve köy ihtiyar heyetince iki bilirkişi verilmek 
ve tasarruf tetkikleri, mahallî kadastro müdü
rü ve tapu memuru tarafından ifa olunmak su
retiyle 2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tahrir 
Kanununa göre öncelikle Tapu ve Kadastro Ge
nel Müdürlüğünce yaptırılır. 

Anlaşmazlıklar mahallî mahkemelerce hal-
lolunur. 

Sözü edilen kadastro işlerine ilişkin uygula
ma İmar ve iskân Bakanlığı ile Tapu ve Ka
dastro Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Ba
kanlık arasında müştereken tesbit edilecek 
esaslar dâhilinde yapılır. 

BAŞKAN — Fıkra üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 19. — 17 nci maddedeki taşınmaz 
malların bedelleri, köylerde köy ihtiyar he
yetlerinden bir kişi mahallin en büyük mülkiye 
amirince görevlendirilecek bir fen elemanı ve 
mahallî maliye veya tapu teşkilâtından bir kişi
den, şehir ve kasabalarda ise belediye meclisi 
üyelerinden bir, mahallî maliye veya tapu teşki
lâtından bir ve en büyük mülkiye amirince gö
revlendirilecek bir teknik elemandan meydana 
gelecek üç kişilik komisyon marifetiyle takdir 
ettirilir. Teknik eleman bulunmıyan yerlerde 
bu işlerden anlıyan bir kimse komisyona alınır. 
Komisyonlar mahallin en büyük mülkiye âmir
leri tarafından teşkil edilir. Komisyonlar ara

larında seçecekleri başkanın başkanlığında ça
lışır ve çoğunluğa göre karar verir. Komisyon 
üyeleri istinkâf edemezler ve geçimser oy kul
lanamazlar. 

Sözü geçen taşınmaz malların yüz ölçüleri
ni, özelliklerini ve takdir edilen bedeli içine 
alan cetveller, 10 gün süre ile, mahallî imkân 
ve şartlara göre ilân olunur. 

Takdir edilen kıymete karşı ilân süresinin 
bitiminden itibaren 7 gün içinde taşınmaz ma
lın bulunduğu yerdeki Asliye Hukuk Mahke
mesinde dâva açılabilir. Dâvanın açıldığı ta
rihten itibaren, 8 gün içinde taraflar mahkeme
ye çağırılırlar. Bu dâvalar basit muhakeme 
usulüne tâbidir ve diğer dâvalara tercihli ola
rak görülür. Dâvanın açılması veya Temyiz 
talebi, bu kanuna göre yapılacak işlemleri ve 
inşaat işlerini hiçbir suretle durduramaz. Bu 
dâvalar dolayısiyle, mahkemelerce ihtiyati 
tedbir kararı verilemez. 

BAŞKAN — Fıkra üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Sayın Melen sual soracaksınız her 
halde, kimden, Komisyondan mı? 

FERİD MELEN (Van) — Hangisi cevap 
verirse... 

BAŞKAN — Buyurun. 
FERİD MELEN (Van) — Hazine adına da 

dâva açılabilir mi, bu kıymetlere karşı? 
BAŞKAN — Kim cevap verecek efendim? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL 

YEŞİLYURT (Yozgat) — Ben efendim. 
BAŞKAN — Komisyon Sözcüsü Sayın Yeşil

yurt, buyurun. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL 

YEŞİLYURT (Yozgat) — Bu maddenin anlat
tığına göre; burada Hazine, imar ve iskân Ba
kanlığıdır. Hazine adına dâva açılabilir miyi 
anlıyamadım. 

FERİD MELEN (Van) — Kıymet takdir 
edilecek ve bedeli Devletçe ödenecektir. Bu öde
nen miktar fahiş olabilir ve Hazine de buna iti
raz edebilir. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL 
YEŞİLYURT (Yozgat) — Hazinenin her zaman 
itiraz hakkı vardır efendim. 

BAŞKAN — Hazinenin her zaman itiraz hak
kı vardır, buyuruyorlar. 

FERİD MELEN (Devamla) — Maddede yok
tur efendim. 
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GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL 
YEŞİLYURT (Devamla) — Bu umumi hüküm
lerden çıkar. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen? Sayın Ar-
tukmaç, sual mi soracaksınız? 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Evet efen
dim. 

Burada üç kişilik bir komisyondan bahsedil
mektedir; ve yanlış anlamıyorsam birçok zeva
tın da ismi geçmektedir. Bu üç kişilik komis
yon hangi elemanlardan terekkübetmektedir? 
Madde 19 da; «17 nci maddedeki taşınmaz mal
ların bedelleri, köylerde köy ihtiyar heyetlerin
den bir kişi, mahallin en büyük mülkiye ami
rince görevlendirilecek bir fen elemanı» etti iki; 
«ve mahallî maliye veya tapu teşkilâtından bir 
kişi», bunu bir kabul edersek üç; iki edersek 
dört kişi eder. «Şehir ve kasabalarda ise beledi
ye Meclisi üyelerinden bir», etti beş; «mahallî 
malye veya tapu teşkilâtından bir kişi», etti 
altı; «Şehir ve kasabalarda ise belediye Meclisi 
üyelerinden bir, mahallî maliye veya tapu teş
kilâtından bir ve en büyük mülkiye amirince 
görevlendirilecek bir teknik elemandan meyda
na gelecek üç kişilik komisyon marifetiyle tak
dir ettirilir... 

Burada bu şekilde 7 kişi yazıldığı halde 3 
kişilik heyet deniyor. 

BAŞKAN — Bunlar ayrı efendim. Her hal
de... Cevap verecekler Sayın Komisyon. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL 
YEŞİLYURT (Yozgat) — Sayın Başkanım, 
muhterem hemşehrim, tahmin ederim ki, madde
yi yanlış anladılar. Çünkü maddenin iki fıkrası 
ayrı ayrıdır. Birisi, köylerdeki yapılacak işler 
için, diğeri kasabalarda yapılacak işler için se
çilecek komisyonu tesbittir. Bu sebeple 3, üçtür. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen sayın üye?... 
Yok. Fıkrayı oylarınıza arz ediyorum, Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 21. — Âfet bölgesi içinde ve dışında 
tesbit olunan imar ve iskân alanları içindeki ta
şınmaz mallardan Hazineye, özel idareye, bele
diyeye, köy tüzel kişiliğine veya katma bütçeli 
dairelere aidolanlardan (Vakıflar Genel Müdür
lüğü taşınmaz malları ile, Hazineye özel idare ve 
belediyeye ait taşınmaz mallardan bir kamu hiz
metine tahsis edilenler hariç) ihtiyaca tekabül 
eden miktarı, imar ve iskân Bakanlığının iste

ği üzerine bedelsiz olarak bu işe tahsis ve tem
lik olunur. 

Âfet sahaları içinde ve dışında yeniden ku
rulacak iskân yerleri (Şehir, kasaba, köy) ile 
mevcut iskân sahalarına yapılacak eklemler için, 
yukardaki hükümler dairesinde arazi temini 
mümkün olmıyan hallerde (Normal gelişme 
alanlarına öncelik verilmek şartiyle) arazi ve 
bina satmalmabileceği gibi, kamulaştırma mev
zuatı dâhilinde, kamulaştırma da yapılabilir. 

Bu maddeye göre sağlanan taşınmaz mallar 
imar ve iskân Bakanlığının isteği üzerine, ay
rıca ferağ şartı aranmaksızın Hazine adına re'-
sen tescil olunur. 

BAŞKAN — Fıkra üzerinde söz istiyen sa
yın üye? 

FERİD MELEu (Van) — Birinci bendin 
son hükmü şöyledir; «... bu işe tahsis ve tem
lik olunur.» Temlik denince, bir başkası adına 
tescil edilmek lâzımdır. Halbuki sonunda, «... Ha
zine adına re'sen tescil olunur.» denilmektedir. 

BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL 

YEŞİLYURT (Yozgat) — Burada gaye mülk 
edinmektir, geçici olarak. Bu sebeple Hazine adı
na da tescil edilebilir. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen sayın üye?.. 
Yok. Fıkrayı oylarınıza sunuyorum. Kaibul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 22. — 17 ve 21 nci maddeler gereğin
ce sağlanan taşınmaz mallar, birleştirildikten 
sonra İmar ve İskân Bakanlığınca onanmış İmar 
ve istikamet plânlarına göre parsellere ayrılır. 
Bu suretle meydana gelen parseller adı geçen 
bakanlığın isteği üzerine ilgili tapu dairesince 
tescil olunur. 

BAŞKAN — Fıkra üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Fıkrayı oylarınıza sunuyorum. 
Kabur edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

AYÎadde 23. — Hazine mülkiyetine geçen ar
salardan imar ve İskân Bakanlığınca görülen 
lüzum üzerine, toplu inşaat yapılmıyan yerler
de bu kanundan faydalanacak olanlardan yapı
sını belli süre içerisinde yapmayı taahhüdeden-
lere noter huzurunda kur'a çekilerek iar&aları 
verilebileceği gibi, bunlara ayrıca teknik yar
dım ve borçlandırmak suretiyle yapı malzemesi 
ve para yardımı da yapılabilir. 
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Üzerinde toplu inşaat yapılacak veya yakar
daki fıkraya göre verilecek arsaların bedelleri 
İmar ve iskân Bakanlığınca tesbit edilir. 

Ellerinde kıymet belgesi bulunanların borç
larından bu belge tutarı düşülür; fazlası ken
dilerine ödenir ve noksanı borçlandırılır. 

Kıymet belgesi sahiplerinden bina yapmıya-
caklara istedikleri takdirde arsa verilebilir. 

İmar plânında kamu hizmet tesisleriyle iba
det yerleri için gösterilen yerler imar ve iskân 
Bakanlığının izni ile ilgili müesseselere bedelsiz 
olarak verilir. 

Yukardaki fıkralar gereğince dağıtım ve tah
sise tabi tutulan arsalar, İmar ve İskân Bakan
lığının isteği üzerine, tapu dairesi tarafından 
tahsis edildikleri şahıslar, hissedarlar veya vâ
risleri adma tescil olunur, 

BAŞKAN — Sayın Gündcğan, buyurun 
efendim. 

FİKRET GÜEDOĞAN (İstanbul) — Sa
yın Başkan, değerli arkadaşlarım; bu madde
de bundan evvelki madde ile uyuşmaz bir hu
kukî durum gözüme çarptî. Veyahut, daha iyi 
belirtmek için, hem komisyonun hem de Ba
kanın yardımlarını temin etmek için huzurunu
za geldim. 

Şimdi bundan evvel geçen maddelerde âfe
te mâruz bölgelerin başka yerlere taşınması 
veya âfete mâruz kalmış binaların yine aynı 
bölge içinde onarılması veya eklemeler yapıl
ması için nasü bir usul takibedileceği ve ne 
suretle arazi elde edileceği yasılı ve orada iş
te, kıymet takdir komisyonlarının o arazilerin 
bedellerini takdir edeceği ve o komisyonların 
takdir ettikleri bedellere karşı mülk sahipleri
nin, işte yedi gün içinde taşınmaz malların bu
lunduğu Asliye Hukuk Mahkemelerine müra
caat edecekleri ve saire yazılı ki, bizce bunlar 
çok katı bir hüküm, ama olmuş artık belki bü
yük bir içtimai derdi üstelemek için böyle bir 
maddeye ihtiyaç görülmüştür. Neyse ama an
laşılıyor ki bu 19 ncu ve 21 nci maddeden an
laşılıyor ki, bir mal âfet yüzünden, bir taşın
maz mal İmar ve iskan Bakanbğmoa işte biraz 
evvel ars etiğinı usullere uy al arak mülk edi
niliyor, kıymeti takdir ediliyor tapuya tescil 
ediliyor. Ama 23 ncü maddede böyle usuller
le mülk edinilen malın ihtiyaç sahiplerine ve
rilirken fiyatının İmar ve İskân Bakanlığınca 

tesbiti yolu ihtiyar ediliyor. Halbuki, bir müd
det evvel biraz evvelki arz ettiğim usullere 
uyularak muayyen bedellerle mülk edinilmiş 
olan taşınmaz mal Hazinenin veya İmar ve is
kân Bakanlığının olunca, vatandaşa intikalin
de biraz evvel geçen usuller, işte, komisyon
ların takdirleri, mahkemeler sonunda belli edi
len fiyatlar değil, bu, tamamen takdire kalmış 
bir fiyat oluyor. Ben derim ki bunun böyle ol
maması lâzım. 

Şayet burada bir fiyat mevsuubahis ise, 
arazinin kamulaştırılması için sahibine verilen 
bedel, artı İmar ve İskân Bakanlığının belge
lere dayanan masrafları varsa onlar ve ondan 
sonra da başkaca bir değer taşımamak kydı ile 
fiyat teessüs etsin; teessüs etsin ki; bu kamulaş
tırmadan maksat hâsıl olsun. Yoksa imar ve 
İskân Bakanlığı bir miktar paraya kendine 
mal ettiği taşınmaz malları ihtiyaç sahiplerine 
dilediği bedelle vermek gibi bir salâhiyeti eline 
almış olur ki, bunda nafaset ve hakkaniyet ka
ideleri yoktur kanısındayım. Daha ziyade iza
hat istiyorum, ama izahatın da mükni olması
na «biz böyle yapmayız, iyi Bakanlığız ve saire 
gibi değil» hani hakikaten hukukî esaslara da
yanan bir izahat lütfetsinler. Teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 
İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 

MENTEŞEOĞLU (Muğla) — Buradan arz ede
bilir miyim? 

BAŞKAN — Hay hay kısa ise oradan. 
İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 

MENTEŞEOĞLU (Muğla) — Sayın Başkan, 
burada bizim görüşümüze ve kanaatimize göre 
endişe edilecek bir şey yoktur. Arsalarda kamu 
tesisleri yapılacaktır, toplu inşaat da yapılacak
tır ve Bakanlık arkadaşımın işaret ettiği gibi, 
birtakım masraflar yapacak ve o masraflarla 
beraber umumi o geniş bölge üzerinde bütün 
parselleri dikkate alarak âdil bir dengeleme 
yapacaktır. Bu hamurun sonunda bir fiyat çı
karacaktır. Yalnız arkadaşım dediler ki, biz 
iyi Bakanlığız, böyle bir şey yapmayız. Zaten 
kötü bir bakanlık düşünülmez ki,.. Hükümet
ler millete, halkına âdil ve kanuni hareket et
mekle, tasarrufta bulunmakla mükelleftir. Kal
dı ki, afetzedelerin yaralarını sarmak ve iskân 
etmek görevini sahibolan İmar ve İskân Bakan-
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lığı afetzedenin karşısında bir taraf değildir. 
Onun hizmetindedir, onun savunucusudur ve 
onun durumunu gayet iyi bildiği için onun eko
nomik gücüne uygun bir bedel üzerinden vere
cektir. Müntehap heyetlerin bu derecelerde 
itina göstereceği tahmin edilemez, ama Devletin 
ve Hükümetin bir parçası olan îmar ve iskân 
Bakanlığından bunu beklemek gayet normal
dir. Böyle olmuştur. Bunlar yeni uygulamalar de
ğildir, balen uygulanmaktadır, tatbikat da bu 
görüşümüzü teyideden birer deliller manzume
sidir. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sual ri
ca ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan sual olarak bu
yurun. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Efen
dim benim dediklerim her halde anlaşılmadı. 
Bendeniz dedim ki, kamulaştırılmış olan bu hu
sustaki, imar kanunları hükümleri gereğince 
yapılacak işler ve kamulaştırmalar ve bir de ba
kanlığın yaptığı masraflar objektif şeylerdir. 
Bakanlık ancak böyle bir sistem içinde rasyo
nel bir fiyat kullanır, dedim. Böyle bir teşki
lât kurulursa suiistimalin önüne geçilir, dedim. 
Ama bizim takdirimize kalmıştır, biz hizmet ede
riz, seklinde ise bu takdire kalmıştır, diyorum. 

BAŞKAN — Soru anlaşıldı efendim. Sayın 
Bakan kısaca cevap... Yani bakanlığın tesbitini 
istiyor. Bakanlık tarafından tesbit yapılacak 
mı ^/apılmıyacak mı Belli bir şekle getirilecek 
mi, ffetirilmiyecek mi? 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Muğla) — Sayın Başkan, tes
bit yapılmadan bir bedel takdiri bahis mevzuu 
olabilir mi? 

BAŞKAN — Tamam efendim, teşekkür ede
rim. 

Başka söz istiyen sayın üye? Yok. Fıkrayı oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 27. — İnşa edilecek binalar için yapı
lacak harcamalar ile, üzerine bina yapılan ar
saların bedelleri o binaların maliyetini teşkil 
eder. Harita alımı, imar plânı ve proje düzen
lenmesi, araştırma ve gerekli teknik yardım 
giderleri ile yeniden yapılacak veya tamir edile
cek kamuya ait yol, su, elektrik ve kanalizasyon 
tesisleri giderleri borçlandırmaya tabi tutul
maz. 

Taşınmaz mal için bu şekilde tesbit edilen 
maliyet bedellerinden sahiplerine ait kıymet bel
gelerindeki miktarlar çıktıktan sonra, geri kala
nı borçlandırmaya esas tutulur. 

Kıymet belgelerindeki bedellerin fazla olma
sı halinde aradaki fark sahiplerine ödenir. 

BAŞKAN — Fıkra hakkında söz istiyen sa
yın üye? Yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 28. — Bu kanundan faydalanmak su
retiyle inşaat kredisi verilmesini ya da bina yap
tırılmasını istiyenlerin, İmar ve İskân Bakanlı
ğınca yapılacak yardıma dair o yerde yapılan 
ilândan itibaren iki ay içinde mahallin en bü
yük mülkiye âmirine yazılı müracaatta bulun
maları ve taahhütname vermeleri mecburidir. 

Kamulaştırma sahasındaki bina sahipleri için 
bu süre kamulaştırma kararının kendilerine bil
dirilmesi veya ilân tarihinden itibaren hesap
lanır. 

İhale suretiyle yapılacak inşaatlarda ihale 
tarihinden, emanet usulü ile yapılacak inşaat
larda emanet kararının alınmasından sonra 
İmar ve İskân Bakanlığınca haklı görülmiyecek 
bir sebeple taahhüdünden dönenlerden, kusur
larının derecesine göre, 500 liradan 2 000 liraya 
kadar tazminat alınarak fona yatırılır. 

Yapılarını kendileri yapacak olanlardan ise, 
arsaların elde edilme işlemlerinin sonuçlandırıl
masından sonra taahhüdünden dönenlerin; bun
lara ait yapı ve arsalar satılarak muacceliyet 
kesbeden borçları kapatılır. Satış bedeli borç
landırma bedelinden az olursa farkı tahsilin
de fona yatırılmak üzere Türkiye Emlâk Kredi 
Bankası tarafından kendi alacağı gibi taahhüt
name sahibinden tahsil olunur. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, sual sormak 
üzere buyurun. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Değerli 
arkadaşlarım, bu konuda dün de biraz söz et
miştim, ama Sayın Bakanın verdiği cevaplar 
beni tatmin etmediği için tekrar söz almak lü
zumunu duydum. 

Bendeniz evvelâ bu maddede bâzı hususla
rın sarahate kavuşmasını çok arzu ediyorum 
ve açıkça şunu öğrenmek istiyorum : Bu ka
nundan faydalanmak suretiyle inşaat kredisi 
verilmesi ya da bina yaptırılmasını istiyenle-
rin durumlariyle ilgili olan bu maddede kaç 
usul vardır ve bu usuller ne suretle uygulana-
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çaktır? Bunlar ihtiyari midir, mecburi midir? 
Bugüne kadar bu kanunun tatbikatı dolayısiyle 
ne gibi deneyler elde edilmiştir? Bunları öğren
mek ve bu usullerin kesin olarak hudutlarını 
tâyin etmek zorunluğu vardır kanısındayim. 
Şimdi benim anladığım kadarı, bu kanundan 
faydalanmak suretiyle inşaat kredisi verilmesi
ni veya bina yaptırmak istiyenler îmar ve İskân 
Bakanlığına muayyen bir süre içinde en büyük 
mülki amirliğin kanalı ile müracaatta buluna
caklar ve bir taahhütname vereceklerdir. Bu 
taahhütnameleri karşısında kendilerine, her 
halde daha evvelki ve daha sonraki maddeler
de yazılı olduğu gibi, belirli tipte bina yapma
ları için bir miktar para verilecektir. Bu eski 
tâbiri ile, veya ünlü tâbiri ile, «kendi kendine 
evini yapana yardım» usulü olacak? Bunu kati 
olarak bu kanun maddesinde belirtmek lâzımdır. 
Ve vatandaş muhtar mıdır, böyle yapmakta veya 
bu kanunun şu ikinci fıkrasında, ihale suretiyle 
yapılacak inşaatlarda ihale tarihinden, emanet 
suretiyle yapılacak inşaatlarda emanet kararı
nın alınmasından sonra îmar ve İskân Bakan
lığınca haklı görülmiyecek bir sebeple taahü-
dünden dönenler, diye başlıyan bu fıkrada va
tandaşın durumu nedir? Vatandaş İmar ve İs
kân Bakanlığının o bölgede kendisine, kendi evi
ni yaptırma parasını vermesini mi bekliyecek ve
ya birinci fıkrada olduğu gibi doğrudan doğ
ruya müracaat ederek o parayı alıp evini yap
tırmaya mı başlıyacak. yoksa İmar ve iskân 
Bakanlığı takdirini kullanarak o bölgede ihale 
suretiyle veya emanet suretiyle inşaat yaptır
ma usullerinden birini, yani bunu mu ihtiyar 
edecek? Burada vatandaşın durumu kesin değil. 
İmar ve İskân Bakanlığı hangi hallerde ihale 
ve emanet suretiyle bina yaptıracak? 

Bunun da anlaşılması gerekir. Bunun üze
rinde duruşumun sebebi şudur: Bu keşmekeş 
yaratır. Vatandaşın Bakanlığa müracaat ederek 
kendi evini yapana yardım fonundan para 
alması suretiyle başına gelen bir sürü felâketli 
olaylar demek ki, bu kanunda da izale edilmiş 
olmıyacak. Nedir? Çünkü dün de söylediğim 
gibi, vatandaş, aldığı parayı İmar ve İskân 
Bakanlığının çizdiği ve tesbit ettiği tipte ev 
yapacak güçte olmadığı için, o bilgiye sahibol-
madığı için bu evlerin yapılmasını bir takım 
kapkaççı taşerona, mütaahhide veriyor. Bunu 

tatbikat gösteriyor, deney en güzel bilgidir. 
Şimdi o evler de maalesef bir türlü ikmal olun
muyor ve hattâ gereği gibi yapılmıyor. Dahası 
var, vatandaşı aldığı parayı birtakım kimsele
re vererek ev yaptırmaya kalktığı zaman onun 
kontrolü da mümkün olmuyor, güç oluyor, 
İmar ve İskân Bakanlığının adamları geliyor, 
gidiyor, Sayın Bakanın kendisi de söylüyor, 
zaten teşkilâtı geniş olmıyan bu Bakanlık her 
yere uzanamıyor, gidemiyor. 

Velhâsıl hem vatandaşın bilgisinin noksanlığı 
sebebi ile aldığı paranın iyi yere sarf etmesini 
temin etmek mümkün olmuyor, hem de kaptı-
kaçtıcıların elinde kalıyor; bir taraftan da, ha
kikaten o tipe en uysun ve kalitesi iyi bir bina 
yapmak imkânı selbedilmiş oluyor. Bunu önle
mek gerekirdi. Tekrar ediyorum, bunun yanın
da îmar ve İskân Bakanlığının ihale suretiyle 
yaptıracağı binalar, emanet usulüyle yapacağı 
inşaatların ne olduğu da belli olmuyor. Yani, 
burada vatandaşla, İmar ve iskân Bakanlığı 
muhayyer. Her ikisinin karar yetkisi var ve 
hiçbir zaman birbirini bağlamıyorlar. Bu bir 
kargaşalıktır. Bunu bir usule bağlamak lâzım
dır. Meselâ, hiç değilse bina büyüklükleri veya 
bölgenin hususiyetleri, bilhassa Şark bölgesin
de, Doğu'da çok pahalıya mal olan inşaatların 
ihale suretiyle yapılmasının muhakkak bir za
ruret arz ettiği nazarı itibara alınarak bir âfet 
vukubıüduğu zaman, oradaki binaların ihale 
suretiyle yapılması gibi birtakım kıstaslara bağ
lanma?.?. şarttır, kanaatindeyim. Bundan başka 
ihale suretiyle yapılacak inşaat ela haklı görül
miyecek sebep ve taahhüdünden dönenlerden, 
kusurlarının derecesine göre 500 liradan 2 000 
liraya kadar tazminat alınarak fona yatırılır, 
diye bir madde var. Burada, ihale kanunları
nı âdeta ilga eder bir mânada da istihraç etmek 
mümkün. Bildiğimiz gibi ihale kanunlarına ay
kırı hareket edenlerden yalnız 500 liradan 2 000 
liraya kadar tazminat alınmaz; daha birtakım 
cezalar alınır veya birtakım vecibeleri vardır, 
bunların. Onu, da öğrenmek istiyorum. Acaba 
bu kanunun bu maddesinin bu fıkrası ihale ka
nunlarının, taahhüt edenlerinin vecibesini böyle
ce ortadan mı kaldırıyor? Bunun da ortaya çak
ması lâzım. Ve benim gönlüm onu isterdi İd, 
imar ve iskân Bakanlığı bu âfet bölgelerinde 
yeniden yapılacak inşaat için sarf edeceği para
yı şahsa kredi olarak vermek suretiyle veya iha-
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le suretiyle bizzat yaptırmak yolunu ihtiyar et
se dahi, sarf edeceği parayı çok iyi usullere, 
rasyonel usullere bağlasa idi daha iyi olurdu. 

Bu balamdan bu maddenin kifayetsiz olduğu, 
tatbikatta birtakım aksaklıklara yol açacağı ka
nısındayım. Hürmetlerimi sunarım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Melen. 
FERİD MELEN (Van) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım; bu maddede âfete uğ
rayanlara, âfetten zarar görenlere yaptırılacak 
binaların hangi usulle yapılacağının kati bir kai
deye bağlanmamış olmasını bendeniz yerinde 
görüyorum. Yeri var ki, ihale suretiyle yapıl
masında zaruret vardır, yeri var ki, orada ken
di evini yapana yardım şeklinde yapılması daha 
faydalı olmaktadır. Bunu kendi seçim çevremde 
gördüğüm misallerden ilham alarak arz ediyo
rum. Hakikaten bizde faraza, başka yerden 
misal almıyorum, yakinen bunları tetkik etti
ğim için özür dilerim, kendi seçim çevreme ait 
misalleri daima veriyorum, faraza Van'da ken
di evini yapana yardım şeklinde verilen kredi
ler kısa zamanda yeni binaların meydana geti
rilmesine imkân sağlamıştır. Erciş ilçesinde yi
ne böyle olmuştur. Buna mukabil köylerde bu 
tatbikat yürümemiştir. Çünkü köyde köylünün 
gidip şehirden usta getirmesi, malzemeyi mün
feriden alıp getirmesi güç olmaktadır, mümkün 
olmamaktadır ve ekseriya pahak ya mal olmak
tadır. işte sayın arkadaşımın üaerinde durduğu. 
aldanmalar bu suretle, bu yoldan olmaktadır. 
Bu sebeple bir suples tanımakta büyük fayda 
vardır. Eğer mümkün olursa kendi evini ya
pana yardım şeklinde kredi verilmesi; bu yolla 
olmadığı, takdirde de, faraza toplu inşaat ucuza 
mal oluyorsa, ihale suretiyle veyahut diğer 
usullere müracaat etmek suretiyle yardım yapı
labilir. Bu hem hızlı, çabuk netice alınmasına 
imkân verir ve hem de iktisadi olur. Yalnız 
bendenizin burada açık gördüğüm bir nokta var, 
onun için aydınlanmak istiyorum. Kendi evi
ni yapana yardım şeklinde kredi verilmesi ha
linde bâzı kimseler kendi arsaları üzerinde yap
mak istiyorlar. Faraza evi yıkılmıştır. Başka 
yere, imar ve iskân Bakanlığının tesbit ettiği 
veyahut tedarik ettiği arsa üzerinde değil de, 
eskiden evinin bulunduğu yerde veyahut mev
cut bir başka arsasında yapmak istiyor. Bu gi
bilere kolaylık göstermek lâzımdır ve faydalı
dır. Ayrıca bir arsa satınalmak külfetinden de 

I Devleti kurtarabilir. Bu noktada bir müşkülât 
olur tatbikatta, bu sebeple arz ediyorum. Bu 
maddede bir vuzuh görmüyorum. Eğer zapta ge
çirmek suretiyle lütfen aydınlatırlarsa minnet
tar olacağım. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Komisyon sözcüsü Sayın Yeşil
yurt, buyurun. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL 
YEŞİLYURT (Yozgat) — Reis Beyefendi, 
Gündoğan arkadaşımızın vâki kürsüdeki itiraz
larına cevap veriyorum, üç şekilde inşaat yap
mak mümkündür: 

1. İhale usulü. 
2. Emanet usulü. 
3. Kendi evini yapana yardım usulüdür. 

Bu yerin özelliğine göre Bakanlık tarafından 
verilecek karara bağlıdır. Ekseriyetle olan ah
valde vatandaşın muvafakati alınmaktadır. Va
tandaş, ~kendi evini kendisi yapma usulünü ter
cih eder, kredi verilmek suretiyle evini yapmak 
isterse Bakanlık tarafından bu kredi verilmek-

j tedir. Bu ev de yapılırken, Gündoğan arkadaşı
mızın dediği gibi, keyfemayeşa yapılmamakta
dır. Bunun usulü şöyledir, Reis Beyefendi: Bir 
defa; Bakanlık tarafından yapılmış bulunan bir 
proje vardır. Bu projeye göre evini yapmak 
mecburiyetindedir. İkincisi; Bakanlığın kon
trolü altında yapılması lâzımdır, üçüncüsü; an
cak istihkak sahibi olduktan sonra kendisine 
paraları verilmektedir. Bu sebeple arkadaşımın 
dediği şekilde bir endişe varit değildir. 

Arkadaşım, dediler ki; kaptıkaçtıların elin
de bu işler heder olmaktadır. Şimdi ihale usu
lü ile bunu yaptığı zaman müteahhit kendi sui
istimal yaparsa elimizde mevzuat var, kanun
lar var, kendisi mahkemeye verilir, tazmin etti-

I riiir, mukavele ahkâmına riayet etmediği tak
dirde. Bir taşeron veya müteahhit suiistimal 
yaptığı takdirde bunu kanunla önlemek müm
kün değildir, mevzuat sarihtir. 

Diğer taraftan 500 - 2 000 lira ceza verme 
mevzuuna gelince: Benim anladığıma göre bu 

I tazminatı arkadaşım yanlış anladı veya ben yan
lış işittim, yanlış işitmiş olayım. Dediler ki, mü-

I teahhitten alınacak değil. Reis Beyefendi, ka
nun gayet açıktır ve sarihtir. Maddede yazılış 
itibariyle afetzedelerden alınacak, taahhütname 
verenden alınacaktır. Bunun sebebi de kanun 

I vâzıı olarak şöyle düşünülmüş: Kendisini evini 
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yaptırmaya teşvik etmek, kıvançlı hale getire-
bilmek ve mecbur etmek gibi bir gayeye matuf 
bir sistemdir. Bu sebeple bu da varit değildir. 

Diğer taraftan Sayın Melen Bey kardeşimi
zin vaki sualine arzı cevabedeceğim. Dediler 
ki; kendi arsası varsa onun üzerinde yapması 
mümkündür. Fennî mahzur olmadığı takdirde, 
arsası bulunanların kendileri arzu ettikleri tak
dirde, Bakanlıkça yapılmasına müsaade edilmek
tedir, Bugünkü tatbikat da böyledir Reis Be
yefendi. 

BÂŞIIÂîT — Soru mu soracaksınız Sayın 
Gündcğan?.. Kısa olarak lütfen. 

FİKSET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 
Ycrjüyıırt arkadaşım benim, bir şeyi yanlış anla-
diğıııu. röyledüer, muhtemeldir. Ama şu mad-
d^yi okuyacağını müsaadenizle, ben de yanlış 
aalar'iaa-ra o da yanlış anlamadı gibi geliyor 
bana, Çünkü, kötü bir redaksiyon içerisinde dü-
sonlonmiştir: «İhale suretiyle yapılacak inşaat
la-a a ihale tarihinden, emanet usulü ile yapıla
cak inşaatlarda emanet kararının alınmasından 
sonra imar ve iskân Bakanlığınca haklı görül-
rıiyerek bir sebeple tahhüdünden dönenlerden.,» 
Yani, mütaahhitlerden mi? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL 
YEŞİLYURT (Yozgat) — Müteahhitlerden. 

FİKRET GİMDOĞÂH (İstanbul) — öyle 
i ~e, öyle yaaılmaz o da, 

BAŞKAN — Anlaşıldı Sayın Gündoğan, izah 
ettiğiniz gibi oldu, anlaşıldı. 

Başka SÜE istiyen sayın üye var mı? Yok. 
Fıkrayı oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden-
lar... Etmiyenler.,. Kabul edilmiştir. 

Madde 29. — Yıkılan, yanan veya ağır ha
sıra i'garyan veya uğraması muhtemel olan bi
nalarla, imar plhıları gereğince kamulaştırılma
sında sönmluk bulunan yerlerdeki binalarda 
ot'..ıran ailelere hak sahibi olmak şartiyle bina 
yaptırılır veya kredi verilir. 

Aynı, bina içinde hak sahibi ebeveyn ile bir
likte oturan evli kişilerin durumu, imar ve İs
l e n Eakankğmca bu konuda hazırlanacak yö
netmelik gereğince takdir ve tesbit edilir. 

Ancak, kendisine veya esine ait o yerde aynı 
cins müstakil başka bir binası veya dairesi olan 
ailelere bina ve inşaat kredisi verilemez. 

Âfete uğramasiyle ekonomik ve sosyal haya
ta kesintiye uğratan dükkân ve fırın gibi bina
lar ioin de sahiplerine, borçlandırma hükümle

ri dairesinde, İmar ve İskân Bakanlığınca be
lirtilecek esaslara göre inşaat kredisi verilebi
lir. O yerde kendisine veya eşine ait müstakil 
başka bir işyeri bulunanlar, bu yardımdan fay
dalanamazlar. 

Malî yeteneği ve borçlanma yoliyle ödenek 
sağlama imkânı olmıyan belediyelerin hasar gö
ren binalarından, mahallî ihtiyaca yetebilecek 
kadarının yapımı veya onarımı 10 yıl vâde ile 
borçlandırılmak ve tahsili 40 ncı maddeye göre 
yürütülmek şartiyle imar ve iskân Bakanlığı ta
rafından yapılır veya Bakanlık uygun gördü
ğü takdirde belediyesine yaptırabilir. 

Bina veya işyeri siogrtalı ise yapılacak yar
dımdan sigorta tutarı indirilir. 

BAŞKAN — Fıkra üzerinde söz istiyen say.n 
üye? Yok. Fıkrayı oylarınıza sunuyorum, Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 30. — İştirak veya müşterek mülki
yet halinde bulunan bina için hissedarlarına bu 
kanun hükümlerinden faydalanılarak yine aynı 
şekilde hisseli olmak üzere yalnız bir bina yap
tırılır. Ancak, yıkılan, yanan, ağır hamra rğ-
rıyan, yahut âfetle ilgili kamulaştırma dolay."-
siyle yıktırılması gereken yerlerdeki binalarla 
âfete uğrayabilecek bölgelerdeki binalardı bir
den fazla aile ikamet ettiği takdirde, her aü.o ~-~\ 
kanun hükümlerinden ayrı ayrı faydaîanaMIY-
ler. 

BAŞKAN — Sayın Soydan. 
HİLMİ SOYDAN (Maraş) — Muhterem ar

kadaşlarım, 30 ncu maddede iştirak ve müşte
rek mülkiyet halinde bulunan bina içinde otu
ran hissedarlara bu kanun hükümlerinden fay
dalanılarak yine aynı şekilde hisseli olmak üze
re bir bina yaptırılır, deniyor. Şimdi iştirak 
veya müşterek mülkiyet halinde olduğu za
man hissedar birden fazladır. Diyelim ki hisse
dar beş, fakat bu hissedarlardan biri iğreti ola
rak oturuyor. Ama aile on. Bu meyanda her 
hissedar aile olarak ayrı ayrı talebettiği tak
dirde, ayrı. ayrı bina yapılnııyacakmıdır? Bu 
ciheti. Hükümetten öğrenmek istiyorum. 

Ancak yıkılan, yanan veya ağır hasara uğ
rayan..» diye ikinci cümleye gelince; bu ihtiyaca 
cevap vermekte ve beni tatmin etmektedir. Çün
kü aynı bina içinde birden fazla aile olunca 
bunların talebi üzerine ayrı ayrı bina yapıl
ma hakkı verildiği halde, burada hissedarlar 
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esas alınmıştır. Fakat birinci fıkrada birden 
fazla hissedarlık nazarı itibara almıyor fakat 
bir bina yapılıyor. Ama hissedar 10 olupda aile 
10 olunca durum ne olacaktır.? Bu hususta Hü
kümetin veya komisyonun izahat vermesini ri
ca edeceğim. 

BAŞKAN — Hükümet mî  izahat verecek
ti? 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN MEN-
TEŞEOĞLU (Muğla) — Müsaade eder misiniz 
Sayın Başkan, iştirak halinde veya müşterek 
mülkiyet hüviyetini taşıyan bir bina vardır. 
içinde hissedarlardan biri oturmaktadır. Biz 
binalarda oturan aileyi esas kabul ediyoruz. Ora
da yine bir bina yapılacaktır ve aynı hisseler 
mahfuz kalacaktır. Ama bir binada iki aile otur
maktadır. Bir baba, oğlu. aile olarak veya kızı 
aile olarak, damadı olarak oturmaktadır. Biz 
tatbikatta bu konuda büyük müşkülât çektiği
miz için ve hakikaten vatandaşlarımızın, afet
zede vatandaşlarımızın mağdur olduğunu gör
düğümüz için, aileyi bir birim olarak ele almak
tayız. Bu itibarla ikisi arasında fark vardır. 

BAŞKAN — Sayın Melen. 
FERİD MELEN (Van) — Sayın Başkan; ce

vap arz ederken bir misal verdiler. Oğlu veya
hut da damadı aile olarak. Böyle olunca aileyi 
ne şekilde anladıklarını öğrenmek istiyorum. 
Aile, Medeni Kanuna göre mi anlaşılacak? Yok
sa oğul ve damat, aile efradından sayılacak mı? 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 
İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 

MENTEŞEOĞLU (Muğla) — Sayın Başkan; el-
betteki aile derken, ailenin Türk mevzuatındaki 
tarifi, neyse onu kasdediyorum. Arkadaşım bi
lir; kendi bölgesinde, bilhassa Doğu'da bir aile 
var, baba, evlendirmiş kızını damatla birlikte 
aym evde aile halinde oturmaktadır. Buna bir 
hak veremiyorduk. Hak sahibi kabul edemiyor
duk. Onu şimdi hak sahibi yapıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Bakanın verdiği misal
de bir aile olarak kabul etmiyor. Her biri bir 
aile kabul ediliyor. Türk hukukunda öyle. 

Başka söz istiyen sayın üye? Yok. Fıkrayı 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 31. — Bu kanuna veya âfete ilişkin 
hükümler taşıyan diğer kanunlara göre, yapı
lan, yaptırılan veya yaptırılacak olan binalar-
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I dan türlü sebeplerle artanlar imar ve İskân Ba
kanlığınca aşağıdaki işlemlerden birine tabi 
tutulur : 

a) Bu binaların yaptırılmasını gerektiren 
âfetten sonra meydana gelmiş yeni bir âfetten 
zarar görenlere veya zarar görmesi muhtemel 
olanlara, 

b) Evvelce âfetten zarar görüp bu âfetle 
ilgili kanunlardan türlü sebeplerle faydalana
mamış bulunan o yerdeki konutsuz ailelere, 

c) Bedelleri gecekondu fonundan alınmak 
üzere, Gecekondu Kanunu hükümlerine göre 
hak sahibi sayılan ailelere, , 

d) Genel bütçeye dâhil dairelerden âcil ih
tiyacı bulunanlara tahsis edilmek üzere Maliye 
Bakanlığına, 

e) Turistik amaçlara, kamu hizmetlerine, 
memurlara, halka kiraya verilmek üzere mahal
li belediyelere ve köy tüzel kişilerine, 

Maliyet bedeli üzerinden bu kanunun borç
landırma hükümleri uyarınca devredilir. 

Yukardaki fıkralar gereğince devir ve tem
lik edilmemiş bulunanlar ise genel hükümlere 
göre idare ve tasfiye^ edilmek ve elde «edilen 
hasılat fon hesabına gelir kaydedilmek üzere 
Maliye Bakanlığına devredilir. 

BAŞKAN — Fıkra üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Fıkrayı oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Fon teşkili ve fondan yapılacak yardımlar, 
harcama usulleri : 

Madde 33. — Bu kanun gereğince yapılacak 
harcamaları, kraşılamak üzere aşağıda yazılı 
kaynaklardan meydana gelen bir fon teşkil edi-
İİA 

a) Her yıl imar ve İskân, Bakanlığı Büt
çesinin ilgili, bölümüne konacak ödenek, 

b) Hayır kurumları, mahallî idareler, mal 
sandıkları ve sair teşekküller tarafından kabul 
olunacak bu maksada muhassas nakdi iane, te
berru ve hibeler (Aynî teberrular doğrudan 
doğruya Türkiye Kızılay Derneği tarafından 
kabul edilir ve imar ve iskân Bakanlığının tale
bi ile âfete mâruz bölgelerdeki ihtiyaçlara tah
sis olunur. 

Türkiye Kızılay Derneğine, Milletlerarası 
Kızılhaç Dernekleri Birliğinin çağırışı üzerine 
yurt dışından yapılan nakdî ve aynî yardım-
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lar yukardaki hükümler dışındadır.) 
c) Her yıl İktisadi Devlet Teşekküleri ile 

en az yan sermayesi Devlet elinde bulunan 
banka ve müesseselerin yıl sonu bilanço kârla
rının % 3 ii (yüzde üçü) nisbetinde ödiyecek-
leri hisseler, 

ç) Fon hesabına borçlulardan borcun 
ödenmesi için tahsil edilecek taksit ve faizler, 

d) Fon hesabında tutulan paraların faiz
leri, 

e) Âfetler dolayısiyle bu kanuna, yahut 
özel kanunlarına göre Devletçe yapılan veya 
yaptırılan binalardan Türkiye Emlâk Kredi 
Bankasınca satılması gerekenlerden elde edilen 
gelirler. 

Bu fon imar ve İskân Bakanlığı emrinde, 
Türkiye Emlâk Kredi Bankasında açılacak bir 
hesapta toplanır. 

BAŞKAN — Fıkra üzerinde söz istiyen sayın 
üye? Buyurun Sayın Melen. 

FERİD MELEN (Van) — Muhterem arka
daşlarım, bu maddenin başlığı şöyledir: «Fon 
teşkili ve fondan yapılacak yardımlar ve har
cama usulleri». Başlığı böyle olduğu halde har
cama usulleri hakkında açık hükümler göre
miyoruz. Madde içinde. 

BAŞKAN — Sayın Melen başka maddeleri 
de kapsıyor o başlık. 

FERİD MELEN (Van) — Harcama usûl
lerini madde içerisinde göremedim. Bundan 
sonraki maddelerdeki hususları kapsıyorsa, o 
vakit bir fasıl başlığı filân açmak gerekirdi. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞE OĞLU (Muğla) — Meri kanun 
maddeler var. 

FERİD MELEN (Van) — Buna işaret et
mek istiyorum. Ayrıca, nasıl murakabe edile
cek? üzerinde durmak istediğim nokta bu ve
sile ile budur. Bütçeden vereceğiz, fon teşkil 
edilecek Emlâk ve Kredi Bankasında, bu fon 
Bakanlığın emri ile harcanacak? Bunu kim mu
rakabe edecek? Bu bir Devlet malı oldğuna 
göre, bunun sarfınında ya Sayıştay tarafından 
murakabe edilmesi ve nihaî derecede Meclise 
gelmesi iâzımdırr. Bunun mesgûd geçilmiş oldu
ğunu görüyoruz. Bu yanlıştır ve Anayasaya da 
aykırı bir esas olur, bu şekilde murakabesiz bı
rakmak. Bunun izahını riea ediyorum, Hükü
metten. Bilhassa hangi hükme dayanılarak 

murakabe edilecek ve bu boşluk nasıl doldu
racaktır? 

İkincisi; İktisadi Devlet Teşekküllerinin ve
ya sermayesi Devlet elinde bulunan müesse
selerin bilançolarından % 3 gibi bir kâr his
sesi ayrılarak buraya yatırılıyor. Bu bir tah
sisi varidattır. Biz maliyeciler bunu pek yerin
de görmeyiz ve mahzurları vardır. Bilhassa İk
tisadi Devlet Teşekkülerini reorganizasyona 
tabi tutarken onları kârları ile, zararları ile 
başbaşa bırakarak iktisadi şekilde işlemlerini 
temine çakşırken, bir taraftan onun kârlarına 
el uzatılması, herhangi sebeple olursa olsun, 
doğru değildir. Doğru değildir. Bu zaten kâr 
edecek ise Devlet Bütçesine gelecektir. Devlet 
Bütçesi kanaliyle imar ve İskân Bakanlığına 
bu fon akar. Binaenaleyh, bunu bütçe dışın
da bir muamele ile, bir kanun hükmüyle alma
yı hem iktisadi sebepten doğru bulmuyorum, 
hem de malî prensiplerimize aykırı düştüğü için 
doğru bulmuyorum. Kaldıki biz müesseselerin 
oto - finansman yoliyle yatırım yapmalarına 
çalışıyoruz. Bunların böyle âfet işlerine tahsis 
ederseniz öte tarafta bizim yatırımlarımız 
aksar ve kalkınma seyrimize tesir eder. Bunu 
da yanlış buluyorum. Bu, alışılmış bir şeydir. 
Kaynak, böyle hükümleri koymak suretiyle bi
zim bâzı dairelerimiz kaynak bulduğunu zan
neder. Halbuki Devletin malıdır ve bir yere 
tahsis edilmiştir. Bundan bir avuç alıp bu ta
rafa serpmekten ibarettir. Bu da bir marifet 
değildir. Bu sebeple bunu da dikkatinize arz 
etmek istiyorum. 

Hürmetlerimle. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Sayın 
Başkanım bir takririm var, müsaade ederseniz 
burada izah edeyim, çünkü kısmen Sayın Melen 
temas ettiler. 

BAŞKAN — Sayın G-ündoğan lütfen kür
süden izah edin. 

FİKRET GÜNDOĞAN — (İstanbul) — Sa
yın Başkan, değerli arkadaşlarım, bu maddenin 
(G) bendinde; «Her yıl iktisadi Devlet Teşek
külleri ile en az yarı sermayesi Devlet elinde 
bulunan banka ve müesseselerin yıl sonu bilan
ço kârlarını % 3 ü nisbetinde ödiyecekleri his
seler.» denmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Melen bu husu
sa, benden evvel söz almış bulunduğu için, de-
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ğindiler. Ben de aynı noktaya temas etmek mec
buriyetini hissediyorum. Şu bakımdan ki, Tür
kiye'de kaynak yaratmanın, sermaye birikimi 
olayının tekevvünü, bilindiği gibi, plân hedef
leri ve stratejisinde ve plânlarda İktisadi Dev
let Teşekküllerinin oto - finansmanı sürecine 
bağlanmıştır, bir nispet dâhilinde. Türkiye'nin 
ekonomik kalkınması, bilhassa sanayileşmesi, 
iktisadi Devlet Teşekküllerinin oto - finansma
nına sıkı surette bağlıdır ve kalkınma felsefe
mizde bu husus çok kesin olarak ortaya konul
muştur. Bu itibarla esasen kâr etmedikleri veya 
şu veya bu suretle rasyonel çalışmadıkları iddia 
edilen ve bu yüzden kaynak yaratmadıkları 
söylenen arada sırada tasfiyeleri cihetine gidil
mek istenen bu İktisadi Devlet Teşekküllerinin 
ya hakikaten kâr etmediklerine, rasyonel çalış
madıklarına kaanidirler. Hükümet, o takdirde 
buradan bir hisse kendilerine gelmiyeceğini bili
yor fakat, sanki süs olsun için bunu koymuşlar
dır. Veyahutta İktisadi Devlet Teşekkülleri kâr 
ediyorlarsa, o takdirde oto - finansman sürecini 
bu kanunla haleldar etmemek lâzımdır, sana
yileşmek için, kaynak yaratmak için, sermaye 
birikimi için. Bendeniz bu sebeple bir takrir ver
dim. Bu fıkranın tamamen maddeden çıkarıl
masını arz ve teklif ediyorum. Şayet Yüksek 
Heyetiniz, ki, pek de kalabalık olmadığımız gö
züküyor, Yüksek Heyetiniz bu konuyu Hükü
metin getirdiği biçimde çıkarmak eğiliminde bu
lunursa bilhassa İktisadi Devlet Teşekküllerinin 
kaynak yaratma ve oto - finansman süreçlerini 
bozmamak için bir başka teklifte bulunacağım. 
İktisadi Devlet Teşekküllerini bu fıkradan çıka
ralım. Ama sermayesi Devlet elinde bulunan 
banka ve müesseselerin diyerek bu fıkrayı yal
nız bankalara hasreder hale getirelim. Tekrar 
ediyorum muhterem arkadaşlarım; İktisadi 
Devlet Teşekküllerinin oto - finansman kaynak
larını, sermaye birikimi süreçlerini böylece ha
leldar edersek daha büyük bir yarardan oluruz. 
Âfetler fonuna para bulacağız diye Türkiye'nin 
kalkınmasını bir nispet dâhilinde dahi olsa en
gellemiş bulunuruz. Onun için takririme iltifat 
buyurulmasmı istirham ederim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Komisyon Sözcüsü Sayın Yeşil

yurt. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL 

YEŞİLYURT (Yozgat) — Reis Bey; ilk defa 

Sayın Melen kardeşimizin endişesini gidermek 
istiyorum. Dediler ki, bu maddenin başlığında 
«fon teşkili ve fondan yapılacak yardımlar, ve 
harcajna usulleri» tâbiri vardır. Harcama usul
lerinde madde de sarahat yoktur, dediler. 

Biz bu kanun tasarısı ile 7269 sayılı Kanu
nun bâzı maddelerini değiştiriyoruz. 7269 sayılı 
Kanunda harcama usullerinin nasıl yapılacağı
na dair sarahat vardır. Orada bulmak mümkün
dür. 

İkinci olarak dediler ki, bu harcamalar yapı
lırken Sayıştayın murakabesine tâbi midir, de
ğil midir? Mutüâka bu fon Bakanlığın emrine 
verilmiştir. Bakanlık bu fonu kendisi fon sarf 
yönetmeliğine göre yapmak mecburiyetindedir 
ve bu da yine Sayıştayın murakabesine tabidir. 

Gündoğan arkadaşımız dediler M, bir taraf
tan bu fon teşkil ediliyor, bu fondan istedikleri 
gibi kullanmak filân olabilir. Şimdi bizim anladı
ğımıza göre, âfetin bir hususiyeti vardır. Âcil 
bir tedbirdir. Benim vatandaşım büyük bir felâ
ketle karşı karşıya gelmiştir. Konacak fonun en 
büyük hususiyeti ise istendiği anda fon sarf yö
netmeliğine göre sarf edebilmektir. Binaenaleyh 
bu da bir hususiyet olmak lâzımgelir. Bu sebep
le buraya konmuştur. Bir de dediler ki; İktisadi 
Devlet Teşekküllerinden % 3 yardım alın
maktadır. Şunu ifade etmek isterim ki, 
bu İktisadi Devlet Teşekküllerinin kârı
nın % 3 ü verilmektedir. İktisadi Dev
let Teşekkülleri de, şimdiye kadar aldığımız 
malûmata göre, verilen yardımların senede 15 
milyon lira tutmaktadır. Bundan fazla olduğu 
takdirde bu yardımları yine Bakanlık yapmak
tadır. 7269 sayılı Kanunun 42 nci maddesinde 
yapılacak bu işlerin 1050 sayılı Muhasebei Umu
miye Kanununa tâbi bulunmadığı, 2490 sayılı 
Kanuna tâbi bulunmadığı hususu derpiş edilmiş 
bulunmaktadır. Bu sebeple Gündoğan arkadaşı
mızın endişeleri yerinde değildir. Kendisi nasıl 
bir teklif getirecektir bilmiyoruz. Ondan sonra 
iştirak edip etmiyeceğimizi komisyon adına arz 
edeceğiz. Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğanın takririni 
okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
33 ncü maddenin (c) bendinin metinden çı

karılmasını arz ve teklif ederim. 
İstanbul 

Fikret Gündoğan 
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BAŞKAN — Sayın Gündoğan takrirlerini 
izah ettiler, (c) bendinde İktisadi Devlet Teşek
küllerinden böyle bir fona her hangi bir şey 
alınmamasını istiyorlar ve bu yolda da bu fık
ranın metinden çıkarılmasını teklif ediyorlar. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 
Başkanım, şayet madde tamamen İktisadi Dev
let Teşekküllerine hasreder şekilde düzenlenir
se, yani İktisadi Devlet Teşekkülleri istisna edi
lir de bankalar kalırsa ona da rıza gösteririm. 
Çünkü iki husus var. 

BAŞKAN — Yani İktisadi Devlet Teşekkül
leri grupuna giren bankaları kastediyorsunuz. 
Yoksa her bankayı alamaz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 
Başkanım, eğer lütfederseniz metne bakınız ne 
yazıyor orada görülecektir. 

BAŞKAN — Çıkarılmasını istedikleri fıkra
yı okuyorum. «Her yıl İktisadi Devlet Teşekkül
leri ile en az yarı sermayesi Devlet elinde bulu
nan banka ve müesseselerin yıl sonu bilanço 
kârlarının % 3 nisbetinde ödeyecekleri hisse
ler.» 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Şimdi 
bendenizin verdiği takrir bu mealdedir. Ama 
böyle bir takrir... 

BAŞKAN — Şimdi burada ifade belki biraz 
şey olmuş, 440 sayılı, yani Kamu iktisadi Te
şebbüsleri Kanununun birinci maddesi, serma
yesinin yarısından fazlası Devlete aidolan bü
tün teşekkülleri iktisadi Devlet Teşekkülü te
lâkki eder. Sermayesinin yarıdan azı Devlete 
aidolursa o iştirak muamelesi görür. Şimdi, 
buradan kasıt İktisadi Devlet Teşekkülleri gru
puna giren bankalardır. Yani yarısından az 
olmamak kaydı konmuş. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — öyle 
kasdetmiştim. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
MEHMET HAZER (Kars) — Müesseseden 

maksat nedir? 
BAŞKAN — Müessese ayrı efendim, teşek

küllerin bünyesi içinde mütalâa edilir mües
seseler. Buradaki müesseseler banka ve müesse
selerin, evet. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Sayın 
Başkanım, izah edeyim müsaade ederseniz? 

BAŞKAN — Yani banka olmıyan Devlet iş
tiraki bulunan yüzde elliden fazla Devlet ser-
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[ mayesi bulunan kuruluşları kasdediyor burada
ki müesseseden. Tâbir tam 440 sayılı Kanunun 
kasdettiği şeyi kapsamıyorsa da o mâna için 
konmuş kelimeler, bunlar. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — 440 sa
yılı Kanundaki müessese değil efendim. 

BAŞKAN — Tamam efendim. Yani banka
nın dışında kalan, sermayesinin yarısı Devlete 
aidolan iktisadi Devlet Teşekkülü mahiyetinde 
olan kuruluşları kasdediyor buradaki müesse
seden. Yoksa 440 sayılı Kanunun izah ettiği, 
tarif ettiği müessese kasdedilmiyor. Anlıyorum. 

FİKRET GÜNDOĞON (istanbul) — Diyo
rum ki, bu fıkrayı çıkaralım. En az yalnız 
bankadan sözü kalsın, iktisadi Devlet Teşek
külleri sözlükleri çıkarılsın, oraya işletme ve 
saire giriyor, çünkü onlar otofinansman süreci 
içine girmişlerdir. 

BAŞKAN — Takriri okuttum, izahını yap
tım. Hükümet ve komisyon iştirak ediyorlar 
mı? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL 
YEŞİLYURT (Yozgat) — Komisyon olarak iş
tirak etmiyoruz. Sebebi şu : iktisadi Devlet Te
şekküllerinin kârlarından % 3 ünün afetzedeye 
verilmesi vicdanımızın ifadesi, vicdanımızın 
sesi oluyor. Bu sebeple iştirak etmiyoruz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Sayın 
Başkan, müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Ne ise yerinizden artık, müza
kere usulümüzü aşıyor. 

Lütfen buyurun Sayın Gündoğan. 
I FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — De

ğerli arkadaşlarım, her halde sayın komisyon 
\ başkanından az merhametli olmadığımızı ifade 
I mecburiyetinde kaldım. Elbette biz de afetzede 

vatandaşlara çok yardım edilmesi, âni yardım 
edilmesi ve gereğinde hattâ âfet görmenin, 

j hattâ bugünkü yaşantılarına bakarsanız bir 
I lûtuf haline getirilmesini biz de arzu ederiz. 
| Çünkü çok kötü evden iyi eve geçmesini biz 
i de isteriz. Ama bendeniz izah ettim, iktisadi 
j Devlet Teşekkülleri Türkiye kalkınmasında 
I forsmotris rolü oynıyacaklardır diye plân he-
ı defleri ve stratejisinde çok açık ve seçik hü-
! kümler vardır. Bizim kamu kaynağı olarak 

150 milyar liraya yakın sermayesi bulunan bu 
j teşebbüslerin otofinansman süreci içine girmele-
| ri kendi kendilerini besliyecek sermayeye malik 
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olmaları ve yeni yeni teşebbüslerin bunların 
kârlarından sağlamak imkânını bunlara bah
şetmek için çok gayretler sarf edildi bu ülke
de. 440 sayılı Kanun 442 sayılı Kanun, reor-
ganizasyon muameleleri, bütün bunların hepsi 
sırf bu memlekette iktisadi kalkınma sürecini 
temin için, bir sermaye sürecini yaratmaya ma
tuf hareketlerdir. Muhterem arkadaşlarım, bu 
memleketin afetzedelere yardım için bulup bu
lup da memleketin genel kalkınmasına mües
sir bir dalı ele alması ekonomik, sosyal bir si
yaset değildir. Başka yollar ve fonlar buluna
bilir. O zaman ben söyliyeyinv bunu iktisadi 
Devlet Teşebbüsleri ve sermayesinin . yarısı 
Devlete ait bankalardan alıyorsunuz da niye 
hususi bankalardan almıyorsunuz? Niye onları 
böyle bir vatandaşlık hizmetine çağırmıyorsu
nuz, hattâ kanuni mecburiyet koymuyorsunuz? 
Demek ki fon bulmak için yine dönüp dolaşıp 
memleketin kalkınmasında çok önemli rol oy-
nıyacağmı kanunlarla tesbit ettiğimiz bir te
şebbüsler manzumesine yüklemekte Türkiye 
lehine hareket yoktur. Afetzedeler; âmenna. 
Fakat yol politikası, içtimai ve ekonomik poli
tika bence doğru değil. Otofinansman süreçle
rini bozarsınız. Bizim bildiğimiz kadarı, İkti
sadî Devlet Teşekkülleri senede yüzde 1 - 2 - 3 ci
varında kâr eden müesseseler halinde iken şim
di daha büyük kâr eder müesseseler haline gel
miş1 erdir. Ancak bu kârlar sayesinde biz Tür
kiye'nin kalkınma sermayesini temin edeceğiz 
diye durmadan çaba sarf ediyoruz, kanunlar 
çıkarıyoruz. Bunun için bütçeden daha büyük 
paralar koymak veya başka fonlar bulmak yo
luna gidilecek yerde bu yola gidilmesinde, ha
kikaten samimî kanaatim odur ki, isabet yok
tur. Mutlak bunun çıkarılmasında zaruret var
dır kanaatindeyim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, Sayın Hazer ko
nuşsun, ondan sonra size söz vereyim. 

Buyurun efendim. 

MEHMET HAZER (Kars) — Ben yalnız 
bir sual soracağım. Bu kanun Bakanlar Kuru
lunun kararma iktiran ettiğine göre, bu ka
naatteyim, iktisadi Devlet Teşekkülleri idare 
meclisleri ve saire bu talebe, bu isteğe itiraz 
etmişler midir? Hiç itiraz eden müessese var 
mıdır? 

BAŞKAN — Sayın Melen. 
FERİD MELEN (Van) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlar; bu bir dolambaçlı yoldan 
bütçeden para almak demektir. Bunu, 1 nci fık
raya göre, bütçe her yıl Devlet bütçesinden ve
rilecek fonun bir kısmını dolambaçlı yoldan al
mak demektir. Çünkü nihayet iktisadi Devlet 
Teşekkülleri Devlet emvalindendir, Bunların 
kârları Devlet Hazinesine gelir, bunların açık
ları Devletçe kapatılır. Bugünkü durumda fiilî 
vaziyet şudur: iktisadi Devlet Teşekküllerinin 
yatırımları 3 milyarın üzerinde. Bunun yarısın
dan fazlasını her sene bütçeden veriyoruz. Bi
naenaleyh buradan 15 milyon alırsanız bu 15 
milyonu bir başka fasıldan iktisadi Devlet Te-
nelaküllerine bütçeden vereceğiz. Bu bir kaynak 
yaratmak değildir. Bu dolambaçlı yoldan bir 
sağlam kaynağı bir yere tahsis etmek dernek
tir. Ben bunu malî bakımdan mahzurlu görü
yorum, böyle şeyler açılmamak, bunlar bizim 
sistemimizi zedeler. Yarın buraya baçika bir ka
nun gelir; efendim, falan hizmet için de % 3 
alalım, filân hizmet için de % 5 alalım, şu hiz
met için de % 8 alahm. Memleketimiz bunları 
geçirmiştir. Bunlar bir zamanlar öyle çoğalmış
tır ki, işlor çığırından çıkmış ve biz bunları bir 
kanunla toptan tasfiye etmeye mecbur kalmışız
dır. Başka memleketlerde de bu böyle olmuş
tur. Bu kolay bir varidat aranırken akla şu ge
lir: Haydi şunun % 3 ünü alalım, buraya vere
lim. Halbuki, faraza bu iktisadi Devlet Tevek
küllerinden Ziraat Bankasını ele alalım. Arka
daşımız bankalardan vermekte mahzur yok de
di. Ziraat Bankasının kârının her damlasını, ka
zancının her damlasını zayi etmeden çiftçiye ver
mek lâzımdır. Bir yere veremezsiniz. Arkadaşı
mız vicdanımızın sesi dedi, daha çok odur. O, da 
vicdanidir. Ziraat Bankasının elde edeceği kay
nakların bir damlasını bir yere sarf etmeden 
çiftçiye vermelisiniz bu memlekette. Vicdanda 
bunu emreder. Binaenaleyh onu oradan alıp zi
rai kredi hacmini daraltmanın bir gereği, bir 
faydası yoktur. Bu sebeple hakikaten hem pren
sipleri zedeler, hem de dediğim gibi iktisadi 
Devlet Teşekkülleri üzerinde serbest hareket 
edilmesi imkânlarını kaldırır. PTT nin kârını 
alırsınız. PTT ye hizmetler yüklüyoruz. Yatı
rımlar yapıyor, yeni şebekeler kuracak. Kârını 
alırsanız bu hizmetleri yapamaz. Bizim için o 
da âfet mıntakalarına hizmet yapacaktır, bun-
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dan mahrum ederseniz. Binaenaleyh hizmet ba
kımından da bir başka mahzuru şudur: Her 
sene imar ve İskân Bakanlığı âfetler için tah
sisat istemeye geldiği zaman Meclis olarak biz 
daima - maliye de söyler - işte falan yende se
nin fonun var, canım, iktisadi Devlet Teşek
külleri bu sene kâr edecek sen bu sene onunla 
iktifa et, bir şey vermiyelim; der ve buradan 
zararlı çıkmak ihtimali daha çoktur. Onun için 
karışık hesap yerine açık olmak lâzımdır. Ne
reden beslenmek lazımsa bütçeden, bütçeden 
vermeli ve Devletin vazifesidir. Onunla bitirme
lidir. Hürmetlerimle. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Bir su
al soracağım, tavzih babında, Bendeniz bcnka-
ları kasdederken özel bankaları kasdettim. Zi
raat Bankası, kârının tamamını çiftçiye versin. 

BAŞKAN — Soru değil, tavzih. Bir müesse
seyi diğeri ile karıştırmıyalım, rica ederim. 

Sayın Bakan. 
İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN MEN-

TEŞEOĞLU (Muğla) — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; bir noktayı tavzih etmek icabe-
diyor. Konu polemik istikamet ve temayülünü 
gösterdiği için. Muhterem arkadaşlarım, bu 
prensibi ilk defa biz getirmiyoruz. Bu pren
sip halen tatbik edilmektedir ve bu pren
sibi teyiden bu tasarıyı C. H. P. iktidarı getir
miştir, bu Meclise. Kendileri getirdiği zaman 
bu teşekkülleri batma istikametine getiren ve
ya onları kötü şartlara götüren bir prensip ol-
mryor da, aynı prensibe biz vuzuh getirdiğimiz 
zaman Türkiye'nin kalkınmasını âdeta baltalı-
yan bu teşekküllerin, bu kurumların finansman 
kaynaklarını keşen bir politikanın sahibi mi 
oluyoruz? Maziyi unutursak hali iyi göremeyiz 
ve istikbali de iyi tâyin edemeyiz. Biz Türkiye-
mizin nasıl kalkınacağını, kaynaklarının ne ol
duğunu ikinci Beş Yıllık Plânda getirmişiz Ve 
Büyük Meclislerin tasvibini almışız ve bu teşek
küllerin nasıl finansman kaynakları bulacağını. 
onların hayatiyetini ve hamlelerini nasıl temin 
edeceğimizi prensipler halinde tesbit etmişiz ve 
hedefleri tâyin etmişiz. 

Şimdi bir muhterem arkadaşım soruyor. 
Acaba bu teşekküllerin bir itirazı olmuş mudur? 
Siz hazırladığınız zaman itirazı oldu mu? Olma
dı. Biz hazırladığımız zaman da olmaz, olamaz. 

Çünkü onların neler yapacağını biz hem Hü
kümet programımızda, hem İkinci Beş Yıllık 

Plânımızda tesbit etmişiz. Tedbirlerini almışız. 
Yalnız şunu kabul ederim, Sayın Melen'in bu
yurdukları 

BAŞKAN — Sayın Bakan bir dakika rica 
edebilir miyim? 

Bu takrir verilen (c) fıkrası halen 7269 sa
yılı Kanunun 33 ncü maddesinde yaşıyan bir 
fıkra mıdır? 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Yaşıyan bir 
fıkradır. Yalnız ona vuzuh getirilmiştir. Yal
nız şunu kabul ederim, kendisi ile beraberim. 
Bu teşekküllerden bir şeyler alınmasın, nasıl ol
sa bunların sıkıntısı olunca veya icra program
larında finansman ihtiyacı olunca Devlet te
min ediyor. Fondan alacağımızı da bütçeye ko
vunuz. Bu fikri benimserim, ama her kaide
nin olduğu gibi. bâzı özel şartları haiz mevzu
larda o kaidenin halkın ve milletin yararına 
istisnalar getirmek de gayet tabiîdir. Ve bizden 
evvel getirenler de memleketin bu menfaat
lerini bunun realitesini dikkate alarak getir
miştir. Kaldı ki arkadaşlarımın ifade ettiği 
ffibi. bu alınacak ve alınmakta olan % 3 1er kâr
larından alınacaktır, kendilerini her hangi bir 
müzayakaya sevk edecek veya yıllık program
larını uy^ulıyamıyacak hale getirecek birer 
faktör "olmaktan çok uzaktır, arz ederim. 

BAŞKAN — Savm Demiryüce. 
AHMF.T DEMİRYÜCE (Zonguldak) — Muh

terem Başkan, muhterem senatörler; burada 
rnevmubahsolan fıkranın görüşülmesi sırasında 
muhterem arkadaşlarımız lâzımsrelen izahatı 
verdiler. Ancak, CHindo^an arkadaşımızın temas 
fittini bir konu, üzerinde durulmaya değer bir 
•nitelik arz etmektedir, (c) fıkrasında her yıl 
İktisadi Devlet Teşekkülleriyle en az yarı ser
mayesi Devlet elinde bulunan banka ve müesse
selerin yıl sonu bilanço kârlarının vüsde ünü 
nisbetinde ödivecekleri hisseler, tâbiri kulla
nılmaktadır. Savın Melen bunun bir mâna ifa
de etmediğini, dolambaçlı yoldan Devlet bütçe
sinden bir miktar paranın alınmakta olduğunu 
söylediler. Ben bu kanıda değilim, çünkü, bu 
kadar büyük bir hizmeti yapabilmek için mu
hakkak ki bir paraya ihtiyaç vardır, bir kay
nak yaratılmalıdır. Binaenaleyh, kaynak ya
ratmak irin başka imkânlar mevcudolmadığma 
«•öre bövle salim bir yola gitmekte fayda var
dır. Ancak hususi bankaların da bu yolda gayret 
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sarf etmeleri gerekir. Bu bütün ticarethanele
rin bilançolarından her hangi bir miktarda 
% 3 nisbetinde bir vergi alma mânasına gelir 
gibi görünürse de, hususi bankaların nitelik
leri, Ticaret Kanununa göre kurulmuş olan 
müesseselerin niteliklerinin dışındadır. Çünkü 
onlar Bankalar Kanunu gereğince Devletin 
teminatı altındadır. Binaenaleyh onların da bu 
yükün altına girmeleri memleket faydasına ve 
onlara yapılmış olan garantinin bir karşılığı 
olacaktır. Binaenaleyh benim teklifim Banka
lar Kanununa göre kurulmuş olan bankaların 
da bilanço kârlarının % 3 ü nisbetinde ödiye-
cekleri hisseler kaydının bu fıkraya konmasını 
hürmetlerimle arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Hazer buyurun. 

MEHMET HAZER (Kars) — Muhterem 
arkadaşlar; bahis konusu olan 30 ncu madde
nin (c) fıkrasındaki fon nisbeti hakkında ar
kadaşlar türlü yönlerinden mütalâalarını söyle
diler. Sayın Bakan hiç sebep yokken bu konu
yu bir polemik hududu içine çekmek içinde 
bulundular. Bunu üzüntü ile müşahade ettim. 

Benim sualimin hedefi şu idi: Bu iktisadi 
Devlet Teşekkülleri bir kısmı zarar ediyoruz, 
diyor, bir kısmı vazifelerimize yetişemiyoruz 
diyor. Böyle bir durum içinde bulunan İktisadi 
Devlet Teşekküllerinin bu % 3 nisbetindeki 
hisseye itiraz etmeleri mümkündür. Ve nitekim 
haricen öğrendiğimize göre bâzı müesseseler bu 
itirazları yapmışlardır. Şimdi Sayın Bakan siz 
yaptığınız zaman bu itirazlar olmuyordu da 
şimdi mi oluyor? Biz yaptığımız zaman Sa
yın Bakan bu müesseselerin reorganizasyonu 
hakkındaki kanun tatbikatta değildi. Bu mües
seselere plândan sonra yeni hüviyet verildi, 
yeni vazifeler verildi ve bu nıüeseselerin kârlı
lık ve verimlilik esasına göre kendi yağı ile 
kavrulması prensibine doğru yürütülmesi kon
du. (Gürültüler ve anlaşılmıyan bir müdahale) 
binaenaleyh.. Hayır, plân daha 1963 te çıktı. 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmıya-
lım efendim. 

MEHMET HAZER (Devamla) — 1963 te 
hazırlanan plândan evvel bu kanun 7 bin küsur 
sayılı Kanun 1960 dan evvelki bir kanundur. 
O kanundaki nisbet... (Gürültüler). 

BAŞKAN — Lütfen efendim Sayın Hazer 
Heyeti umumiyeye hitabedin. 

MEHMET HAZER (Devamla) — Heyeti 
umumiyeye hitâbediyorum. Fakat muhatap 
Sayın Bakandı. Biz bu kadar samimiyetle bir 
kanunun çıkmasına el birliği ile çalışırken, bu
nu siz biz meselesi haline getirmeyi ben uy
gun görmüyorum. Sayın Bakan arkadaşımdan 
rica edeceğim; böyle konuları bu kadar samimî 
ve elbirliği ile çıkarılmak istenen bir kanu
nu siz biz meselesi haline getirmesinler. Dün 
iktisadi Devlet Teşebbüslerinin tabi olduğu 
prensipler ayrı idi, bugün ayrı. Bahis buyur
dukları zaman bu müesseselerin borçları kon
solide edildi, ondan sonra bunlara yeniden is
tikametler verildi, yeni heyetler teşekkül etti 
ve bunların murakabesi o tarihten sonra Mec
lise alındı. Binaenaleyh o günle bugün arasın
daki farkı bu yeni hedefe yönelmede aramak 
lâzımdır. Bizim öğrenmek istediğimiz, bu mü
esseselerin bu iştirak hisseleri ile muhatap tu
tulmaları işlerini aksatır mı, aksatmaz mı? Bu 
yüzde üç olur, yüzde beş olur, yüzde bir olur. 
Ama iktisadi Devlet Teşekküllerinde bu du
ruma itiraz eden oldu mu olmadı mı? Bu
nun cevabı evet veya hayır oümak lâzımdı. 
Yani sualimiz samimidir ve politik bir mak-
satdı gütmüyordu. Ve böyle bir cevabı da bek
lemiyorduk. O sebeple uzunluğumuzu ve bu 
tavzihi yapmak işin huzurunuzu işgal ettiği
mi ifade etmek isterim. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan. 
FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; iki gündenberi 
bütün gayretimize rağmen bu kanun üzerinde 
Sayın Bakan fevkalâde ustalıkla yürüttüğü bir 
parti propagandası süresinden kendini kur-
taramamasmdan hakikaten ben de esef duydum. 
Biz bütün sükûnetimiz ve sekenetimizle şu ka
nunun millet ve memleket hayrına ve yararlı 
çıkmasını sağlamaya çalışırken, Sayın Bakan 
önce müfred, mütekellim kelimelerle «Bakan
lığım» «Bakanlığım» diye tuturarak nihayet 
büyük bir sosyal dâvayı sanki, kendisinden ev
vel hiç kimse ele almamış gibi ne icat birta
kım usullerle halleder bir tavır içinde ve sade
ce politik propaganda aracı olarak kullan
maktadır. Ben bundan dolayı çok üzüldüm. 
Şimdi biraz evvel bendenizin değindiğim ve 
madde metninden çıkarılmasını istediğim fık
rada yazık İktisadi Devlet Teşekküllerinin kâr-
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larmdan % S nün âfetler fonuna ayrılmasına 
dair esasen 7269 sayılı Âfetler Kanunu ve 
Fon Sarf Yönetmeliği yahut Âfetler Kanunun
da nıevcudolduğunu, binaenaleyh C, H. P. ne 
izafe edilmeli lâzımgelen bir durum bulundu
ğunu anlaşılmaz bir ifade ile beyan ettiler, 
önce şunu belirtmek isterim ki, 7269 sayılı Ka
nun bilindiği gibi 15 . 5 . 1959 tarihinde ka
bul edilen bir kanundur. Bu kanunun kabul 
edildiği tarihte, bu ülkede G. E. P ; isimli bir 
parti iktidarda değildi. Binaenaleyh bu ka
nunda 33 ncü maddede yer alan bahis konusu 
% 3 hisse ödenmesi müessesesi benim partime 
izafe edilemez. 

Ondan sonra bu kanunun yine bizim C. H. P. 
tarafından bir tasarı olarak hazırlandığı ve 
meclislere sunulduğu ifadesi Bakanın beyanın
dan anlaşılıyor. Benim gördüğüm kadarı, 
19 . 6 . 1966 tarihli diye yazıyor, ama kabul 
edelim İd, biran için böyle bir tasarı hazırlamış 
olsun benim partim. Bu her halde beni ve hele 
artık Mısır'daki sağır sultanların dahi duydu
ğu yeni dönemimize ortanın solu ile ifadesine 
çalıştığımız ekonomi politikamıza evet hiç de 
uygun gelmediği takdirde, cesaretle ve açıklık
la buradan eleştirmeye tabi tutacağız. Şunu bü
tün Türkiye umumi efkârı iyi bilsin ki, C. H. P. 
için yem r>olitika ne bir oy alma raanevrasıdır, 
ne de bâzılarının zammettiği gibi bir uyumsuz ve 
tutarsız bir politikadır. Bu baştanbaşa, yepyeni 
bir dünya görüşü, yepyeni bir Türkiye görüşü, 
uyumlu ve tutarlı sistematiği olan bir ekonomi 
politiktir ve böyle bir görüş içinde bulunan par
timin temsilcisi olarak söylüyorum ki, bu ka
nunda yer alan İktisadi Devlet Teşekküllerinin 
kârlarından bir miktarının âfetler fonuna ayrıl
masına dair fıkra bizim partimizin anladığı eko
nomik politikaya aykırıdır. Biz İktisadi Devlet 
Teşekküllerinin kaynak yaratmalarını ve kal
kınmada müessir rol oynamalarını başta gelen 
umde olarak kabul ediyoruz. Bu itibarla bunu 
bir politika polemiği haline dönüştürmeden, is
terdim ki, Sayın Bakan anlasın ve ona göre de 
hakikaten İktisadi Devlet Teşekküllerini kay
nak yaratmaktan veya Sayın Melen'in söylediği 
gibi dolambaçlı yollardan Devlete el açan mü
esseseler olmaktan kurtarsın. Niye Sayın Ba
kan burada C. H. Partisinin geçmişini eleştirir
ken 440 sayılı Kanunun İktisadi Devlet Teşek

küllerini kârlılık ve verimlilik esasına bağlı 
özerk kuruluşlar haline getiren 440 sayılı Ka
nunun bu memlekete getirdiği ve getireceği bü
yük hizmetleri o beğenmediği partiye mal etmi
yor? Tarafsızlık odur ki, yerdiğin kadar iyi ol
duğuna, yararlı olduğuna kaani olduğun şeyi 
övmen de gerekir, Sayın Bakanım. Ben bütün 
gayretimle size bir politikayı polemiği dışında 
yardımda bulunmak istedim, ama bundan sonra 
öyle anlaşılıyor ki, siz harikulade bir teknikle 
bunu bir politik çıkar vasıtası yapmak istiyor
sunuz. Bundan sonraki her maddede kendi par
timizin politikasına uygun bulmadığım her şeyi 
burada bugünkü dille, şimdiye kadar kullandı
ğım dille değil, ama gerekli dille eleştireceğim. 

Hürmetlerimle. (Adalet Partisi sıralarından, 
gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim, buyurun Sa
yın Bingöl. 

İSA HÎ3AN BİNGÖL (Muş) — Sayın Baş
kan, değerli senatörler; kanunun tümünün mü
zakeresi sırasında Heyeti Umumiyeden bir is
tirhamda ve bir dilekte bulunmuş, bu kanunun 
biran evvel huzur, imkân, yardım bekiiyen fe
lâketzede vatandaşlara hediye edilmesini istir
ham etmiştim. Aynı dileklerimi hulûsu kalb ile 
teyit ve tekrar ediyorum. Bir polemik duygusu
nun dışında su karının tatile girmeden evvel 
vatandaşlara hediye ekmenizi istirham ediyo
rum. 

Ben takrir sahibinin (G) maddesinin çıkarıl
ması hakkındaki kanaatlerine şöylece muhalif 
bulunduğumu beyan etmek isterim. Buraya ka
dar zaten yirmi madde, büyük bir anlayış için
de büyük bir yardım havası içerisinde yirmi 
madde müzakere edildi. Sadece şüpheler ve ka-
raat ayrılıkları mevzuubahis ise bunlar zabıt
lara tescil edilmek suretiyle bu maddeler geçiş
tirilmiş bulundu. Bu 33 ncü madde bir polemik 
mevzuu haline gelmek temayülündedir. Şimdi 
33 ncü maddenin kaynakları kısmını müsaade
nizle bir kere daha okuyalım : 

a) Hsr yıl İmar ve İskân Bakanlığı bütçe
sinin ilgili bölümüne konacak ödenek. Bütçeden 
konacaktır. 

b) Hayır kurumlan, mahallî idareler, ve 
sairenin nakdî yardımları ve, 

e) Her yıl İktisadi Devlet Teşekkülleri ile 
en az yarı sermayesi Devlet elinde bulunan foan-
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ka ve müesssselsrin yıl sonu bilanço kârlardım 
% 3 ü nisbetinde ödiyecekleri hisseler. Bu son
raki fıkralarda tahsil sdibcek taksit ve faizler 
fona geri dönecek paralar ve bu bedellerin fa
izleri olarak, satılacak malın kargılığı olarak üç 
fıkra daha gelmektedir. 

Dikkatinize arz ediyorum, burada nakdî yar
dımlar, ianeler hiçbir zaman belirli değildir. 
Vaki olacak hâdisenin büyüklüğüne, vehameti-
ne göre değişmektedir. Bilinen şey, sadece bir 
evvelki yılın iktisadi şartlarına göre tahakkuk 
etmiş yüzdelerdir. Buradaki fonu tesbit edecek, 
ilerdeki senelere göre programiıyacak bu ba
kanlık, bu müessese; yalnız Devlet bütçesine ve
rilecek rakamlara göre mi işini ayarlıvacak, 
yoksa kendisine belirli, muayyen bir kanala gir
miş, bir evvelki senelerden inkişaf etmekte bu
lunan yüzdelere göre kıymetlendirmek suretiy
le bir fon tesis edebilir. Bir projeksiyon içinde, 
iki, üç sene sonra yapacakları işleri kıymetlen
dirmek, programlaştırmak imkânına sahibola-
bilecek midir? Şimdi her ikisi de Devlet bütçe
sinden ödenmekte gibi bir fikir de vâkıdır ama, 
birisi belirli, birisi sadece o yıl bütçesinde görü
len lüzum ve kaanate bağlı kalmaktadır. Şimdi 
biz birçok âmme müesseseleri isliyoruz, birçok 
yerlerde muhtemel âfetlerin bertaraf edilebil
mesi mevzuunu nazarı itibara alıyoruz, ama bun
lar için bir kaynak düş ün e m-yor uz. Yalnız Dev
let bütçesinden verelim, diyoruz. Ama ehemmi 
rnühimme tercih etmek mecburiyeti ieabettiği 
yerlerde, Devlet bütçesinden, bazan da bu yar
dım imkânını bulamıyoruz, o takdirde de bu 
programın mutlaka aksamasına ve tahakkuk 
edememesi gibi bir duruma girmiş olacağız, Bu 
balamdan (c) fıkrasının buradaki gelir kay. 
nakları içinde en sağlam, en garautili bir kay
r ak olarak mütalâa edilmesi suretiyle madde
nin aynen kabulünü istirham ediyorum. 

Yalnız, çözlerimi bitirmeden evvel de, haki
katen müşahede ettiğim bir konuyu arz etmek 
isterim. Teklif, 7269 sayılı Kanunun tadili 
9 Temmuz 198i te Büyük Millet Meclisine su
nulmuştur ve yine 33 ncü maddenin tadili, yine 
(c) fıkrası aynen İktisadi Devlet Teşekkülleri 
ile en az yarı sermayesi Devlet elinde bulunan 
banka ve müesseselerinin safi kârlarının yüzde 
üç nisbetinde hisseleri şeklindedir. Burada 
sadece revise edilmiştir. Aynı fikir, aynı 

gaye ve maksadı istihdaf etmektedir. Binaen
aleyh, o gün böyle idi, bugün böyle idi gibi bir 
değişiklik de mevsuubahis değildir. O günün 
görüşü de bugün aynen cari ve mütalâa kabul 
edildiği takdirde, bir fıkra için bir kanunun te
hirine imkân verilmemesini hassaten istirham 
eder hürmetlerimi sunarım. 

BAŞKAN —• Sayın Altan. 
NAHÎT ALT AH (Çanakkale) — Muhterem 

arkadaşlarım, malûmunuz olduğu veçhile görüş
tüğümüz kanun umumi hayata müessir âfetler 
mevzuu dolayısiyle alınacak tedbirler, yapıla
cak yardımlar ve bunların kaynakları... Bu mev
zu üzerinde şimdiye kadar yapılan tatbikat 
eksik görülmüş, bilhassa felâket mıntakalarm-
da zamanında yetişme veya kısa zamanda yara
ların sarılamaması ve keza gereken tedbirlerin 
alınmaması dolayısiyle bu kanun bugün buraya 
getirilmiş bulunmaktadır. Şimdiye kadar tatbi
kat, Bakanlıkta ufak bir fon, büyük felâketleri 
karşılamamış, derhal hariçten yardımlar, hal
kın teberrulara, filân derneğin teberruu ve iane 
eeklinde toplanan yardımlarla felâketlerin tah
ribatını giderme yoluna gitmişiz ve şimdiye ka
dar tatbikatta bu yolda yürümüş ve dolayısiyle 
hepimiz bunden mutazarrır olmuşuz. Meselâ be
r im kendi mıntakamda 1953 senesinde Yenice 
zelzelesi ile adlandırılan bir zelzele olmuş, hâlâ 
daha yapılan binaların parası ödenmemiş, halk 
mutazarrır, yaralar sarılmamış. Aradan 15 sene 
geçmiş, bu durumdayız. Şimdi burada da mü
him olan mevzu, fon meselesi. Tedbirler almı
yor, mahallî idareler bunun gereken tedbirle
rini alıyor, bakanlıklar gereken tedbirleri alı
yor, tatbikat safhası, paraya dayanıyor. Bunun 
için 33 ncü madde getirilmiştir. Şimdi arkadaş
larım, burada bilhaesa (C) fıkrası üzerinde dur
du1 ar ve burada iki tez savunulmaktadır. Bun
lardan birisi Sayın Melen arkadaşımızın buyur
duğu kısım. Ya- i diyor ki., bu fıkra ile, umumi 
bütçeden ayrı bir para tekrar verilmiş oluyor, 
diyor. Ben. aksi kanaatteyim. Çünkü, metin 
umumi bütçeden ayrılmış para değildir. Bir kere 
su teşekküllerin umumi bütçe37-e vermiş olduğu 
"aranın dınmcla, kârdan ayrıca, sırf buna t ah 
sis edilmek üzere bir % 3 verilmesi demektir 
ki. bu umumi bütçenin dışında, bankalara, İkti
sadi Devlet Teşekküllerine ve sair müesseselere 
tahmil edilen mecburi, Devletin iştiraki olması 
dolayısiyle kendi kendine tahmil ettiği kâra 
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muzaf bir miktardır. Bunun umumi bütçe ile 
bence alâkası olmaması gerektir. 

İkinci tez de Gündoğan arkadaşımın ve sa
yın arkadaşım Ahmet Demiryüce'nin tezi. Bu 
diyor, acaba yalnız bunlarla mı kalsın, hususi 
bankalara da teşmil edilse daha iyi olmaz mı? 
Şimdi burada hususi bankalar anaprensibola-
rak bir şirkettir. Diğer ticari şirketlerden ayrı 
bir mecburi teberrua tabi tutulamaz. Âfetlerde, 
mühim olan halkın yardımı ise, yardım için 
kimseye mecburi bir külfet yüklenilemez. Bu, 
teberru müessesesine aylarıdır. Öyle ise bunu 
yine onların idare meclislerinin insaflarına bıra
kacağız. Bunun dışında bir kanun koyarak, mut
laka sen bir felâket olduğu zaman şu kadar 
meblâğı ödemeye mecbursun diye bir külfet 
yüklemek, bence müsavat prensibine aykırı 
olur. O zaman diğer ticari müesseselere, şahsi 
müesseselerin hepsine de aynı şekilde bir kül
fet yüklemek daha âdil olur. Bu da bir nevi 
vergi gibi bir şey olur. Yani âfetler vergisi çıka
rıyoruz gibi bir şey olur. Bence bu teklif de uy
gun değildir. Demekki Hükümetin getirmiş ol
duğu teklif, her iki yönü ile doğrudur. Efen
dini, usule aykırı bir cihet de yoktur. İltifat 
edilmesi daha uygun olur kanaatindeyim. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Takriri tekrar okutup oylataca
ğım efendim. 

(İstanbul Üyesi Fikret Gündoğan'm önergesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
memiştir, efendim. 

Fıkrayı oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 36. — a) Âfet sebebiyle yeniden in
şa ve onarılacak yapılarla bunlara ait yol, su, 
elektrik ve kanalizasyon tesisleri, kadastro, ha
rita ve imar plânı yapımı, 

b) Arazi, bina, yapı malzemesi, her türlü 
makina, motorlu taşıt, araç, gereç, alât, ede
vat alınması ve sağlanması, 

c) Âfetlerin zararını önleme, gerekli ted
birleri araştırma, etüt, kiralama, taşıma, yık
tırma ve personele yapılacak ödemeler, 

d) Konut yapan tüzel kişilerle ortaklık 
kurmak veya bu amaçla çalışan kuruluşlara iş
tirak etmek, 

e) Âfet hizmetlerine ilişkin diğer işler için 
ayrılacak para miktarı ile, 

f) Âfete uğrıyanlara veya uğraması muh
temel olanlara inşaat ve onarım için ne şekilde 
yardım yapılacağı, miktarı, istekliler arasında 
gözetilecek sıra esasları, müracaat ve istek şe
killeri, inşa olunacak binaların yerleri, sayıları, 
tipleri ; yapı şartları, inşa tarzları, çeşitli kısım
ların boyutları ve diğer hususlar, 

İmar ve İskân Bakanlığınca tesbit ve ifa 
olunur. 

BAŞKAN — Fıkra üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Fıkrayı oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 39. — Bu kanunun 33 ncü maddesin
de yazılı hisseler, yılda iki eşit taksitte Mayıs 
ve Kasım ayları içinde Türkiye Emlâk Kredi 
Bankasındaki fon hesabına yatırılır. 

Süresinde yatırılmıyan hisseler, ilgililerden 
Âmme Alacaklarının Tahsil Usulü hakkındaki 
Kanuna göre ve gecikme zammı yerine % 5 
(yüzde beş) gecikme cezası uygulanmak sure
tiyle Maliye Teşkilâtınca tahsil olunarak aynı 
hesaba yatırılır. 

BAŞKAN — Fıkra üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Buyurunuz Sayın Melen. 

FEE.İD MELEN (Van) — Bir sual soraca
ğım. Bu gecikme (yüzde beş) bir defaya mah
sus olmak üzere midir, yoksa her ay için midir? 

BAŞKAN — Sayın Bakan? 
İMAR VE İSKÂN BAKACI HALDUN 

MENTEŞEOĞ-LU (Muğla) — Yılda bir kere. 

BAŞKAN — Bir kere. Peki efendim. 
Fıkra üzerinde söz istiyen sayın üye?.. Yok. 

Fıkrayı oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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. Dükkân 
ve fırın gibi yerler için yapılacak borçlandırma
lar ise yıllık % 4 (yüzde dört) faize tabidir. 
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Borçluların hesaplarına tahakkuk ettirile
cek faizler, banka ve sigorta işlemleri vergisin
den muaftır. 

Borçlandırma bedelleri, konut, konut inşası, 
arsa ve sair yardımlarda en az 20 ve en çok 30; 
dükkân ve fırın gibi yerler için yapılan yar
dımlarda ise, en az 5 ve en çok 15 yılda ve eşit 
taksitler halinde tahsil edilerek fon hesabına 
yatırılır. 

İlk taksit, ipotek tescil tarihinden, ipoteksiz 
borçlandırmalarda, borç senedinin imzası tari
hinden 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 malları sat
mak veya satılmak suretiyle hesap kapatılması 
halleri hariç % 10 (yüzde on) indirme tabi tu
tulur. indirim miktarı bankaca fon hesabından 
mahsubedilir. 

Üstüste üç yıl taksitini ödemiyenlerin borç
ları muacceliyet kasbedeceği gibi, borcun tama
mı ödenmeden taşınmaz malların başkalarına 
satılması halinde de borcun tamamı muacceli
yet kesbeder. Bu hükmün uygulanmasında ma
liyet bedelinden yapılan indirimler tekrar bor
ca eklenmek suretiyle hesaba katılır. Özel Âfet 
kanunlarına göre yapılan binalar hakkında da 
bu fıkra hükmü uygulanır. 

- Muacceliyet kesbeden hesaplar bankaca ken
di usul ve mevzuatına göre takibsdilir. Satışa 
çıkarılan taşınmaz mallara istekli çıkmadığı 
takdirde, banka en son yapılan satışta, takdir 
edilen kıymetin % 50 sine (yüzde ellisine) ka
dar ihaleye iştirak ederek fon hesabına satma-
labilir. 

Bu şekilde satmalman mallar, 31 nci mad
deye göre işlem yapılmak üzere, imar ve iskân 
Bakanlığına devredilir. 

Rehin açıkları ile rehinsiz alacaklardan tah
sili mümkün olmryan alacaklar acls vesikasına 
bağlandıktan sonra fon hesabından mahsubedi
lir. 

Afetten hasar görmüş binaların onarımı ve
ya kendi yapısını kendi yapacak kimse için ya
pılan para yardımlarına ait borçlandırmalarda; 
taşınmaz malı tapusuz ise, kadastro işlemleri 
sonuçlanıncaya kadar ilgili kimsenin varsa baş
ka tapulu taşınmaz malının ipotek edilmesi, 
yoksa, kefalet suretiyle borçlandırma yapılır. 

Banka lehine tesis olunacak ipotek muame
lesi bu maddenin 1 nci fıkrasına göre tapu da
irelerince takrir alınmadan yapılır. 

İnşaatın devamı sırasında veya bitmeden iti
baren bir yıl içinde, genel hayata etkili olsun 
olmasın, ikinci bir âfetle binanın zarar gör
mesi halinde borçlandırma miktarından zarar 
oranında indirim yapılır. Afetzede isterse, borç
landırma hükümleri dairesinde, imar ve iskân 
Bakanlığınca tesbit olunacak miktarda yeniden 
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 üçüncü 
bir âfetten konutları oturulamıyacak derecede 
zarar gören hak sahiplerinin ödeme güçlerini 
kaybetmeleri halinde, İmar ve İskân Bakanlı
ğının teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile ön
ceki borç bakiyeleri terkin olunabilir. 

BAŞKAN — 40 nci maddenin 6 nci fıkrasın
da «ilk taksit, ipotek tescil tarihinden, ipotek
siz borçlandırmalarda, borç senedinin imzası ta
rihinden itibaren iki yıl sonra başlar» ibaresin-
deki iki yılın dört yıla çıkarılması için bir tak
rir vardır okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
40 nci maddenin «ilk taksit...» sözü ile başlı-

yan fıkrasındaki iki yılın dört yıla çıkarılma
sını arz ve teklif ederim. 

îstanbul 
Fikret Gündoğan 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Müsa
ade ederseniz izah edeyim, kısa olarak. 

BAŞKAN — Buyurun, efendim. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Değer

li arkadaşlarım; bendenizin verdiği takrirde 
gütmek istediğim amaç, sosyali adalettir. İşte bu
rada sosyal adaletinizi gösterirseniz, o takdirde 
hakikaten yüreğinizin afetzedelerle beraber 
yandığını anlarım. Şimdi dikkat buyurursanız 
ilk taksit yani, ev yaptırmak için Devletten pa
ra almış kimsenin bu parayı ödemesi için ilk 
taksit başlangıç tarihi, ipotek tescil tarihinden, 
ipoteksiz borçlandırmalarda, borç senedinin im
zası tarihinden itibaren iki yıl sonra başlar, di
yor. 
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Arkadaşlarım, bundan evvelki maddellerde 
gördünüz, birçok muameleler yapılacak; İmar 
ve İskân Bakanlığı tarafından. 0 bölgenin han
gi yerden, nereye nakledileceği, evlerin ne su
rette yapılacağı, araya girecek daha başka âfet
ler ve nihayet verilen para ile bir evin ikmali
nin mümkün olmaması ve o şahsın kendi kese
sinden birtakım eklemeler yaparak evini yap
ması... Bunlar hayatta raslanan hususlardır. Şa
yet siz daha titizlikle arsayı kendisine verir ver
mez, borç taksitlerini başlatırsanız, daha vatan
daş evini yapmadan borcu Ödemek mecburiye
tinde kalacaktır. Bu sebeple her halin ve her 
türlü ihtimali mümkün hususları düşünerek 
taksitlerin hemen iki yıl sonra değil, en az dört 
yıll sonra başlamasını hem ödeme kolaylığı bakı
mından, hem de işin maslahatın düzgün yürü
tülmesini sağlamak bakımından bu zorunludur, 
kanaatindeyim. Aksi takdirde İmar ve İskân Ba
kanlığı ile afetzedeler arasında birtakım, işte bu 
maddede yazılı, yazışmalar, çizişmeler, mahke
meye gitmeler ve masraflar ve bir sürü hoşlanıl
mayacak nahoş hâdiseler cereyan edecektir. O 
bakımdan takririme iltifat etmenizi istirham 
ediyorum. Bu taksitin dört sene sonra başlama
sında hiçbir mahzur yoktur. Ancak alınması 
mümkündür, istifadesi mümkündür. Bu maksa
da matuf verdim. 

Hürmetler ederim. 

BAŞKAN — Hükümet ve komisyon iştirak 
ediyor mu? 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Muğla) — İştirak etmiyo
ruz. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL 
YEŞİLYÜET (Yozgat) — İştirak etmiyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve komisyon iştirak 
etmiyor. Takriri oylarınıza arz ediyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Takrir kabul 
edilmemiştir. Fıkrayı aynen oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Efendim, şimdi bundan sonra gelen, okuna
cak olan maddeler hakkında dün Sayın Öztürk-
eine bir uyarma yapmıştı ki, doğrudur. Bir mat
baa hatası vardır, burada. «Madde 42» diye hep
si büyük harflerle yazılmıştır. Halbuki dün de 
işaret ettiğim gibi, bu, tasarı sadece dört mad
deden ibarettir. Halen birinci maddesini müza-

! kere etmekteyiz. Binaenaleyh, bu maddeler, ya-
| ni bundan evvel okunan, madde diye okunan 

ve bu tasarıda birinci maddenin fıkraları mahi
yetinde bulunan maddeler, dikkat buyurursanız 
küçük harflerle yazılmıştı. Burada bu tasarının 
maddesi imiş gibi büyük harflerle yazılmıştır, 
yanlıştır bu matbaa hatasını düzeltiyoruz efen
dim. «Madde» kelimesi küçük harflerle yazıla
caktır. 

Madde 42. — Bu kanunun uygulanması dola-
yısiyle taşınmaz malların alım, satım, ipotek, ta
pu - kadastro işlemleri, yeniden inşa edilecek 
veya onarılacaklarla ilgili ihale, sözleşme, ruh
satname ve sair işlemler ve bu kanundan fay-
dalanacaklarm verecekleri beyanname, taahhüt
name ve yapacakları sözleşmeler her türlü vergi, 
resim ve harçtan muaftır. 

Tapu işlemleri sırasında 27 . 7 . 1967 gün 
ve 930 sayılı Kanunun tasarruf bonosu tevdiatı 
ile ilgili hükümleri uygulanmaz. 

BAŞKAN — Fıkra üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Fıkrayı oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

a) Ecnebi memleketlerden ithal veya iç pi
yasadan tedarik olunacak her türlü vasıta, ma
kin a, alât gıda maddeleri ve giyim eşyası, tesis 
ve inşaat malzemesinin deniz, demir ve havayol
ları 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 uğrıyan-
larm veya uğraması muhtemel olanların geçici 
veya devamlı inşaat veya tesisat işlerinde kul
lanılmak üzere, İmar ve İskân Bakanlığının is
teği üzerine, lüzumlu orman emvali orman ida
resince, Devlet müesseselerinden temini gereken 
diğer inşaat malzemesi de ilgili Devlet müessese-
lerince, en yakın istif yeri, depo veya fabrikala
rından, kesme taşıma ve imal masrafları karşı
lığında, öncelikle tahsis olunur. 

İmar ve İskân Bakanlığı gerektiğinde bu 
malzemeleri depo etmeye yetkilidir. 
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Tahsis olunacak veya stok edilecek orman 1 
emvali ve diğer maflzemenin cins, miktar ve ni
teliği İmar ve İskân Bakanlığınca tesbit olunur. 

d) İmar ve İskân 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 makinaları dâhili), motorlu taşıt, araç, gereç, 
alât, edevat, cihaz, yedek parça ithal edilebilir 
veya ettirilebilir. İthal edilen bu mallar Gümrük 
Resminden, bu resimle birlikte alman diğer ver
gi ve resimlerle belediye hissesinden ve ithalâtla 
ilgili Hazine hissesinden muaftır. 

BAŞKAN — Bu «madde» kelimesi de küçük 
harfle yazılacaktır, matbaa hatası tashih edil
mek suretiyle. 

Fıkra üzerinde söz istiyen sayın üye? Saym 
Melen, buyurunuz. 

FERİD MELEN" (Van) — Saym Başkan, 
muhterem arkadaşlar; bu maddenin dışardan it
hal edilecek baraka, hazır konut, çadır, ve saire 
ile, makina, motorlu taşıt, araç, gereç ve saire 
alât ve edevatın Gümrük Resminden muafen it
hali edilmesine ait hükmünü biraz fazla buluyo
rum bendeniz. Bir âfet zararlarını ortadan kal
dırırken, memleketimizin sanayiini tehlikeye 
sokmayı, hiç şüphesiz, düşünemeyiz. Halbuki 
böyle bir kolaylık tanıdığınız anda; burada bir 
istisna, fıkrasiyle koyabilirdik, «içerde tedariki 
mümkün olmadığı takdirde» dense idi, mesele 
yoktu; ama Türkiye'de tedariki mümkün olan 
malzemeyi dışardan âfet vesilesiyle alma yoluna 
gidersek o vakit hakikaten memleket sanayimi 
baltalamış oluruz, Bu sebeple bu kanunu gecik
tirmeye de gönlüm razı olmuyor. Ama, Hükü
metin buradan çıkıp bir beyanda bulunmasını 
istiyorum. Bunun ancak içerde bu nevi malze
meyi tedarik etmenin mümkün olmadığı haller
de uygulanması gerekir şeklinde bir beyanda 
bulunurlarsa ve bunu bir taahhüdolarak alırsak, 
o vakit bu mahzur olmaz. Aksi halde korkum 
şudur : Dışardan Gümrük Resmi verilmeden it
hal edilen mallar, daima içerdeki mallarımız
dan, mamulâtımızdan daha ucuzdur, gayet tabiî
dir. Binaenaleyh bu ucuzluğu dikkate alınarak 
İmar ve İskân Bakanlığı bu nevi şeyleri dışardan 
getirmeyi kendisi için daha pratik sayabilir; 
daha kolay bir yol görebilir, daha ucuza geldiği 
için daha tasarruflu sayabilir. Ama beri taraf
tan memleketimizde hakikaten sanayiimize bir 

( 
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darbe indirmiş oluruz. Arz ettiğim gibi bir tadil 
teklifi yaparak geciktirmek istemiyorum, biran 
evvel bu kanunun yürürlüğe girmesi de lâzım. 
Ama, Hükümetin bir beyanda bulunmasını da 
bıı hususta lüsnmlu ve zaruri görüyorum. Ümi-
dediyorum ki, Hükümet böyle bir beyanda bu
lunmaktan kaçınmasın. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL 

YEŞİLYURT (Yozgat) — Reis Bey, Melen Be
yin söylediği hususlar bundan evvelki mevcut 
msr'i kanunda da var, bi.?5 öncelik tanıyoruz. 
Şimdi Türkiye'deki, bulunan malzemeler mut
laka buradan alınacaktır. Bulunmadığı takdir
de ithali mümkündür. Cevaben arz ederim. 

BAŞKAN — Evet, fıkrayı oylarınıza arz 
ediyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Geçici madde 6 da da matbaa hatası düzelti
lecektir, küçük harfle yazılacaktır. 

Çeşitli hükümler 
Geçici madde 6. — Bu kanunun yayımı ta

rihinden önce âfet bölgelerinde, âfetten zarar 
görenlere Türkiye Emlâk Kredi Bankasının ken
di kaynaklarından yapılan ikrazat ile, adı geçen 
bankanın yine kendi kaynaklarından inşa ede
rek borçlandırma suretiyle afetzedelere tahsis 
ettiği konutların maliyet bedelleri ve bu kanu
n in yayım?, tarihine kadar bu hesaplara tahak
kuk ettirip, henüz tahsil edemediği faiz, masraf 
vs anaparadan ibaret borç bakiyesi ve halen 
tahsis edemediği konutların maliyet bedelleri bu 
kanımla teşkil olunan fondan karşılanır. 

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

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

a) O yerde, âfetin vukuu tarihinde meske
ne malik olması ve bu meskenin âfet dolayısiyle 
oturulmaz bir hale gelmiş bulunması, 

b) Türkiye Emlâk Kredi Bankasının borç 
verdiği bu paralarla yapılan veya bankanın yap-
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tırarak tahsis ettiği veya edeceği Tbinanm mes
ken olarak yapılmış olması, 

şarttır. 
Yukardaki esaslara göre fondan karşılana

cak Borçlar Kanununun yürürlüğe girdiği ta
rihi takibeden takvim yılından itibaren 15 yıl 
içinde fonun malî imkânlarının uygun taksitler
le ve yüzde 5 faizle birlikte îmar ve İskân Ba
kanlığınca, Türkiye Emlâk Kredi Bankasına 
ödenir. 

BAŞKAN — Bu son fıkradaki «borçlar» 
Borçlar Kanunu değil, «.borçlar» ayrı ondan 
sonra «kanunun», yani bu kanunun. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL" 
YEŞİLYURT (Yozgat) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Fıkra üzerinde söz istiyen? 
Yok. Fıkrayı oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Bu da 
küçük harfle düzeltilecektir, matbaa hatasıdır. 

FERİD MELEN (Van) — Madde başlıkları
nın küçük harflerle yazılması hakkındaki beya
nınız üzerine usul hakkında beyanatta bulun
mak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
FERİD MELEN (Van) — Muhterem arka

daşlarım ; bu kanunun müzakeresinde Sayın Baş
kanımız maddeleri fıkra olarak mütalâa etmek 
suretiyle bir uygulama yaptı. Başından beri 
Sayın Başkanın bu görüşüne katılmadım, ama 
daha çok içtüzüğü tatbik mevkiinde olan kendi
leridir. Fakat şimdi tashihler yaparak bir mat
baa hatasıdır diyerek, madde başlıklarını kor
karım ki, bu yüzden tekrar Meclise gitmek du
rumunda olacaktır bu kanun. Bu bir matbaa 
hatası değildir. Aslında bunlar esas kanunun 
birer maddesidir, adı maddedir. 

BAŞKAN — Sayın Melen müzakereyi kısalt
mak için lütfederseniz aslı elimizdedir, küçük 
harfle yazılmıştır; fakat matbaada yanlış ba
sılmıştır. O bakımdan tashihi yapıyorum. Gö
rebilirsiniz buyurun. 

FERİD MELEN (Van) — Meclisten öyle 
gelmişse bir diyeceğim yok. Meclisten başka 
türlü gelmiş, bunu da küçüğe çevirirsek.. 

BAŞKAN — Hayır efendim, aslında küçük 
harftir. Matbaada yanlış basılmış, o bakımdan 
düzeltiyoruz. 

FERİD MELEN (Devamla) — Benim gö
rüşüme göre bunlar maddedir. Bir tembellik 

olmuştur açıkçası. Her maddenin başına bu 
kanunu, bu tasarıyı getiren Hükümet şu kanu
nun falan maddesi şöyle değiştirilmiştir, şu 
kanunun falan maddesi şöyle değiştirilmiştir di
ye bir madde ile gelmesi lâzımdı. Takdim usulü 
budur. Ama nedense bunu kısa yoldan hallet
mek istemişler, bu türlü bir anlayışa da mahal 
veriyorlar. Bu müzakere ettiğimiz şeyler benim 
görüşüme göre maddedir, aslî kanuna bir madde 
olarak girecektir. Bunu fıkra olarak zabıtlara 
geçirdik ama, bu da böyle bir uygulama geçirdi, 
bilmiyorum ama doğrusu bu değildir her halde. 

BAŞKAN — Sayın Melen dün bu hususu 
izah ettim, tekrar izah etme lüzumunu hisse
diyorum. 

Efendim bu müzakeresini yaptığımız tasarı, 
4 maddeden ibarettir. Şimdi müzakere ettiği
miz 1 nci maddesidir. Fakat bu 1 nci madde 
7269 sayılı Kanunun 26 maddesiyle 2 geçici 
maddesini tadil etmektedir. Bu tadil edilen 
maddeler 7269 sayılı Kanunun burada numaray
la zikredilen maddeleri olarak değişik şekliyle 
o kanunda mütalâa edilecektir, maddedir. Fa
kat, bizim tasarımızın 1 nci maddesinin fıkra
ları mahiyetinde mütalâa edildiği için öyle ifade 
ediyorum. Müzakerenin sonunda, maddeyi tü
mü ile oya koyacağım efendim. Arz edebildim 
mi bilmiyorum. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Fıkra
lar, bu fıkralar nedir 

BAŞKAN — Fıkra değil, bunlar aslında 
7269 sayılı Kanunun maddeleridir. Ama bu 
müzakere ettiğimiz tasarıda birinci maddenin 
fıkraları mahiyetindedir diyorum. Fıkra değil
dir. Mahiyetinde olduğu için o şekilde oylu
yorum. 

Geçici madde 7. — Bu kanunun çeşitli mad
delerinde düzenlenmesi öngörülen yönetmelik
ler hazırlanıncaya kadar mevcut yönetmelikle
rin bu kanuna aykırı olmıyan hükümlerinin uy
gulanmasına devam olunur. 

BAŞKAN — Fıkra üzerinde söz istiyen sa
yın üye .. Yok. Fıkrayı oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi 1 nci maddeyi tekrar okutup, ona bağ
lı olarak kabul ettiğiniz 2769 sayılı Kanunun 
değişik maddeleri ile birlikte oyunuza arz ede
ceğim 
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Birinci maddeyi tekrar okuyoruz. 
(1 nci madde tekrar okundu) 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa

yın üye?... Yok. Maddeyi tümü ile oyunuza 
arz ediyorum: Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir 

Madde 2. — 7269 sayılı Kanuna aşağıdaki 
maddeler eklenmiştir. 

BAŞKAN — Şimdi efendim bu ek maddeler 
de aynı şekilde matbaa hatası olarak büyük ya
zılmıştır. «Ek madde» kelimeleri küçük yazmak 
suretiyle düzeltilecektir. 

Ek madde 1. — Bu kanun gereğince yapıla
cak bina ve tesislere gerekli inşaat malzemeleri, 
İmar ve İskân Bakanlığının isteği üzerine ilgili 
resmî müesseselerce öncelikle tahsis olunur. 

BAŞKAN — Fıkra üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Fıkrayı oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Ek madde 2. — Bir yerin genel hayatına et
kili tabiî âfetler dolayısiyle, kurulan yerlere iç
me suyu getirilmesi, bağlantı yollarının ve elekt
rik tesislerinin yapılması meskûn yeri tehdide-
den dere ve sel yataklarının ıslahı ve diğer hiz
metler İmar ve iskân Bakanlığının isteği üzeri
ne ilgili Bakanlık ve müesseselerce öncelikle ya
pılır. 

BAŞKAN — Fıkra üzerinde söz istiyen .. 
SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Bir soru 

sormak istiyorum Hükümetten. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tanyeri. 
SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Bu hiz

metlerin bedellleri fondan mı ödenecektir, yok
sa müesseseler mi ödiyeceklerdir? 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 
İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN MEN-

TEŞEOĞLU (Muğla) — Sayın Başkan bu hiz
metleri yapan bakanlıklar hizmetlerin karşılığı 
olan tahsisatı kendi bütçelerinden ödiyecekler
dir. 

SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Söz isti
yorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Sayın 

Başkan, sayın senatörler; biz ümidediyorduk ki 
bu geçici, eklenen 2 nci madde kanuna bir ye
nilik getirmiş ve bu tesislerde fondan bedeli 
ödenmek suretiyle yapılacaktır zannediyorduk. 
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Nitekim zannımızı kuvvetlendiren delilimiz de 
vardı. Madde 27 yeniden yapılacak veyahut ta
mir edilecek kamuya ait yol, su elektrik ve ka
nalizasyon tesisleri giderleri borçlandırmaya ta
bi tutulmak, deniyordu. Bu itibarla Hükümet
ten istirham ediyoruz bu tesislerin bedellerini 
de fondan lûtfensinler, bu şekilde bir beyanda 
bulunsular ve böylelikle hizmetler kolaylıkla ifa 
edilsin. Nitekim bir köy kuruyoruz milyonlarca 
veyahut yüzbinlerce lira sarf ediyoruz, bunun 
suyu 3 - 5 bin, 7 bin liraya getirilecek olsa, vilâ
yetten veya Köy işleri Bakanlığından ödenebilir. 
Fakat 100 bin lira gibi, yarım milyon lira gibi 
uzaktan getirilecek suyun bedelinin vilâyetten 
veya Köy İşleri Bakanlığından, Devlet Su İşle
rinden ödenmesini beklemek, bu işleri biraz ta
lik edecektir. Bu itibarla Sayın Bakanın ufak 
bir beyanı ve tavzihi meseleyi halle kâfi gele
cektir sanıyorum. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 
İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN MEN-

TEŞEOĞLU (Muğla) — Sayın Başkan, değer
li arkadaşlarım; bir köy düşününüz ki, 150 ha
nedir. Bunun 30 hanesi âfete uğramıştır. Biz 
eğer o köyün elektrifikasyonunu yapılmamışsa, 
içme suyu yapılmamışsa, bu yaptığımız hanele
rin oranı nisbetinde bunlara katılıyoruz, Fakat 
150 hanelik bir köye 30 hane yapılınca, ayrı 
bir Bakanlığa aidolan bir hizmeti fondan karşı
ladığınız takdirde, sırada bekliyen 19 bin afet
zedenin konutunu yapmak imkânını bulamazsı
nız. Ama, değerli arkadaşım bir köy kuruyor
sunuz, bir köy tamamiyle yıkılmıştır. Yeniden 
bir köy kuruyorsunuz, bunun içme suyunu ge-
tirmiyecek misiniz? Hiç yolunu yapmıyacak mı
sınız? Köy İşleri Bakanlığının elektrifikasyon 
programında köye düşen hisseyi vermiyeceksi-
VÂZ diyorsa) bunları vereceğiz ve yapacağız. 

SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Teşekkür 
ederim. Yeni kurulan köyler için konuşmuştum. 

BAŞKAN — Fıkrayı oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Ek madde 3. — Âfete uğrıyan ve bu kanuna 
göre hak sahibi olan vatandaşların Hazineye 
ve diğer kamu kurumlarına olan borçları geçim 
durumları göz önüne alınarak imar ve iskân Ba
kanlığının teklifi üzerine, adı geçen kurumlarca 
ertelenir. (Vergi Usul Kanunu ile Âmme ala
caklarının tahsil usulü hakkındaki Kanun hü
kümleri saklıdır.) 
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BAŞKAN — üçüncü ek madde olan fıkra 
üzerinde söz istiyen sayın üye?.. Yok. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Ek madde 4. — Gerek bu kamına veya âfet
lerle ilgili hükümler kapayan öteki kanunlara 
gere emanet, ihale veya evini yapana yardım 
yoliyle yapılan veya yaptırılacak olan binaların, 
gerekse geçici 6 -ncı madde hükmünden fayda
lananların borçlan, ilgililerin geçim durumları 
ve belgenin ezelliği dolayisiyle bina maliyetle
rini artıncı yönden unsurların tesir derecesi göz 
önünde bulundurularak, sorunlu hallerde Bakan
lar Kurulu karariyle maliyet veya borçlandırma 
bedellerinin yarısına kadar indirim yapılabilir. 

Bu hükümden kimlerin ne miktarda ve ne 
ölçüde faydalanacağına ilişkin esadar imar ve 
i~kân Bakanlığınca hasırlanacak bir yönetmelik
le tesbit olunur. 

Bu madde hükmü her bina için bir defa uy
gulanır. 

BAŞKAN — Dördüncü ok madde olan fıkra 
üzerinde cöz istiyen sayın üye?,. Yok. Oyları
nıza arş ediyorum... Kabul edenler.. Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Ek madde 5, — îmar ve iskan Bakanlığı, 
âfet hizmelerini süratle ele almak, düsoninde yü
rütmek ve sonuçlandırmak üzere, gerekli teşki
lâtı kurar; bu teşkilatın merkez, bölge ve mahal
lî kademe ve üniteleri bu Bakanlıkça tesbit olu
nur. 

Âfet fonuna ilişkin ücret ve yevmiyeli işçi 
kadroları, ihtiyaca göre, imar ve i ıkân Bakanlı
ğınca düzenlenir ve tatbik mevkiine konur. 

Fon ücret kadrolarında çalışanlar, emsalleri 
gibi. 33c6 ve 5^34 sayılı kanunlarla ek ve tadil
leri hükümlerine tabidirler. Bu personel 819 pa
ydı Kanım hükümlerinden co yararlanır. 

Âfet hizmetlerinin yoğunlaştığı ve sümullen-
dmi hallerde, iloili bakanlıklar ve kurumlar, 
imar ve iskân Bakanının isteği üzerine, yeteri 
kadar teknik ve idari personeli, hizmet için lü
zumdu araç. merec ve •="'•> a1 semavi ve bunların kıü-
la^.d'^a^ı ve tab i r i ile il-ili ekinmanı. ^e"H ola
rak bu teşkilât emrine vermekle yükümlüdürler. 
G-emci nemoneMn maa~, ücret, yevmiye ve benzer 
haklan esas dairelerince ödenir. 

BAŞKAN — Fıkra üzerinde söz istiyen sa
yın üve... 

MALİYE TEMSİLCİSİ ZEKİ MEMİŞOĞ-
LU — Sayan Başkan; Maliye Bakanı adına söz 

istiyorum. Bu fıkra tasarıya komisyonda ilâve 
edilmiştir. Bu bakımdan personel rejimini ilgi
lendirmesi sebebiyle ve mühim olduğundan söz 
rica ediyorum. Madde üzerinde müsaade buyu-
rıüursa kısaca mâruzâtta bulunacağım. Bu 
maddeye katılmadığımızı, çünkü tesis edilecek 
fondan çeşitli personel istihdamı ile bu perso
nele ücret olarak. 

BAŞKAN — Sizi Maliye Bakanlığı adına 
yetkili bulmryorıım. 

MALİYE TEMSİLCİSİ ZEKİ MEMİŞOĞ-
LU — Efendim, yetki tezkeresini takdim et
tim, 

BAŞKAM — Teskere yok efendim bende. 
MALİYE TEMSİLCİSİ ZEKİ MEMİŞOĞ-

LU — Gönderdim Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Peki buyurun mikrofona söy
leyin o halde. 

MALİYE TEMSİLCİSİ ZEKİ MEMİŞOĞ-
LU — Sayın Başkanım; ek beşinci madde okun
duğunda görüleceği veçhile fondan tesis edile
cek olan miktardan, çeşitli personelin istihdamı 
halinde personel rejimini altüst edeceği cihetle 
ve 10195 sayılı yevmiyeli personel Talimatne-
mesinin dışında kalan bu ödeme ile, tâyin edi
lecek oîan personelede 3656 sayılı Kanuna gö
re emeklilik haklarının tanınması mevcut pren
sipleri bozacağından bu metnin, bu tasarı met
ninden çıkarılmasını, arz ve teklif ediyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Efendim Maliye Vekâleti tem
silcisi komisyon müzakerelerinde bulunmadı
lar mı efendim? (Bulunmadı sesi) neden bulun
madı? 

İMAE VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEööLU (Muğla) — Bulundular efen
dim, 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı? Yok. Fık
rayı oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler.. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

WJ\ madde 6, — 33 ncü maddeye göre tesis 
olur an fon hesabından yapılacak harcamaların 
denetimi Sayıştayca, aidolduğu yılın sonunda 
«Fon Harcama Yönetmeliği» esaslarına göre 
yapılır. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı? Yok. Fık
rayı oylarınım amı ediyorum: Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

— 220 — 



G. Senatosu B : 58 

Ek madde 7. — Bu kanun gereğince; Tarım 
arazileri, umumi hayata müessir ölçüde zarar 
gören ve görmesi muhtemel olan çiftçi aileleri
nin iskân suretiyle topraklandırılmasma Ba
kanlar Kurulu kararma uyularak, Köy İşleri 
Bakanlığınca öncelik verilir. 

BAŞKAN — Fıkra üzerinde söz istiyen sa
yın üye yok. Fıkrayı oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

7289 sayılı Kanuna eklenecek olan müzake
resini yapıp kabul ettiğiniz yedi ek madde ile 
birlikte bu tasarının ikinci maddesini okutup 
oylarınıza arz ediyorum. 

(İkinci madde tekrar okundu) 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen sayın 
üye? Yok. Tasarının tümünü oylarınıza arz edi
yorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. Açık oya arz edilecektir. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Muğla) — Sayın Başkan 
müsaade ederseniz teşekkürlerimi ifade etmek 
için söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 

MENTEŞEOĞLU (Muğla) — Sayın Başkan; 
değerli arkadaşlarım, Yüksek tasvibinize ikti
ran etmiş olan bu kanun, afetzede vatandaşla
rımıza, daha kaliteli, daha tesirli ve daha sü
ratli hizmetler götürecektir. Ve bu hizmetlerin 
mesuliyetini taşıyan İmar ve İskân Bakanlığı 
mensuplarını daha süratle hedefine ulaştıracak. 
bir güce sahip kılmış bulunmakta ve dolayısiyle 
mustarip vatandaşlarımızın, dertli vatandaşları
mızın şartlarını süratle değiştirip, ıstıraplarını 
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I ve dertlerini giderici tedbirlerin yerinde ve za
manında ve değerinde alınmasını sağlamış bu
lunacaktır. Böyle bir kanunu itina ile tasvip bu
yuran Yüce Senatonun değerli mensupları muh
terem arkadaşlarıma ayra ayrı Bakanlığım adı
na şükranlarımı takdim ediyorum. Ve Yüce 
Sanatoyu saygılarla selâmlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Gündemimizin ikinci maddesi
ne geçiyoruz. 

:>. — Ahuna ve Bozkurt adlan ile iki ilçe ku-
rulr,ıası luıkkındaki kanun- tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
S mut osu Gerici Komisyon raporu (Millet Mec
lisi 1/446; Cumhuriyet Senatosu 1/899) (S. Sa
yısı : 1135) 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Sayın 
Başkan; usul hakkında söz istiyorum, müsaade 
ederseniz? 

BAŞKAN — Neyin usulü efendim? 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Bu şim

di tatbik etmek istediğiniz gündem hakkın
da. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Gündoğan. 
FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Sayın 

Balkan, değerli arkadaşlarım; dün ve bugün 
aralıksız çalışmalarımızla ikmal ettiğimiz Âfet
ler kanunu tasarısı bu Meclisten çıktı. Bildi
ğiniz gibi, bir hayli yorulduk ve bunun üzerin
de de mesai sarf ettik. Esasen bugün Senato
mu zım normal toplantı günlerinden biri de de
ğildi, ama, sadece Âfetler Kanunu gibi önemli 
bir kanunun, sosyal bir kanunun biran evvel 
kanunlaşmasını temin için çalışmaya bugün de 
rıza gösterdik. Şu anda saat 18 i göstermekte
dir. Abana ve Bozkurt ilçelerinin yeniden ku
rulması hakkındaki tasarının bu saatten itiba
ren görüşülmesine başlandığı takdirde bugünün 
kâfi gelmiyeceği aşikârdır. Üstelik biraz evvel 
de arz ettiğim gibi, Âfetler Kanunu dolayısiyle 
iki gün üstüste çalışan Meclisimiz oldukça yor
gundur Abana ve Bozkurt'un yeniden ilçe ol
ması hakkındaki kanun tasarısını görüşmek 
üzere daha dinlenmiş kafaların ve daha bol za
manda görüşmesi usullerinin gereğine bizi 
götürmektedir. Onun için Yüksek Meclisiniz-

I den rica ediyorum. Çoğunluk yoktur gibi bir-
I takım nahoş usullere başvurmaya meydan ve-
I rilmeksizin, gündemimizde başka tasarı da yok-

— 221 — 



0. Senatosu B : 56 28 . 6 . 1968 O : 1 

tur, normal günde çalışmak suretiyle bu kanun 
tasarısını kanunlaştırma imkânı her zaman eli
mizdedir. Önemli olan bu kanun tasarısının nor
mal gününde yani Salı günü görüşülmesi husu
sunu arz ve teklif ve iltifat buyurmanızı rica 
ediyorum. Aksi takdirde, mühimolan bu kanu
nun görüşülmesinde birtakım usuîi icapların 
yerine getirilmesini Yüksek Meclisinizden is
temek zorunda kalacağımızı üzülerek arz ede
rim. Hürmetlerimle efendim. 

BAŞKAN — Yani Sayın Gündoğan müzake
relerin Salı gününe talikini teklif ediyorsunuz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Sayın 
Â. P. üyeleri iştirak ederlerse., 

BAŞKAN — Ben teklifinizi Yüksek Heye
tin oylarına arz edeceğim. (Teklif yazılı olma
lı sesleri) 

ŞEREF KAYALAR (Bursa) — Söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kayalar. 
ŞEREF KAYALAR (Bursa) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım, dün değerli C. H. P. 
Grup Başkanvekili arkadaşım ile görüştüm, de
ğerli Güven Partisi Grup Başkanvekili arkada
şım ile görüştüm. Âfetler Kanunun bugün görü
şülmesi hususunda kendilerinden mutabakatla
rını istirham ettiğim zaman sevinerek bu muta
bakatlarını beyan ettiler. Binaenaleyh bugün 
toplantı günümüz olmadığı halde, değerli arka
daşım ile vardığımız bu mutabakat üzerine, bu
gün toplantıyı lütfettiler ve Âfetler Kanunu gi
bi, bütün memleketin beklediği ehemmiyetli 
bir kanunu çıkarmış olduk. 

Şimdi biraz evvel, hususen değerli arkada
şım Fikret Gündoğan ile görüştüm. Kendileri 
bana kürsüden, beyan ettiklerini beyan ettiler. 
Şimdi kürsüde söylediklerine göre eğer Sah gü
nüne talike rıza gösterilmediği takdirde ço

ğunluk yoktur diye beş kişinin ayağa kalka
cağını beyan ettiler. Binaenaleyh, bu beyan üze
rine yapacakları hareketi de söylemiş oldu
lar. Şimdi muhterem arkadaşlarımız, dünkü 
iyi havadan ayralmıyalım, bugün beş kişi aya
ğa kalkmak suretiyle ekseriyet yokmuş gibi 
bir hava içerisine girmiyelim, ekseriyet olabi
leceğini de zannetmiyorum. O itibarla müsaade 
ederseniz Salı günkü normal gündemimizde 
hep beraber bu kanunu görüşelim, hürmetlerim
le. 

BAŞKAN — Efendim, ekseriyetin olup ol
madığı, henüz yoklama yapılmadığı için ve açık 
oylamanın da neticesi alınmadığı için belli ol
mamakla beraber, Yüksek Heyetinizin temayü
lü anlaşılmıştır. 

Yalnız oylamanın neticesini tefhim etmek 
üzere müsaade buyurunuz. 

Oylamaya katılmıyan sayın üye var mı efen
dim?.. 

Oylarını kulianmıyanlar lütfen kullansınlar 
efendim. 

Oyunu, kullanmıyan sayın üye var mı efen
dim?.. Yok. 

Oylama işlemi bitmiştir. 
Sayın Gündoğan'm takriri, gelmiştir, okutu

yorum. 

Başkanlığa 
Müzakerenin 2 Temmuz 1968 Salı günü saat 

15,00 e talikini arz ve teklif ederim. 
İstanbul 

Fikret Gündoğan 

BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

2 . 7 . 1968 Salı günü, saat 15,00 te toplan
mak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,05 
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5. — SORULAR VE CEVAPLAR 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sadi Ko-
çaş'ın, Yayladağ gümrüğü tesislerine dair Tu
rizm ve Tanıtma ve Gümrük ve Tekel Bakan
lıklarından yazılı sorusu ve Gümrük ve Tekel 
Bakanı İbrahim Tekin'in cevabı. (7/458) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki hususların Turizm ve Tanıtma 

Bakanlığı ile Gümrük ve Tekel Bakanlığı tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâ
let buyurulmasını saygılarımla arz ederim. 

Sadi Koçaş 
Cumhuriyet Senatosu Üyesi 

Otomobille son defa Lübnan'a yaptığım bir 
seyahatte Yayladağ gümrüğümüzde: 

1. — Gümrük tesislerinde elektrik ve grup 
elektrojen mevcudolduğu halde gece 23,00 ten 
sonra elektrik yanmadığı, yolcuların gemici fe
neri ve lüks lâmbası ışığı ile gümrük ve pasa
port muamelelerinin yapıldığını, buna sebebola-
rak da yakıt tahsisatının kâfi olmaması yüzün
den saat 23,00 te grup elektrojenin çalıştırıl
madığını, 

2. — Gümrük ve pasaport muamelelerinin 
yapıldığı odalarda en basit mefruşatın bulun
madığı, mevcut masaların, saçtan mamul odun 
sobasının, sandalyalarm en iptidai bir şekilde 
bulunduklarını müşahede ettik. 

Buna mukabil hemen karşımızdaki Suriye 
gümrüğünde ışıklandırma, mefruşat (Çelik 
masa ve koltuklar) ve gaz sobaları ile lüks ol
mamakla beraber, temiz, muntazam ve medenî 
bir durum mevcuttur. Oldukça işlek bir hudut 
kapısı olan Yayladağ'dan Türkiye'ye giren her 
yabancının dikkatini çekecek, Türkiye hakkın
da ilk intibaı yaratacak, komşumuz Suriye ile 
mukayeseler yapılmasına sebebolacak bu duru
mun ıslahının hiç de büyük külfetlere ve mas
raflara sebebolmıyacağı aşikârdır. 

Hemen bizden evvel Sayın Gümrük ve Tekel 
Bakanımızın da teftiş ettiğini memnuniyetle 
öğrendiğimiz bu hudut kapımızda yukarıda 
belirttiğim hususların süratle ıslah edilerek, 
turizm bakımından büyük ümitler beslediğimiz 
bu devrede, bilhassa turizm yönünden değerli 
ve zaruri mütalâa ettiğimiz bu halin düzeltil

mesi için ilgili bakanlıklarca bir tedbir düşü
nülüp düşünülmediğinin yazılı olarak bildiril
mesine müsaadelerini saygı ile arz ederim. 

T. C. 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 25 . 6 . 1968 

Özel Kalem Müdürlüğü 
Sayı : 1050 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi: 11 . 6 . 1968 gün ve 9105-54-7/458 

sayılı yazınız. 
Yayladağ Gümrük Kapısı hakkında Cumhu

riyet Senatosu Üyesi Sadi Koçaş'm yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arzu buyurdukları hususlar 
ilişikte sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerini arz ederim. 
İbrahim Tekin 

Gümrük ve Tekel Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sayın Sadi Koçaş'-
m, Yayladağ Gümrük Kapısı hakkında istediği 

yazılı cevap 
1. Gümrük kapılarının hemen ekserisi 

jeneratörle aydınlatılmakta ve bunların işletil
mesi masraflı olmaktadır. Bu sebeple Yayladağ 
Gümrük Kapısının bütün gece aydınlatılması 
yapılamamaktadır. 

1969 yılı Bütçesinde de ödeneğin artırılması 
hususuna çalışılacaktır. 

2. Türkiye'nin, karayolu üzerinde 9 aded 
gümrük kapısı mevcuttur. 

Gümrük teşkilâtının bütün ihtiyaçlarında 
olduğu gibi mefruşat ihtiyaçları da bir plân 
çerçevesinde giderilmektedir. Bütçenin verdi
ği imkânla, bugüne kadar daha önemli görü
len Kapıkule, İpsala, Gürbulak. Cilvegözü ve 
Kilis kapılariyle yeni inşa edilen ve mefruşatı 
hiç bulunmayan 5 aded gümrük binası ve tu
ristik önemi sebebiyle Ege kıyılarındaki bâzı 
gümrük idarelerinin mefruşat ihtiyaçları gide
rilmiş olup uygulanan plâna göre 1968 bütçe 
yılı ikinci yarısında Yayladağ Gümrük Kapısı 
ihtiyacı ele alınacaktır. 

Keyfiyet arz olunur. 
ibrahim Tekin 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

56 NCI BİRLEŞİM 

28 . 6 . 1968 Cuma 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DIVANINIH GBNJIL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - ÎHN<3: DEFA OYA KONULACAK 

İŞLEK 

II 
SORULAR VJ3 ÖENBL GÖKÜŞME 

in 
4*MCBLİKLB GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
OÖRÜŞÜLBOBK İŞLBS 

X 1. — Umumi hayata müessir âfetler dola-
yısiyle alınacak tedbirlerle yapılacak yardımlara 
dair 15 . 5 . 1959 gün ve 7269 sayılı Kanunim 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 

bâzı maddeler eklenmesi hakkındaki kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul »olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon rapo
ru (Millet Meclisi 1/231; Cumhuriyet Senato
su 1/903) (S. Sayısı : 1137) [Dağıtma tarihi : 
27 . 6 . 1968] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Abana ve Bozkurt adları lilie iki ilçe 
kurulması hakkında kanun tasarısının Millet 
MecMsince kabul ollunıan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Geçi'ci Kolmisyon raporu (Millet Mec
lisli 1/446; Cumhujriyet Senatosu 1/899) (S. Sa
yısı : 1135) [Dağıtma tarihi : 27 . 6 . 1968] 
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