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İçindekiler 

1. — Geçen tutanak özeti 

2. — Gelen kâğıtlar 

3. — Yoklama 

Sayfa 
324:325 

325:326 

327 

4. — Başkanlık Divanının Genel Ku
rula sunuşları 327 

1. — Dışişleri Bakanı Feridun Cemal 
Erkin'in, 20 Ocak gecesi Lef koşa'daki Bay
raktar Camiine yapılan tecavüz olayı hak
kında açıklaması 327 

2. — Sakarya Milletvekili Yusuf Ulu-
soy'un; Adapazarı'nda vukubulan su bas
kınları dolayısiyle Hükümetin yaptığı yar
dımlara ve bu havalide Devlet Sular idare
sinin bir bölge ihdas etmesine dair demeci 327: 

329 
3. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan 

Tarım Bakanı Mehmet Izmen-'in dönüşüne 
kadar kendisine, imar ve iskân Bakanı 
Fahrettin Kerim Gökay 'in vekillik edeceği
ne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/485) 32'9 

4. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Ticaret ve Bayındırlık Bakanlarının dö
nüşlerine kadar, Ticaret Bakanı Muhlis 

Sayfa 
Ete 'ye Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısı Hasan Dinçer'in, Bayındırlık Bakanı 
Ilyas Seçkin'e Maliye Bakanı Ferid Me
len'in vekillik edeceklerine dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi (3/486) 329 

5. — Çalışma Bakanı Bülent Ecevit'in; 
Hükümetçe hazırlanan işçi ve iş veren sen
dikaları kanun tasarısının; evvelce bu ko
nuda teşkil edilmiş olan Geçici Komisyona 
havalesini istiyen önergesi (1/382), 
(4/1116) 329 

6 .— Aydın Milletvekili Şükrü Koç'un, 
1950 den 15 Ekim 1961 tarihine kadar çe
şitli sebeplerle meslekten ayrılmış bulunan 
öğretmenlerin Millî Eğitim Bakanlığında 
görev almaları. hakkındaki tabi olacakları 
statüye dair kanun teklifini geri aLdığına 
dair önergesi (2/139) (4/167) 329 

7. — Konya Milletvekili ihsan Kabada
yı ve arkadaşlarının, 30 . 1 . 1963 tarihin
den başlamak üzere bütçe görüşmelerine ka
dar birleşimlerin saat 14 ten 17 ye kadar 
devamı hakkında önergesi 348 
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Sayfa 
2. — Subay, askerî memur ve astsubay

ların lojman ihtiyacı için gelecek yıllara 
geçici yüklenmelere girişilmesi hakkındaki 
Kanunun muaddel geçici maddesinin değiş
tirilmesine ve bu kanuna bir madde eklen
mesine dair kanun tasarısı ve Geçici Komis
yon raporu (1/344) (S. Sayısı : 39) 330,348 

ı*»» «» -

Sayfa 
5. — Görüşülen işler 330 
1. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kır

ca, Aydın Milletvekili Orhan Apaydın, Si
vas Milletvekilleri Cevad Odyakmaz ve 
Güner Sarısözen 'in Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin dış münasebetlerinin düzenlen
mesi hakkında kanun teklifi ve Geçici Ko
misyon raporu (2/270) (S. Sayısı : 313) 330 

1 — GEÇEN 1 

Sakarya Milletvekili Muslihittin Gürer; sel 
felâketiyle karşı karşıya bulunan Adapazarı'na, 

Edime Milletvekili Süleyman Bilgen de baş
ta Edirne olmak üzere bütün Trakya havali
sini tesiri altında bıılundunan siddıetli kıştan. 
dolayı o havaliye Hükümetin, âcili yardımda 
bulunması dileğinde bulundular. îmar ve takan 
Bakanı Fahrettin Keırim Gokay Hükümet adına 
kendilerinle cevap verdi. 

Aydın Milletvekili Reşat özarda ile Konya 
Milletvekili Rüştü özal'ın önergeleri üzerinle 
Başkanlık Divanının aldığı kararlar . okundu, 
kabul edildi. 

Sayın üyelerden bâzılarına okunan Başkan
lık tezkeresindeki müddetlenle izin verrilmiesd ka
bul e dildi. 

Niğde Milletvekili Oğuzdemir Tüzün'ün, 
Bayındırlık Komisyonundan çekildiğine dair 
önergesi okundu, bilgi edinildi, 

Muğla Milletvekili Tıifran Şahin ve üç arka
daşının, Milli Prodüktivite Merkezi kuruluş 
kar:unu tasarımının, havale edilmiş olduğu Sa
nayi, Ticaret, Millî Eğitim, Tarım, Çalışma, 
Maliye ve H â n komisyonllanndan seçilecek üçer 
üyeden mürekkep geçici bir komisyonda görü
şülmesi hakkındaki önergesi kabul edildi. 

ölüm ceza sızı? & hükümlü Ali Osman özden 
İle, 

Mehmet (Mustafa) Yeğenoğlu'na ait dosya
ların geriverilmesi hakkındaki Başbakanlık tez
kereleri okundu, kabul edildi. 

Konya Milletvekili Faruk Sükan'ın, Türk 
vatandaşına Avrupa însan Hakları Komisyonu 

rANAK ÖZETİ 

ille Divanına müracaat lıakkımn tanınmaması 
sebebine dair 'so.rıısuna Dışişleri Bakanı Feruluıı 
Cemal Bitkin cevap verdi. 

İstanbul Milletvekilli Coşkun Kırca, Aydın 
Milletvekili Orhan Apaydın, Sivas Milletvekilleri 
Cevad Odyakmaz ve Güııeir Sarısözien'in Türkiye 
Büyük Millet Mcelisinin dış münasebetlerinin 
düzenlenmesi hakkındaki kanun teklifinin ko
misyona giden maddeleri yine gelmemiş oldu
ğundan görüşülmesi gelecek Birleşime bırakıldı. 

Yozgat Milletvekili Mustafa Kepirin, köy
lü ve, çiftçilerin, T. C. Ziraat Bankası ve Ta
rım Kredi kooperatiflerine olan borçlarının tak-
siUendi'riimesi hakkındaki teklifi ile Kastamo
nu Milletvekili Sabri Keskin ve 4 arkadaşının, 
köylü ve çiftçilerin, T. C. Ziraat Bankasına 
olan bâzı 'borçlarının teksdtlendirilmesinje dair 
kanun teklifi üzerinde bir süre görüşüldükten 
sonra, verilen Önerge üzerine rapor komisyo
na geliverildi. 

Cumhuriyet »Senatosu İstanbul Üyesi Rıfat 
Öztürkçine »ile Balıkesir Milletvekili Ahmet 
İhsan Kırımlı ve 4 arkadaşının, Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığı Merkez ve taşra teşki
lât ve müesseseleriyle özel idare ve '•belediyeler 
teşkilâtında çalışan sağlık memuru, hemşire 
ve •ebelerin maaş intibak dereceleri hakkında 
kanun teklifieripin -tümü kabul edildi. 

Subay, askerî memur ve •astsubayların lojman 
ihtiyacı içi iv gelecek yıilaıra geçici yükl m mele
re girişilmesi hakkındaki Kanunun muaddel 
geçici maddesinin değiştirilmesine ve bu lcanu-
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na bir madde eklenmesine dair kanun tasarısr 
•ilgili Bakan, 

Bursa Milletvekili Sadrettin Çaınga ve 29 
arkadaşının, Gümrük Kanununun 17 nci mad
desinin 7 numaralı bendine 5051 sayılı Kanunla 
eklenen (C) fıkrasının değiştirilm'&si hakkındaki 
kanun teklifi ilgili komisyon, 

İstanbul Milletvekili Suphi Baykam ve 69 
arkadaşının, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığına bağlı öğretim ve araştırma hastanelerin
de çalışanlara tazminat verilmesi hakkındaki 
kanup. teklifine dair Cumhuriyet Sanat osu Baş
kanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca 
yapılan değişiklikler hakkındaki Millet Meclisi 
Plân Komisyonu raporu, 

Tarım Bakanlığına bağla bâzı okul ve 'ku
rumların idaresi hakkındaki 29 . 5 . 1926 ta
rihli ve 867 sayılı Kanuna >âk kanun tasarısı, 
hakkındaki C. Sematosunca yapılan değişikli
ğe dair C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Plân Komisyonu raporu, 

1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısı 
ilgili Bakanlar ve komisyonlar, 

Niğde Milletvekili Asım Eren ve 20 arkada
şının, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanunu
nun muaddel 64 ncü maddesiyle aynı kanunun 
65 nci maddesine birer fıkra ve 6306 sayılı Ka
nuna geçici bir madde 3klenmesine dair Konya 
Milletvekili îhsan Kabadayı ve 6 arkadaşının, 
T. C. Emekli Sandığı Kanununun 64 ncü mad
desinin «D» fıkrasından sonra bir «E» fıkrası 

Sözlü sorular 
1. — Kırşehir Milletvekili Halil Özmen'in, 

Ayırma Meclisi tarafından göreve alınmasına 
karar verilen Mesut Ozansü'nün hâkimliğe tâ
yin edilmemesi sebebine dair sözlü soru önergesi, 
Adalet Bakanlığına gönderilmiştir. (6/534) 

Tasanlar 
1. — Ankara Üniversitesi 1962 yılı Bütçe 

Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısı (1/377) 
(Bütçe Karma Komisyonuna) 

2. — 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel-

eklenmesine dair, Cumhuriyet Senatosu istanbul 
Üyesi Rifat öztürkçine'nin, T. C. Emekli San
dığı Kanununun 64 ncü maddesinin «D» fıkra
sından sonra bir «E» fıkrası eklenmesi hakkın
daki kanun teklifi ile 

.Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arıkan ile 
İstanbul Milletvekili Mahmut Rıza Bertan'm, 
İnhisar beyiyelerinin üçte birlerinin harb ma
lûllerine ve şehit, dul ve yetimlerine tahsis ve 
tevziine dair olan 1485 sayılı Kanunun 5755 sa
yılı Kanunla değiştirilen 4 ncü maddesinin tadili 
hakkındaki kanun teklifi ilgili Bakanlar, 

İstanbul'da Beşiktaş'ta Vişnezade mahalle
sinde Teşvikiye ve Maçka meydanı sokaklarında 
kâin ve Hazineye ait iken parasız olarak İstan
bul Belediyesine devredilmiş bulunan arsa ve bi
nanın Hazineye iadesi hakkındaki kanun tasa
rısı ile • 

Hazinenin ve iktisadi Devlet Teşekküllerinin 
bir kısım borçlarının tahkimi hakkındaki 154 sa
yılı Kanuna ek kanun tasarısı ilgili Bakanlarla 
komisyonlar Genel Kurulda hazır bulunmadık
larından görüşülmeleri geri bırakıldı. 

28 . 1 . 1963 Pazartesi günü saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Amasya 

Ferruh Bozbeyli Nevzat Şener 
Kâtip 
Ağrı 

Rıza Polat 

2. — istanbul' Milletvekili Reşit Ülker'in, 
yurtlarda vukubulan keyfî ve huzur bozucu ha
reketlerin sorumluları hakkında ne gibi bir iş
lem yapıldığına dair sözlü soru önergesi, Millî 
Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir. (6/535) 

lerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasa
rısı (1/378) (Bütçe Karma Komisyonuna) 

3. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Tarım 
Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması hak-

2. — GELEN KÂĞITLAR 

FLAR 
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kında kanun tasarısı (1/379), (Tarım vo Plân 
komisyonlarına) 

4. — Ereğli Kömür Havzasında deniz altına 
uzanan maden kömürü cevherleri hakkında ka
nun tasarısı (1/380) (Maliye, Sanayi ve Plân 
komisyonlarına) 

5. — Hükümetimizle Milletlerarası Kalkınma 
idaresi arasında imzalanan ikraz andlaşmasının 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun 
tasarısı (1/381) (Dışişleri, Ulaştırma ve Plân 
komisyonlarına) 

6. — İşçi ve iş veren sendikaları kanun ta
sarısı (1/382) (Adalet, Çalışma ve Plân komis
yonlarına) 

7. — Milletlerarası Kalkınma Birliğinden te
min olunan kalkınma kredisi Andlaşmasının 
onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında ka
nun tasarısı (1/383) (Dışişleri, Sanayi ve Plân 
komisyonlarına) 

8. — Milletlerarası Kalkınma idaresi ile Hü
kümetimiz arasında imzalanan ikraz andlaşma
sının onaylanmasının uygun bulunduğu hakkın
da kanun tasarısı (1/384) (Dışişleri, Sanayi ve 
Plân komisyonlarına) 

9. — Millî Sarayların idaresi hakkında ka
nun tasarısı (1/385) (Maliye, Millî Eğitini ve 
Plân komisyonlarına) 

10. — Orman Genel Müdürlüğü 1961 Bütçe 
yılı kesinhesap kanunu tasarısı (1/386) (Sayış
tay Komisyonuna) 

11. — Orman Genel Müdürlüğü 1962 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı (1/387) (Büt-, 
çe Karma Komisyonuna) 

12. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1961 Bütçe 

yılı. kesinhesap kanunu tasarısı (1/388) (Sayış
tay Komisyonuna) 

13. — «Stajyerlerle ilgili Sözleşme» ye katıl
mamızın onaylanmasının uygun bulunduğu 
hakkında kanun tasarısı (1/389) (Millî Eğitim, 
içişleri, Çalışma, Dışişleri ve Plân komisyonla
rına) 

14. — Tekel Genel Müdürlüğü 1962 yılı Büt
çe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı (1/390) (Bütçe 
Karma Komisyonuna) 

15. — Vaki 11ar Genel Müdürlüğü 1962 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvelde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı (1/391) (Bütçe 
Karma Komisyonuna) 

Teklifler 

16. — Eskişehir milletvekilleri Şevket As-
buzoğlu ve İbrahim Cemaleılar'm, yeniden 78 
kaza teşkiline dair olan 19 . 6 . 1957 tarih ve 
7033 sayılı Kanuna bağlı ( l /A) cetvelinde de
ğişiklik yapılmasına dair kanun teklifi (2/407) 
(İçişleri ve Plân komisyonlarına) 

17. — Edirne Milletvekili llhami Ertem ve 
3 arkadaşının. Emniyet Teşkilâtı Mensupları 
Yardımlaşma Kurumu kanunu teklifi (2/408) 
(Maliye, Ticaret, içişleri ve Plân komisyonları
na) 

Tezkere 

18. — Tekel Genel Müdürlüğünün 1958 yılı 
döner sermaye hesaplarına ait bilançosu ile mu
rakıp raporunun sunulduğuna dair Başbakanlık 
tezkeresi (3/489) (Sayışta;/ Komisyonuna) 



B t E Î N C Î OTURUM 
Açılma saati : 15; 00 

BAŞKAN — Başkanvekili Mekki Keskin 

KÂTİPLER : Vefa Tanır (Konya), Rıza Polat (Ağn) 

BAŞKAN —• Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Ekseriyetimiz var, görüşmelere 

başlıyoruz. 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ 

1. — Dışişleri Bakam Feridun Cemal Er
kin'in, 20 Ocak gecesi Lefkoşa'daki Bayraktar 
Camiine yapılan tecavüz olayı hakkında açıkla
ması. 

BAŞKAN — Dışişleri Bakanı gündem dışı 
söz istediler. 

Buyurun efendim. 

DIŞİŞLERİ BAKANI FERİDUN CE
MAL ERKİN —• Muhterem Başkan, muhterem 
arkadaşlarım; 

20 Ocak Cuma gününü Cumartesiye bağlı-
yan gece saat 20 raddelerinde Kıbrıs'ta Lef-
koşa'da Bayraktar Camiinde bir infilâk olmuş 
ve yapıda bâzı çatlaklar belirmiştir. Lefkoşa 
Büyükelçimiz, diğer Türk yetkili şahsiyetle
riyle beraber, hâdise mahalline giderek ince
lemeler yapmış; suikastçıların camie kapıyı 
kırarak girdikleri ve camiin içerisine patlama
mış el yapısı 3 aded bomba bıraktıkları müşa
hede edilmiştir. Bunun üzerine Lefkoşa Bü
yükelçimiz Başkan Makarios'u görerek, hâdise 
hakkında izahat istemiş ve faillerinin yakalan
masını talebetmiştir. 

Cumhurbaşkanı Makarj-os, Büyükelçimize, 
hâdiseden dolayı derin üzüntülerini belirtmiş, 
]ıem kendisinin ve hem de Hükümetin olayı 
şiddetle takbih ettiklerini söylemiş, failleri
nin bir an evvel tevkifi için elden gelen gay
reti sarf edeceğini beyan etmiştir. 

Yoklamada isimleri okunduğu zaman bura
da 'bulunmıyan arkadaşlardan şayet gelenler 
varsa, lütfen bir kâğıda ismini yazıp Divana 
göndersinler, zira isimleri işaret etmekteyiz. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

Kıbrıs İçişleri' Bakanı, hu çirkin hâdisenin 
Kıbrıs halkının medeni gelenek ve şereflerine 
bir hakaret tenkil ettiğini ve Devlet tarafın
dan tereddütsüz olarak şiddetle te'l'in edildiği
ni ve faaillerinin meydana çıkarılması için 
vatandaşları resmî makamlarla iş birliğine da
vet eden bir açıklama yayınlamıştır. Büyük
elçimiz ve Cemaatimiz liderleri, Kıbrıs Türkle
rinin haklı heyecanını teskin için gayret sarf 
etmekte ve kendilerine itidal ve soğukkanlılık 
tavsiye etmektedirler. 

Bu çirkin suikastin Kıbrıs'ta iki Cemaat 
arasında vahim hâdiseler çıkmasından men
faat uman kötü niyetli kimselerin maksatlı 
tertibi olduğunda hiçbir şüphe yoktur. Hükü
metimiz, kim olursa olsun, iki cemaat anasında 
çarpışmaları tahrik etmek istiyen karanlık niyetli 
suçluların bir an evvel adaletin pençesine 
tevdi edilmesi lâzımgeldiği kanaatindedir. Kıb
rıs Hükümetinin müşterek menfaatlerimiz ya
rarına olarak bu meşum suçluları bir an evvel 
meydana çıkarmasını beklemekteyiz. 

Hürmetlerimi arz ederim. (Alkışlar.) 

2. — Sakarya Milletvekili Yusuf Ulusoy'un, 
Adapazarında vukubulan su baskınları dolayı-
siyle Hükümetin yapüğı yardımlara ve bu hava
lide Devlet Sultyr İdaresinin bir bölge ihdas et
mesine dair demeci. 

BAŞKAN — Sayın Ulusoy konuşmanız ne 
hakkında olacaktır? 
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M. Meclisi B : 36 
YUSUF ULUSOY (Sakarya) — Su baskın- I 

lan hakkında olacaktır. 
BAŞKAN — Buyurun. 
YUSUF ULUSÖY (Sakarya) — Sayın Baş

kan, muhterem milletvekilleri, yurdumuzun he
men (her tarafında olduğu giİbi, birkaç günden 
(beri devamlı olarak yağan yağmur ve kar, maal
esef Sakarya (bölgesinde, hususiyle Sakarya'nın 
merkezi olan Adapazarı'nda büyük tahribata 
sebebiyet vermiştir. Bu ayın 24 ncü günü mahal
linde yapılan işler hakkında malûmat sahibi ol
mak, hem aziz ıhemşerilerime geçmiş olsun de
mek, hem de teşekkül eden komisyonların va
zifeleri 'hakkında bilgi sahibi olmak üzere Ada-
pazarı'na gittim. 7269 sayılı Kanun mucibince 
umumi hayata müessir âfetler dolayısiyle alı
nacak tedbirler ve yapılacak yardımlar hakkın- I 
daki bu kanunun ışığı altında teşekkül ©den ko
misyonu vazife 'başında buldum. (Bu komisyo
na askerî makamların da yardım ettiğini bil
hassa şükranlarımla anmak isterim. I 

Bu komisyonu olağanüstü bir vazife yapar
ken gördüm. Vilâyetin bütün müdürlerinden 
teşekkül eden bu komisyon geceyi gündüze kat- I 
mak şartiyle Sakarya Valisinin başkanlığında 
olağanüstü bir vazife yapmıştır. Başta Sakar
ya- Valisine ve bu komisyonda vazife alan zeva
ta, hemşerilerimizin dertlerini dindirmek için I 
acilen yardıma koşan Kızılaya şükranlarımı arz 
ederim. I 

Gittiğim gün şehrin manzarası şu idi : Şeh
rin Doğu, Batı, Kuzey ve Güney kısımları ta
mamen su istilâsına uğramış, müruru ubur he
men hemen kesilmişti. Birdenbire meydana ge
len su baskını sonunda Çarksuyu kabarmış, Sa
karya ovasında ekili bulunan bütün arazi sular I 
tarafından istilâ edilmiş vaziyette idi. Zirai 
Donatım Kurumuna ait arazilerle Katrakamış, 
Yazlık ve Aralık köyleri tamamiyle su altında 
kalmak suretiyle, köylü vatandaşlarımızın mah
sulü tamamen yok olacak bir hale gelmiştir. Ora
da kurulmuş olan komisyona yardımcı olarak 
imar ve îskân Bakanlığı da iki mütehassıs gön
derdi. Ayrıca komisyona, sarf etmek üzere, yi
ne imar ve iskân Bakanlığınca 100 bin liranın 
vilâyet emrine talhsis edildiğini memnuniyetle 
ıgördüm. Bu baikmıdan ıSayın îmar ve îskân 
Bakanına şükranlarımı arz ederim. Hemşerile-
rimiz, bu Bakanlığın aldığı çokf yerinde tedbir- | 
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ler ve yaptığı yardımlarından dolayı son dere
ce mütehassis olmuşlardır. Ancak, bizi burada 
konuşmaya sevk eden sebep; Devlet Su İşle
rinin üzerine aldığı vazifeyi hakkiyle ifa edeme-
mesidir. Geçen sene Devlet Su îşleri Umum Mü
dürü ile yaptığım temaslarda, Sakarya bölgesi 
için yapılan işler programa alınmış idi. Geçen 
sene, tatilden faydalanarak, bu plânın uygula
nıp uygulanmadığı hususunu mahallinde incele
dim. Esefle, ifade etmek icabeder ki, plân lâ
yık olduğu ciddiyeti burada görememiştir. Yıl
lardan beri tıkanmış olan Çarksuyu o ihale gel
miş ki, âdeta kendi mecrası suyu taşıyamaz ol
muş ve aynı zamanda suların kabarmasiyle 
ovadaki suyun hangisinin Çarksuyu, hangisinin 
kabaran suya aidolduğu anlaşılamaz bir duru
ma girmiştir. Bu sene 'bütün Sakarya ovası 
bir deniz 'halindedir. Devlet Su îşleri, üzerine 
düşen vazifeyi geçen senelerde yapmış olsa idi, 
bu sene bizim mâruz kaldığımız âfet bu derece 
vaıhîm olmıyacaktı. 

Şimdi bir sual hatıra geliyor; vatandaşın 
emek ve almterinden mesul olacak bir makam 
yok mudur? Elbette vardır. Hükümetin ara
masını, bulmasını, icabedenler hakkında kanuni 
muamele yapılmasını da Sakaryalı bir hemşeri 
olarak elbette ki Hükümetten istiyeceğim. 

Bu arada Devlet Su işlerinin bizim Sakar
ya vilâyetinde daha verimli bir vazife yapma
sını sağlamak için hatıra gelen ilk tedbir, doğ
rudan doğruya, Eskişehir'de olduğu gibi, bir 
bölge merkezinin Sakarya'da da ihdasım ve 
Türkiye'nin göller mıntakası halinde bulunan 
Sakarya'nın dertlerini bu bölge marifetiyle da
ha ciddî olarak ele alınmasını, hazırladığı pro
gramların kemali ciddiyetle tatbik sahasına ko
nulmasını teminden ibarettir. Bugün için teh
like kısmen kaybolmuş bir durumdadır. Ancak 
yeniden bir yağmurun yağması, âni bir kar 
yağması ve bunu takiben havanın yumuşak git
mesi halinde Sakarya vilâyeti, 'hususiyle Ada
pazarı şu anda bir tehdit altındadır. Bu iti
barla, 'bu işe karşı icabeden hassasiyetin gösteri
leceğini bilmek hakkımızdır. 

Tekrar etmek lâzımgelirse, diyebilirim ki, 
Devlet 'Su işleri burada âdeta vazife görmez 
bir haildedir. Neden ve niçin yapamaz, bunun 
'hesabını elbette kendileri daha iyi bilirler. Ken
dileriyle temas ettiğim makamatla, gördüğüm 
hüsnüniyet şayanı teşekkürdür. Yalnız, yapılan 
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plân ve proje etütleriyle yetinilmiyerek, bunun l 
bir an evvel kuvveden fiile geçirilmesini Hükü
metimizden hassaten arz ve istirhamı ederim. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, bir nok
tayı .arkadaşlarımın dikkatine arz etmek iste
rim; salonda boşalma olduğu zaman yoklama 
yenilenecektir, hatırlatırız. I 

3. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan Ta
rım Bakanı Mehmet îzmen'in dönüşüne kadar 
kendisine, İmar ve îskân Bakanı Fahrettin Ke- I 
rim Gökay'ın vekillik edeceğine dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi (3/485) I 

BAŞKAN — Başkanlık Divanının genel ku
rula sunuşları meyanmda Cumhurbaşkanlığı I 
tezkereleri vardır. Okutuyorum. I 

Millet Meclisi Başkanlığına I 
Vazife ile yurt dışına gidecek olan Tarım I 

Bakanı Mehmet îzmen'in dönüşüne kadar ken- I 
dişine, imar ve îskân Bakanı Fahrettin Kerim I 
Gökay'm vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi 
üzerine, muvafık görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cumhurbaşkanı I 
Cemal Gürsel I 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

i. — Vazife île yurt dışına gidecek olan Ti- I 
caret ve Bayındırlık bakanlarının dönüşlerine I 
kadar, Ticaret Bakanı Muhlis Ete'ye Devlet Ba- I 
kanı ve Başbakan Yardımcısı Hasan Dinçer'in, I 
Bayındırlık Bakanı llyas Seçkin'e Maliye Ba- I 
kanı Ferid Melen'in vekillik edeceklerine dair I 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/486) I 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. I 

Millet Meclisi Başkanlığına I 
Vazife ile yurt dışına gidecek olan Ticaret I 

ve Bayındırlık bakanlarının dönüşlerine kadar, I 
Ticaret Bakanı Muhlis Ete'ye Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı Hasan Dinçer'in, Bayın- I 
dirlik Bakanı îlyas Seçkin'e Maliye Bakanı Fe
rid Melen'in vekillik etmelerinin, Başbakanın I 
teklifi üzerine, muvafık görülmüş olduğunu arz 
ederim. I 

Cumhurbaşkanı 
Cemal Gürsel 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. | 

^ 3 2 9 
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5. — Çalışma Bakanı Bülent Ecevit'in; Hü

kümetçe hazırlanan işçi ve iş veren sendikaları 
kanun tasarısının; evvelce bu konuda teşkil 
edilmiş olan Geçici Komisyona havalesini isti-
yen önergesi (1/382, 4/166) 

BAŞKAN —- Çalışma Bakanının bir teklifi 
vardır, onu okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Hükümetçe hazırlanmış olan işçi ve iş veren 

sendikaları kanun tasarısı Başbakanlıktan Bü
yük Millet Meclisine sunulmuş bulunmaktadır. 
Bu tasarının, daha önce Toplu Sözleşme, Grev ve 
Lokavt kanunu tasarısı ile Bursa Milletvekili 
îbrahim öktem ve arkadaşları tarafından ha
zırlanmış sendikalar kanunu teklifinin sevk 
edilmiş olduğu geçici komisyona havalesini Hü
kümet adına saygılarımla arz ve teklif ederim. 

Çalışma Bakanı 
Ankara 

Bülent Ecevit 

BAŞKAN — Teklifi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. Böylece daha evvel teşkil edilen Geçi
ci Komisyona havale edilmiştir. 

6. — Aydın Milletvekili Şükrü Koç'un, 1950 
den 15 Ekim 1961 tarihine kadar çeşitli sebep
lerle meslekten ayrılmış bulunan öğretmenlerin 
Millî Eğitim Bakanlığında görev almaları hak
kındaki tabi olacakları statüye dair kanun tek
lifini geri aldığına dair önergesi (2/139, 4/167) 

BAŞKAN — Komisyon Başkanının bir tek
lifi var, okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
1950 den 15 Ekim 1961 tarihine kadar çeşit

li sebeplerle meslekten ayrılmış bulunan öğret
menlerin Millî Eğitim Bakanlığında görev al
maları hakkında tabi olacakları statü hakkında 
kanun teklifimi geri aldığımı saygılarımla arz 
ederim. 

28 .1.1963 
Aydın 

M. Şükrü Koç 

BAŞKAN — Komisyonda bulunan teklif ge
ri verilmiştir. 

öncelikli olan kanun tasarı ve tekliflerinin 
görüşülmesine başlıyoruz. 
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5. — GöRüşı 
\[; 1. —İstanbul, Milletvekili Coşkun Kırca, 

Aydın Miletvekili Orhan Apaydın> Sivas Millet
vekilleri Cevad Odyakmaz ve Güner SarısözenHn 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin dış münasebet
lerinin düzenlenmesi hakkında Jcanun teklifi ve 
Geçici Komisyon raporu (2/270) (S. Sayısı : 
313) 

BAŞKAN — Gündemin birinci maddesinde
ki kanun teklifinin 1 - 8 - 6 ncı maddeleri ko
misyondadır. Komisyondan gelmediği için gö-
rüşülemiyecektir. : :̂  

2. —. Subay, askerî memur ve astsubayların 
lojman ihtiyacı için gelecek yıllara geçici yük
lenmelere girişilmesi hakkındaki Kanunun mu
addel geçici maddesinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna bir madde eklenmesine dair kanun ta
sarısı ve Geçici Komisyon raporu (1/344) (S. 
Sayısı: 39) (1) 

BAŞKAN — G-e.'Çİci Komisyon yerini alsın 
efendim. 

Bu tasarı hakkında daha 'evvel öncelik ka
rarı alınmıştır. Rapor da dağıtılmış bulunmak
tadır. Bu bakımdan 'tasarının tümü hakkında 
söz istiyen arkadaşımız var m i l . 

Buyurun Sayın Tahsin Telli. 

TAHSİN TELLİ (Erzurum) — Muhterem 
Başkan, muhterem milletvekilleri: 

ıŞübay, askerî memur ve astsubayların loj
man ihtiyacı için gelecek yıllara geçici yüklen
melere -(girişilmesi hakkındaki Kanunun muad
del geçici maddesinin değiştirilmesine ve bu 
.kanuna bir madde eklenmesine dair kanun ta
sarısı, (Bakanlar Kurulunca tesbit olunan yer
lerde .gerçek veya tüzel kişilerin tasarrufunda 
olup aslında konut olarak yapılmış bulunan ve 
.mâlikleri tarafından satışa arz edilen birçok, 
binanın lojman nitelik ve karakterini haiz bu
lunduğu, bunların satınalmması halinde ve nor-. 
mal inşa sistem- ve mevzuatına göre -gerçek za
mandan öbemmiyetli bir şekilde tasarruf edil
mek suretiyle hinanm hemen hizmete tahsisi 
mümkün olabileceği gibi, geçecek zaman ile 

(1) 39 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. • , . ; 

,EN İŞLER 

birlikte türlü sebep ve zaruretlerle meydana ge
len olanlardan ötürü, mütaahhit firmalarla da 
malî, hukuki ve idari yönlerden düşülen anlaş
mazlık] arın halli için de bir süre işlem yapıl
ması yo zaman kaybının önlenmesi gibi zarar
lar edilmiş olacağı) gerekçesiyle heyetinize su
nulmuş bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım: 
îl'k nazarda tasarı gerekçesiyle yerinde gö

rülmekte ise de mesele derinliğine münakaşa 
olunduğu takdirde aşağıda arz edeceğim sebep
ler muvacehesinde tasarının yersizliği bütün 
çıplaklığı ile anlaşılacaktır. 

27 Mayıs 1960 İnkılâbımdan sonra plânlı 
bir kalkınmanın zarureti Anayasaya konulan 
hüküm ve 91 sayılı Kanunla .kurulan Plânla
ma Dairesinin çalışmalariyle ve heyetimizce 
kabul edilen beş yıllık plânla teyidedilmiştir. 
Plânın bütünlüğünü (korumak için milletvekil
lerinin 'kanun teklif hakkı muayyen .esaslarla 
sınırlanmış bulunmaktadır. Bu sebepledir ki, 
plânın ,muvaffakiyetinin sağlanması için Hü
kümetçe Meclisimize sevk edilen kamunu mem
leket ve milletimizin yüksek menfaati göz önü
ne alınarak muhterem heyetinizce tasvip gör
müştür. Plânın tatbik ve' muvaffakiyetini- sağ
lamak öncelikle yürütme organına aittir. Hal 
böyle olunca, Hükümetçe sunulan tasarıların 
da plândaki esasları ihlâl edip ctmiyeceği hu- -
susunda dikkatli davranmak icabeder. Maale
sef. Hükümet, bu kanun tasarısı ile konut ihti
yacı düşünülmeksizin. hazır lojmanlar alınma
sını tasvib etmekle, plânın muvaffakiyetini biz
zat kendileri taraf nidan kısmen 'önlenmek isten
mektedir. Milletvekillerinin ve senatörlerin ka
nun teklif hakkı yukardaki mülâhaza ile sınır
lanırken, Hükümetin de plânı ilgilendiren hu
suslarda tasarı ihazırlamak ve sunmaktaki hak
kını ıçok titizlikle' (kullanması lâzımgeldiğini 
hatırdan çıkarmamak lâzımdır. Halbuki Hükü
met konut ihtiyacının umumiyetle karşılanma
sını kısmen geciktirecek mahiyetteki bu tasarı-' 
sr ile .(hatalı hare'ket etmiştir. . - : . . . < 

Muhterem Heyetiniz, işsizliğe çare bulmak' 
için nelerin yapılması gerektiği hususunu mü
zakere ederken, yatırımlara büıyük önem atfet
miştir. (Bu ihtiyaçlar için hazır lojman alınma
sı cihetine gidilmekle yatırımlar iş sahasını kıs-
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men.. önliyecek şekilde yapılmakta ve işsizliği 
tevlidedeeek şekilde yapılacaktır. Binaenaleyh 
bu bakımdan da geçici maddenin kabulü ile ha
talı yolda ısrar edilmiş olur. 

^ Millî Savunma Bakanlığı ve Jandarma Ge
nel Komutanlığı için hazır .lojman alınması 
halinde. ekseri birliklerin kesif bulunduğu şe
hirlerimizde kiralık evler azalmakta,, işlemez ha
le. geleiı 6570 sayılı Kanunun mevcudiyetine rağ
men kira ^bedellerinde fahiş artış müşahede edil
mektedir. Misal olarak. Erzurum'u zikredebili
riz. Bu şehrimizde askeri birliklerce hazır bina 
alınmasına başlandığı günden beri meskenlerin 
kira bedellerinde fahiş bir artış müşahede edil
miştir. Bu ise, ekserisi kiracı bulunan diğer me
mur. zümreyi mutazarrır etmiştir. • 

• Âmme müesseseleri tarafından kendi müs
tahdemlerini korumak için kurulan kooperatif
lere, âmme emlâkinden çok ucuz bir fiyatla tah
sis edilen arsalar bina haline getirilip hissedar
lara müstakil tapu verildikten sonra büyük 
meblâğlarla Millî Savunma Bakanlığına satıl
mamakta, bundan hem müessese ve hem de Ha
zine zarar görmektedir. Ucuz arsa dolayısiyle 
50-60 000 liraya mal edilen binalar 110-150 000 
liraya satınalınmiş, Hazine bu'satışlar dolayı
siyle hem arsasını kaybetmiş ve hem de vergi 
alamamak suretiyle zarara mâruz kalmıştır. 

Millî Savunma Bakanlığına şehirler dahi
lindeki gayrimenkuller bakımsız halde kalmak
ta ye şehir plânlarının tatbikine mâni olmakta
dır. Halbuki hazır "bina alınmadığı takdirde bu 
yerlerde subay lojmanı yapılmak, suretiyle, şehir 
plânlarının tatbiki süratlendirilmiş olacaktır. 

Hazır bina almmıyarak, lojman inşası halin
de konut ihtiyacı,nispî olarak azaltılmış ola
caktır. " ' . , ' . 

Gerekçeâe. sayılan mahzurlar ise 2490 sayılı 
Artırma, eksiltme ve ihale Kanununun, günün 
şartları göz -önüne alınmak suretiyle tadil edil
mesiyle giderilebilir. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Tasarı ile kabulü istenilen ek madde kor

kunç bir zihniyeti inşaat .sahasında da hortlata
cak mahiyettedir. Maddeyi tetkik ettiğimizde 
inşaat işlerini üzerlerine alacak kurumlardan 
sermayesinin en az yarısı Devlete aidolan ku
rumlara rüçhaniyet tanındığı görülecektir.. 

Hükümet programında Devletçilik benimsen-
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mediği, karnıa ekonomi sistemi kabul edildiği 
içindir ki Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisinin 
bir üyesi olarak Hükümete itimat oyu vermiş 
bulunuyorum. Halbuki bu madde ile Devlet ser
mayesine rüçhaniyet tanınmakta ve . Hükümet 
programı bu suretle ihlâl edilmektedir. Aynı 
zamanda madde suiistimale de müsaittir. Hükü
metler himaye etmek istedikleri kimselere ka
nunun rüçhaniyet tanıdığı kurumları kurdura
rak dilediği kimselere büyük kârlar sağlıyabi-
lir veya özel sermaye ile iş gören mütaahhitleri 
zarara uğratabilirler. 

Arz ettiğim sebepler muvacehesinde kanun 
tasarısı yersizdir. Muhterem Heyetinizden tasa
rının kabul edilmemesi için oy kullanılmasını 
istirham eder ve hepinizi hürmetle selâmlarım. 

•BAŞKAN — Kanunun tümü hakkında baş
ka söz istiyen var mı? Olmadığına göre madde
lere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. (Sol
dan, gürültüler, «anlaşılmadı» sesleri) 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Sayın Başkan 
Komisyon söz istemişti; .galiba görmediniz. 

BAŞKAN — Komisyonun söz istediği hak
kında bilgimiz olmadı... Oylamaya da geçtik. 

Maddelere geçilmesi hususunu tekrar oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Efendim,- 82 ye karşı 91 oyla maddelere 
geçilmesi kabul edilmiştir. 

Raporda, ivedilik teklifi de vardır, ivedilik
le müzkeresini oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 

Subay, askerî memur ve astsubayların lojman 
ihtiyacı için gelecek yıllara geçici yüklenmelere 
girişilmesi hakkındaki Kanunun muaddel geçici 
maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna bir 

madde eklenmesine dair Kanun 

MADDE 1. — Subay, askerî memur ve ast
subayların lojman ihtiyacı için gelecek yıllara 
geçici yüklenmelere girişilmesi hakkındaki 
28.12.1960 tarihli ve 186 sayılı Kanunun 
26.7.1961 tarihli ve 338 sayılı Kanunla değişti
rilen geçici maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

iGEOtpt MADDE — Bu kanunla Millî Sa
vunma Bakanlığı ve Jandarma,Genel Komutan-
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lığı ihtiyacı için inşa ettirilecek veya satmalı- | 
nacak lojmanların yerlerini gösterir cetveller I 
©akanlar Kurulunca onaylandıktan sonra öde- I 
neğin harcanmasına başlanır. I 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen ar- I 
kadaşımız?... Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo- I 
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil- I 
mistir. I 

f I 

MADDE 2. — 186 sayılı Kanuna aşağıdaki I 
madde eklenmiştir. I 

EK MADDE 1. — Bu kanunun şümulüne I 
giren inşaat işlerinden lüzumlu görülenleri, ser- I 
mayesinin en az yarısı Devlete ait kurumlarla I 
bunların aynı oranda katılmaları ile kurulan 
teşekküllerden ve kanunla kurulan kurumlar- I 
dan çalışma konularına inşaat işleri dâhil bulu- I 
nanlara, 2490 sayılı Kanun hükümleri ile bağlı 
olmaksızın yaptırmaya Millî Savunma Bakanı 
ve Bayındırlık Bakanı yetkilidir. I 

1 BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Buyurun Sayın Erdoğan. I 

HASAN ERDOĞAN — (Kars) — Muhterem 
arkadaşlar, bâzı bölgelerde, meselâ seçim böl
gem olan Kars'ta, Sarıkamış'ta 40 seneden beri 
lojman olarak kullanılan fevkalâde cazip, gü
zel, dörder daireli, bahçeli binalar mevcuttur. 
Bu binalar oradaki mahallî âmir ve komutanla
rın şahsi gayretleriyle kısmen ayakta durabilip 
yor ise de her sene bunların gittikçe tahribedil-
diği, görülmektedir. 

Bugün değil Türkiye'de, zamanında Batıda 
bile, eşine az rastlanan cazip görünüşlü, mu
azzam binaların, bu kanunla Vekâlet tarafından 
bizzat ele ahnarak tamir ettirilmesi mümkün 
müdür? iSaym Bakanın, bu hususa huzurunuzda 
cevap vermesini istiyorum. 

Biz, mahallinde müracaat ettiğimiz zaman, 
mahallin en yüksek kumandanı - imkânlarımız 
nisbetinde tamir ettiriyoruz - diyorlar. Fakat 
göremiyoruz. Bir sene bakıyorsunuz kapıları [ 
yok olmuş, ertesi yıl en güzel duvarlar harabol-
muş, daha ertesi sene pencere camları kırılmış, 
yerine tenekeler çakılmış... öbür sene de çatısı 
sökülmüş.... 

Bendeniz, senelerce bu manzaralara şahidol-
muş insan olarak, bu fasıldan istifade ederek 
bu muazzam eserleri çok az masraflarla istifa
deli kılabileceğimiz düşüncesindeyim. Bilhassa | 
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Kars vilâyeti dâhilinde olan ve subaylar tara
fından meskûn bulunan yerler bugün harabiye 
terk edilmiş, milyarlar sarf edilmek suretiyle 
yapılması mümkün olmıyan bu eserlerin çok 
az bir masrafla yeniden yaptırılarak, memlekete 
kazandırılacağına kaaniim. 

(Bakandan sormak istediğim şudur; bu ka
nundan istifade edilerek tamirleri yapılıp su
bayların rahat bir şekilde oturmalarına tahsis 
edilecek midir? Yoksa yine mahallî âmirlerin ve 
kumandanların şahsi anlayış ve görüşlerine mi 
bırakılacaktır? Bunları huzurunuzda öğrenmek 
istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurun. 
MÎÎLLÎ ISAVUNMA BAKANI İLHAMt 

SANOAR (istanbul) —iSaym milletvekilleri; 
Sayın Erdoğan'ın mevzuubahsettiği harap 

binalar Millî Savunmanın idaresinde ye onlara 
muhassas yerlerden ise hiç olmazsa oradaki loj
man ihtiyacı bunların tamiri ve ihyasiyle kar
şılanacaktır. Eğer Hazineye ait ise bunların Mil
lî iSavunmaya devri sağlanmak suretiyle aynı 
neticenin istihsaline çalışılacaktır. Ama nihayet 
bu ihtiyacın sınırları mukayyet olarak yapıla
caktır. Kanaatimce, Kars'taki metruk mebani 
ihtiyacın çok yakınında veya ihtiyaca cevap 
verecek miktardadır. Bunun Hükümet meselesi 
olarak, Millî Savunma, Ziraat ve saire bakan
lıklarla tanzimi, ihyası istifadeli olacağı düşün
cesindeyiz. Bu sahada mesai arkadaşlarım ile 
birlikte görüşme halindeyiz. 

BAŞKAN — Sayın Ataöv sual mi soracak
sınız ? 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Evet efen
dim, bir sualim var. 

BAŞKAN — Buyurun. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Efendim, 

ikinci maddede mesele 2490 sayılı Kanun şü
mulüne dâhil edilmektedir. Halbuki gerekçede -
2490 sayılı Kanunun hükümleriyle bağlı olmak
sızın inşa ettirilmesinde büyük fayda görüldü
ğünden - bahsedilmektedir. 

Bu husustaki faydalardan biraz bahsederler 
mi? 

BAŞKAN — iSayın Bakan. 
MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI ÎLHAMÎ SAN

OAR (istanbul) — Muhterem arkadaşlar, 2490 
sayılı Kanunun merasimi, bu işlerle uzaktan ya
kından alâkalı arkadaşlarımın malûmudur. Bu 
merasim ve inşa mevsiminin darlığı nazara alı-
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nırsa Şarkta bir mevsim içinde temel atmanın 
mümkün olmadığım, bizzat yer yer .gezerek, mü-
§ahade etmiş bulunmaktayız. 1 Martta bütçe me
riyete girer. Tahsisat emirleri mayısı bulur. Ar
tırma, Eksiltme ve İhale Kanununun merasimi 
birkaç ayı doldurur. Bu arada inşa mevsimi ge
lir, geçer. Bu senenin tahsisatı ile ancak ihale 
yapılması mümkün olur, inşaat kolay değildir. 
Bu bir. 

ikincisi, ihtilâfların süratle önüne geçmek 
mümkün olamamaktadır. Kayseri Milletvekili 
arkadaşlarım birleşeceklerdir; orada aşağı - yu
karı 15 seneden beri iskelet halinde bir hastane-
durmaktadır. Dâvası mahkemede yürümektedir. 
Ankara ve İstanbul'da da mümasil haller cere
yan etmektedir. Bütün bu istekleri Maliye Vekâ
letine aksettirmiş bulunmaktayız. Onlar bir ta
raftan tedbir alırken, diğer taraftan biz de 10 
sene içinde plânlanmış olarak ikmaline mecbur 
bulunduğumuz bu lojman işini daha kısa mera
simle halletmek mecburiyetinde olduğumuzu ars 
etmek isterim. 

BAŞKAN — Sual mi sormak istiyorsunuz 
İhsan 13ey? 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Efendim söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Hasan Erdoğan arkadaşımıza 
evvelâ verelim. 

HASAN ERDOĞAN (Kars) — Muhterem 
arkadaşlarım, bu kanun vesilesiyle mühim bir 
konu ortaya çıkmış oluyor. Yüksek Heyetinize, 
dolayışiyle Sayın Bakana şu hususu bilhassa arz 
etmek isterim : Kars'ta birçok binalar, askerin 
çekilmesi ile metruk hale gelmiş, bugün birkaç 
milyar lira ile tamiri mümkün olmıyan muazzam 
servet metruk durumdadır. Bir manga veya az 
miktarda asker ile muhafazasına çalışılan bu bi
nalar bugün muhafaza edilemez hale gelmiştir. 
Bilhassa memnu mmtaka sayılan mahaldeki yol
lardan halkın da geçmesi dolayışiyle gözlerimiz
le her gün şahidolduğumuz manzara şudur; ara
balar dolusu binaların taşlan, kapı ve çerçeve
leri, camları, çatıları sökülmekte ve civar köy
lere götürülerek, oralarda gelişi güzel sekide 
evlerde kullanılmaktadır. Bunu biz, vilâyete arz 
ettik. Vilâyet çapında muhafazası mümkün de
ğildir. Bâzıları halka devredildi, şehrin yakının
da olanlar halka devredildi. Maarif Vekâletiyle 
temas ettik. Cilâvuz okulunu buraya getirerek 
büyük bir maarif sitesi yapacaklarını söylediler. 
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Fakat diğer binalar, Bakan Beyin buyurdukları 
gibi, bugün bu kanunun şümuliyle muha
faza edilecek durumda değillerdir. Fakat asıl 
bir de Sarıkamış'ın içinde mevcut lojmanlar var
dır. Bugün bu lojmanlarda hâlâ oturmakta olan 
subaylar, yani askerler mevcuttur. Bunların ek
seriyeti Millî Savunma Vekâletine bağlıdır. Bu 
madde dolayışiyle bu derdimizi arz etmek lüzu
munu hissettim. Senelerden beri yalnız tahrib-
olmakta fakat tamiri mümkün olmamaktadır. 
Meselâ, Şark pavyonları tâbir edilen geniş bir 
mmtakadaki muazzam, mükemmel binalar ba
kımsızlıktan dolayı harabe ve oturulmaz şekle 
geldiği için, bunların çok az masrafla tamir edil
mesi mümkündür. Bu binalar bu halde durur
ken, Garp pavyonları tâbir edilen binalarda yine 
bakanlık tarafından yeni lojmanlar yapılmakta
dır. Bir taraftan büyük apartman yaparken, di
ğer taraftan bu çok şahane, çok muazzam bina
ları harabe haline sevk etmesi üzüntü veriyor. 
Bilhassa hudut bölgesi olan bu mmtakada bu 
hal halkın psikolojisinde kötü tesirler yapıyor. 

Bir hususu daha arz edeyim : Zamanında 
Türkiye'de ilk defa kanalizasyon yapılmış, şe
hir Sarıkamış'tır. Bundan 60 sene evvel orada 
kanalizasyon yapılmıştır. Bugün Millî Savunma
nın lojmanları ile belediye kanalizasyonunun 
arasındaki 50 metrelik mesafeyi üç seneden beri 
yaptırmak imkânını bulamamıştır. Millî Müda
faa yapacağız diyor, yapamıyor. Şehrin kanali
zasyonu vardır. Fakat 50 metrelik bu lojmanlar
la, askerî kışlalarla belediye kanalizasyonu ara
sındaki 50 metrelik mesafenin Millî Müdafaaya 
aidoması dolayışiyle bu mmtaka, tahammül edil
mez bir manzara içindedir. Bugün milletvekili 
olarak söylemiyorum; bu lojmanların etrafında
ki çitlerin senelerden beri hergün bir parça ,1a-
ha tahribedilmiş olduğunu görürüz. Bir gün 
duvarının çiti koparılır, bir gün bahçesinin du
varı yıkılır. Bir gün bakıyorsunuz; bahçenin en 
güzel ağaçları, kamelyaları, havuzu kaybolmuş. 
Bu mükemmel binaların bahçesindeki parmak
lıklar sökülmüş, ertesi sene bakıyorsunuz pen
cerelerin camları kalmamış, tuğla ile bunların 
tamirine gidimiş... dört daireli apartmanda otu
ran subaya soruyorsunuz Apartmanı niçin terk 
ettiniz? Bu suale, «Burası oturulamaz hale gel
di» cevabını veriyor. 

Bu binaların çoğu Millî Savunmaya aittir. Bu 
kanunla belki, alâkası olmıyabilir. Fakat, bu ve-
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sile ile dertlerimizi ortaya çıkarıyoruz. Millî Sa
vunma Bakanlığının kendisine aidolan boalar ı 
tamir ettirmesi mümkündür. 

Millî Müdafaanın bizzat kendisine ait bina
larıdır. Hariçten bina satmalmak mümkün, 
ama meselâ Sarıkamış'ta bina satmalmak 
mümkün değildir. Birçok subay, astsubay ve 
askerî memurlar hariçte kirada oturmaktadır
lar. Biz bu binaları mahallî kumandanlara arz 
ettik. Bu sene, önümüzdeki sene yapılacak, de
diler, fakat yapılmadı. Her sene bir geriye atıl
dı ve bu binalar da biraz daha fazla lıaraboldu. 
Huzurunuzda Millî Savunma Bakanı; «Bunlar 
Millî Savunmaya ait ise tamir edilecektir ve 
oturulacak hale konacaktır» buyurdular. Su
bayların, astsubayların ve askerî memurların 
bu binalara çok ihtiyaçları vardır. Ben Vekilin 
bu mâruzâtlarını senet telâkki ediyorum. Eğer 
bu binalar tamir edilirse, eski hallerine, hiç 
olmazsa bundan 40 sene evvelki hallerine ifrağ 
edilirlerse, buradaki subay aileleri de, vatan
daşlar da orduya, bütçeyi veren insanlara min- 1 
nettar kalacaklardır. Hürmetlerimle. j 

BAŞKAN —• Sayın Ataöv. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Şaym Baş- { 
kan, muhterem arkadaşlarım; önce, maddenin 
ruhu ile mutabık olduğumu ifade etmek iste-
î'im. •• 

Subay, astsubay ve askerî memurlara lojman I 
yapılması bir kanun mevzuudur ve gelecek yıl
ların bütçelerine sâri olarak, konan bölümü ı 
içine alarak, katiyet kesbedecektir. Benim, 
madde üzerinde söz alışımın sebebi şudur : 
Maddeyi dikkatle bir kere daha okursak, «Bu ! 
kanunun şümulüne giren inşaat işlerinden lü-
zumlu görülenleri, sermayesinin en az yarısı 
Devlete ait kuramlarla bunların aynı oranda j 
katılmaları ile kurulan teşekküllerden ve ka- J 
nunla kurulan kurumlardan çalışma konuları- ! 
na inşaat işleri dâhil bulunanlara, 2490 sayılı j 
Kanun hükümleri ile bağlı olmaksızın yaptır- ı 
maya Millî Savunma Bakanı ve Bayındırlık { 
Bakanı yetkilidir.» der. Aşağıda Sayın Bakan- j 
dan 2490 sayılı Kanunun niçin şümulü dışında j 
görüldüğünü sorduğum zaman; 2490 sayılı Ka- J 
nunun formalitelerinin çok olduğunu, mevsim î 
icabı olarak da- inşaatın yapılamadığını beyan 
buyurdular. Bunu Hükümet ağzından öğren- ,; 
mek hakikaten bizleri memnun etmiştir. Çün- | 
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kü, bu memlekette yapılan bütün inşaatlar, has
tane, yol, okul, baraj ve saire inşaatlar 2490 
sayılı Kanun hükümlerine göre meydana geti
rilir. Devlet bütçesini bu gibi çeşitli istifham
lardan korumak için alınan tedbirlerle yapıl
maktadır. 

Şimdi mevsimin mâni olması, formaliteler 
Hükümet görüşü ile yalnız bu lojmanlara mı 
teşmil edilmektedir? Bu memlekette yatırım
lara ayrılan paralar 2490 sayılı Kanunun for
maliteleri yüzünden yatırıma sarf edilemediği 
bir gerçektir. Onun için keşifler ve lüzumlu 
plânların Mart ayından önce hazırlanması ge
rektiği, işsizlik konusundaki müzakereler sıra
sında öne sürülmüştü. Bu konuda en çok üze
rinde duran birisi de bugünkü iktidar partile
rine mensup Ekrem Alican Beyefendi idi. Şim
di, aynı kanunun altında Ekrem Alican Beyin 
imzası olduğuna göre, Hükümet, 2490 sayılı 
Kanunu, inşaatların yapılması, yatırımlara ay
rılan paranın sarf edilmesi konusunda bir ma
nia olarak kabul etmektedir. Burada, Vekil 
Beyin ifadesinden de böyle anladık. Çünkü, bu 
lojmanlar mevzuunda, özel kanunla, 2490 sayılı 
Kanunun dışına çıkılmaktadır. Hükümet bu 
formaliteleri bertaraf edecek ve bütün Türki
ye'de, faaliyetlere mesnet olacak bir kanunla, 
bir an evvel huzurumuza gelemez mi? öyle bir 
kanunla huzurumuza gelecek ise, bu lojmanlar 
mevzuunda, bu kanunun dışına çıkılacağına, 
normal yollarla keşfi yapılarak, plânı yapıla
rak kanunun her hangi bir şekilde tatbikine ve 
suiistimale meydan vermiyecek bir esas üzerin
den yürüyecek şekilde maddesine bir hüküm 
koysak ve ondan sonra bu kanunu getirsek ve 
bu kanun çıktıktan sonra da 2490 sayılı Kanu
nu yeni şekline göre ele alarak işleri kolaylaş-
tırsak daha iyi olmaz mı? 

Bir de özel teşebbüsün yanında sermayesi
nin en az yarısı Devlete aidolan özel teşebbüs
lerle İktisadi Devlet Teşekküllerinin hepsinin 
zarar etmekte olduğunu ifade eden sizlerdiniz. 
Buna rağmen yeniden işleri- İktisadi Devlet Te
şekküllerine devretmek ve . bunları 2490 sayılı 
Kanunun dışına çıkarmaktansa acaba, verilecek 
olan bu, İktisadi Devlet Teşekkülleri veya ser
mayesinin büyük kısmı Devlete aidolan iştirak 
müesseseleri 2490 sayılı Kanun tatbik edilme
mek suretiyle bâzı açıkları kapatılacak ve on-
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lara kâr mı sağlanacaktır, himaye edilmek su- ı 
retiyle? Yoksa Devletin bütçesinden ayırmış ol
duğu subay, astsubay ve askerî memurlar loj
man ihtiyacı için veıilecek paraları sarf edenler 
gözlerinden bile sakınarak mı sarf etmek istiye-
cektir. îşte burada tamamiyle bir tenakuz var- I 
dır. Bu madde, benim anlayışıma göre, Devlet, 
iştirakleri bulunan müesseselerden birini, bâzı- j 
larmı himaye etmekte olan, 2490 sayılı Kanunun 
dışına çıkmak suretiyle de mesuliyetinin dışına 
çıkan bir kanun mahiyetindedir. Bâzı teşekkül
leri gayrimeşru yollarla tatmin etmek için, Dev
let bütçesinden ayrılan paraları buralara aktar
mak için tatbik edilmiş bir yol halindedir. Bu | 
yolda, mevsim müşkülâtı ve kanun formaliteleri I 
gibi bir kalkanın arkasına gizlenmiş bulundu
ğumuz kanaatindeyim. Bu bakımdan, birinci 
maddeye göre, subay, astsubay ve askerî memur
lara, Devlet bütçesinden ayrılan paralarla loj
man almak, yapmak değil, yapılmış olanı da | 
almak, yapmak değil, yapılmış olanı almak gibi I 
bir yetki tanıyor ve uma hak veriyoruz. Şu hal- | 
de bu hak birinci maddeye göre ve .2490 sayılı I 
Kanunun da dışına çıkılmak suretiyle sermaye
sinin yarısı Devlet iştiraki 'bulunan veyahut lk- I 
tisadi Devlet Teşekküllerinden Devlet teşebbüsü 
haline gelmiş olan bir müesseseye aktarılması 
hem iyi niyete karşı istifhamların korunması ve 
hem de işin daha iyi nizama konması bakımın
dan faydalı olacağı kanaatindeyim. Onun için 
maddenin tasarıdan çıkarılmasını ve kanuna bir 
yenilik verilmesini rica ediyor ve bunun için de 
bir takrir veriyorum. 2490 sayılı Kanuna göre 
Hükümetçe lüzum görülürse özel teşebbüse, gi
rinceye kadar bu maddenin tatbik edilmemesini 
arz ve istirham ederim. .1 

Hürmetlerimle. { 

BAŞKAN — Sayın Asal. 
Komisyon ve Bakandan istirhamım; konuşa- I 

cak bir iki arkadaş daha var, onları da konuştu- I 
ralım, ondan sonra sizlere söz vereceğim. I 

Buyurun, Sayın Asal. I 

TALÂT ASAL (Edirne) — Muhterem arka
daşlar, ben, benden evvel konuşan arkadaşımın I 
birçok noktalarda fikirlerine iştirak etmiyorum. I 

Şimdi, bir defa orduya lojman lâzımdır. Or- I 
dunun lojmana ihtiyacı vardır. Bir an evvel de 
yapılmasında zaruret bulunmaktadır. O hale I 
göre, bu .ikinci, maddeyi memleketin, Hazinenin | 
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nef'ine nasıl tedvin edebiliriz? Fikrimce bunun 
üzerinde durmak lâzımgelir. 

2490 sayılı Kanun üzerinde hepimizin ve bil
hassa bendenizin allerjisi bulunmaktadır. Ben, 
2490 sayılı Kanunun, bu memleketin iktisadi 
hayatına bir şeyler getirdiği kanaatinde olma
dım, değilim ve olmıyacağım. 2490 sayılı Kanun 
çıktığı tarihten bu yana Türkiye büyük ilerle
meler kaydetmiş, 2490 sayılı Kanun bütün ka
nunlar gibi, buz kalıbına benzer şekilde bir nok
tada kalmıştır. Türkiye çok daha ileri noktaya. 
gitmiştir. Bu sebeple, Türkiye'nin ihtiyaçlarına. 
uygun bir şekilde, eğer bunun üzerinde ısrar edi
liyorsa, yeniden durmak lâzımgelir. Prensibi bu 
şekilde vaz'etmekte fayda vardvr. 

Dikkat buyurursanız, gerek İktisadi Devlet 
Teşekkülleri ve gerekse İktisadi Devlet Teşek
küllerinden sermaye yatırmış teşekküllere 2490 
sayılı Kanuna tabi değillerdir. 2490 sayılı Ka
nuna tabi olmadıkları için de bunların 2490 sa
yılı Kanunun temin ettiği faydalardan daha ileri 
faydalar temin ettikleri görülmüştür. Bendeniz 
bu tatbikatın içinde bulundum ve hukuk haya
tımızın içinde bunu gördüm. 

2490 sayılı Kanunun tatbik edilmemesi husu
sundaki fikre gelince; deniliyor ki, «mütaahhit 
bulmakta müşkülât çekiyoruz ve zamanında ya
pılmasına mâni sebepler ortaya çıkıyor. Bu ko
nuda ve diğer konularda 2490 sayılı Kanunu 
çarnaçar tatbik etmek mecburiyetindeyiz.» İşin 
süratlenmesi bakımından, ben tatbik edilmemesi 
fikrindeyim, ama bu tasarıyı bu madde ile kabul 
edecek olursak, Hazine zarara duçar olacak, bu 
kanuna taallûk eden esbabı mucibe katiyen iş-
lemiyecektir. Zaman içinde bu kanunu sevk et
miş bulunanlar benim haklı olduğumu görecek
lerdir. Çünkü ben bu nevi teşekküllerin içinde 
hukuk müşavirliği yaptım ve gördüm arkadaş
lar. 

Şimdi ne diyorlar: «iBiz falan'yerde lojman 
yaptıracağız. IBu falan yerde yaptıracağımız 
lojmanı, mütaaihhide veremiyoruz.» 'Kime vere
cektir!... «O halde, Devlet 'teşekkülü 'bulunan. 
veya sermayesinin yarısı Devlete aidolan mü
esseselere vereceğiz.» Bu müesseselerin vasfı 
mümeyyizi nedir arkadaşlar?... İktisadi oluşu
dur. Binaenaleyh hu müesseseler işin rantaibi-
litcsini nazarı itibara alarak hareket edecekler
dir. Hem inşaat yapacağım, hem -do- zarar edece-
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ğim düşüncesinin içine girdikleri1 takdirde 
tıpkı mütaalhhitlere, yani hususi sektörlere tat
bik edilen rejimin dışına ıçıkılmryacaktır, de
niliyor. Devlet 'Otoritesini kullanmak suretiyle 
İmar limitet şirketine zarar pahasına iş mi 
yaptıracaktır? Böyle (bir şey mevzuubahsolma-
makla beraber bu nevi teşekküller Devlet otori
tesinin dışına çıkmak suretiyle Ticaret Kanu
nu hükümlerine tabi olmuşlardır. O halde, mad
denin bu tarzda gelişi ile ıgelmeyişi arasında 
hiçbir fark yoktur ve Ibu anadde hiçbir netice 
tevlidetmiyecektir. 

Ben, hem Mulhterem Vekil Beyefendiden, 
hem de Komisyondan istirham ediyorum, bu 
maddeyi tetkika alsınlar, bir daha incelesinler 
ve netice istihsal edecek hale getirsinler. Hu
susi müesseselerin de bunların ihalelerine ve 
yapımlarına iştirak edebilecekleri bir madde 
tedvin etmelerini istirham ediyorum. 

Bu haliyle ihususi müesseseler bu ihalelere 
giremiyecekleri için, ıbunları inanımız, Devlet 
sektörünün zarar etmesi pahasına, bir tarafı 
ile Devlet müessesesi, hir tarafı ile de hususi 
müessese 'gibi görünen ve Türk ekonomisini bu 
yüzden 'zarara uğratmakta bulunan teşekkül
ler ancak daha yüksek bir fiyat ile, inşaatı üzer
lerine alacaklar ve bundan dolayı Hazine zara
ra duçar olacaktır. Nitekim, işin içerisindeyiz 
ve alâkası olanlar da işin esasını bilirler. Mü
esseseler taahhüt yoliyle işe ıgirmiyecekler, 
pursaritaj usuliyle işe girecekler, emanet usu-
liyle inşaatı taahhüdedeceklerdir. Bu ise mas
rafların tamamiyle yükseltilmesi 'demektir. Bu 
takdirde maddeden beklenen netice de hâsıl ol-
mıyacaktır. 

Arkadaşlar, kaldı iki; kendisinden başka bir 
firmaya verildiği cihetle bu ehemmiyetle za
man içerisinde, hayatın içinde, takibedilen se
yir muvacehesinde fazla fiyat talebinde bulu
nulacak, zaman talebinde Ibulunulaeak ve bu 
suretle iş sürüncemeye ıgirecektir. Çünkü reka-
•bet müessesesi bu maddenin dışına çıkılmasını 
icabettirecek mahiyettedir. 

Bu itibarla bendeniz istirham ediyorum. Dü
şüncelerim lütfen kabul buyurulursa, madde 
yeniden tedvin edilmek üzere, tetkikat yapıl
sın, aksi halde biz bir tadil tasarısı getirmek 
kararındayız. 

İstiyoruz ki, bir aıı evvel iş en iyi istika-
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mette yürüsün ve istiyoruz ki, takibedilen me
seleler süratle halledilsin. 

O halde bu maddenin tedvininde fikirlerim 
nazarı dikkate alınırsa, maddenin yeniden ted
vin edilmesi hususunda, icra organından istir
ham ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Savacı. 
SABAHATTİN iSAVACI (Gümüşane) — 

Grupum adına konuşacağım. 

BAŞKAN — Daha iyi. Daha evvel söz is
temiş olsaiydmız, size öncelikle söz verirdik. 

A. P. MECLİS GRUFU ADINA SABAHAT
TİN SAVACI (ıGümüşane) — Muhterem arka
daşlarım, subay, askerî memur ve astsubay
ların. lojman ihtiyacını karşılamak üzere daha 
evvel, '28.10.1960 tarihinde çıkarılan 186 ve 
ahiren çıkarılan 338 sayılı kanunlarla bu ihti
yaçlar karşılanmaya (çalışılmaktadır. 

Bu ihtiyacın belhemahal mahallerinde karşı
lanmasını, sulbay lojmanlarının yerinde yapıl
masını ve Ibu ihtiyacın süratle (giderilmesini 
bendeniz, Bütçe Komisyonunda Millî Müdafaa 
Bütçesi 'görüşülürken ifade etmiştim. 

Adalet Partisi Grupunun, bu husustaki ka
naatini şöyle özetliyeceğim : 

Subay lojmanları, subaylarımızın feragatla 
çalışmış olduğu yerlerde, behemehal yapılmalı
dır. Hattâ, birinci Koalisyon zamanında Adalet 
Partisinin Genel Başkanı, lojman kiralariyle il
gili bu kiraların yüksek takdir edilmiş olmasın
dan şikâyet ederek, daha ucuz takdir imkânla
rının Hükümet tarafından ele alınmasını temen
ni etmişlerdir. 

Bu hususu zikrettikten sonra, 186 sayılı 
Kanun, esas itibariyle inşa ettirilmesi yetkisini 
Hükümete vermektedir. Bu kanunda eksik olan 
cihet, sarahate muhtaç olan cihet, satmalına 
keyfiyetinden doğmaktadır. Bizim kanaatimiz 
odur ki, evvelâ inşa etme imkânları araştırılma
lı, mümkün olmadığı takdirde satınalma ciheti
ne gidilmelidir. 

İşte Grupumuz bu hususta tereddüd göster
mekte, yeniden inşaatı tercih etmektedir. Filha
kika mevcut binalardan satınalma emlâk fi
yatlarını yükseltecek, munzam talep ihdas ede
cektir. Aynı zamanda muayyen yerlerde arsa 
spekülâsyonuna da sebebiyet verebilecektir. Bu 
bakımdan, grupumuzun temayülü şudur ki, im
kân olduğu nisbette satmalmadan ziyade inşaat 
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yaptırılmalıdır. Yaptırmaya, satınalmaya naza
ran bir rüçhaniyet tanınmalıdır. 

Burada Vekiller Heyetine mühim bir vazife 
düşmektedir. Bu da, yapılacak subay konutla
rının listelerinin tasdiki keyfiyetidir. Şüphesiz 
ki, Vekiller Heyeti bu tasdik keyfiyetini ifa 
ederken satınalma ve yaptırma hususlarını ay
rı ayrı münakaşa ve teemmül edecek, memleket 
yararına olacak hususları tercih edecektir. Te
mennimiz, yine arz ettiğimiz hususlara gelme
mektedir. Bunu evvelâ yaptırma keyfiyetini ve 
inşaat fiyatlarının, emlâk fiyatlarının yükseltil-
memesinin ve dolayısiyle, emlâk adedini artır
mak suretiyle, kira fiyatlarını aşağıda indirme
nin bu suretle mümkün olacağını peşinen düşü
necek, derpiş edecek ve yaptırmayı satınalmaya 
tercih edecektir. Bu temennimizi arz ettikten 
sonra, tasarıda yapılacak redaksiyonla bu te
mayülümüze yer verilmesini dilemekteyiz. Şa
yet imkân varsa komisyon tekrar tezekkür bu
yursun, grupumuzun kanaati istikametinde, ev
velâ inşaat yaptırmak çare ve şartları yer alsın 
bu imkânsız bulunduğu takdirde satınalma ci
hetine gidilsin. Geçici 2 nci maddede yaptırma 
keyfiyetini de, 2490 sayılı Kanunun hükümleri 
dışında kalma keyfiyetinde, grupumuz tereddüt 
etmekte, hususi teşebbüsle müsavi imkânın sö
zü edilen bu kurumlara tanınmasında faide mü
lâhaza etmektedir. Bununla beraber askerî ih
tiyaçların zamanında karşılanması zarureti ve 
burada gösterilecek ihtimamın ve titizliğin bu 
tereddüdü gidereceğini, bunun gerek Vekil 
Bey tarafından gerekse Komisyon tarafından 
ifadesi zannediyorum ki, grupumuzu tatmin ede
cektir. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğdu. 

ZEYNEL GÜNDOĞDU (Erzincan) — Sev
gili arkadaşlarım, 2490 numaralı Kanunun bu
günkü ihtiyaçlara cevap vermediği noktası üze
rinde bendeniz de müttefikim. Ancak bu ka
nunun Hazinenin bekçisi olduğunu da arz et
mek isterim. 

2490 numaralı Kanunun dışında yapılan iha
lelerde birçok kayırmalar olmaktadır; Hazi
nenin zararına birçok hareketlerde bulunulmak
tadır ve bulunulmuştur. Başımdan geçen bir
kaç büyük ihalenin ne şekilde cereyan ettiğini 
izah etmekle Sayın Meclise bu hususta birazcık 
olsun, bir kanaat vermeye çalışacağım'. 
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Muhterem arkadaşlarım, Kemer Barajının 

nakliye ihalesi yapılırken, mütaahhitler arasın
da bendeniz de vardım. Bu ihale, 2490 sayılı 
Kanunun şümulü dışında yapılmıştır. Bir evvel
ki yapan mütaahhidin fiyatlarından milyonlar
ca lira fiyat kırıldığı halde, iş çeşitli sebepler
le kıran mütaahhide verilmemiş ve tekrar iha
lesine gidilmiştir. Burada, menfaat sağlan
mış ise de bundan sonraki ihalelerde işi iste
diklerine vermek istiyen müesseseler şartname
lerine, 80 tonluk tregileri olan bu işe girmek 
için yeterlik alabilir, maddeleri konmuş bu su
retle de iş bir, iki firmanın inhisarında bırakıl
dığından Hazine büyük zararlara sokularak, 
bendeler korunmuştur. 

Bu işler, 2490 sayılı Kanunun hükmü içinde 
yapılmış olsaydı Hazineyi bu kadar zarara uğ-
ratmazdı. 2490 sayılı Kanunun hükmü dışına 
çıkan işlerde Hazinenin milyonlarca lira zararı 
olduğunu daha birçok misallerle ifade etmek 

s mümkündür. 
İkinci mahzur : 2490 numaralı Kanunun dı

şında yapılan ihalelerde, «Ayın 15 inde falan 
yerde filânın ihalesi yapılacaktır. Üç gün önce
den yeterlik belgesi alacak mütaahhitlerin şu şu 
evsafı haiz olmaları lâzımdır» diye ilân verilir. 
Bu evsafta 4 mütaahhidin yeterlik belgesi aldığı
nı kabul edelim. Bunlar, Ahmet, Mehmet, Hasan 
ve Hüseyin'dir. Bunlar yeterlik belgesi aldı mı 
bu kere ortada mahremiyet diye birşey kalmıyor. 
Araya vasıta olarak giren biri, bunların dördü
nü bir araya getiriyor, 50 milyonluk bir ihalede 
bunlar tarafından 5 milyon ortaya atılıyor. Bu 
para el altından bölüşülüyor. Arada bir balıkçı
lık kavgası yapılmak suretiyle de iş hallediliyor. 
Bu da Hazinenin milyonlarca lira zararına sebeb-
oluyor. Bunlar 2490 sayılı Kanuna göre olsa 
Hazine de bu zarara düşmemiş olacaktır. 

Bir misal olarak arz ediyorum, Devlet teşek
küllerine verilecek ihaleler ise son derece mah
zurludur. Bâzı Devlet teşekküllerini zarardan 
kurtarmak için yaptırılan imtiyazlı ihaleleri mi
sal olarak gösterebiliriz. Aynı evsafta bir malı 
hususi teşebbüs 3 e getirmiş ise diğeri 4 de geti
rebilmiş, bu suretle de döviz israfına sebebol-
muştur. Devlet teşekkülü madem M, bir ticaret
hanedir. Bunu kendi hüviyeti içinde mütalâa 
etmesi lâzımdır. Ayakta durabilmesi için Veki
lin, Vekâletin, Hazinenin bir koltuğuna sığın
maları son derece mahzurludur. 

— 337 — 



M. Meclisi B : 36 
Hususi teşebbüsün yapacağı is vardır, Devle

tin yapacağı iş yardır. Bir müesseseyi zarardan 
kurtarmak irin yeni yeni işler vermek doğru de
ğildir. Madde kabul edilirse efendim, bu işi bir 
Devlet teşekkülüne veririm, pahalı da olsa ben
den kimse bir şey sormaz, Devletin bir cebin
den çıkacak, diğer cebine girecek zihniyeti ise 
ayrıca hâkim olacaktır. Bu itibarla bendeniz bu 
maddeyi çok mahzurlu bulmaktayım. Eğer bu 
müesseseler kendilerini zarardan kurtarmak isti
yorlarsa kendi hüviyetleri içinde çalışmalıdırlar. 

Kâr mı, zarar mı ediyorlar, ancak bu takdirde, 
meydana çıkar. Yoksa koltuk altına almak sure
tiyle bunları beslemek doğru değildir. Fayda ye
rine zarar getirir. Şunun bunun koltuğu altına 
girip politika yapanların bu memlekete faydası 
ne ise, Bakanlığının koltuğu altına sığınarak 
hayatiyetini devam ettirmek istiyen bu gibi mü
esseselerin de fayda yerine o derece zararı olur. 
(Bravo sesleri, alkışlar) 

Hürmetlerimle. 

• BAŞKAN — Sayın Güven. 
SELÂHATTÎN GÜVEN (Trabzon) — Muh

terem Başkan, muhterem, arkadaşlar; bu kanu
nun, 2490 sayılı Kanunun senelerden beri tevali 
eden mahzurlarının önüne geçilmediği için, Ba
kanlık tarafından, »sayın ordumuzun ihtiyaçları
nın biran evvel karşılanmak üzere getirilmiş ol
duğuna kaani oldum. Sayın Bakanın buradaki 
izahlarından da bu anlam çıkıyor. Bundan, tat
bikatta büyük güçlükler arz ediyor, âzami 
kayıplara, maddî (kayıplara duçar oluyor, mâ
nası çıkar. İhı nun izalesi için de bakanlığı n 
vereceği bir ta.h-s.isat olmasına rağmen, 2490 
sayılı Kanunun dışında bir ta'sarruf istiyor. 

•Birinci mahzur şudur; 2490 sayılı Kanu
nun dışına çıkmakla hiçbir kanuni müey
yide île kayıtlı okumaz, bu suretle arz etti
ğim devlet müesseselerimin yapacağı işlerde 
devlet ile müessese arasında, karşılıktı pa
zarlıklar olacak, diledikleri gibi yapacaklar
dır ki, hiçbir zaman kalıuni müeyyideye bağ
lanmıyor, bu ise doğru değildir. Takdir .eder
siniz ki, hudutsuz' salâhiyetler istiyerek veya 
ist'emiyerek, hudutsuz 'Siliktimaller maydana 
getirir. 

'•İkinci şekil; eğer bugünkü 2490 «ayılı Ka
nundaki! zorluklar ortadan • kaldırılmak iste
niyorsa, ordu >elindeki> mevcut imkânlarla, 
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bu gibi İnşaatı pekâlâ emanet usulü ile de ya.-
paıbilir. Çünkü ordunun elinde yüzlerce mü-
hcııdfe, kalfa,, usta, ve hav türlü imkân var
dır. Bugün böyle bir kamilin" metniyle karşı
mıza çıkışının isabetli olacağını zamnetmiyo-
rum. 

3 ncii. bîr nokta : Muhterem Meclis bu ka
nunu kabul ettiği takdirde, milyonlar vekâ
lete devredilecek, tahsis 'edilecek ve ihaleye 
girişilecek. İş devlet müesseselerline ihale •odli-
leeek ve ihaleye girecek olan devlet mües
seseleri Türkiye'de 3 tane; T'imlo, İmar Ltd. 
Ve bir de ismini şilmdi ıhatırlıyaımaıdığım bir 
diğer müesseste. l 

Türkiye'de birçok ordu binalarına ihtiyaç 
yardır; Göle'de, Sarıkamış'ta 3 tane bina yap
mak için Tim]o işe girer mi? 'Girmez. Gay-
riiktisadidir. O, oturmuş bir 'müessesedir, önü
müzde yaptığı birçok üçler vardır, metre ka
resi 400 - 450 liradır. Müta.ahhit olduğum 
için bitirfiım, imar - iskânın ise m ciro: karesi 
800, 1 000, 1 200 liradır. 
•-, Bu iktisadi düzen irinde bu müesseselerin. 

bu şekilde devlete zarar vereceği .aşikârdır. 
"üstelik inşaatı yapmaya da gitmez. '.B'e-lik-i gi
der ama, demin konuşan •arkadaşımızın de
diği gibi, pursa/ntâjla metre karesi 4ÖÖ Hıra
ya yapmak için gider. Ne devletin, ne de ba
kanlığın ve ııe de arzu eden tevekküllerin 
bundan menfaati, olmiyacaktır. Bu -24ÖO sa
yılı Kanunun değiştirilmesi, defaatle, Mec
lisimizde müzakere :cdliimiŞsc de nıaales'ef 
mümkün olmamıştır.' 'Çok yakında 'meriyete 
girmesini arzu ettiğim' bu kanun yatırımlar
daki gecikmeyi ortadan kaldıracak bütün hü
kümleri havi olacaktır., 

Netice itibariyle ve hulâsa olarak, fikrim 
şudur : Bugünkü kanuni (mânileri ortadan kal
dırmak suretiyle yapılacak yatırımların bir 
an evvel realize edilmesi ve ordumuzun haki
katen da!ha güzel ve çok sayıda binaya ka
vuşturulması arzusu başta-ve 'ortada iken, mev
cut bir maniayı kaldırmak lâzım gelirken, çok 
daha esaslı ve korkunç maniaları önümüze 
koymaya hiç sebep yoktur. Kendi kendimizi 
kandırıyoruz. Arz ettiğini gibi, 'Türkiye'de 3 
tane müessese var. Bu 3 -müesseise' ile, im iş 
nasıl olupta realize edlle'bilecektir, inanamıyo
rum. Yapması katiyen 'mümkün değildir ve 
iktisadi*, de. değildir, . 3Iüessjeîseııiri. .teşkilâtını 
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göndermesine imkân yoktur, malî bakımdan 
da iktisadi değildir, ibir yerine üç misli para 
ile yapacaktır. Zaman 'bakımından da pek kı
sa zamanda yapamaz. Yalnız 'bir sürü imkân
ları taşıdığı için e'l'bette yapacaktır, 150 - 200 
milyonluk bir bütçe ile kolaylıkla dışarıdan 
makinalarını getirecek, çimentosunu istediği 
fabrikadan alacak, öncelikle yaptıracağı için 
dişlerini kısa zamanda yapması, bitirmesi lâzım-
gelir. İki, üç ay kadar kısa bir müddetle ya
par diye beş 'kuruşluk bir işi 'beş liraya malet-
meye de hiçbir mecburiyet yoktur. 

Onun için bendenizin görüşü; 2490 sayılı 
Kanunun mahzurları do'layısiyle dalha başka 
mânileri meydana getirecek bu teklifi kabul 
etmiyelim. 2490 sayılı Kanunun mânileri zaten 
yakın 'bir zamanda Meclisimizce kabul edile
cek bir kanunla ortadan kalkacak ve bu suret
le inşaat işleri çok daha güzel realize edile
cek ve çok daıha uygun hale gelmiş olacaktır. 

'Bendenizin mâruzâtım budur. 

BAŞKAN — Komisyon. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI RÜŞTÜ 
ÖZAL (Konya) — Çok muhterem arkadaşlar, 
huzurunuzu lüzumsuz işgal etmek endişesi, 
•maalesef, kanunun layıkı veçhile takdimine im
kân vermedi. Bundan dolayı komisyonumuz 
ve huzurunuzda bulunan arkadaşınız kendisini 
haklı görmemektedir. 

Müsaade 'buyurursanız, mevzuu kısaca arz 
etmeye çalışacağım: 

23 . 12 . 1960 tarih ve 186 sayılı Kanunla, 
subay, askerî memur ve astsubayların lojman 
ihtiyaçları için, her .seneki miktarı ve 10 yıllık 
toplamı teslbit edilen hir yetki verilmiş bulun
maktadır. 

Bu 'kanun, bilâhara 338 sayılı Kanunu tadil 
edilerek, söylenen kanun, inşa olunacak loj
manların yerlerinin Bakanlar Kurulu kararı 
ile tâyin ve ıtesbitini tazammun eder, hale gel
miştir. Yani bu tadil ile lojmanların nerelerde 
yapı'lması hususu Bakanlar Kurulu kararma 
bağlanmış bulunuyor. 

Ancak 'biraz evvel lütfedip kabul buyurdu
ğunuz 'birinci maddesindeki değişiklik, «yaptı
rılacak» kelimesinden sonra tatbikatta kolay
lığı sağlamak için (veya satmalmacak) keli
mesinin ilâvesinden ibaret bulunmuştur. 

Kanunun esprisini ele 'alırsak; kanun, su-

28 .1.1983 O : 1 
bay 'veya 'astsubaylara ve askerî memurlara 
lojman yaptırmaktan ziyade temin etmek mâ
nasına gelmesi 'lâzımgelir. Temin etmek; için
de yaptırmak gibi şartları, nitelikleri uygun 
olduğu takdirde satmalmabilmesi yetkisinin 
mündemicolması esasen mantıki hir zaruret 
gibi telâkki olunabilir, kanaatindeyiz. 

Evvelce ıkaıbul buyrulmuş olan birinci mad
dede yapılan değişiklik sadece bir satmalma 
yetkisinin verilmiş olmasından ibarettir. Be'lki 
bâzı arkadaşlarımızın satmalma hususunda en
dişeleri olabilir. Rayiçten pahalı bir binanın 
satmalmması veya istenilen 'bir insandan her 
'hangi bir bina satmalmması gibi ihtimallerin 
buraya girebileceği endişesini biz de tezekkür 
etmiş olduğumuz için, şu hususun hatırlatılma-
sını yerinde ve faydalı gördük. 

Malûmunuz olduğu üzere, sık sık şikâyet 
ettiğimiz, '2490 sayılı Kanunun 46 ncı madde
sinin (f) fıkrası; devlet dairelerinin satmala-
eağı gayrimenkulleri kayıtlamıştır. Yani, Mil
lî Savunma Bakanlığı, lojman maksadiyle sa-
tınalmak istediği gayrimenkulleri istediği gibi 
satmalmak yetkisine sahip değildir. 

Bu, 2490 sayılı Kanunun arz ettiğim 46 ncı 
maddesinin (f) fıkrası 'gereğince yapılmak icab-
eder. Hattâ Bakanlar Kurulundan karar al
mak suretiyle kayıtlı bulunulduğunun bilin
mesi lâzımdır. 

Binaenaleyh bu 'bakımdan hiçbir endişe ve 
boşluğun mevcut bulunmadığına, arkadaşları
mızın kaani .bulunması iktiza eder. İkinci bir 
ek olarak, şimdi müzakeresinde bulunduğumuz 
madde ise, bâzı arkadaşlarımızın ileri sürdük
leri derecede geniş ve şâmil bir mâna ve ma
hiyet taşımaması gerekir. 

İfade olunduğu şekilde 2490 sayılı, 'halen 
yürürlükte olan-ve ne zaman değişeceği bi'lin-
raiyen bir kanunun kayıtları dolayısiyle yük
sek rakımlı bölgelerdeki inşaatın, esasen İnşaat 
mevsiminin çok kısa ve dar olması dolayısiyle, 
zamanında tahakkuk ettirilmemesi ve 'çok uzak 
mahrumiyet 'bölgelerinde, birçok kere talip 
bulunamaması 'veya yeter niteliği bulunmıyan 
mütaahhitlerin iş alma'ları halinde 'birtakım 
ihtilâfların vukubulacağı, işlerin sürüncemede 
kalacağı endişesinden ileri gelmektedir. Şayet 
vasıfları uygun 'bulunabilirse hazır bina alına
bileceği gi'bi, doğrudan doğruya Bakanlığın 
uygun şartlarla sermayesinin yarısından fazla-
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sı Devlete aidolan bir •müessesenin bu isi ka- : 
bul edip yapabilmesidir. Kanun tasarısının 
derpiş etmiş olduğu maksat hiçbir zaman bü
tün inşa işlerin, Iher zaman, mutlaka ve bil
hassa İktisadi Devlet 'Teşekkülleri tarafından 
yapılacağı mahiyetinde değildir. Onun için en 
son konuşan Güneş arkadaşımızın söylediği gi
bi bu :grbi teşekküller inşaatı çok pahalıya mal-
eder, ıher yerde tesjkilâtı bulunmadığı için her 
yere (gitmezler, gitmemeleri dolayısiyle de işin 
saJhibi bulunmaz. Giderlerse de çok pahalıya 
giderler endişelerinin haıtıra gelmemesi iktiza 
eder. 

Arz ettiğim gibi esus olunan, Millî Müda
faa Bakanlığının bu işleri umumiyetle 2490 sa
yılı Kanunun anlayışı içinde yaptırmış ol
masıdır. Müşküller veya sağlanacak faydalar 
karşısında satınalınması veya onun yanında 
daha büyük imkânlara sahibolabilen, elinde 
her türlü inşaat malzemesi, tesisat ve ekip
leri bulunan kamu niteliğindeki şirketlere yap-
tırlı masında bir fayda melhuz olursa o türlü 
şirketlere verilebilmesini sağlamaktan ibarettir. 
Eğer, Sayın Asal arkadaşımızın söylediği gibi, 
işlerin daha kolay yürütülebilmesini temin et
mek üzere, Milî Savunma Bakanlığının bu iş
leri için, 2490 sayılı Kanunun kayıtlarının ta
mamen kaldırılması hususunu Yüksek Meclisi
niz kabul ve tasvip buyurrusa, buna komisyon 
olarak bizim bir şey söylemeye imkânımız ola
maz. Hükümet de buna ancak müteşekkir olur 
sanırım. 

Bendenizin hatırladığıma göre 222 sayılı İlk
okul yaptırma Kanunu bu hakkı Hükümete 
vermiş bulunmaktadır. Düşünülemiyecek bir 
cihet değildir, faakt Millî Savunma Bakanlığı 
buraya kadar götürmeden mevcut ahkâm dai
resinde işi yaptırmanın gayretini mümkün gör
mektedir. 

Şu cihetin ifadesinde de zannediyorum ki 
bir fayda melhuzdur. 792 sayılı Koordinas
yon Kararı gereğince esasen Devlet ve ikti
sadi teşebbüsler birbiri arasında alış - verişleri, 
satmalmaları 2490 sayılı Kanunun dışında yap
maktadırlar. Binaenaleyh yalnız inşaata taal
lûk eden ve kararda eksik görülen bu kısmı sa
dece huzurunuzda bulunan teklif vasıtasiyle 
doldurmak istenmektedir. Bendeniz hiçbir za
man bu kanunun maksadı altında gizli olarak, 

28 . 1.1963 O : 1 
zarar etmekte bulunan İktisadi Devlet Teşek
küllerinin veya bu işlerle meşgul olan müesse
selerin Devlet yoliyle faydalandırılmak istenil-
dğine ve zararlarının bu şekilde giderileceğine 
dair olan endişelerin hâtıra dahi gelmemesini 
istirham eden bir arkadaşınızım. 

Bendeniz size, yine Talât Asal arkadaşımı
zın üzerinde durmuş ve ismini vermiş olduğu 
için, bir misali ftrz edeyim. 

İmar Limitet Şirketi Ankara'nın Telsizler 
sahasında (kelimeleri ısrarla ve bastırarak mâna 
vermek istemekteyim) bütün şartları aynı ola
rak İmar İskân Bakanlığının doğrudan doğ
ruya taahhüt yolu ile yaptırmakta olduğu 
sosyal meskenlere ıvazaran ucuzluk sağlamakta
dır. Seri bir inşaat büyük inşaat ve tesisat 
malzeme Ve ekipmanına sahip, 2490 sayılı Ka
nunun, arkadaşlarımızın ifade ettiği şekilde 
bazan Devletin lehine işlemiyen kayıtlarından 
berî bulunarak çalışma imkânı ve elastikiyetine 
sahip müesseselerin ucuzluk sağlamış bulun
duğunu ifade edebilirim. Ataköydeki Timlo ta
rafından yapılmış olan mesken inşaatının pa
halılığı hususu, eskiye taallûk eder. Bende
niz bunun burada ifadesinde fayda olduğu mü
lâhazasında değilim. Binaenaleyh komisyonunuz 
meseleyi iki yönüyle tetkik etmiştir. 

Bir taraftan verilmiş olan, 'kanunun ver
miş olduğu görevi ve yetkiyi kullanmak mec
buriyetinde olan Millî Savunma Bafomlığmm 
on sene içinde ve her sene verilen miktarı 
sarf etmek suretiyle mühim bir ihtiyacı karşı-
lıyabilme'si. 

Diğer taraftan 2490 sayılı Kanunun büsbütün 
dışına çıkılarak, hiçbir kayda tâbi olmıyarak bu 
işlerin sağlanabilmişine imkân verilmemesi husu
sudur. Kanaatimize göre kabul buyurmuş oldu
ğunuz 1 nei„ madde gibi, hiçbir mahzuru olma
dığı zan ve kanaatinde musir bulunduğumuz 
2 nci maddenin de aynen kabulünü istirham 
eder, saygılarımı sunarım. 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Bir sual sora
cağım : 

2490 sayılı Artırma Eksiltme Kanununun 
46 neı maddesinin (f) fıkrası «yaptırmış olduğu 
binanın yaptırılmasında ve alınmasında Ba
kanlığı disiplin altında tutmaktadır.» diyorsu
nuz. Sualimin 1 nci paragrafı şu : Bu (f) fık
rasını Yüksek Meclise şimdi okumanız müm-
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kün müdür? Okuduktan sonra ikinci paragrafı 
arz edeceğim. 

GEÇÎCt KOMİSYON BAŞKANI RÜŞTÜ 
ÖZAL (Devamla) — Efendim, fıkranın getiril
mesini beklerken müsaade buyurursanız Sayın 
Başkanım, huzurunuzu fazla işgal etmemek 
için âzami derecede kısaltarak; ve bu sebeple 
eksik kalan bir noktaya da işaret edeyim : 2490 
sayılı Kanun hakkında arkadaşlarımızın soru
larına bildiğim kadar cevap arz etmeye çalışa
cağım. 

2490 sayılı Kanun zamanında hükmünü icra 
etmiş, vazifesini yapmış bir kanundur. Fakat 
bendenizin hatırladığına göre 1955 senesinde 
Büyük Millet Meclisine, tadili için, sevk edil
miş bir kanundur. Bilhassa İktisadi Devlet Te
şekküllerinin ve İktisadi Devlet Teşebbüsleri
nin meydana çıkmasından sonra görülmeye 
başhyan aksaklığı dolayısiyle değiştirilmesinde 
mutabakata varılan bir kanundur ve Maliye 
Vekâletindeki çalışmaların Bakanlıklara soru
lacak bir seviyeye geldiği Bütçe Komisyonunda 
ifade edilmiştir. Yani değiştirilmesine teşebbüs 
edilmiş ve çalışmalar ileri bir safhaya gelmiş
tir. Ancak, ne zaman değişebilir ve ne şekil 
alır, maksadı ne kadar ifade eder, elbette ki, 
şimdiden bunu söylemek ve bu görüşülen değiş
meyi buna talik etmek suretiyle maddeye bir 
başka mahiyet vermek kanaatimizce doğru ol
masa gerektir. 

Sayın Ferda Güley arkadaşımız tarafından 
sorulan 2490 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinin 
(f) fıkrasının bendenize verilen metni ile şekli 
şudur : 

«Devlet daire ve müesseseleri veya her han
gi bir hizmet için satmalmacak veya kiralana
cak gayrimenkuller için Bakanlar Kurulu ka--
rarı alınması şarttır.» 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Şimdi sualin 
ikinci paragrafını soruyorum. «2490 sayılı Ka
nuna tâbi olmaksızın» denildiğine göre, bu mad
de ile bu kanun tamamen ortadan kalkıyor. 46 
ncı maddenin (f) fıkrası kalkıyor, demek de
lici maddenin (f) fıkrası kalkıyor, demek lâ
zımdır. O halde bu kararnamenin tatbikinden 
Millî Savunmanın, dolayısiyle Devletin, fayda
lanabilmesi için maddede, «46 ncı maddenin 
(f) fıkrası hükümleri dâhilinde...» demek lâ
zım değil midir? (f) fıkrası haricinde 2490 şa
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ı yılı Kanun nazarı itibara alınmaz...» demek lâ

zım değil midir? 
I GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI RÜŞTÜ 

ÖZAL (Devamla) — Efendim ; tasarının ikinci 
maddesiyle, yani ek maddeyle, getirilen husus 
sadece Millî Savunma Vekâletinin, sermayesin-

| den yarısından fazlası Devlete aidolan mües-
! seselere iş yaptırma imkânı vermektedir ve 
I 2490 sayılı Kanundan ancak bu kadarcık 
I şartlı olarak çıkarmaktadır. Yoksa 2490 sayılı 
i Kanundan tamamiyle müstağni olarak her 
j önüne gelene ihale yapabilecek ve bu şartlar-
I dan azade kalacak mânasında değildir. Ancak, 
j Devlet teşekküllerine işi yaptırmak gibi bir 
| yetki verdiği için 2490 sayılı Kanunun bu şart 
i altında, dışında kalınmaktadır. Arz edebildim 
I mi, bilmiyorum. 
i FERDA GÜLEY (Ordu) — Yani, madde 
| sayın sözcümüzün bu izahını kapsamamakta-
j dır. Maddeye ya vuzuh verilir, ya da her halde 
i sayın sözcünün zabıtlara geçmiş bu beyanı ile 
i âmel edilemez. Oraya, 2490 sayılı Kanunun 

46 ncı maddesinin (f) fıkrası mahfuz kalmak 
üzere» diye kayıt konulmasına ihtiyaç duyulmu-
üzere «diye kayıt konulmasına ihtiyaç duyulmu
yor mu?» dedim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI RÜŞTÜ 
ÖZAL (Devamla) — Sayın Başkanım, müsaade
nizle maddenin vazıh olduğunu bir kere, daha 
okumak suretiyle ifade edeyim. Maddeyi aynen 
okuyorum : 

«Ek madde 1. Bu kanunun şümulüne giren 
inşaat işlerinden lüzumlu görülenleri, sermayesi
nin en az yarısı Devlete aidolan kurumlarla bun
ların aynı orandan katılmaları ile kurulan teşek
küllerden ve kanunla kurulan kurumlardan ça
lışma konularına inşaat işleri dâhil bulunanlara 
2490 sayılı Kanun hükümleri ile bağlı olmaksı
zın yapdırmaya Millî Savunma Bakanı ve Bayın
dırlık Bakanı yetkilidir.» 

Yanlız bunlara. 
ARİF HİKMET ONAT (Ordu) — «Yal

nız» ı ekleyin de kurtulalım bundan yahu. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI RÜŞTÜ 

ÖZAL (Devamla) — Bundan sonra lüzum hâsıl 
olursa verilen tadil teklifleri hakkında da konu
şurum efendim. 

TURHAN BİLGİN (Erzurum) — «En az ya
rısı devlete ait kurumlarla bunların aynı oradan 

I katılmalariyle kurulan teşekkülllerden ve ka-
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nunla kurulan kurumlardan çalışma konularına 
inşaat işleri dâhil bulunanlara 2490 sayılı Kanun 
hükümleriyle bağlı olmaksızın» tabiriyle' kasdc-
dilen'% 51 i devlet 'tarafından, d.evletm iştirakiy
le, >% 49 da şahısların iştiraki var, yahut ku
rumların iştiraki var. Bilhassa şahısların iştira
ki var. Buna bu rüçhan hakkını tanıyoruz. Bu
nun neticesi devletin yüzde 51 hissesi nisbetin-
de bir fazla kazanç elde etmesine mukabil, yüzde 
49 nisbetinde iştiraki bulunan şahısların hisse se
netlerine tesir edecek fazla bir menfaat temini, 
yüzde 51 i devletin, yüzde 49 u şahısların, Ahmet, 
Mehmet, Hüseyin'in... Bu yüzde 49 nisbetle bun
lara özel teşebbüsün fevkinde bir menfaat sağ
lanması imkânı temin edilmiyor mu, bu madde 
ile? Bu husustaki görüşünüzü açıklamanızı rica 
ediyorum. 

GEÇÎCİ KOMİSYON BAŞKANI RÜŞTÜ 
ÖZ AL (Devamla) — Madde demin de okuduğum 
surette zannediyorum ki, vazıhtır. «Yüzde 50 den 
fazla» demek suretiyle hakikaten Turhan Bilgin 
arkadaşımızın söylediği gibi yüzde 51 Devlete aid-
olsa dahi verilebilecek mânası elbette ki çıkar. 

BAŞKAN — Buyurunuz sayın Güven, soru
nuzu sorunuz. 

SELÂHATTİN GÜVEN (Trabzon) — Yüz
de 51 den fazlası Devlete aidolan müessese ve 
kurumlardan bahsediliyor. Bunlar acaba kaç ta
nedir, isimleri nelerdir? Acaba muhterem beye
fendi bilirler mi ? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI RÜŞTÜ 
ÖZAL (Devamla) — «Muhterem Beyefendi» de
diği, zannediyorum, arkadaşınız komisyonun 
naçiz başkanıdır. 

Bendeniz Türkiye'de sermayesinin % 50 den 
fazlası Devlete aidolup mevzuları arasında inşa
at yapdırtma işleri bulunan bütün müesseseleri 
bilmemekte olduğumu sarih olarak arz ederim. 
Kendilerinin burada ikisini saydıkları gibi, ben
deniz de buna belki bir ikisini daha katabilirim. 
Ancak, Türkiye'dekilerin mevcudunu bilmemek
teyiz Komisyon da bu ciheti nazarı dikkate al
mış değildir. Çünkü lüzumu yoktur. 

SELÂHATTÎN GÜVEN (Trabzon) — Bir 
komisyon muazzam bir yatırımı tedvir edecek 
olan müessesenin kaç tanedir, ne gibi işler ile 
meşgul olurlar veya tedviri düşünülen işleri yap
ma kapasitesini haiz midir, değil midir> hususun
da malûmata sahibolmıyabilir. Beni enterese 
eden, ikinci noktadır. Bu Türkiye'de benim anla-
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dığım mânada üç veya dört teşekkülün dışında 
değildir. Bunlar zaten hususi maksatlarla kurul
muşlardır ve Devletin bilaistisna bütün işlerini 
tedvire imkânları yetmez. Bunun için acaba muh
terem komisyon kendilerine kanunla devretmeyi 
düşündükleri işlerde bunların kifayetini düşün
müşler mi? Yapabilecekler mi? Bunların diğer 
şerikleri kimlerdir? 

8AŞKAN — Buyurun. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI RÜŞTÜ 
ÖZAL (Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, 
hakikaten niçin bilmezler, niçin Türkiye'deki 
bütün şirketleri tesbit etmezler? Arkadaşımız 
sorabilir. Bendeniz arz ettim. 

Türkiye'de bu maksatla kurulmuş bütün şir
ketleri, hattâ kurulmuş olup da çalışmıyanlar 
da mümkündür, bulunabilir, bunları tesbit etme
dik. Kusur ise bunu huzurunuzda itiraf etmek
ten çekinmem. Fakat arkadaşımız zahmet buyu
rup da tasarının gerekçesini okumuş olsalardı 
komisyonun noktai nazarına çok açık bir şekil
de muttali olurlardı. Biz komisyon olarak 
demekteyiz ki, Bakanlık yaptıracak, satın da 
alabilecek, fakat müsait şartlarda, demin arz 
ettiğim niıteliklerdeki teşekküllere işini yaptıra-
bilsin, diyoruz. Fakat, 'bu suretle meselâ Em
lâk Bankası ve onun meydana getrdiği, zannet
tiğime göre yüzde 99 kadarı Devlete aidolan 
sermayesiyle İmar Limited gibi şirketlerin, nite
likleri tetkik ve tecrübe edilmiş olanlara bu iş
ler yaptırılabilsin ve böylece de direkt olarak, 
endirekt olarak, vatandaşın mesken yapmasına 
çalışmakta olan Emlâk Kredi Bankasının da ka
bil olursa, istifadesi suretiyle... Bilhassa sosyal 
maksatla mesken yaptırmaya çalışmakta olan 
Emlâk ve Kredi Bankasının istifadesi suretiyle, 
arz ettim, hiç olmazsa endirekt olarak, vatandaş
lara mesken yapmaya bu suretle medar ola
bilecek bir hal şeklidir diye, 'gerekçede bir te
menni olarak, bu maksatla kurulmuş her şir
kete değil, bilhassa mesken konusunda vazife
si 'bulunan, görevli bulunan Emlâk ve Kredi 
Bankası ve onun meydana getirdiği şirketlere 
yaptırılması temenni ve arzusu izhar olundu. 

Yine bâzı arkadaşlarımız, tasarının heyeti 
umumiyesinde bizim anladığımızdan farklı bir 
anlayışa sahip bulunuyorlar. Hiçbir zaman Millî 
Savunma Bakanlığı, işlerinin heyeti umumiye-
isini bu türlü şirketlere yaptıracak değil. Bizim 
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verdiğimiz yetki 'bunu tazammun etmemektedir. 
Arz ediyorum, böyle büyük sermayeli ve teş-
ı'kilâtlı şirketler anoaik bunu yapabiliyor. Başka 
şirketlerin, şahısların işleri yapmasını niçin na
zarı itiibara almıyoruz denmektedir. Böyle 'bir 
şey yoktur ki nazarı itibara alalım. Eksiltmesiz 
işler, ıgenel olanak bir zaruret karşısında veya 
sağlanacak fayda mülâhazasiyle mümkün gö
rülebileceklerdir. Meselâ sene sonu geldiği hal
de tahsisatın sarfına imkân bulunamamış, Ba
lkanlar Kurulunun (karariyle yaptırılması veya 
satmalmması lâzımgelen yerlerde lojman satın-
almabilsin deniyor ve lüzum görülürse işin da
ha çok geç kalma ihtimali, mevsim müsaade-
sizliği, işin yapılamaz hale gelmesi ihtimali mev
cut; ortada niteliği mevcut sayılan bir şirket 
var; ben yaparım diyor. Bu takdirde o şirkete 
yaptırma salâhiyeti olsun diyoruz. Hiçbir za
man, senede harcanacak 55 milyon lira bir şir
kete verilerek, 'bütün işleri bu şirketin yapması 
düşüncesi mevcut değildir. 

BAŞKAN — Sayın Güven. 
SELÂHATTlN GÜVEN (Trabzon) — Sor

duğum sualleri cevaplandırırken bir noktayı 
istemiyerek sayın hatip arkadaşımız gayet gü
zel açıkladılar. Diyorlar ki, sene sonu dolayı-
siyle imkânsızlıklar veya beceriksizlik yüzünden 
harcanmamış paralrın ıharcanabilmesi için Ba
kanlar Kurulunun karan ile bu mümkün kalın
maktadır. Son ifadelerinden bunu anlıyoruz. 
Zaten bizim de şikâyet ettiğimiz nokta (budur. 

Görüyoruz ki, Bakanlık her türlü imkân dı
şında bu yola gitmektedir ve bu suretle maalesef 
bu imkânlardan başkaları istifade ederler. Ba
kanlığın tahdidine bu sebepten hakkımız yok
tur. înşaata dâhil değilmiş ıgibi her hangi bir 
müesseseye, Emek Limited, Timlo v.s. gibi mü
esseseler verebilir. 

Arkadaşımız çok güzel ifade ettiler, bu na
sıl şeydir? Yüzde 51 i Devletin olmakla bera
ber yüzde 49 u Ahmet'in, Mehmet'indir.' Neden 
Devlet kanunsuz bir şekilde 'giden akışı durdur
masın? Arkadaşımız esbabı mueibeyi okumamış 
dediler. Arkadaşım kadar ben de okudum. 

GEÇÎCÎ KOMİSYON BAŞKANI RÜŞTÜ 
ÖZAL (Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, 
huzurunuzdaki arkadaşınız sizlere bildiklerini 
gizliyecek, komisyonda müzakere edilen husus
ların açıklanmasından tevakki ederek gümrük
ten mal kaçırır gibi kanun çıkarılmasını istiye-
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cek insanlardan değildir. Kürsünün acemisidir. 
Güçlükle konuştuğunu muhtelif kereler huzu
runuzda çekinmeden ifade etmiştir. Fakat huzu
runuzda konuşan arkadaşınız, bilmiyerek konu
şan bir arkadaşınız değildir. Bunu huzurunuzda 
reddederim. 

ALÎ İHSAN BALIM (İsparta) — tifendim, 
bir sorum var. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ALI İHSAN BALIM (İsparta) — Efendim, 

müzakeresini yapmakta olduğumuz kanun tasa
rısının ek maddesine ve birçok arkadaşların da 
belirttiklerine göre, Devlet teşekküllerine ve ser
mayesinin asgari yüzde 51 i Devletten alman 
İktisadi Devlet Teşekküllerine hususi bir imti
yaz tanınmaktadır. Acaba bu imtiyazı, Sayın 
Turhan Feyzioğlu'nun, bizim partinin Beş yıllık 
Plân hakkındaki görüşlerini tenkidederken ver
dikleri cevapla nasıl bağdaştırabilirsiniz? Orada 
Turhan Bey buyurmuşlardı ki, «endişe etmesin 
arkadaşlarımız bilhassa konut, mesken işleri ta
mamen özel teşebbüse bırakılmıştır.» 

Şimdi görüyoruz ki, özel teşebbüsten bu hak 
dahi alınmıştır. Bu nasıl bağdaşabiliyor?. 

BAŞKAN — Buyurun özal. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI RÜŞTÜ 

ÖZAL (Devamla) — Efendim, takdir buyurula-
cağı üzere sorunun komisyona taallûk eden tara
fı mevcut değildir. Fakat kısmen alâkalı görül
müş olabileceği için malûmat arz etmeye çalışa
yım, bildiğim kadar. 

Şimdi bir kısım arkadaşımız ve sual soran 
Turan Bilgin arkadaşımız derler ki ; «Sermaye 
sinin, meselâ yüzde 49 u özel şahsa aidolan mü
esseselere böyle bir imtiyaz verilirse hususi şa
hıs, bunlardan, bu haksız yoldan, faydalanır.» 

. Yine birtakım arkadaşımız buyurdular ki, 
sermayesinin yarısından fazlası Devlete aidolan 
şirketlere bu imtiyazı vermek suretiyle, hususi 
teşebbüse dokunulmuş ve binaenaleyh, kalkınma 
plânında derpiş edilen esaslar dışına çıkılmış 
olur. Bu iki fikrin birbirini ifna etmekte olduğu 
ortadadır. 

Muhterem arkadaşlarım, biz haksız kazanç
lardan son derece çekindiğimiz için, haksız ka
zançlara mahal vermek istemediğimiz için, bu 
kanunun dışına çıkan ve ancak sermayesinin en 
az yarıdan fazlası Devlete aidolan teşebbüse yap
tırma hakkını tanımaya mütemayil olduk ve o 
şekilde kanun tasarısını tedvir ettik, tasvibettik. 
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Umumi tereddütleri izale edebilmek için şu

nu da ilâve etmek mümkündür : Bendeniz de
min ifade ettiğim şekilde Türkiye'deki mevcut 
bütün şirketlerin listesine sahip değilim. Fakat bil
diklerimden İmar Limitet gibi, Timlo gibi, tas
fiye edilmediyse Etibankın vücuda getirmiş ol
duğu Eti Limitet Şirketi gibi % 99 a yıkın bit* 
sermayesi Devlete aidolan, ve ancak % 1 hattâ 
% 0,5 yarım gibi miktarla özel şahısların iştira
ki bulunan şirketlere - Emek İnşaat Şirketi de 
böyledir. - Bir an için eğer bir imtiyaz tanımak, 
eğer bir fazla kazanç tanınmak isteniyorsa, ar
zunun dışında olsa dahi, maksadın husulü için, 
verilen programın tahakkuk edebilmesi için ve 
mesken veya lojmanların zamanında yapılabil
mesi için eğer bir fazla kazanç verme gibi bir 
durum varsa, bunda yine bu şekilde kurulmuş 
olan müesseselere inhisarının lüzumlu ve zaruri 
olduğu kanaatinden hareket ettik. Arkadaşla
rım, zannediyorum ki, bu hususta hiç olmazsa 
bizleri haksız bulmazlar. 

ALİ İHSAN BALIM (İsparta) — Ya reka
bet! 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI RÜŞTÜ 
ÖZAL (Devamla) — Eğer bir sual mahiyetinde 
ise arz edeyim. 

Muhterem arkadaşlar, hususi teşebbüsün re
kabet yolunun kapatılması hakkındaki kanaat
lerimi burada müsaade ederseniz ifade etmiye-
yim. Ama ben de kısmen arkadaşlarım gibi dü
şünmekteyim. Yalnız şunun bilinmesinde de fay
da görmekteyim ki ; ben İmar Limitet gibi, Tim
lo gibi şirketlerin mevcut kalabilmesi, yani 
ayakta durabilmesi şartını ancak ve ancak hu
susi teşebbüslerle rekabet edebildiği, yani onlar
dan daha iyi çalışma şartını temin edebildiği, 
hiçbir imtiyaz sahibi olmaksızın durumu 
nu hususi teşebbüs gibi muhafaza edebildi
ği takdirde mümkün görebilirim. Bunun dışı
na çıkıldığı takdirde desteklenmesine veya 1 ir 
başka isimle kendilerinin takviye edilmesi sure
tiyle ayakta kalmalarına katiyen taraftar ol-
mıyan bir insanım. Hususi kanaatim isteniyor
sa budur. 

BAŞKAN — Sayın Celâlettin Üzer. 
CELÂLETTİN ÜZER (Eskişehir) — Muh

terem Başkan, kıymetli arkadaşlarım, mevzuu 
mesken konusu olduğu için ben de birkaç ke
lime söylemek lüzumunu hissediyorum. Sayın 
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Talât Asal ve Turhan Bilgin arkadaşlarımız bâ
zı hâdiselere dokundular ve âdeta Devlet sektö
rüyle, hususi sektörün elele beraber çalışmaları
nın sonuçlarının kötü olacağını beyan buyurdu-
ar. 

Millî Savunma Komisyonunun getirmiş oldu
ğu teklif, 2490 sayılı İhale Kanununun dışına 
çıkma imkânının en son şeklinde kaleme alın
mıştır. ispanya, Amerika, Japonya ve sair bir
çok memleketlerde gecekondularda sosyal mes
ken dâvasının halledilmesi Devlet teşebbüsüyle, 
hususi teşebbüsün müşterek çalışması neticesin
de halledilmiştir. 

1939 yılında Fransız Rivierasın'da gördü
ğümüz konu, sosyal mesken dâvası konusudur. 
Gecekondu meselesi İspanya'da bir âfet ha
lini almıştır. Bugün İspanyollar buna ben
zer birtakım şirketler kurmak suretiyle ve 
mesken umum müdürlüğü «bununla ilgili ola
rak, devlet eliyle şirket kurmak suretiyle 
gecekondu dâvasını halletmişlerdir. 

Şimdi burada İmar ve İskân Bakanlığının 
bu mevzularda çalışması için bir mesken 
umum müdürlüğü kadrosu vardır. Gönül 
arzu ederdi ki, bu 186 sayılı Kanu'iıuır biraz 
daha bakanlıkla teşriki mesai ..edilmesi su
retiyle, iyi bir sekile yöneltilmesi olsun. Du
rum böyle olmamakla beraber, avantajları 
büyük olan bu teklifin benimsenmesi, her 
bakımdan lehte olan bir husustur. Çünkü, 
İmar Limitet, Timlo, Ermek gibi şirketlerin 
yüzde 90 ı devlet sektörüne aidolmasın da, 
hiç. olmazsa yüzde 45 i hususi sektöre aid olsun. 
Çünkü bunlar kurulduğu gündür kıi, bizini 
memleketimizde gecekondu dâvası, mesken dâ
vası halledilecektir. Zaten 5 yıllık kalkınma 
plânında, Başbakanlığa bağlı Devlet Plân
lama Teşkilâtı ita rafından çıkarılan hususi 
rektör adlı kitapta, devletin doğrudan doğ
ruya inşaat yapmasını ta'svibetmlyor. Husu
si teşebbüsleri1 teşvik etmek istiyor. Su hal
de ergeç bu istenilen tınmalar kurulduğu gün 
bunlara korkuzuzca işleri tevdi edebileceğiz. 
Fakat bugün İmar Limitet yüzde 10 kâr alır. 
Salâhattin Bey arkadaşımız metre karesi 8 bin 
liraya çıkmıştır dediler. Bunun çok dûnunda 
devlet sektörü tarafından inşaatlar vardır. 
Meselâ subay •evleri inşaatı vardır, bir sene
lik kısa bir devre içellisinde 50 bin liraya 
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lere vermedi. O zaman da 2490 sayılı Kanun 
vardı. Hakikaten kendisi Garp'ta ve Şark'ta 
çok kıymetli bir inşaatçı asker olarak, paraları 
yerine sarf edilebilen işlere girişti. Bunların bir 
kısmını kendi zamanında yaparak muvaffak oldu. 
Bugün- Şatk'taM garnizonlara gittiğiniz zaman: 
(Neden böyle oldu, neden özel bir şirkete veril
medi?) itiraz vâki olmadı ve Sayın Gümüşpala'-
nın inşaatı bu şekilde yapmasına karşı hiçbir 
tepki meydana gelmedi. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi Sayın Gü
müşpala, M. Meclisinde A. P. Meclis Grupunun 
Başkanıdır. Fakat grup sözcüsü, kendi Başka
nının bizzat vaktiyle tercih ettiği bu prensibin 
zıddmı konuşmuştur. Bu, nasıl olur? Sayın Gü-
müşpala'nın Bakanları Hükümetçe hazırlanan 
plâna ve yukarda arz ettiğim realitelere göre 
inşaatın özel sektörün yanında Hükümet kuvve
tiyle veya sermayesinin çoğu Devletin olan ku
rumlar tarafından da yapılabileceğine dair olan 
bu tasarıya karşı Sayın Gümüşpala, Meclis kür
süsünde kendi parti grupu namına bu zıt ko
nuşma yapılır da nasıl müdahale etmez? Bu, 
hiçbir zaman samimiyetin samimî bir delili sa
yılmaz. 

Muhterem arkadaşlarım, bu Sayın Meclisin 
»alınanını kaybettirmek için, ortaya atılmış olan 
birçok 'hareketlerin silsilesinin bir sonucu örneği
ni teşkil etmektedir, bendeniz, üzülerek arz ede
yim, bu kanaatteyim. 
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çıkacağı iddia edilen bu binalar 30 bin lira
ya çıkmıştır. Hem de kaloriferli olarak çık
mıştır. («Nasıl yapıldı?» sesleri) İnşaatın 
hesap uzmanıydım, nasıl yapıldığını çok iyi 
biliyorum. Meselâ Ataköy misâl olarak alı
nacak olursa, Ataköy lüks b&r sitedir, ra
kamlar yüksektir, ama bunu hususi sektör 
yapmış olsa idi, bumun çok daha fazlaya çı
kacağını ifade edebilirim. Binaenaleyh, siz
lerden istirhamım, bir ımesken uzananı olarak, 
komisyon tekliflini desteklemenizi, 'memleket 
menfaatleri bu yöndedir, arz ederim. (Orta
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Eren. 
ASIM EREN (Niğde) — Pek muhterem 

arkadaşlarım, burada 186 sayılı Kanuna ok 
bir madde konulması mevzuu üzerinde fazla
ca durulmuş olduğu kanaatindeyim. Evvel 
emirde bir usul meselesine temas edeceğim. 
Sayın Sebahattin Savacı arkadaşım, burada 
Adalet Partisi Grupu adına konuşurken, ko
misyonda hiçbir muhalefet şerhinde bulun-
mıyarak, komisyonun hazırlamış olduğu bu 
karar metninâ imzaladıklarını zannederim, ha
tırlamadılar. (Bravo sesleri) Her ne kadar 
İçtüzükde, kom'isyonda imzalanmış olduğu 
bir rapor üzerinde muhalefet şerhi olmama
sına rağmen kürsüde, Heyeti Umumiyede mu
halif konuşması yasaktır diye bir kayıt yoksa 
da, insanların her şeyden evvel kendi imzasına1 

hürmet etmesi gerekir kanaatindeyim. (Orta sı
ralardan bravo sesleri) 

MuMercm arkadaşlarım, burada esas mevzua 
geçerken, bir noktaya kuvvetli bir şahit göste
receğim. 1960 yılında Büyük Meclis (Bendeniz 
o zaman XI nci Devre Niğde Milletvekili idim.) 
bütçeye, Hükümetin koyduğundan 20 milyon li
ra fazla ödeneği Doğu'daki ordumuzun perişan 
garnizonlarında lojman inşaatı için ayrıca ver
mişti. Ve bunu o zamanın, bence değerli olan 
Millî Savunma Vekili tarafından 3 neti Ordu Ku
mandanına bildirildi. 'Sayın Gümüşpala o zaman 
Erzurum'da» 3 ncü Ordu Komutanı idi ve bu 
tele bir cevap telle mukabele ve teşekkürlerini, 
ordusu adına bildirdi ki o akşam radyoda ve 
ertesi gün Zafer Gazetesinde yayınlandı ki, bâzı 
noktaları benim için güzel değildi ama yine de 
güzel bir cevap idi. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Gümüşpala 
askerî inşaat işlerini hiçbir zaman özel şirket-

Muhterem arkadaşlarım, şimdi işin esasına 
gireceğim. Evvel emirde Kalkınma Plânı Ka
nunu müzakeresinde özel teşebbüsü, evet mun-
'hasıram özel teşebbüsü (himaye eden bâzı konuş
malara karşı Hükümet adına verilen cevapları, 
müsaadenizle, burada hatırlatmak isterim. Ka>-
bul 'ettiğimiz o kanunun metni de hatırlatmak 
isterim. Evet, bâzı sayın üyelerimiz kürsüde 
(illâ özel teşebbüs!) diye ısrar etmişler ve özel 
teşebbüsün kalkınmada hâkim olmasını istemiş
lerdi. Hükümet adına konuşan Sayın Feyzioğlu 
ise özel teşebbüsün yanıbaşmda Devlet sektö
rünün de eşit haklara sahibolarak her sathada ça
lışacağını söylemişlerdi. Büyük Meclis kalkınma 
plânını özel sektörle Devlet sektörünü eşit kabul 
ettikten sonra, Meclise mal edilen, artık ayrı 
bir şa'hsiyeti hukukiyede bulunan bu kanun üze
rinde hepimizin iştiraki var demektir. Demok
raside bir karar verilinceye kadar muhalefet 
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lıakkı vardır. Karar veren heyetin içinde bir kıs
mının muhalefetine rağmen çoğunlukla kaı-ar 
verildiğine göre artık o karar hepimizin ve Dev
letin ortak malı olur. Artık her vatandaş için o 
kanuna itaat edilir. Bu itibarla burada o kal
kınma plânına aykırı olarak konuşmuş olan 
sayın arkadaşlarımızın o kanun metnini ve buna 
da'ir olan Resmî Gazeteyi bir defa daha lütfen 
okumalarını rica ediyorum. 

'Muhterem arkadaşlarım, özel teşöbbüs hima
ye edilmiyor, dendi. Böyle değildir. Neden özel 
sektör himaye edilmesin? Sayın Gümüşpala'yı 
işihadediyorum, alınan malzeme nereden alınıyor? 
Bütün malzeme, inşaatta kullanılan keresteler, 
demirler, sıhhi tesisat malzemesi v.s. nereden 
almıyor? özel teşebbüsten yani dış piyasadan 
alınmıyor mu? özel teşebbüs ticaret yoliyle hiç 
olmazsa % 50 nisbetinde inşaata iştirak ediyor 
demektir. Yani özel teşebbüs, Devletin yaptır
mış olduğu inşaat işlerinde de en az yarı yarıya 
kâra ortak olmaktadır. Bunlar Devletin büyük 
yatırımları yanında lâşey olan bir miktardadır. 
Bu realite karşısında, neden özel teşebbüsler bun
lardan mahrum bırakılıyor? Tarzındaki bir şikâ
yete hakkımız olmasa gerektir kanaatindeyim. 

Muhterem arkadaşlarını, bu inşaatın gerek-
çesindeki ifade tarzı özetle şöyledir : «En az 
yarı sermayesi Devi etin veya bu kurumların, 
yine sermayesinin en az yarısına iştirak ettikleri 
kurumların veya özel kanunla kurulmuş olan 
kurumların bİL'ine ve gerekirse 2490 sayılı Ka
nuna da bağlı olmadan ihale etme yetkisi veril
di» denmektedir. Bu gerekçeye inşaatın, esasın
da, memleketin bugünkü kalkınma ihtiyaçları 
karşısında, özel teşebbüsün pek çok diğer büyük 
işlerle ilgili sahalarında çalışması gerektiğini, 
kendi partisindeki diğer A. P. li arkadaşlarının 
söyledikleri gibi «uzak yerlere gidemezler» diye 
sayın mütaahhit arkadaş da söylediler. Bu yüz
den inşaat yine eninde sonunda yarıdan aşağı 
olmıyan sermaye hissesiyle Devletin kurduğu 
kurumlara kalır! İhkakı hak kabilinden bunu da 
söylediğine göre neden endişe ediyorlar? Varsın 
bu bakanlar isterse bu kurumlara, isterse özel 
teşebbüse versinler. Kanunun metnini dikkatle 
okursak yaptırmaya Millî Savunma ve Maliye 
Bakanlıkları yektilidir diyor. Yani mefhumu 
muhalif iyi e bu ihale işi özel teşebbüsede verile
bilir demektir, Evet, bunlardan ietinabetmenin 
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sebebi mütaahhit taktiğidir. İşi uzatırlar. Hal
buki ordumuzun âcil inşaata ihtiyacı vardır. Bu 
hususlara itiraz eden arkadaşlarımın lütfen Do
ğuya gidip garnizonları dolaşmalarını tavsiye 
ederim. 

Askerlerimizin yatak yerlerinin resimleri 
Karma Büçte Encümeninde 1963 malî sene büt
çesi konuşulurken dağıtıldı; gördük. Subay, 
astsubay aile lojman resimlerini de orada gör
dük. Bu komisyonda o gün hazır bulunan arka
daşlar, bu hazin durumu o resimlerden görmüş 
ve anlamışlardır. Bu perişan halleri bir an önce 
gidermemiz lâzımdır. O halde bu işleri özel te
şebbüs denen mütaahhitlerin türlü oyunlarına 
terk etmek cihetine gidemeyiz. Biz çabuk ve iyi 
iş istiyoruz; eğer özel teşebbüs erbabı, böyle ça
buk ve iyi yapabilecek firmalarla karşımıza çı
karlarsa Bakanlıklar elbet bunu onlara da tevdi 
edebilirler. Ek maddenin son cümlesi, bu demek
tir. Yani «özel teşebbüse verilemez» diye bir ka
yıt yoktur ki, bunun hilâfına konuşulabilsin... O 
itibarla, asıl maksat, ordunun bir an evvel bu 
lojmanlara kavuşmasıdır. Bunun için de Gümüş-
palavari lojmanlar yapılmalıdır; bunun için de 
Sayın Gümüşpala'nın, kendi grupunu ikna et
mesi gerekir. Hürmetlerimle... 

(Soldan, gürültüler) 
BAŞKAN — Yeterlik önergesi vardır. Oku

tuyorum... (Soldan gürültüler) 
SABAHATTİN, SAVACI (Gümüşane) — 

Grup adına söz istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Grup adına diyorsunuz ama, is

ter grup, ister şahısları adına olsun... Yeterlik 
önergesi var. 

SABAHATTİN SAVACI (Gümüşane) — 
Efendim, yüksek huzurunuzu oyalamakla itham 
buyurdular. Samimiyetsizlik ileri sürdüler. 

BAŞKAN — Peki, buyurun Sayın Savacı. 
Size söz vereyim. 

SABAHATTİN .SAVACI (Gümüşane) — 
(Muhterem arkadaşlarım ; Muhterem Hatip Eren 
Beyefendi bendenizi, Yüksek huzurunuzu oya
lamakla itham ettiler. Bendenizin sözlerimi 
yanlış anlamış olacaklar 'ki, evvelâ sözlerimi ak
si mütalâa ettiler. Ve arkasından da bu ithamı 
ilâve ettiler. 

Bir defa biz, peşinen Adalet Partisi Grupu 
olarak, bu kanunun tümünün lehinde olduğu
muzu 'huzurunuzda arz etmiştim. Saniyen, Ko
misyona iştirak eden, Adalet Partili arkadaş-
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larımız, komisyonda hiçbir 'beis görmeden ta
sarıya müspet rey vermişlerdir. Rey verenler
den, imza koyanlardan 'biri de bendenizim. Bu
rada arz ettiğim tereddütleri, Muhterem Ko
misyon Başkanı ve üyeleri buradadırlar bilir
ler, orada da mat ettirmiştim. Ve bu münakaşa
ları yapmıştık. Tekrar (huzurunuzda bu husus
ları, dalg getirdim ye bununla yetindim, Grupn-
muzdaki tereddütleri izale işin komisyon baş-
ikanı v^ya sözcüsü veya Sayın Bakan izahat 
Verirlerse, sanıyorum ki, grupumuz tatmin edil
miş olacaktır, diye arz ettim. Binaenaleyh, ge
rek Komisyondaki gerekse 'buradaki (beyanla
rım arasında bir tezat ve oyalama mânası yok
tur. Yalnızca gayretimiz kanunun tereddüdetti-
ğimiız noktalarının tamamlanmasına mütevec
cihtir. Yanılmış olabiliriz. Eğer yanılmışsak 
açıklanır, o husustaki tereddütlerimiz izale 
edilir. Zaten tümünün esasına mutabık olduğu
muz o Jıuısusda reylerimizin müspet olacağı mu
hakkaktır. 

Arkadaşlarımız, bu ihtiyacın bulunduğu 
yerlerden (bahis buyurdular. Muhterem Asım 
Eren Bey; af buyursunlar, o yerleri, kendile
rinden çok iyi bilirim. Oralara uzun seneleri
ni vermiş bir arkadaşınız alarak, Ihattâ orala
rın çocuğu olarak konuşuyorum. Binaenaleyh, 
oradaki ihtiyaçları Sayın Millî İSavunma Baka
nımız bilirler. Ben Millî İSavunma Bakanlığı 
bütçesinde; demin de huzurunuzda ifade etti
ğim /gibi, bu ihtiyacı ıgücümün yettiği kadar, 
dilimin döndüğü kadar orada izaha çalışmış
tım. Ve bilhassa ıhudut kapılarındaki ihtiyacın 
nem bina hem tefriş bakımından üzerinde ıs
rarla durmuştum. ISö'zlerimi bitirmek isterim. 

Biz, Adalet Partisi olarak tamamiyle bu ka
nunun lehindejydız. Tereddütlerimiz, bu kanunun 
tekniğine aittir. Bu tereddütlerimiz de izah edi
lerek redaksiyonla bertaraf edildikten sonra 
mesele kalmaz. Hürmetlerimle. (ıSoldan, alkış
lar) 

BAŞKAN — Efendim, kifayet önergeleri 
gelmiştir. Okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ikinci madde hakkında (görüşmenin yeterli

ğini arz ve teklif ederim. 
Tekirdağ 

Turhan Kut 
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Millet Meclisi Başkanlığına 

Madde hakkında yapılan konuşmalarla te
nevvür edilmiştir. Kifayet teklif ederiz. 

Ordu Kar» 
Ata (Bodur Kemal Kaya 

BAŞKAN — Yeterlik önergelerini oylarım* 
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Bir değiştirge önergesi vardır. Okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 2 nci maddesindeki geçici birinci 

maddede Devlet müesseselerine verilen imtiyaz 
ve 2490 sayılı Kanunun şümulünden çıkarıl
ması Hazinenin büyük çapta zararını mucibola-
cağıîidan taşandaki maddenin komisyona iade
sini arz ve teklif ederim, 

Antalya 
îhsan Ataöv " ^ 

BAŞKAN — Arkadaşımızın (önergesinin na
zara alınmasını oylarınıza arz ediyorum, kabul 
edenler... Lütfen işaret etsinler... Kabul etmi-
lyenler... (Anlaşılamadı efendim...) Kabul eden
ler Lütfen ayağa kalksın efendim, çünkü oylar 
birbirine pek yakın olarak sayılmıştır... Teşek
kür ederim. Kabul etmiyenler lütfen ayağa 
kalksınlar... 

Gene anlaşılamadı efendim. (.Soldan gürül
tüler) Kalkmazsanız sizin aleyhinize sayılır 
efendim. 

(«Açık oya» sesleri) 
İki kâtibin saydığı rakamlar arasında pek 

az fark var, yanılmıyalım diye tekrar ediyoruz. 
önerigefyi kabul edenler lütfen ayağa kalk

sınlar... önergeyi kabul etmiyenler lütfen aya
ğa kalkarak işaret buyursunlar... Efendim, 99 
ıoya karşı 105 oyla 'önerge reddedilmiştir. 
(Gürültüler, bir daha sayılsın sesleri.) 

Mulhterem arkadaşlar, işin inceliğini, en son 
haddine kadar yapıyoruz. Bundan dolayı müs
terih olmanızı rica ederim. Sayın arkadaşlar da 
biliyorsunuz, yan taraftaki kâtip arkadaşları
mızdır. Demin de bu taraf fazla çıkıyordu, yan
lış olmasın diye gayret ediyoruz. 

Şimdi maddeyi tekrar okutuyorum. 
(Madde 2 tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo-
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rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil- I 
mistir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler.., Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN —< Madde hakkında söz istiyen?... 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kanun tasarısının 
tümü Meclisimizce kabul edilmiştir. 

7. — Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve I 
arkadaşlarının, 30 1.1963 tarihinden taslamak 
üzere bütçe görüşmelerine kadar birleşimlerin 
saat 14 ten 17 ye kadar devamı hakkında öner-
gesi. 

28 .1.1963 O : 1 
'Sayın Başkanlığa 

Bütçe müzakerelerine kadar Ramazan dola-
yısiyle bundan böyle oturumların saat 14,00 ten 
17,00 ye kadar devamının karar altına alınma
sını arz ve teklif ederiz. '? ' l 

Konya Artvin 
İhsan Kabadayı Saffet Eminağaoğlu 

Adana Maraş 
M. Oeçioğlu H. Fehmi Evliya 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarını, J$a* 
mazan münasebetiyle, önergede mesaimizin sa
at 14 ten başlayıp, 17 de hitam bulması isten-f 
mektedir. önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Bundan böyle mesaimiz saat 14 te başlayıp, 17 
de bitecektir. 

Vaktin gecikmiş olması dolayısiyle 30 Ocak 
1963 Çarşamba günü saat 14 te toplanmak üze
re Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 17,19 

*• t «^*» >&<G*&*~— *C.o. 



Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

OTUZALTINCI BİRLEŞİM 

28 . 1 . 1963 Pazartesi 

Saat: 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan Ta
rım Bakanı Mehmet îzmen'in dönüsüne kadar 
kendisine, İmar ve İskân Bakanı Fahrettin Ke
rim Gökay'm vekillik edeceğine dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi (3/485) 

2. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Ticaret ye Bayındırlık Bakanlarının dönüşleri
ne kadar, Ticaret Bakam Muhlis Ete'ye Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Haşan Dinçer'-
in, Bayındırlık Bakanı llyas Seçkin'e Maliye 
Bakanı Ferid Melen'in vekillik edeceklerine 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/486) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONACAK ÎŞLER 

n 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — içel Milletvekili Mazhar Arıkan'm, 

Mersin'de kadastro dâvalarının normal yürüyüp 
yürümediğine dair Adalet Bakanından söalü so
rusu (6/461) 

2. — Kastamonu Milletvekili Ali Özdikmen-
li'nin, Ankara'da Ayrancı Ortaokulu iJe Kas
tamonu'da Devrekani ilçesi Ortaokulunun Öğ
renci ve öğretmen mevcutlarına dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu. (6/465) 

3. — Kastamonu Milletvekili Ali özdikmen-
li'nin, Kastamonu - Cjde yolunun Karayollarına 
bağlanmasının düşünülüp düşünülmediğine dair 
'Bayındırlık ^Bakanından sözlü sorusu. (6/466) 

4. — Kastamonu Milletvekili Ali Özdikmen-
li'nin, İnebolu - Bozkurt - Abana ile Çatalzey-
tin arasındaki mektup ve sair evrakın ne ile 
nakledildiğine dair Ulaştırma Bakanından sözlü 
sorusu (6/468) 

5. T - Sakarya JıIiUştveJkiU >$#slibittin Gü-
rer'in, 16 Kasım 1962 tarihinde akdedilen Ba
sın Kongresinin tehir e4ilip edilmediğine dair 

I Basın - Yayın ve Turizm Bakanından sözlü so
rusu (6/469) 

i 6. — Gümüşane Milletvekili Necmeddin Kü-
çüker'in, Devlet İstatistik Enstitüsünde bulu
nan ihtisas kadrolarına tâyin yapılıp yapılma,-
dığına dair Başbakandan sözlü sorusu (6 470) 

7. — Kastamonu Milletvekili Ali Özdikmen-
li'nin, Kastamonu ili Araç ilçesi Mergüze Bölge 

. Şefi Ali Sönmez hakkında bir şikâyet bulunup 
bulunmadığına dair, Tarım ve İçişleri Bakanla
rından sözlü sorusu (6/474) 

8. — Kastamonu Milletvekili Ali Özdikmen-
li'nin, yeni ceza evleri ve iş yurtlarında çalışan 
hükümlülerin gündeliklerinin artırılmasının dü
şünülüp düşünülmediğine dair Adalet Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/477) 

9. — Aydın Milletvekili Nedim Müren'in, 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasına veril
mek jizere 1962 yılı Bütçesine konulan ödene
ğin, Hazinece ödenip ödenmediğine dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/478) 

10. — Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un, 
Türk Ansiklopedisi adını taşıyan eserin tamam
lanması hakkında ne düşünüldüğüne dair Mil
lî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/479) 

11. — Zonguldak Milletvekili Mehmet Ali 
Pestilci'nin, Zonguldak ili Ereğli ilçesinin şehir 
imar plânının ne zaman hazırlanacağına dair 
imar ve îskân Bakanından sözlü sorusu (6/480) 

12. — Çorum Milletvekili Faruk Küreli'nin, 
Camilerin aydınlatma ve ısıtma giderlerine har
canmak üzere 1962 yılı bütçesine yeteri kadar 
ödenek konulup konulmadığına dair Devlet Ba
kanından sözlü sorusu (6/481) 

13. — Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin'-
ia, Karayollarının bugünkü haliyle, kaç tonluk 
vasıtaların seyrine müsait bir durumda bulun
duğuna dair Bayındırlık ve Ticaret Bakanların
dan sözlü sorusu (6/483) 

14. — Manisa Milletvekili Muammer Erten'-
in, 6/951-sayılı, Suni gübreler hakkındaki Karar-
namenin iyi bir şekilde tatbiki için ne düşünül-
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düğüne dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu j 
(6/484) 

15. — Çorum Milletvekili Muzaffer Dündar'
ın, Osmancık ilçesi Jandarma Komutan vekili
nin ilçe halkından 15 kişiyi dövdüğünün doğ
ru olup olmadığına dair İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu. (0/485) 

16. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem Kı-
lıçoğlu'nun, Doğu - Karadeniz bölgesinde bir 
kâğıt hamuru fabrikası kurulmasının düşünülüp 
düşünülmediğine dair Sanayi Bakanından sözlü 
sorusu (6 486) 

17. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem Kı-
lıçoğlu'mm, Hopa limanı inşaatına 1963 yılında 
başlanılıp başlanamıyacağına dâir Bayındırlık 
Bakanından sözlü sorusu (6/487) 

18. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem Ki-
lıçoğlu'nun, Ordu - Giresun ile Ordu - Hopa 
sahil yollarının inşa durumuna ve Giresun -
Trabzon sahil yolu yapımına ne zaman başlana
cağına dair Bayındırlık Bakanından sözlü so
rusu (6/488) 

19. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem Kı-
lıçoğlu'nun, Türkiye'de kaç ilçede sağlık mer
kezi bulunduğuna ve doktor durumlanna dair 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
rusu (6/489) 

20. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem Kı-
Uçoğlu'nun, son iki ay içerisinde, kaç vali ve 
kaymakamın yerlerinin değiştirildiğine dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/490) 

21. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem Kı-
lıçoğlu'nun, cami yapımı ve onarımı için 1962 
yılı bütçesine ne miktar ödenek konduğuna ve 
bu ödeneğin tamamen sarf edilip edilmediğine 
dair Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/491) 

22. — Kastamonu Milletvekili Avni Doğan'-
m, Meclis dışında meşruiyet harici iktidar 
aradığına dair ihbann dikkate alınarak, sala
hiyetli merciler tarafından, bir kovuşturma ya
pılıp yapılmadığına dair Adalet ve İçişleri Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/492) 

23. — İçel Milletvekili Mazhar Arıkan'ın, Er
demli İmamı İshak Özbek'in, 1962 yılı Ağustos 
ve Eylül aylarına ait, maaşlarının zamanında 
ödenip ödenmediğine dair İçişleri ve Devlet Ba
kanından sözlü sorusu (6/493) 

24. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay'ın, ipek 
böcekçiliği ile ipek sanayiinin inkişafı için ne 

gibi tedbir düşünüldüğüne dair Tarım ve Tica
ret Bakanlarından sözlü sorusu (6/494) 

25. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay'ın, bira 
imalinde kullanılan şerbetçi otunun memleketi
mizde yetiştirilmesi hususunda ne zamandan be
ri çalışıldığına dair Tarım Bakanından sözlü so
rusu (6/495) 

26. — Van Milletvekili Muslih Görentaş'ıö, 
Van ilinden 1961 yılı zarfında, İranlılar tarafın
dan ne miktar hayvan çalındığına dair İçişleri 
ve Dışişleri Bakanlarından sözlü sorusu (6/496) 

27. — Kırşehir Milletvekili Halil özmen'in, 
Çamlıdere İlçesi Ortaokulunun ikmali için 1963 
yılı bütçesinden ,ödenek ayrılması hususunda ne 
düşünüldüğüne dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/497) 

28. — Riz3 Milletvekili Arif Hikmet Güner'in, 
Doğu - Karadeniz bölgesinde kurulması düşünü
len kâğıt hamuru yerinin tesisinin tesbit edi
lip edilmediğine dair Sanayi Bakanından sözlü 
sorusu (6/498) 

29. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
İstanbul, Ankara ve İzmir üniversiteleri ile 
yüksek okullarında görevli profesörlerin ders 
saatlerine ve halen kayıtlı bulunan öğrenci ade
dine dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/455) 

30. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul Belediyesi İmar Müdürlüğü tarafından 
inşaat projelerinin müracaat tarihinden itibaren 
1 ay geçmedikçe tasdik edilemiyeceği hakkında 
bir karar alındığının doğru olup olmadığına 
dair İçişleri ve İmar ve İskân Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/499) 

31. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul'un muhtelif yerlerinde açıkta akan ve 
mikrop saçan dere ve lâğımlar hakkında ne dü
şünüldüğüne dair, Bayındırlık, İçişleri ve Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlarından sözlü so
rusu. (6/500) 

. 32. — Bolu Milletvekili Ahmet Çakmak'm, 
Ankara - İstanbul karayolunun Az^pderesi mev
kiinde vukubulan ve 16 şahsın ölümü ile sonuç
lanan son kazada; bir ihmal bulunup bulunma
dığına dair Bayındırlık Bakanından sözlü soru
su (6/501) 

33.—Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
| in, Doğu - Karadeniz bölgesi seferlerine, ihtiva-
I ca cevap verecek adedde ilâve gemi tahsisi cihe-
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tîne gidilmesinin düşünülüp düşünülmediğine 
dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/502) 

34. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'-
ın, Ankara, istanbul, İzmir, A4ana, ve Eskişe
hir belediye hudutları dâhilinde, son üç yılın 
son dört ayında, aydınlatma, ısıtma ve temizlik 
gibi işler için ne miktar elektrik enerjisi har
candığına dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu 
(6 503) 

35. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasının 1950 -
1962 yıllarındaki kâr ve zarar miktarlarına dair, 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/504) 

36. — İstanbul Milletvekili Ömer Zekâi 
Dorman'ın, Türkiye'de her hangi bir iş kolun
da hafta tatili yapmaksızın günde 12 saat ça-
laştırılan işçi bulunup bulunmadığına dair Ça
lışma ve Ulaştırma Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/506) 

37. — Trabzon Milletvekili Ali Rısa Uzuner'-
in, orman politikasına yön verecek prensiplerin 
tahakkuku için gerekli özel kanunların hazır
lanması hususunda bir çalışma olup olmadığına 
dair Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/508) 

33. — Tskirdağ Milletvekili Turhan Kut'un, 
Türk Ansiklopedisinin kaç fasikülde tamamla
nacağına ve devamlı bir yazı kadrosunun bulu
nup bulunmadığına dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/509) 

39. — Tekirdağ Milletvekili Turhan Kufim, 
yeniden hangi şehirlerde ne miktar noterlik ih
das edildiğine ve bunlara hangi ölçülere göre 
tâyin yapıldığına dair, Adalet Bakanından söz
lü sorusu (6/510) 

40. — Çanakkale Milletvekili Ahmet Nihat 
Akay'm, Türkiye'de bir dil buhranı olup olma-
dığına dair, Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu (6/511) 

41. — Nevşehir Milletvekili Ramazan Demir-
soy'un, Nevşehir'in Gülşehir ilçesine bağlı Tuz 
köyü öğretmeni ve aynı zamanda Belediye Baş 
kanı bulunan Kemal Erol hakkında bir şikâyet 
bulunup bulunmadığına dair Millî Eğitim ve 
İçişleri Bakanlarından sözlü sorusu (6/512) 

42. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in* 
Mehmet Kavala'ya, usulsüz olarak, altı milyon 
lira ödendiği hakkındaki iddianın doğru olup 
olmadığına dair Ulaştırma Bakanından aözlü 
sorusu (6/513) 

43. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Üniversite ve yüksek okullara giremiyenler için 
ne tedbir alındığına ve gece üniversiteleri ile ge
ce yüksek okulları, açılması hakkında ne gibi 
çalışma yapıldığına dair Millî Eğitim Bakanın-
dan sözlü sorusu (6/514) 

44. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Doğu - Anadoluda çiftçi ailelerine, kuraklık se
bebiyle kredili olarak verilen buğdayın bedeli
nin alınmaması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/515) 

45. — Artvin Milletvekili Nihat Ata'nm, Der 
nizyolları İşletmesi Hopa Acentalığına kimin tâ
yin edildiğine ve tâyin şekline dair Ulaştırma 
Bakanından sözlü sorusu (6/517) 

46. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, senatör ve milletvekillerine silâh taşıma 
ruhsatı verilip verilmiyeceği hususunda ne dü
şünüldüğüne dair İçişleri Bakanında sözlü so
rusu (6/518) 

47. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir Soğuk Hava Deposu inşaatı
nın ne sebeple durdurulduğuna dair Ticaret 
Bakanından sözlü sorusu (6/519) 

48. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir Basma Fabrikası Anonim Şir
ketinin ne sebeple feshedildiğine dair Sanayi 
Bakanından sözlü sorusu (6/520) 

49. — Artvin Milletvekili Nihat Ata'nın, 
Bolu ve Giresun Orman Başmüdürlerinin hangi 
tarihlerde ve ne sebeplerle görevlerinin değiş
tirilmiş olduğuna dair Tarım Bakanından sözlü 
sorusu (6/521) 

50. — Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 
Gülerin, Emirdağ'ın Yukarı Pîribeyli köyün
den ömeroğlu Abdil Yanar'ın, 9.1.1963 tari
hinde Jandarma Karakoluna götürülmesi sebe
bine dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/522) 

51. — Erzincan Milletvekili Hüsamettin 
Atabeyli'nin, Erzincan merkez ilçesi ile Gen-
ciğe bucağı arasında yapılan Fırat 1. ve Fırat 
2. köprülerinin imlâ işinin yapılmaması sebebi
ne dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/523) 

52. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
5618 sayılı Kanuna ek 2 nci maddesinin harfiyen 
tatbik edilip edilmediğine dair İmar ve İskân 
Bakanından sözlü sorusu (6/524) 
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ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
1; —i İstanbul Milletvekili Coşkun kırca> 

Aydın Milletvekili Orhan Apaydın, Sivas Mil
letvekilleri Oevad Odyakmaz ve Gütter Sansöi 
zen?în Türkiye Büyük Millet Meclisinin dış; mü
nasebetlerinin düzenlenmesi hakkında kanun 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/2*70) (S; 
Sayısı: 313) [Dağıtma tarihi: 16.İ0.19Ö2] 

£ •&•- Subay, askerî memüı* ve assuü&yiariıi 
lojman ihtiyari için gelecek yillârâ" geçici yük
lenmelere* girişilmesi hakkındaki Kanunun mu
addel geçici maddesinin değiştirilmesine ve bti 
kanuna bir madde eklenmesine dair kantin ta
sarısı Ve Geçici itbmisyön râjSorü; (1/344) (S. 
Sayısı : 39) [Dağıtma tarihi : 11 . 1 . 1963] 

8. -^ Burl& Milletvekili Sâdr,ettînî Ç â n p ve 
29 arkadaşınla} Gümrük Kanununun 17 tfei 
maddesinin 7 numaralı bendine 5651 sayılı' Ifca-
nunla eklenen VC) fıkrasının1 defİştirilmfesi 
hakkında kanun teklifi ve Gümrük ve Tekel, 
Basın . Yayın ve Turizm ve Bütçe kontisyönlâ-
rı raporları (2/140) (S. Sayısı : 306) [8â$ftm« 
tarihi : 15 .10 .1962] 

IV 
A - HAKLARINDA ÎVEDlt îk &ÂIfcARl 

VERİLEN ÎŞLEİt 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. —- İstanbul Milletvekili Su^hi Öaykâm Ve 
69 arkadaşının, Sağlık ve Sosyal Yardim Öâ-
kârilığüna bağlı öğretim ve araştırma hastanele
rinde çalışanlara tazminat verilmesi hakkındaki 
kanun teklifine dair Cumhuriyet Senatosu Baş. 
kanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca 
yapılan değişiklikler hakkında Millet Meclisi 
Plân Komisyonu raporu (2/52) (Gündeme) (S. 
Sa-vısı: 221 e 1 nci ek) [Dağıtma târihi: 5 . 1 . 
1963] 

2. — Tanın Bakanlığına bağlı bâzı ökttl W 
kurumların idaresi hakkındaki 29.5.1926 ta
rihli ve 867 sayılı Kanuna ek kantin tasarısı 
hakkında C. Senatosunca yapılan değişikliği 
dair C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Plân 
Komisvonu raporu (1/161) (Gündeme) (S. Sav 
yısı: 228 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi: 4 . 1 . 
1963] 

3. — 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasansı ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Karma Bütçe Ko
misyon Başkanlıkları tezkereleri (1/178) (S. Sa
yısı : 31) [Dağıtma tarihi : 8 . 1 . 1963] 

4. — Niğde Milletvekili Asım Eren ve 20 
arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun muaddel 64 ncü maddesiyle aynı 
kanunun 65 nci maddesine birer fıkra ve 6306 
sayılı Kanuna geçici bir madde eklenmesine 
dair Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve 6 
arkadaşının, T. C. Emekli Sandığı Kanununun 
64 ncü maddesinin «D» fıkrasından sonra bir 
«#» fikrasi eklenmesine dair, Cumhuriyet Sena
tosu fstafcbül Üyesi Rifat öztürkçine'nin, T. Ö. 
Emekti Sandığı Kanununun 64 öcü maddesinin 
«Ö»v fıkfâsindâti sonra bir «E» fikrasi eklenme
si hakkında kânun teklifleri ve Geçici Komis
yon raporu (2/67, 2/117, 2/133, 2/163) (S. Sa-
yısi : &t>) [Öâğıtma tarihi : 24 . 10 . 1962] 

6; — Mardin Milletvekili Mehmet Ali Ari-
kah' ile fstâtibıil Milletvekili Mahmut İfciza Öer-
tâtt'itf, fntösar beyiyelerinin Üçte birlerinin 
haro malullerine v6 şehit, dul ve1 yetimlerine" 
taftsîr Ve teVzlfâe da# olan Î4Ğ& sWVih Kânu
nu» 6755' sahili1 ife&Tunlft defişiMefr # iMtt m'a& 
desîöîn tSdilî fitfttki]» Ka¥tuiî *fiÖfî Ve &cçici 
Kc^nîsyöh râ^ö4*u (2f/7®) f& Sayisf : 3 W [Öa-
ğıtma tarihi : 24 .10 .1965] 

V 
fiti Ö M ĞÖRT^ÜIEGEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. ~ IstamuTdâ Beşiktaş'ta Vlşnözâde rifa-
hallesinde Teşvikiye ve Maçka meydanı sbkak-
larıfcdar kfem ve Hazineye aft iken parasız olarak 
İstanbul Belediyesine devredilmiş bulunan arsa 
ve binanın Hasineye iadesi hakkında kanun ta-
satışı île Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Dföttfr'iır, kanun teklifi ve İçişleri, 
Millî Eğitam, Maliye Ve Büt#e komisyonları ra
porları (t/l£6, 2/196) (S. Sayısı : 243) [Dafıt-
ma tarihi : 17.9.1962] 

2. — Hazinenin ve İktisadi Devlet T^ek-
küllerinin bir kısım borçlarının tahkimi hakkın
daki 154 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı ve 
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Bütçe Komisyonu raporu (t/188) (S. Sayısı : 
245) [Dağltitı*tarthi : W. 9*. 1962] 

3i — Cumhuriyet Senatosu Sinop Üyesi Sup
hi Batur'un, Transfer ücretlerinin ve teşvik 
primlerinin vergi, resim ve haralardan muaf tu
tulması hakkında kttöıîfl teklifi v* Maliye ve 
Bütçe komisyonları raporları <2/]$S) (S. Say*. 
sı : 246) [Dağıtma tarihi : İS. 9 .1962] 

4. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanunusun 23 neti maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun tasana ire Ma
liye ve Bütçe komisyonian raporları (1/200) 
(S. Sayısı : 264) [Dağıtma tarihi : 24.9.1962] 

5. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
himoğ-lu ve iki arkadaşının, Devlet memurları 
aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 
sayılı Kanuna ek 4644 sayılı Kanunun 11 not 
maddesinin kaldırılması ve 3656 sayılı Kânuna 
(1) sayılı cetvelin Millî Eğitim Bakanlığı kıs 
mında değişiklik yapılması baklandaki 5966 <>*• 
yılı Kanuna iki geçici madde eklenmesine dair 
kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Maliye ve Büt 
çe komisyonian raporları (2/22) (S. Sayısı : 
261) [Dağıtma tarihi : 26 . 9 . Ir962] 

6. — Harcırah Kanunundaki bâsn unvanla
rın değiştirilmesi ve bu kanuna yeni hükümler 
ilâvesi hakkında kanun tasarısı ve Maliye ve 
Bütçe komisyonian raporları (1/222) (S. Sa ! 
yısı : 263) [Dağıtma tarihi : 26 . 9 . 1962] \ 

7. — İstanbul Miîletvettli Reşit Ülker'in, t 
tngilia Kemal namı ile maruf Nisamettm'e va- I 
tatil hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun teklifi ve Maliye ve Bütçe komis 
yonları raporla** (2/193) (Si Sayttf : 397) 
[Dağıtma «»rihi : 15 . 10 . tW»T 

8. — Mehmet Şelebioğlu Bilâl DeMrcrye, j 
vatani hizmet fcerti&hîdim aylık bağlanmasına ! 
dair kanun tasarısı ve Maliye ve Bütçe komis
yonları raporları (S. Sayısı : 308) [Dağıtma ta
rihi : 15.10.1962! j 

9. — Birinci Dünya- ye İstiklâl savaşlarına 
iştirak eden Ali Febamoğlu Vecihi Hürkus'a 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun tasarısı ve Maliye ve Bütçe komis 
yonları raporlan (1/254) (S. Sayısı : 309) [Da
ğıtma tarihi -15 10 19621 

10. — Şehit Dağıstanlı Mehmet Fazıl Paşa
nın kızı Hadduç Dağıstanlı'ya vatani hizmet ter
tibinden avhk bağlanmasına dair kanun tasa 
rısı ve Maliye ve Bütçe komisyonları raporları 

(I/âfi»y m Sfey*» : 3$0T [Dafıtnıa tarihî : 
15.HM982T 

11. — Gaydan Fikri Tüğsuz'a vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun ta-
sansı Ve Maliye ve Bütçe Komisyonları rapor
ları (1/258) (S! Sayısı : 311) [Dağıtma tarihi : 
16 . 10 . 1982] 

12. — ffaliloğlu Sadık Hançebay'a vatanî 
bismet tertibinden aylık bağlanmasına dair ka
nun* ttfSansT ve* Iffaltye ve Bütçe Komisyonları 
raporlan (1/2Î28) (S. Sayısı : 312) [Dağıtma 
tarihi : 16.10.1962] 

13: —• 6.1.1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt 
Kanununa ek kanun tasarısı ve Bütçe Komis
yonu raporu (17167) (S. Sayısı ; 314) [Dağıt
ma tarihî : 16.10 .1982] 

Hft — öeaıiyflaer Kanununa ek 8 sayılı Ka-
lunun 1 nci maddesinin değiştirilmesine ve bu 
'canunâ biî* mad«e eklenmesine dair kanun tasa
rısı v# tşfyîm Komisyonu raporu (1/256) (S:. 
3ayrsı> : $(W fDağltma tfcrihf : 11'. V0:. 1962] 

15. — Hby içme sulan hakkındaki Kanunun 
14 ncü maddesinin 2 nci fıkrasının yürürlükten 
\f&&Mmma*^ dfcür kanun tasana* ile îmar ve 
tskâa wfcgfleftf ke^isy^lan raporlan (1/209) 
'S. Secisi : 303? [Öatttma tfftrihi : f 1 19 .1962T 

16. — 5442 sayiîî îl İdaresi Kanununun bâzı 
Haddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun ta-
mrttr ve tçi^ert KoTMisycaıu raporu (t/292) (S 
iayısı : S26) (fBkgttm* tarihi : 19.10 1962] 

17. — GhİöErtlk Giriş Tarife Cetvelinin bâzı 
tâli pozisyöMîartna giren akar yakıtlann Güm
rük Veresi hakkındaki Bakanlar Kumlu ka
rarının onaylanmasına dair kanun tasarısı ve 
Gümrük ve Tekel, Maliye ve Plân komîsyoff-
lan rapOT*an. (1/246) (S. Sayısı : Î5) ' Dağıt
ma tarihi : 16 .12 . 1962] 

18. — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
uçuculanna verilecek uçuş tazminatı hakkında 
kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonian 
raporlan (1/278) (S. Sayısı: 13) [Dağıtma ta
rihi : İT. 13.1962] 

19. — (ttfcnrüfc Giriş Tarife Cetvelinin 42.02 
pozisyonunun sonuna bir hüküm ilâvesine dair 
Sakanla* Kumlu Kararnamesinin onanması 
hakkında kanun tasansı ve Gümrük ve Tekel. 
Sâ Hî t, Mslijpe ve Piste kentfsyonlan raporlan 
(1/196) C& Sayısı : 16) [Dağıtma tarihi: 
17.12.1962] 
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20. — Hususi idarelerden maaş alan ilkokul 

öğretmenlerinin kadrolarına, terfi ve cezalandı 
rılmalarına ve bu öğretmenler için teşkil edile 
cek Sağlık ve İçtimai Yardım Sandığı ile Yapı 
Sandığına ve öğretmenlerin alacaklarına dair 
4357 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine bir fıkra 
eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve Millî 
Eğitim Komisyonu raporu (1/227) (S. Sayısı : 
304) (Dağıtma tarihi : 11 . 10 . 1962] 

21. — Yozgat Milletvekili Celâl Ahmet Sun
gur'un, 5434 sayılı Kanunun 7 nci maddesine 
bir fıkra eklenmesine dair olan 16 Ocak 1953 
gün ve 6015 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Ma
liye ve Plân komisyonları raporları (2/216) 
(S. Sayısı : 18) [Dağıtma tarihi : 20 . 12 .1962] 

22. — Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi 
Ferit Alpiskender ve 4 arkadaşının, Cumhuri
yet Senatosu üyelerinin seçimine dair 304 sa
yılı Kanunun 4 ncü maddesinin değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifi ve Anayasa Komisyo
nu raporu (2/337) (S. Sayısı : 19) [Dağıtma ta
rihi : 22 .12 .1962] 

23. — Serseri ve mazânnaisu eşhas hakkın
daki Kanunun yürürlükten kaldırılmasına dair 
kanun tasarısı ve İçişleri ve Adalet komisyon
ları raporları (1/208) (S. Sayısı : 21) [Dağıt
ma tarihi : 27.12 .1962] 

24. — Hususi şahıslara ait eski eserlerle ta
rihî âbidelerin istimlâki hakkındaki 7463 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesinin değiştirilmesi ve 6 
nci maddesinin kaldırılmasına dair kanun tasa
rısı ve Millî Eğitim ve Adalet komisyonları ra
porları (1/108) (S. Sayısı : 22) [Dağıtma ta
rihi : 27 .12 .1962] 

25. — Kaçakçılığın men ve takibine dair 
1918 sayılı Kanunun 6829 sayılı Kanunla deği
şik 53 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun tasarısı ve İçişleri ve Adalet komisyon
ları raporları (1 '295) (S. Sayısı : 23) [Dağıt
ma tarihi : 27 .12 .1962] 

23. — Vakfıkebir ilçesinin Beşikdüzü nahi
yesi Kutluca kövü 54 hanesinde kayıtlı iken 
evlenmek suretiyle aynı köy 13 hanesine gfelen 
Hns^vin kızı Avse'den doğma 8.7.1928 doğum-
lu Ümmihan Bebek'in ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu ranoru (3/261) (S. Sayısı : 24) 
[Dağıtma tarihi : 31.12.1962] 

27. — Gaziantep'in Yavuzlar mahallesi ha
ne 107, cilt 120 ve sayfa 28 sayısında nüfusa 
kayıtlı Ahmet oğlu, Ayşe'den doğma 1.1.1939 
doğumlu Osman Taşdemir'in ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/437) (S. Sa
yısı : 26) [Dağıtma tarihi : 31.12.1962] 

28. — Niğde Aksaray'ın Büyükbölcek ma
hallesi hane 226, cilt 3 ilâve ve sayfa 90 nüfu
suna kayıtlı Mehmet ve Elmasoğlu 12 .8.1932 
Eleşkirt doğumlu Abdülcebbar Yıldırım diğer 
adı Abdullah Yıldırım ile yine Niğde Aksaray'
ın Darıhüyük köyü hane 827, cilt 67 ve sayfa 
95 sayısında kayıtlı Sıtkı ve Zazaoğlu 1.6.1936 
doğumlu Mehmet Çimen ve Horasan ilçesi Ali-
çeyrek köyü nüfusunun hane 47, cilt 8 ve sayla 
79 sayısında kayıtlı Kurban ve Haticeoğlu, 
1340 doğumlu Mehmet Çetin (Mehmet Sıddık 
Çetin) in ölüm cezasına çarptırılmaları hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/231) (S. Sayısı : 27) [Dağıtma tari
hi : 29 .12 .1962] 

29. — Rize'nin Çiftekavak köyü hane 165/7, 
cilt 38, sayfa 129 da kayıtlı Ademoğlu İnayet'-
ten doğma 3 . 6.1931 doğumlu Bahattin Yazı-
cı'nın ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra-
noru (3/19) (S. Sayısı : 28) [Dağıtma tarihi : 
31.12 .1962] 

39. — İstanbul Milletvekili Sunhi Baykam ve 
70 arkadaşı İle Konya Milletvekili Faruk Sü-
kan ve 2 arkadaşının, çeşitli teadül ve teşkilât 
kanunlariyle diğer kanunlarda mevcut avlık ve 
ücret tutarlarının değiştirilmesi hakkındaki 
7244 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin değişti
rilmesi hakknda kanun teklifleri ve Plâr Ko
misyonu raporu (2/51, 2/111) (Gündeme) (S. 
Sayısı : 231 e 2 nci ek) [Dağıtma tarihi 
4 . 1 . 19631 

31. — Sürekli görevlerle yabancı memleket
lerde bulunan memurların aylıkları hakkındaki 
4991 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına 
dair kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu tez
keresi ve Bütçe Komisyonu raporu (1/235) 
(S. Sayısı : 32) Tüa^ıtma tarihi : 8 . 1 . 10631 

32. — Turgutlu ilçesinin Çspni Dereköyü 
41 sayılı hanesinde kayıtlı Mustafaoğlu, Zehra-
dan doğma 9.6.1933 doğumlu Hamza Gül-
mez'in ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra-
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poru (3/223) (S. Sayısı : 33) [Dağıtma tarihi : | 
8.1.1963] 

33. — Yıldızeli ilçesinin Kalın köyü 34 ha
nesinde kayıtlı Seyfioğlu Saniyeden doğma 
1.12.1940 doğumlu (8.6.1935 olarak tashih-
li) Bekir Yılmaz'm ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/36) (S. Sayısı : 35) [Dağıt- j 
ma tarihi : 8 .1.1963] | 

34. — Seferihisar ilçesini nUlamış köyü ha- ı 
ne 10, cilt 8, sayfa 6 da kayıtlı Hüseyin ve Ay-
şeoğlu 3.9.1934 doğumlu Mustafa Cemal Kan- ) 
ca'nın ölüm cezasına çarptırılması hakkında | 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra- I 
poru (3/17) (S. Sayısı : 36) [Dağıtma tarihi : 
8.1.1963] 

35. — İstanbul Milletvekili Hüsamettin Ti- ! 

yanşan'm, 232 sayılı Kanunla değiştirilen 6085 
sayılı Karayolları Trafik Kanununa bir madde ; 

eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Bayındırlık 
ve İçişleri Komisyonları raporları (2/350) (S. 
Sayısı : 37) [Dağıtma tarihi : 9 . 1 . 1963] 

36. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, 
7258 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin değişti
rilmesi hakkında kanun teklifi ve Geçici Ko
misyon raporu (2/302) (S. Sayısı : 357) [Dağıt
ma tarihi : 24 .10 .1962] 

37. — Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştır
ma Kurumu kurulması hakkında kanun tasansı 
ile G. Senatosu Tabiî Üyesi Sami Küçük ve 12 
arkadaşınm Türkiye İlmî ve Teknik Araştırma 
Konseyi kanunu teklifi ve Geçici Komisyon ra
poru (1/219, 2/220) (S. Sayısı: 41) [Dağıtma 
tarihi: 16.1.1963] 

38. — 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Ka
nununun 77 nci maddesinin değiştirilmesi hak
kında kanun tasarısı ve Geçici Komisyon ra
poru (1/346) (Gündeme) (S. Sayısı: 43) [Da
ğıtma tarihi: 24.1.1963] 

s 



Dönem : 1 
Toplantı 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Subay, askerî memur ve assubaylann lojman ihtiyacı için gelecek 
yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi hakkındaki Kanunun muaddel 
geçici maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna bir madde eklenme

sine dair kanun tasarısı ve Geçici Komisyon raporu (1 /344) 

T. C. 
Başbakanlık 4 . 12 . 1962 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-1882/3843 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine ara Bakanlar Ku
rulunca 24 . 11 . 1962 tarihinde kararlaştırılan «Subay, askerî memur ve assubaylann lojman 
ihtiyacı için gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi hakkındaki Kanunun muaddel geçici 
maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı» gerekçesi 
ile birlikte sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Başbakan 

İsmet İnönü 

GEREKÇE 

1. 28.12 .1960 tarih ve 186 sayılı Kanunla yıllık ödeme miktarı 54 milyon lirayı geçmemek 
üzere 540 milyon liraya kadar gelecek yıllara geçici yüklenmeye girişmek suretiyle subay, as
kerî memur ve astsubayların lojman ihtiyaçlarının karşılanmasına yetki verilmiş bulunmaktadır. 

2. Kanunun geçici maddesine göre de inşa edilecek lojman yerleri (Bu maddeyi değiştiren 
338 sayılı Kanun) Bakanlar Kurulu karan ile tesbit olunduktan sonra ödeneğin sarfına baş
lanması gerekmektedir. Buna nazaran Bakanlar Kurulunca tesbit olunan yerlerde lüzumlu loj
manların temini için 2490 sayılı Kanun hükümlerine göre ve ihale yolu ile lojman inşa ettirile-
bilmektedir. Halbuki Bakanlar Kurulunca tesbit olunan yerlerde gerçek veya tüzel kişilerin ta-
sarrufunnda olup aslında konut olarak yapılmış bulunan ve malikleri tarafından satışa arz edi
len birçok binanın lojman nitelik ve karakterini haiz bulunduğu, bunların satmalınması halin
de ihale ve normal inşa sistem ve mevzuatına göre gerçek zamandan ehemmiyetli bir şekilde 
tasarruf edilmek suretiyle binanın hemen hizmete tahsisi mümkün olabileceği gibi geçecek za
man ile birlikte türlü sebep ve zaruretlerle meydana gelen olaylardan ötürü mütaahhit firma
larla da malî, hukuki ve idari yönlerden düşülen anlaşmazlıkların halli için de bir süre işlem 
yapılması ve zaman kaybının önlenmesi gibi yararlar elde edilmiş olacaktır. Aynca, yapılan in
celemelere göre bu gibi binalann çoğu zaman ihale yolu ile yeniden inşa edilecek olanlardan 
da daha ucuza alınabileceği anlaşılmaktadır. Bu yönden de büyük bir tasarruf sağlanacağı ta
biîdir. 

Tasarının geçici maddesine ( yerleri Bakanlar Kurulu kararı ile tesbit edildikten sonra 
inşa edilecek veya satmalınacak) hükmünün konulmasında büyük fayda ve zaruret görülmekte
dir. 

39 
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3. 186 sayılı Kanuna dayanılarak ve bütçede bu amaç için ayrılan yılda 54 milyon liralık 

olmak üzere 540 milyon liraya kadar malî portesi bulunan lojman ihtiyacının hazırlanan plân 
ve programlarına ve 338 sayılı Kanunun göz önünde bulundurduğu hükümlere dayanılarak Ba
kanlar Kurulundan geçirilen ve geçirilecek olan lojman inşa yerlerinde normal şartlar altında 
her zaman mütaahhit firma bulmak ve ihaleye vermek suretiyle arzu edilen miktardaki lojma
nın, gayenin tahakkukunda en mühim unsur olan zaman kavramı içinde inşa ettirilmesi mümkün 
olamamakta, hattâ büyük bir zaruret ve öncelik gösteren sınır boylannda, jjehir ve kasabalardan 
uzak yerlerde ihaleye çıkarılan işler için şart ve nitelikleri haiz mütaahhit firma bulunamadığın
dan ihale yolu ile lojman inşası mümkün olamamakta ve bu sebeple de büyük bir intizam ve za
man tasarrufu istiyen programın uygulanması aksamakta hattâ gerçekleşmesi imkânsız hale gel
mektedir. 

Bu ihtiyacın karşılanması ve müddetle bağlı bulunan ödenek sarfının amacın gerçekleşmesi 
için hazırlanan programın intizam altında uygulanmasını mümkün kılabilmek için takdir hakkı 
Millî Savunma Bakanlığına iadolmak üzere lüzum görülecek yerlerdeki lojman inşaatının, serma
yesinin en az yarısı Devlete ait kurumlarla bunların aynı oranda katılmaları ile kurulan teşek
küllere ve kanunla kurulan başka kurumların çalışma konularına inşaat işleri dâhil bulunan
lara, 2490 sayılı Kanun hükümleriyle bağlı olmaksızın inşa ettirilmesinde büyük bir fayda görüldü
ğünden bu kanun tasarısı düzenlenmiştir, 

Geçici Komisyon raporu 

Millet Meclisi 
Geçici Komisyon 10 . 1 . 1963 
Esas No. : 1/344 
Karar No. : 2 

YÜKSEK (BAŞKANLIĞA 

Geçici Komisyonumuza havale edilmiş bulunan «Subay, askerî memur ve lassubayların lojman 
ihtiyacı için gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi hakkındaki Kanunun muaddel geçici 
maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna bir madde eklenmesine dair» kanun tasarısı ile ilgili 
görülen Millî Savunma, (Maliye, Bayındırlık, îmar ve iskân Bakanlıkları temsilcileri ve Türkiye 
Emlâk Kredi Bankası Umum Müdürünün de iştirakiyle müzakere edildi : 

Hükümet tasarısının gerekçesinde belirtilen hususlar yerinde mütalâa edilmiş ve ancak (Tür
kiye Emlâk Kredi Bankasına temin edilecek kaynaklarla yeni inşaata yerilen kredi imkânlarının 
artırılması ve bu suretle Türkiye Emlâk Kredi Bankası dolayısiyle hem vatandaşa daha geniş im
kânlar sağlanması ve hem de yeni inşaatın yapılmasının imkân dâhiline sokulmasının çeşitli fay
dalan göz önünde tutularak adı geçen banka tarafından inşa edilmiş veya edilecek binalann sa-
tmalmması cihetine gidilmesinin) gerekçede belirtilmesi uygun görülmüştür. Bu cihetin tesbitin-
den sonra maddelere geçilmiş, Hükümetin (teklifi aynen ve ittifakla kabul edilerek malî yıl sonu
nun yaklaşması sebebiyle yapılacak muamele ve tahakkukların zaman alacağı nazan dikkate alı
narak 'tasarının öncelik ve ivedilikle görüşülmesi temennisiyle Genel Kurulun tasvibine arz edil
mek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Geçici Komisyon (Başkam Sözcü Kâtip Gümütgane 
Konya Kars SihJt *Sf. Savacı 
R. özal /»'. Vural A. Yasa 

îzmir ' Zonguldak tçel 
M. A, Ay taş *V. T. Müftüoğlu Y. Dermeme* 

M. Menisi ( S. Sayısı : 39 ) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Subay, askerî memur ve assubaylarm lojman 
ihtiyacı için gelecek yulara geçici yüklenmelere 
girişilmesi hakkındaki Kanunun muaddel geçici 
maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna bir 

madde eklenmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Subay, askerî memur ve as
subayların lojman ihtiyacı için gelecek yıllara 
geçici yüklenmelere girişilmesi hakkındaki 28. 
12.1960 tarihli ve 186 sayılı Kanunun 26.7 . 
1961 tarihli ve 338 sayılı Kanunla değiştirilen 
geçici maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

GEÇİCİ MADDE — Bu kanunla Millî Sa
vunma Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutan
lığı ihtiyacı için inşa ettirilecek veya satınalı-
nacak lojmanların yerlerini gösterir cetveller 
Bakanlar Kurulunca onaylandıktan sonra öde
neğin harcanmasına başlanır. 

MADDE 2. — 186 sayılı Kanuna aşağıdaki 
madde eklenmiştir, 

EK MADDE 1. — Bu kanunun şümulüne 
giren inşaat işlerinden lüzumlu görülenleri, ser
mayesinin en az yarısı Devlete ait kurumlarla 
bunların aynı oranda katılmaları ile kurulan 
teşekküllerden ve kanunla kurulan kurumlar
dan çalışma konularına inşaat işleri dâhil bu
lunanlara, 2490 sayılı Kanun hükümleri ile bağlı 
olmaksızın yaptırmaya Millî Savunma Bakanı 
ve Bayındırlık Bakanı yetkilidir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

24.11.1962 

Başbakan 
/. înönü 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

H. Dinçer 

Devlet Bakanı 
A, Ş. Ağanoğlu 

Devlet Bakanı V. 
A. Ş. Ağanoğlu 

Millî Savunma Bakanı 
/. Sancar 

Dışişleri Bakanı 
F. C. Erkin 

Millî Eğitim Bakanı 
§. R. Hatipoğlu 

Ticaret Bakanı 
M. Ete 

Güm. ve Tekel Bakam 
O. öztrak 

Ulaştırma Bakanı V. 
Y. Azizoğlu 

Ba. 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

E. Alican 

Devlet Balkanı ve 
Başb. Yardımcısı 

T. Feyzioğlu 

Devlet Bakanı 
R. Aybar 

Adalet Balkanı 
A. K. Yörük 

İçişleri Bakam 
H. O. Bekata 

Maliye Bakam 
F. Melen 

Bayındırlık Bakanı 
/. Seçkin 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Y. Azizoğlu 

Tarım Bakam 
M. îzmen 

Çalışma Bakanı 
B. Ecevit 

Sanayi Bakam Ba. - Ya. ve Turizm Bakam 
F. Çelikbaş C. T. Karasapan 

tmar ve İskân Bakanı V. 
R. Aybar 

» • - « 
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