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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Niğde Milletvekili Oğuzdemir Tüzün, son 
sel felâketleri ve Aksaray ilçesinin uğradığı 
rüzgâr erozyonu konularında gerekli tedbirle
rin alınmasına dair gündem dışı demeçte- bu
lundu. 

Vazife ile yurt dışına giden Ticaret Bakanı 
Ahmet Türkel'e Devlet Bakanı Seyfi Öztürk'-
ün vekillik etmesinin uygun görüldüğüne dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Genel Kurulun bil
gisine sunuldu, 

Sayın üyelerden bâzılarına Başkanlık tezke
resinde gösterilen sebep ve sürelerle izlin veril
mesi ve 

Hastalıkları sebebiyle bir toplantı yılında 
iki aydan fazla izin alan Ordu Milletvekili 
Arif Hikmet Onat ile Tokat Milletvekili Cev
det Aykan'a ödeneklerinin verilmesine dair 
Başkanlık tezkereleri kabul olundu. 

Cumhuriyet Senatosu Çankırı Üyesi Hazım 
Dağlı'nın, 1305 doğumlu Halil Bal'a vatani 
hizmet tertibinden maaş bağlanması hakkında
ki kanun teklifini geri aldığına dair önergesi 
okundu ve teklifinin geriverilmiş olduğu bildi
rildi. 

Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt, 1961 
yılında Doğu - Anadolu'da vukubulan kuraklık 
sebebiyle muhtaç çiftçiye dağıtılmış olan bir 
kısım buğday bedellerinin terkini hakkındaki 
kanun teklifinin gündeme alınmasına dair öner
gesi, teklifin komisyon gündeminde bulunduğu 
ve hemen görüşüleceğine dair ilgili komisyon 
başkanının beyanı üzerine, geri aldı, 

Bursa Milletvekili ibrahim Öktem'in, Anka
ra'da Politeknik Fakültesi kurulması hakkın
daki kanun teklifinin gündeme alınmasına dair 
önergesi reddolundu. 

İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca ve iki ar
kadaşının, Cumhuriyet Senatosu Üyesi Cevat 
Açıkalın ve 12 arkadaşının, Milletlerarası mü
nasebetlerin yürütülmesi ve koordinasyonu 
hakkındaki kanun teklifinin, havale ed*lmiş 
olduğu Ticaret, Maliye, Anayasa, Dışişleri ve 
Plân komisyonlarından seçilecek üçer üyeden 
kurulu bir Geçici Komisyonda görüşülmesine ve 

Grup başkanvekillerinin, Genel Kurulun 
15 . 12 . 1967 tarihli toplantısında alınmış 
olan kararın, «Pazartesi ve Cuma günlerinin 
ilk bir saatlik süresinde, sırası Başkanlıkça 
tesbit olunacak işlerin görüşülmesine» ait kıs
mının kaldırılmasına dair önergesi kabul 
olundu. 

1963 bütçe yılı Kesinhesap kanun tasarısı 
ikinci defa amk oya sunuldu ise de, oyların 
ayrımının birleşim sonunda açıklanan sonuçla
rına göre çoğunluk sağlanamadığı anlaşıldığın
dan, oylamanın gelecek birleşimde tekrarlana
cağı bildirildi. 

Umu*ti hayata müessir âfetler dolayısiyle 
ahnacak tedbirlerle yakılacak yardımlara dair 
15 . 5 . 1959 gün ve 7269 sayılı Kanunun bası 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesi hakkındaki kanun tasarı
sının maddeleri üzerinde bir süre görüşüldü. 

25 . 3 . 1968 Pazartesi günü saat 15.00 te 
toplanılmak üzere birleşime saat 20,00 de son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Tunceli 
Nurettin Ok Kenan Aral 

Kâtip 
Konya 

Ismat Kapısız 

SORULAR 

Sözlü soru 
1, — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hakkı 

Esatoğlu'nun, Küçük Meydan Sahnesinde, oy
natılması yasaklanan piyese dair sözlü soru 
önergesi, İçişleri Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/715) 

Yazılı sorular 
1. — Bursa Milletvekili Mustafa Tayyar'm, 

1966 - 1968 yıllarında çıkan kanunlara ve 
halen Mecliste bulunan tasan ve tekliflere dair 
yazılı soru önergesi, Millet Meclisi Başkanlığı
na gönderilmiştir. (7/696) 
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2. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
«Bugün» gazetesinde yayınlanan yazılara dair 
yazılı soru önergesi Adalet Bakanlığına gön
derilmiştir. (7/037) 

3. — İstanbul Milletvek'li Reşit Ülker'in, 
Sabah gazetesinin «Sözün özü» başlıklı sütunun

da yayınlanan yazılara dair yazılı soru önergesi 
Adalet Bakanlığına gönderilmiştir. (7/698) 

4. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Adalar ile Köprü arasındaki vapur seferlerine 
dair yazılı soru önergesi Ulaştırma Bakanlı
ğına gönderilmiştir. (7/699) 

GELEN KÂĞITLAR 

TASARILAR 
1. — Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları 

hakkındaki 5239 sayılı Kanuna e'k kanun tasa
rısı. (1/500) (Millî Eğitim ve Plân komisyon
larına) 

2. — Adalet Bakanlığı merkez kuruluş kanun 
tasarısı. (1/501) Adalet ve Plân komisyonla
rına) 

3. — Fazla fivatla bilet satanların cezalan

dırılmaları hakkında kanun tasarısı. (1/502) 
(İçişleri ve Adalet komisyonlarına) 

4. — 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine; 
3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin tâ
dil ve eklerinin Adalet Bakanlığı bölümüne 
kadro eklenmesine dair kanun tasarısı. (1/503) 
(Adalet ve Plân komisyonlarına) 

"«•B— 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15.00 

BAŞKAN — Başkavekili İsmail Arar 
KÂTİPLER : Kenan Aral (Tunceli), Fethi Alacalı (Tokat) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 63 ncü Birleşimini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır. Sayın üyelerin lütfen beyaz düğme
lere basmalarını rica ederim. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — G-erekli çoğunluğumuz yoktur. 

İçtüzüğün 88 nci maddesi gereğince bir saat son
ra, saat 16 da toplanılmak üzere Birleşime ara 
veriyorum. 

Kapanma saati : 15.03 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 16.00 

BAŞKAN — Başkavekili İsmail Arar 

KÂTİPLER : Fethi Alacalı (Tokat), Kenan Aral (Tunceli) 

» 

BAŞKAN — 63 ncü Birleşimin 2 nci Oturumunu açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yokla
ma yapılacaktır. 

(Yoklama yapıldı.) 

1. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahim-
oğlu'nun, Adana, ilinde vukua gelen sel felâketi 
ve Hükümetçe alınması gerekli tedbirlere dair 
demeci ve İmar ve İskân Bakanı Haldun Menie-
seoğlu'nun cevabı 

BAŞKAN — Sayın Adana Milletvekili Ke
mal Sarıibrahimoğlu, Adana ve ilçelerindeki sel 
felâketiyle, bunun mahsule verdiği zarar hak
kında gündem dışı söz istemiştir. 

Buyurun Sayın Sarıibrahimoğlu. 
KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 

Muhterem arkadaşlarım, son yağan yağmurlar 
ve eriyen karlar sebebiyle Ceyhan nehri ve kol
ları taşmak suretiyle Aşağı Ceyhan havzasında 
270 bin dönümün üzerinde bir sahayı sel suları 
istilâ etmiştir. 80 - 100 köy arazileriyle beraber 
sular altında kalmış, buğday mahsulleri büyük 
ölçüde hasara uğramıştır. Pamuk sahaları, sel 
sularının getirdiği çamur ve mil sebebiyle eki-
lemez hale gelmiş, tarlanın ekime hazırlanması 
güçleşmiş ve gecikmiştir. Bu yüzden çiftçinin 
munzam masrafı en az bir misli daha artmış ve 
ekimin gecikmesi sebebiyle mahsulün verimli 
olması tehlikeye girmiştir. 

Hasara uğrıyan buğday sahalarının da açtığı 
zararlar milyonların üstünde olduğu gibi tar
laların sökülüp pamuk ekilmesi de ayrıca bü
yük masrafları gerektirecektir. 

Halihazırda Ceyhan'ın Mercin, Yalak, Cab-
ra, Elmagölü, Cihanbekirli, Eskikent, Yenikent, 
Altıgözbekirli ve civarındaki köyleriyle Osma-

BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. 
Gerekli çoğunluğumuz vardır, görüşmelere 

başlıyoruz. 

niye'nin Kırmıt nahiyesi köyleri, Kadirli'nin 
Tozlu, Çiyanlı ve diğer civar köyleriyle Kozan'-
m bir kısım köyleri sular altında olup köylere 
gidiş ve geliş dahi son derece zor şartlar altında 
mümkün olabilmektedir. 

Hükümetin ve yetkililerin bu felâket karşı
sındaki tutumları son derece pişkince olagelmiş
tir. Köylülerin sıhhati ve varlığı büyük bir teh
likenin tehdidi altındadır. Bâzı partizan idare 
âmirlerinin ocak başkanı anlayışı içindeki par
tizan davranışlardan bu gibi memleket hizmet
lerine vakit bulamayışları, halkı umutsuzluğa 
ve infiale sevk etmektedir. 

Yetkililerden, süratle almasını istediğimiz 
tedbirler sırasiyle şunlardır : 

1. Bütün Devlet imkân ve vasıtaları sefer
ber edilerek köylerin ve arazilerin sulardan tah
liyesi ; 

v 2. Felâkete uğrıyan köylerin Ziraat Banka
sına olan borçlarının tecili; 

3. Tarlaların yeni baştan ekime hazırlan
ması ve ekimi için gerekli kredinin geciktirilme
den verilmesi; 

4. Buğday tohumluğu alan ve fakat felâ
ket sebebiyle mahsulü hasara uğrıyan köylüle
rin tohumluk ve gübre borçlarının affı; 

5. C. H. P. iktidarları devrinde etüt ve 
projeleri yapılarak ihaleye hazır hale getirilmiş 
olan Ceyhan Aslantaş Barajı ve sulama tesisle
rinin süratle ihalesinin yapılarak inşaata geçil
mesi tarafımızdan rica edilmektedir. Sayın Hü-

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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kümetin de bu ricalarımızı süratle yerine geti
receğini ümidetmek isteriz. 

Hürmetlerimle. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Cumhuriyet Senatosu Muğla 
Üyesi) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — imar ve iskân Bakanı Sayın 
Menteşeoğlu, buyurun efendim. 

IMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Cumhuriyet Senatosu Muğla 
Üyesi) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
son yağan yağmurların 32 vilâyetimiz bölgesin
de birtakım seylâplar fezeyanlar meydana ge
tirdiğini ve hasarlar ika ettiğini, bundan ev
velki gündem dışı konuşmamda arz etmiş, Hü
kümet olarak âcil yardım ölçüsü içinde yaptık
larımızı ve yapmakta olduklarımızı Yüce He
yetinize arz etmiştim. 

Muhterem arkadaşlarım, konuşmacı arkada
şımız, Adana'nm merkez ilçesi ve bâzı diğer il
çelerinin su baskınına uğradığını aşağı - yukarı 
270 bin dekar arazinin su altında olduğunu ifa
de ettiler. Katı tesbitler sonucu elde edilmemek
le beraber, aşağı - yukarı ilgililerin yaptığı tah
min budur ve bugüne kadar da 19 ev yıkılmış 
veya ağır hasara uğramıştır. Konutlara müta-
allik olan kesin hasar tesbitleri devam etmekte
dir. Adana Valisi emrine derhal 25 bin liralık 
âcil yardım gönderilmiş ve âcil yardım konusun
daki vatandaşların talepleri ise) çeşitli yönler
den sağlanmış bulunmaktadır. 

Şu halde âfetin vukuu anından itibaren Hü
kümet bütün imkânlariyle afetzede vatandaşla
rın yanına ve emrine girmiş bulunmaktadır. Bu 
bir vakıa olduğu ve her âfet hâdisesinde hizmet 
politikamızın tabiî icabı olan bu prensibi şef
katle ve büyük bir tarafsızlıkla tatbik etmiş 
bulunmamıza rağmen, konuşmacı değerli arka
daşımın; bâzı idare âmirlerinin partizan davra
nışlar içine girdiğini ifade etmesini cidden te
essürle karşılamış bulunmaktayım. 

Biz, partizanlığı maziye intikal ettireli iki 
yılı geçmektedir. Türkiye'de Hükümet bir züm
renin Hükümeti değil, büyük Türk Milletinin, 
32 milyonun Hükümetidir ve bugünkü Hükümet 
bu telâkkinin her hâdise karşısında ispatını yap
mış olmanın şerefini taşımaktadır. Eğer bu 
prensibimizin dışında bir davranış varsa onu 
arkadaşımız getirsin, derhal gereğini yapmaya 

hazırız. Ama hiçbir vakıa zikretmeden, bir âfe
tin ne olduğunu bilmesi lâzımgelen arkadaşımın, 
o ağır şartlar içinde geceli gündüzlü mesai ya
pan idare âmirlerine sebepsiz delilsiz partizan
lık izafe etmek, en hafif tabiriyle, insafsızlık 
olur. 

Biz her şeyi büyük Türk Milletinin Hükü
meti olma haysiyeti içinde halletmekteyiz ve 
öyle uygulamaktayız ve bu politikamıza da de
vam etmeye azimliyiz. 

Bunları böylece tescil ettikten sonra, arka
daşımızın alınmasını istediği tedbirlerin birço
ğunu zaten almış bulunmaktayız ve aldığımızı 
bir hafta evvel Yüce Heyetinize arz etmiştim. 
Arazisi hasara uğrıyan çiftçi vatandaşlarımızın 
borçlarının teciline, yeniden kredilerin açılma
sına karar verildiğini, bunların içinde esnaf 
olanlar varsa borçlarının yine tecil edildiğini 
ve yeni krediler açılması hususunda kararlar 
alındığını Yüce Meclisinize bilgi olarak sun
muştum. Şu halde, arkadaşımın alınmasını tek
lif etmiş olduğu tedbirler vaktinde alınmış ve 
uygulama safhasına girmiş bulunmaktadır. Bu
nun dışında, ulaşım imkânları bu hasarlar do-
layısiyle muayyen nisbetlerde za'fa uğradığı 
bir vakıadır. Bunun da ortadan giderilmesi için 
ilgili resmî kuruluşlar ve bakanlıklar koordine 
bir çalışma içinde ve yıllık programlarının çer
çevesi dâhilinde halletmenin kararı ve çabası 
içindedir. Arz eder, Yüce Heyetinize saygılar 
sunarım. (A. P. sıralarından alkışlar) 

2. — Tekirdağ Milletvekili Kemal Nelrioğlu'-
nun, Petrol tevzi istasyonları ile ilgili sözlü so-
nısunun yazılı soruya çevrilmesine dair önergesi 
(6/545) 

BAŞKAN —- Tekirdağ Milletvekili Sayın 
Kemal Nebioğlu, bir sözlü sorusunun yazılı so
ruya çevrilmesi için bir önerge vermiştir. Öner
gesini okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin 35 nci sırasında bulunan «Pet

rol - benzin istasyonlariyle» ilgili sözlü sorumun 
yazılı soruya çevrilmesine aracılığınızı dilerim. 

Tekirdağ 
Kemal Nebioğlu 

BAŞKAN — Sorunun yazılı olarak cevaplan
dırılması için gereği Başkanlıkça yapılacaktır. 

Gündeme geçiyoruz. 
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5. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 
"mv 

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

BAŞKAN — Geçen birleşimde yapılan açık 
oylama sonucunda gerekli çoğunluk elde edile
memişti. Bu açık olyama tekrarlanacak, kutu
lar önce sıralar arasında dolaştırılacaktır. 

Gündemin diğer maddesine geçiyoruz. 

2. — Umumi hayata müessir âfetler dola-
yısiyle alnıacak tedbirlerle yapılacak yardım
lara dair 15 . 5 . 1959 gün ve 7269 sayılı 
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 
bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkında 
kanun tasarısı ve İmar ve İskân, İçişleri ve 
Plân komisyonlarından 5 er üye seçilerek ku
rulan Geçici Komisyon raporu. (1/231) (S. Sa
yısı : 159 ve 159 a 1 nci ek) 

BAŞKAN — Görüşmesine başlıyoruz. 
Saym Komisyon?... Burada. Lütfen yerinizi 

alın efendim. 
Saym Hükümet?... Burada. 
Efendim, kanun tasarısının 27 nci maddesine 

kadar görüşülmüş, ancak bu arada 6 nci madde 
üzerinde bir tadilât yapılması istenmiş ve Ko
misyon verilen önergeler muvacehesinde 6 nci 
maddeyi yeniden görüşmek üzere geri almıştı. 
Komisyon önergesini vermiş bulunuyor, bu öner
geyi okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Âfetler kanunu tadil ta

sarısının 6 nci maddesinin 1 nci paragrafının 
son kısmında yeralan «konut» deyiminin metin
den çıkarılmasını arz ederim. 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
Ankara 

Orhan Eren 

BAŞKAN — Komisyonun önergesini oyunu
za sunuyorum. 

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

6 nci maddeyi kabul buyurduğunuz Kominyo-
nun tadil önergesi gereğince oyunuza sunuyo
rum. 

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

Madde 28. — Bu kanundan faydalanmak su
retiyle inşaat kredisi verilmesini ya da bina yap
tırılmasını istiyenlerin, imar ve iskân Bakan
lığınca yapılacak yardıma dair o yerde yapılan 
ilândan itibaren iki ay içinde mahallin en büyük 
mülkiye âmirine yazılı müracaatta bulunmaları 
ve taahhütname vermeleri mecburidir. 

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

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

Yap'larmı kendileri yapacak olanlardan ise, 
ardaların elde edilme işlemlerinin sonuçlandırıl
malından sonra taahüdünden dönenlerin; bun
lara ait yapı ve ardalar satılarak muacceliyet 
kebeden borçları kapatılır. Satış bedeli l^orelan-
dırma ^ertelinden az olursa farkı tahsilinde fona 
yatırılmak illere Türkiye E ^ t t k Kredi Bankası 
tarafından kendi alacağı gibi taahhütname sa
hibinden tahsil olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Buyurun Sayın Karaca. 
Efendim, konuşma süresi daha evvelce ka

bul edilen bir karar gereğince 5 dakikadır, arz 
ederim. 

GIYASETTİN KARACA (Erzurum) — Ben
deniz grup adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — C.H.P. Grupu adına, buvurun. 
C.H.P. GRUPU ADINA GIYASETTİN KA

RACA fErzurum) — Sayın Başkan, muhterem 
milletvekilleri; bu madde üzerindeki görüşle
rimizi arz ediyoruz. 

Madde prensin itibariyle âfete uğramış bina
nın vamlması usulünden bahsetmektedir. 

Birinci bendinde, kendisine ev yanılab^ecek 
kikinin evinin, yani âfetin vukubulduğu bölgede 
bütün muameleler ikmal edildikten sonra iki 
aylık bir müddet içerisinde ilân yapılır, bu iki 
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aylık müddet içerisinde müracaat edip de taah
hütname verenlere ev ve bina yapılır, bu müd
deti geçirenlerin bir hak sahibi olmadığı, ifade 
ediliyor. 

Şimdi, madde metninden anlaşıldığı üzere, 
âfetin vukubulduğu yerde yapılan ilândan bah
sedilmektedir. Vatandaşların ve afetzedelerin 
bir kısmı evi yıkıldıktan sonra sair sebeplerle 
bu âfet bölgesinin dışına gidebilecekleri ve ora
da muvakkat birkaç yıl kaldıkları nazarı itiba-
re alındığı takdirde bunların bu mahallinde 
yapılan ilândan haberlerinin olamıyacağı düşün
cesiyle âfetin vukubulduğu yerin dışında kalan 
afetzedeler için bu müddetin üç ay olarak ka
bul edilmesinin lüzumlu olduğu inancındayız, 

Üçüncü bendde ise, gerek ihale ve gerekse 
emanet suretiyle kendisine bina yapılacak kişi
ler bu taahhütlerinden döndükleri takdirde 500 
liradan 2 000 liraya kadar tazminat alınacağı 
ve bu tazminatın da fona geçeceği söylenmek
tedir. 

Burada haklı bir sebebe müsteniden taahhü
dünden cayanların tazminattan muaf tutuldu
ğu sövlenivor, fakat bu haklı sebebin neye müs-
tenildolduğu ve bu haklı sebebin daha önceden 
bir yönetmelikle, bir esasla tesbit edilip edil
mediği, yoksa doğrudan doğruya o andaki va
tandaşın vermiş olduğu karara göre mi oradaki 
idare âmirinin veyahut da yetkili bakanın veya 
makamın o andaki takdir ölçülerine göre mi bu 
haklı sebeplerin tâyin ve tesbit edileceği bura
da belli değildir. 

Saniyen 500 ile 2 000 liraya kadar tazminat
tan bahsedilmektedir, fakat bu eğer bir zararın 
karşılığında ise, - ki tazminatın hukuk niza
mında daha ziyade bir zararın karşılığında ol- ( 
ması lâzımdır - bu zararın karşılığı münhasıran 
500 liradan aşağı da olabilir, 2 000 liradan yu
karı da olabilir. 500 liradan aşağı bir zarar vu
kuu halinde bir afetzedenin mâruz kalmış ol
duğu âfet yetmiyormuş gibi bir de kendisinden 
fazla bir tazminat alınması doğru değildir. Eğer 
bu 500 lira ile 2 000 lira alınması bir zararın 
karşılığında denilse - ki daha ziyade öyle an-
laşılıvor - o takdirde bir şartı cezai mahiyetin
de telâkki edilmesi lâzımdır, şartı cezainin de bu 
şartlar içerisinde afetzedeye karşı tutulması 
doğru olmaz. 

Dördüncü bendde ise haklı sebep aranma
mıştır. Burada sadece ev yaptırmaktan sarfma-
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zar edenden bu şekilde bir tazminatın alınacağı 
söylenmiş, bunlar içinde haklı bir sebebin mev-
zuubahsolup olmadığı kendisinden yukardaki ne 
bendde ne de maddede her hangi bir atıf yok
tur, bu cihetlerin, maddenin vuzuha kavuşması 
bakımından aydınlanmasının lüzumlu olduğu 
kanaatindeyiz, saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Karaca, sizin önergeniz 
var mı efendim? 

GIYASETTÎN KARACA (Erzurum) — Ha
yır. 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker, madde üze
rinde söz istemiştiniz, buyurun. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Muhterem ar
kadaşlar, evvelâ usul bakımından bir noktayı 
arz edeyim; maalesef elimize verilen metinde 
karşılıklı, Komisyon metniyle, Hükümet ve Sa
yın Cumhurbaşkanı tarafından geri gönderilen 
metin karşılıklı olmadığı için bir yanlışlık ya
parsak kusurumuza bakmayın. Aslında bunla
rın hepimize verilmesi lâzımgelirdi, maalesef ar
şivde dahi yok, şu anda dört - beş metinle kar
şınıza çıkmış bulunmaktayım. Yani karşılaştıra
bilmek için metinleri, dört - beş tane metni ayrı 
ayrı huzurunuza getirmek mecburiyetindeyim. 

Şimdi bu maddede, eski metne göre değişti
rilen husus şu; 28 nci maddede ikinci fıkra var, 
üçüncü fıkra var. Bu ikinci ve üçüncü fıkralar 
ilâve edilmiş vaziyette : «İhale suretiyle yapı
lacak inşaatlarda ihale tarihinden, emanet usu
lü ile yapılacak inşaatlarda emanet kararının 
alınmasından sonra İmar ve İskân Bakanlığınca 
haklı görülmilecek bir sebeple taahhüdünden 
dönenlerden kusurlarının derecesine göre 500 li
radan 2 000 liraya kadar tazminat alınarak fo
na yatırılır.» 

Şimdi, bugünkü kanunda; «İhale ve emanet», 
28 nci madde : «İhale veya emanet suretiyle 
inşaata başlandıktan sonra taahhüdünden dö
nenlere ait binalar satılarak muacceliyet kesbe-
den borçlanma bedelleri kapatılır. Satış bedeli 
borçlanma bedelinden az olursa farkı tahsilinde 
fona yatırılmak üzere Türkiye Emlâk ve Kredi 
Bankası tarafından kendi alacağı gibi...» diye 
devam ediyor. 

Şimdi, burada niçin evvelki esas terk edilmiş, 
neden dolayı 500 liradan 2 000 liraya kadar 
maktu bir esas alınmıştır? Bir defa maktu esas 
alınmasının birçok mahzurları vardır. Kanun
lar ebedi olarak yapılır. Bu 500 ilâ 2 000 diye 
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konulan rakam paranın değişen - ki mütemadi
yen değişmekte olan bir kıymeti vardır - o de
ğişen kıvmeti karsısında bir sey ifade etmiyebi-
lir. Mütemadven bu maddeyi deriştirmek için, 
kanun deriştirmek lâzımerelir. yani günün. ha
yatın icaplarına uymak için böyle bir değişiklik 
yapmak lâzımp-elir. Bir defa bu var. 

Sonra, «... Bakanlığınca haklı erörülmivecek 
bir sobenle» dive cok geniş bir takdir yetkisi
nin içerisine girilmiştir. Yani hukukta mecbu
riyet hali vardır, ıztırar hali vardır, bunlar olur, 
ama haklı srörülmiyecek. yani bakanlığın takdi
rine bırakılmış bir şeydir, mücbir seber> dışın
da birtakım sebepleri de bakanlık kabul edecek 
gözükmektedir. Bu pek fazla erenis bir takdir 
hakkıdır, neden eski usulden Pvnlmmıstır. bunu 
Komisyonun bize açıklaması lâzımgeldiği kana
ati" d^vim. 

Ciddî gerekçeler erösteriimedioi takdirde es
kiden kabul edilen sistemin muhafazası huku
kun umiTmi prensiplerine daha uygun gelmek
tedir «»•'"•nrılarimla. 

BAŞKAN — Komisyon adına buyurun Sa
yın Mustafa Kemal Yılmaz. 

OECÎCt KOMİSYON BAŞKANI MUSTAFA 
KEMAL YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım, tasarının son şeklinde 
gösterilmiş bulunan rakamlar daha önceki 
tasarıda da var idi. Bu 500 lira ile 2 000 lira 
arasındaki miktarın gösterilmesindeki sebep şu; 
malûmuâliniz, (emanet usulü ile yaptırıldığı 
takdirde inşaata başlaması ve ihale suretiyle 
yaptırıldığı takdirde ihalenin neticesinde) den
mek suretiyle idarenin bu iş için, gerek ema
net usulü ile gerekse ihale suretiyle yapmış ol
duğu bir sürü masraf vardır, bu masraf eğer 
hakiki miktarı ile ifade edilecek olursa, bura
daki konmuş olan rakamların birkaç misline 
çıkar. Ancak biraz önce Gıyasettin Karaca ar
kadaşımızın da söylediği gibi; felâketzedelerin 
daha fazla mağdur olmaması maksadiyle bir 
rakam konmuştur ki, bir nevi gelişigüzel ikide 
bir vatandaşın, «Ben evvelâ arzu ediyordum ve 
fakat sonradan arzu etmedim» gibi bir mucip 
sebeple ikide bir girip çıkmasını önlemek mak-
sadiyledir. Yoksa hakikatte sarf edilmiş olan 
miktar 500 ilâ 2 000 in çok üstünde bir rakam
dır. 

Muhterem arkadaşlarım; ilân keyfiyetine 
gelince; bundan evvelki kanunda bu müddet 

i bir ay idi. Felâket bölgelerinin geniş olması ha-
sabiyle, bilhassa köylerin de bu ilânı duyabil-
mesi maksadiyle bu müddet iki aya çıkarılmış
tır. «Mahallinde» denildiğine göre, mahallin
de çıkan gazeteler ve dolayısiyle köy ihtiyar 
heyetlerine yapılacak tebliğlerle bu ilânlar 
halka, felâketzedelere duyurulacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu maddede önem
li bir husus da, «inşaat kredisi verilmesi ya da 
bina yaptırılmasını istiyenler, şeklinde daha 
önceki deyimden biraz daha genişletilmiş olma
sıdır. Bu suretle bundan önceki kanunda mev-
cudolan daha dar anlamdaki mâna genişletil-

! mek suretiyle felâketzedelerin biraz daha isti
fade edebileceği bir madde haline getirilmiş
tir. 

Diğer taraftan üçüncü fıkradaki; «emanet 
I usulü ile yapılacak inşaatlarda inşaata başlan-

dıktn sonra» deyimi; «emanet usulü ile yapı
lacak inşatlarda emanet kararının alınmasm-

I dan sonra» şekline sokulmak suretiyle daha işin 
I keafbi katiyet etmesini teminden sonra bu mad

de katı hale getirilmiştir. Binaenaleyh bundan 
! önceki kanunda mevcudolan aynı madde, bu mad

de ile daha şümullü ve felâketzedelerin istifade
sini mucip bir hale getirilmiştir. Arz ederim 
fendim. 

BAŞKAN — 28 nci madde üzerinde başka 
söz istiyen?. 

Sayın Hamdi Orhon, buyurunuz. 
HAMDt ORHON (Trabzon) — Muhterem 

arkadaşlar; Yüce Meclisten çıkan kanunlar 
umumi hukuk sistemlerinin dışına taşmamalı-
dır, kusurlu olmamalıdır. 

Benim buradan anladığım şu; mehiller ayrı 
bir şeydir, tesbit etmiş bir mehil burada, ihale 
suretiyle veyahutta emanet suretiyle bunu kim
ler yapıyorsa, bundan feragat ederse tazminat 
alacağım, diyor ve terhibi bu yani, gevşeklik 
yapmasın, evvelâ alıp da sonra bırakıp kaçma
sın, yeter ben yapamıyorum, burasının iklimi 
müsait değil, boyuna da yer sarsılıyor, moralim 
bozuldu, gibi sebepler ileri sürüp bırakıp gitme
sin diye 500 lira ile 2 000 lira tazminat. 

Beyler, tazminat, bir ihtilâf-ı hukukî doğu
rur ve hal mercii de mahkemedir. İdari karar
larla tazminat alınamaz. 

Tazminat nedir? Bir mütaahhit vardır, is-
| ter ihale suretiyle alsın, ister emanet suretiyle 
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alsın, birtakım şartlar vardır, bu şartlara riayet 
etmiyenler her gün için 50 lira yahut 100 lira 
veyahut da 300 lira her geçen gün için tazmi
nat vermekle mükelleftir, denir o mukavelede 
ve günler geçtikten sonra bir zarar doğar, bir 
tazminat doğar, 10 bin de doğar, 5 bin de do
ğar, 100 bin de doğar; idare bunun ondan ister. 
Vermezse, temerrüt gösterirse idare bunu ken
diliğinden tahsil edemez, bunun mercii halli 
mahkemedir. Burada umumî hukuk sisteminin 
dışında bir tazminat koyuyoruz, 500 liradan 
2 000 liraya kadar bunu zorla alacak kimse o 
zat. Olmaz beyler böyle, böyle şey olmaz! Bence 
tazminatın işi yapanların üzerindeki tesiri kuv
vetlenmiyor, zayıflıyor. Çoktan razı 2 000 lira 
tazminat vermeye. 100 bin lira kazandım gittim, 
al 2 bin lirayı, çek git, al 500 lirayı, çek git, 
bu olmaz. Onun için buradan çıkmalı, metinle
rimizin arasında böyle bir hüküm bulunma
malı, çıkmalı. Umumi hükümler neyi emredi
yorsa ona göre icabı yapılır. Yüce Meclisin dik
katine arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Abdülbâri Akdoğan bu
yurunuz. 

Sayın Reşit Ülker sizi de kaydedeyim efen
dim. 

ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Ağrı) — Sayın 
Başkan, muhterem milletvekilleri; maddenin 
tanzim şeklini bendeniz uygun olarak mütalâa 
ediyorum. Yalnız, «ihale» kelimesinin buraya 
konması maddeyi candanlarından yıkıp ortadan 
kaldırıyor. Bu balamdan bu para mevzuunun 
ortadan kaldırılması ile ihale kanunlarına hak-
kiyle riayet edilecek şekilde bu memlekette 
işler hale sokacak. Aksi takdirde eğer bu 500 
lira ile 2 000 lirayı lalettayin global bir rakam 
olarak buraya korsak, yerleştirirsek bundan ya
rın yapılacak inşaatlardan birçok kimseler hem 
istifade etmeye kalkarlar hem de işleri sürün
cemede bırakırlar. Bu bakımdan sayın komisyon 
lütfetsin, bu rakam üzerinde hiç durmasın, illâ 
bir rakam koymaları icabediyorsa hiç olmazsa 
asgari bir yüzde rakamını buraya ilâve etsin
ler ki, kanun tam mânasiyle hali hazırdaki di
ğer ihale kanunlariyle de çelişir bir duruma 
girmesin. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker, buyurun. 
REŞİT ÜLKER (istanbul) — Kısa arz edece

ğim sayın arkadaşlarım. Ben, komisyonun ver-
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diği izahattan sonra anladım M, bu getirilen 
şekil yanlıştır, yani hukukun umumi prensipleri 
bakımından yanlıştır ve âfete uğramış vatanda
şın lehinde gibi gözükmekte ise de lehinde olan 
bir hüküm değildir. 

Evvelâ, usul bakımından yanlıştır. Böyle 
bir hal karşısında yani, bir âfete uğrayan kim
se taahhütte bulunuyor; taahhütte bulunduk
tan sonra ihale yapılıyor; ihale ve emanet usu
lü ile veriliyor. Verildikten sonra vazgeçiyor. 
Bir defa bu vazgeçmenin kolaylaştırılması, ora
daki İmar ve iskân Bakanlığının plânlarını al
tüst edebilir, yani çok kişi bundan vaz geçebilir 
ise yapılan plân altüst olur ve bunun çözüm 
yolu da, Sayın Hamdi Orhon'un ifade ettikleri 
gibi, genel hükümler içerisinde çözüm yolu ol
malıdır. Eski kanun diyor ki: «ihale ve emanet 
suretiyle inşaata başlandıktan sonra taahhüdün
den dönenlere, - yani âfete uğramış şahıs - bi
nalar satılarak muacceliyet kesbettirilen borç
lanma bedelleri kapatılır; satış bedeli borçlan
ma bedelinden az olursa, farkı..» Bu, tamamen 
Artırma, Eksiltme, ihale Kanunundaki esastır 
ve eğer kıymetli bir yerse ihaleye çıkarılır, ta
ahhüt bedelinin üzerine veya eşitine çıkarsa 
hiç para ödenmez. Halbuki bu usulde bir tak
dire bırakılıyor. Meselâ artırmaya çıkarıldığı 
takdirde taahhüdedilen miktar 5 000 lira diye
lim, 5 500 liraya çıkacak bir yerden dolayı 2 000 
lira da para verdiriyoruz afetzedeye, bir ikin
ci âfete de uğratıyoruz. Aksini kabul ettiği
miz takdirde, yani aşağı düştüğü takdirde 
farkı ödetiyoruz, öyleyse bugünkü sistem ada
lete, hukukun umumi prensiplerine ve âfete uğ
ramış vatandaşlara uygun gelir. 

Komisyon lütfetsinler, eski şekli muhafaza 
edelim. Yoksa bundan çok büyük mahzurlar çı
kacaktır. Yani öyle yerler olacaktır ki, pekçok 
vatandaş, kolay vazgeçildiği için vazgeçecektir, 
program bozulacaktır, öyle yer olacaktır ki, va
tandaşın başka bir sebeple terk ettiği yer daha 
yüksek olacak, meselâ 5 000 liralık bir yer 
5 500 lira edecektir fakat, biz vatandaştan ge
ne para almak durumunda kalabiliriz. Bu gayet 
elâstikîdir ve idarenin de, imar ve iskân Ba
kanlığının da başını çok ağrıtır. Bu vatandaşlar 
yığınlarla kalkıp gelirler, kendilerini haklı çı
kartmak için kapılarda yazışmalar vesaire sü
rüp gider. 
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Eski sistem tamamen uygundur, bunun çı
karılması lâzımdır. Saygılarımla, 

BAŞKAN — Sayın Zeytinoğlu, buyurunuz. 
AZİZ ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Muhte

rem arkadaşlarım; bu 28 nci madde hakikaten 
garip. Çünkü, bir defa inşaat suretiyle ihale 
edilen miktara göre tazminat olur. Şimdi 500 
lira ile 2 000 lira.. Öyle inşaatlar vardır ki çok 
büyüktür, bu 2 000 lira da az gelir, öyle inşaat
lar vardır ki çok küçüktür 500 lira da fasla ge
lir. Binaenaleyh bir nisbet yok burada ve böy
le maktu bir tazminat olmaz. Tazminat, o iha
lenin büyüklüğüne göre değişir, o nisbete göre 
değişir. Binaenaleyh, burada maktu tazminat 
koymak doğru değil. Yine bir cümle var; «imar 
ve İskân Bakanlığınca haklı görülmiyecek bir 
sebeple taahhüdünden dönenler.» diyor. 

Şimdi, İmar ve İskân Bakanlığı burada mah
keme değil ki.. O vatandaş, o işi alan vatandaş, 
o işi yapan vatandaş haklı mıdır, değil inidir?.. 
imar ve İskân Bakanlığı burada hâkim rolünde, 
mahkûm edici rolündedir. Bu olmaz. Yani an
cak mahkeme kararı ile bu miktar, bu tazminat 
tesbit edilir ve o vatandaş haklı mıdır, değil 
midir, imar ve İskân Bakanlığı değil, mahkeme 
ancak bunu tesbit eder. Binaenaleyh, tek taraf
lı bu işi yalnız İmar ve İskân Bakanlığının tak
dirine bırakmak, hem tazminat bakımından, hem 
de o vatandaşın haklı veya haksız olması bakı
mından İmar ve iskân Bakanlığına bu işi yük
lemek, bence doğru değildir. Onun için bir 
önerge takdim ediyorum, bu önergemde : 

«imar ve iskân Bakanlığınca haklı görülmi
yecek bir sebeple» ibaresi ile «tazminat alın
ması» ibaresinin çıkarılmasını ve yerine; «Mah
kemece tesbit olunacak miktar» ibaresinin ko
nulmasını arz ve teklif ediyorum. Hüdmetle-
rimle. 

BAŞKAN — Efendim şimdi söz istemiş olan
lar sırasiyle: Sayın Kırbaşlı, Sayın Mustafa 
Kaptan, Sayın Savacı... 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUSTAFA 
KEMAL YILMAZ (Ankara) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Komisyon adına Sayın Yılmaz, 
buyurun. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUSTAFA 
KEMAL YILMAZ (Ankara) — Muhterem ar
kadaşlarım, bâzı arkadaşlarımız çoğu defa 
bina yapımı anlamında bu tazminatın alınaca-

— 362 

ğmı kasdettiler. Bâzıları ise mütaahhit anla
mında, mütaahhitle olan ihtilâf zannederek ko
nuştular. 

Şimdi, ev yapıldıktan sonra düşülen ihtilâf
lar, biraz sonra geleceğimiz, 40 ncı maddede 
vardır; bu maddede bahsedilen husus çok istis
nai bir hükürcıdür. Esas fonun gayesi şudur; 
evini yapana fondan yardım. Bu, umumiyetle 
birçok yerde toplu mesken yapmak veya bu 
meskenleri imar ve iskân Bakanlığı kanaliyle 
yaptırmak istiyenler için konulmuş bir hüküm
dür ve bir sürü ihzari muameleler tekemmül 
ettikten sonra bu tazminata başvurulmuştur. 
Onun için de denilmiştir ki; «ihale yapıldık
tan sonra veyahut da emanet usulüyle inşaata 
başlandıktan sonra» Malûmuâliniz; emanet usu
lüyle inşaat yapıldığı takdirde Bakanlık bu in
şaat için bir sürü ihzarat yapacaktır. Bir sürü 
plânını, projesini yapacaktır, keşiflerini yapa
caktır, ondan sonra inşaata başlıyacaktır. Keza 
mü^aahhide verebilmesi için de, mütaahhit için 
bir sürü keşif ve proje yapıldıktan, ilânları ya
pıldıktan sonra, ihale katiyet kesbettikten son
ra bu inşaattan, yahut bu ihaleden veya bu 
emanet usulünden her hangi bir felâketzede vaz
geçerse, takdir buyurursunuz ki, bu bir umumi 
projedir; mahkemelere işi intikal ettirelim, 
mahkemeler bunu halletsin, onun neticesine gö
re hareket edelim, dersek, bu âcil ihtiyaçtır, o 
muhitin süratle açıkta kalmasını önliyecek bir 
tedbirdir, o takdirde aylarca, hattâ senelerce bu 
inşaatın kalmasına, bu işin yapılmamasına mün
cer olur. Bu balamdan böyle büyük islerde, 
emanet suretiyle veya ihale suretiyle yapılacak 
işlerde bir engelleme çıkmaması için ve vatan
daşın da üç beş kuruşluk menfaatinden done-
memesini temin etmek için bu madde ile bir 
tazminat hükmü getirilmiştir. Bu bakımdan iş
lerin daha süratli yürümesini sağlamak amaciy-
le getirilmiştir. Biraz önse de arz ettiğim gibi, 
bu, tazminat ismini verdiğimiz alınan miktar 
ise, siz de takdir buyurursunuz ki, bir iha
lede, bir emanet usulünde sarf edilen para bu
nun birkaç mislidir. Bu bakımdan bu, böyle 

bir müeyyideye bağlanmıştır. Arkadaşlarımızın 
takdir edeceğini zannediyorum. Saygılarımı 
sunarım. 

BAŞKAN — Efendim, Komisyon hariç, altı 
arkadaş görüşmüştür. 
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Şimdi bir yeterlik önergesi geldi. Komisyon 
adına tekrar bir beyanda bulunacak mısınız?.. 
Yeterlik önergesi geldi.. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUSTAFA 
KEMAL YILMAZ (Ankara) — Hayır. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini okutuyorum 
efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Konu aydınlanmış, yeteri kadar konuşma 

yapılmıştır. Müzakerelerin kifayetini arz ede
rim. 

Nevşehir 
İbrahim Boz 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi aleyhinde Sa
yın Akdoğan, buyurun. 

ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Ağrı) — Muh
terem milletvekilleri; Sayın Komisyon Başkanı 
arkadaşımızın kürsüye ikinci defa çıkarak mad
denin, 500 lira ile 2 000 lirasını yeniden savun
duklarına hakikaten çok üzüldüm. Üstelik bu 
yetmiyormuş gibi, arkası sıra bu kürsüde İhale 
Kanununu kısaca anlatmaya çalıştılar. Bu kür
süden konuşan arkadaşlar her halde kendi çap
larında ihale mevzuunun ne demek olduğunu 
birazcık olsun, en az kendileri kadar biliyorlar. 
Bu bakımdan vatandaşa evvelâ «Ben ihzarı 
yönde çalışmamı yaptım, efendim bu kadar 
masraf ettim..» deniyor. Vatandaşa 5 000 li
raya, 10 000 liraya çıkacak bina akabinde ikinci 
defa olarak 50 000 liraya çıkıyor. Bu şekilde 
nice nice âfetler fonundan binalar yapıldığını 
Türkiye'nin birçok yerlerinde görmüşüz gözle
rimizle ve maalesef evvelâ 6 000 liraya, 5000 li
raya vereceğiz şeklinde konuşulduğu halde bi-
lâhara 14 000 - 15 000 liraya satılmak istendiği 
zaman vatandaş girmemiş, yeniden âfet üstüne 
âfet olmuş gibi bu binalar yeniden yıkılmıştır. 

Bu bakımdan Sayın Komisyon Balkanının 
nazarı dikkatine arz ederim; bu ihzari yönden 
yapıp deyip, yani sol göstereip sağ vurmak sek
linde bunu mütalâa etmesinler, istirham ediyo
rum, bendenizin bu hususta vermiş olduğum bir 
değişiklik önergem de vardır, ihale kanunlarına 
uyrun olarak; 500 lira ile 2 000 lirayı ortadan 
kaldırmak suretiyle yeniden kanuni vecibelere 
uyularak bunu deruhde etsinler. 

Sayrılar sunarım. 
BAŞKAN — Yeterlik önergesini oyunuza su

nuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir efendim. 

Şimdi 28 nci maddeyle ilgili tadil önergeleri 
var, önergelerin hepsini okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
28 nci maddenin üçüncü prografmdaki «imar 

ve iskân Bakanlığınca haklı görülmiyecek bir 
sebeple» ibaresinin çıkarılmasını ve «tazminat 
alınması» ibarelerinin de çıkarılmasını ve ye
rine «mahkemece tesbit olunacak miktar» iba
relerinin konulmasını arz ve teklif ederim. 

Eskişehir 
Aziz Zeytinoğlu 

Meclis Başkanlığına 
' Âfetler kanun tasarısının 28 nci maddesin

deki 500 lira 2 000 lira tazminatın kaldırılarak 
«İhale kanunları hükümlerine uyularak bu- yö
netmelikle tesbit edilir» şeklinde düzeltilmesini 
arz ve teklif ederim. 

Ağrı 
Abdülbârı Akdoğan 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
28 nci maddenin 3 ncü fıkrasının Hükümet 

teklifindeki şekilde kabul edilmesini arz ve tek
lif ederim. 

istanbul 
Reşit Ülker 

BAŞKAN — Efendim, önergeleri aykırılık 
sırasına göre tekrar okutup oyunuza sunaca
ğım. 

Sayın Reşit Ülker'in teklifi Hükümet tekli
finin kabulünü istiyor. 

İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in önergesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor 
mu efendim? 

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

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
Önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden

ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 
Sayın Akdoğan'ın önergesini okutuyorum 
(Ağrı Milletvekili Abdülbâri Akdoğan'm 

önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen

dim? 
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GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUSTAFA 
KEMAL YILMAZ (Ankara) — Katılmıyorlar 
Sayın Başkan 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmı
yor. 

Sayın Akdoğan'm önergesini oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Sayın Aziz Zeytinoğlu'nun önergesini oku
tuyorum. 

(Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUSTAFA 

KEMAL YILMAZ (Ankara) — Katılmıyoruz 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
Sayın Zeytinoğlu'nun önergesini oyunuza su

nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

28 nci maddeyi oyunuza sunuyorum. Maddeyi 
kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

29 ncu maddeyi okutuyorum. 
Madde 29. — Yıkılan, yanan veya ağır hasa

ra uğrıyan veya uğraması muhtemel olan bina
larla, imar plânları gereğince kamulaştırılmasın
da zorunluk bulunan yerlerdeki binalarda otu
ran ailelere hak sahibi olmak şartiyle bina yap
tırılır veya kredi verilir. 

Aynı bina içinde hak sahibi ebeveyn ile bir
likte oturan evli kişilerin durumu, İmar ve İskân 
Bakanlığınca bu konuda hasırlanacak yönetme
lik gereğince takdir ve tesbit edilir. 

Ancak, kendisine veya eşine ait o yerde ayn1 

cins müstakil başka bir binası veya dairesi olan 
ailelere bina ve inşaat kredisi verilemez. 

Âfete uğramasiyle ekonomik ve sosyal ha
yatı kesintiye uğratan dükkân ve fırın gibi bina
lar için de sahiplerine, borçlandırma hükümleri 
dairesinde, İmar ve İskân Bakanlığınca belirti
lecek esaslara göre inşaat kredisi verilebilir. O 
yerde kendisine veya eşine ait müstakil başka 
bir işyeri bulunanlar, bu yardımdan faydalana
mazlar. 

Malî yeteneği ve borçlanma yoluyla ödenek 
sağlama imkânı olmıyan belediyelerin hasar gö
ren binalarından, mahallî ihtiyaca yetebilecek 
kadarının yapımı veya onarımı 10 yıl vâde ile 
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borçlandırılmak ve tahsili 40 ncı maddeye göre 
yürütülmek şartiyle imar ve İskân Bakanlığı 
tarafından yapılır veya Bakanlık uygun gördüğü 
takdirde belediyesine yaptırılabilir. 

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

BAŞKAN — Efendim, söz istiyen arkadaş
ların içinde grup adına konuşacak olan varsa 
lütfen işaret buyursun aksi takdirde saraya gö
re vereceğim. 

GIYASETTİN KARACA (Erzurum) — Ben 
gurup adına söz istiyorum. 

BAŞKAN —. C. H. P. Grupu adına Sayın 
Gıyasettin Karaca, buyurun. 

C. H. P. GRUPU ADINA GIYASETTİN KA
RACA (Erzurum) — Sayın Başkanı sayın mil
letvekilleri ; 

Bu maddenin vuzuha ermesi bakımından 
görüşlerimizi arz edeceğim. 

29 ncu maddenin birinci bendi âfete uğrıyan 
vatandaşlara ev yapılmasından ve kredi veril
mesinden ibarettir. 

İkinci bendinde ise; (Aynı bina içinde hak 
sahibi ebeveyn ile birlikte oturan evli kişile
rin durumu, onlara bina yapılıp yapılmaması 
veya kredinin verilip verilmemesi bu kanun 
yürürlüğe girdikten sonra çıkarılacak bir yö
netmelikteki usul ve esasa göre takdir ve tes
bit edilir.) denilmektedir. Halbuki son Doğu 
depremindeki tecrübelerimiz göstermiştir ki, 
bu bölgede vatandaşın ekonomik güçlerinin 
zayıflığı sebebiyle pederşahi bir aile sistemi ca
ridir. Bir bina içerisinde, bir dam altında ev
li diğer çocukların da babaları ve anneleriyle 
birlikte geçirdikleri hakikati ortaya çıkmıştır. 
Bu hak yönetmeliğe bırakıldığı takdirde bu 
cihetin de takdire bağlanmış bulunması, âfetin 
büyüklüğü sebebiyle İmar ve İskân Bakanlığının 
elindeki bu fona ayrılmış bulunan tahsisatın 
aslığı veya küçüklüğü sebebiyle, takdir hakkı
nın afetzedenin lehine düşürülmemesi ihtimalle
ri de mevcuttur. Bu sebebe mebni bir bina içe
risinde evi yıkılan diğer evli kişilere de birin
ci bendde olduğu şekilde de, aynen evli kişilere 
de bina yapılır şeklinde katı bir ifade kullan
mamız ve burada bir yönetmeliğe yer verilme
mesi daha uygundur. Yeter ki bu kişinin o aile
de, o bina içinde, aynı çatı altında oturduğu 
tâyin ve tesbit edilmiş olsun. 
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Son sözümüz, bu maddenin üçüncü bendi ile 
ilgilidir. Burada denmektedir M, âfete uğra-
masiyle ekonomik ve sosyal hayatı kesintiye 
uğratan dükkân ve fırın gibi binalar için de sa
hiplerine, borçlandırma suretiyle yeniden dük
kân, fırın ve saire yaplabilir. 

Bu madde metninden anlamaktayım ki, sos
yal ve ekonomik hayatın kesintiye uğramasın
dan maksat, sadece o bölge halkının heyeti umu-
miyesinin ihtiyacı şeklindedir. Evet filvaki, 
ancak bu ihtiyaç o bölge için artık bir daha ye
rine getirilmesi ve karşılanması mümkün olma
dığı halde doğru ise de, birçok ahvalde Anaya. 
sanın 10 ncu maddesinin son bendinde de, Dev
let, vatandaşın maddi ve mânevi yaşama şar
tını da temin eder, şeklinde bir hüküm de bu
lunduğuna göre, kendi dar iktisadi gücü ve kuv
veti ile ancak günlük maişetini bir fırın veya 
ufacık bir bakkal veya esnaf dükkânı ile ha
yatını geçindirmekte bulunan bir kişinin, bu 
dükkânı veya fınnı yıkıldığı takdirde, madem 
ki borçlanmak suretiyle karşılanıyor ve karşı
lanabiliyor, o halde o bölgenin iktisadi ve sos
yal gücü üzerinde menfi bir tesir icra etmese bi, 
le gerektiği halde bu vatandaşın malî gücü kısır 
ise,, iktisadi gücü çok zayıf ise, o takdirde İmar 
ve iskân Bakanlığının âfetler fonundan borç
lanma suretiyle, bu kanunun genel hükümleri 
dairesinde bu kişiye de icabında günlük haya
tını ve nafakasını temin etmek bakımından fı
rın, dükkân gibi mutad sanatını icra edebilecek 
bir binanın yapılması hususunda bu kanunun 
kendilerine yetki verilmesinin lüzumlu olduğu 
görüşündeyiz. Düşüncemiz bundan ibarettir. 
Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Muhterem ar

kadaşlarım, bu madde de yeni hükümler getir
mektedir, yani yürürlükte bulunan kanuna na
zaran bir hayli tecrübelerden, denemelerden el
de edilmiş neticeler getirmektedir. Yalnız bâzı 
noktalar vuzuha muhtaçtır. Benden evvel ko
nuşan sayın grup sözcüsü de ifade ettiler, ikin
ci fıkrada aynı bina içinde, ki gerekçesinde son 
deprem felâketinden elde edilen neticelerle bu
raya getirildiği ifade edilmektedir, güzel. Fa
kat bunun hazırlanacak bir yönetmeliğe bıra
kılması doğru değildir. Onun burada hüküm 
olarak, bakanlık ne düşünüyorsa, bakanlığın 

dimağında buna ait bâzı esaslar vardır, bunla
rın en mâkulü hangisi ise bunun buraya kon
ması lâzımdır, bir yönetmeliğe bırakmak hata
lıdır. 

Ayrıca gene yeni bir hüküm olarak üçüncü 
fıkrada, «âfete uğramasiyle ekonomik ve sos
yal hayatı kesintiye uğratan dükkân ve fırın 
gibi binalar için de sahiplerine, borçlandırma 
hükümleri dairesinde, İmar ve İskân Bakanlı
ğınca belirtilecek esaslara göre inşaat kredisi 
verilebilir» hükmü getirilmiştir. 

Şimdi, bu hüküm de bu mevzuatta bir yeni
lik getirmektedir. Yani meskenden, konuttan 
dışarıya çıkmakta ve konut olmıyan işyerlerine 
de hak tanımaktadır. Bu, burada gösterilen fı
rın gibi, doğrudan doğruya sosyal hataya, gün
lük hayata tesirli yerler için doğrudur. Yalnız, 
Hükümet teklifinde, bu tabiî basit gözüken hâ
dise düşünüldüğü takdirde bu krediler büyük 
meblâğları ihtiva eder ve bu kredilerin büyük 
meblâğlar haline gelmesi, konut alanında yapı
lacak yatınmlan önler, yani kısar. Buradan 
oraya alırsanız parayı, bu tarafta yapabileceği
niz hizmetin miktan azalır, bakanlığın elinde 
bu imkân azalır. Bu bakımdan herkesin bu yola 
gitmemesini temin için haklı bir zemine oturtul
muş, Hükümet tarafından getirilen tasanda bu 
haklı bir zemine oturtulmuş ve orada denmiş M, 

v «...Bakanlığınca belirtilecek esaslara göre - Hü
kümet teklifinden okuyorum - yapılacak yardım 
maliyet bedelinin yüzde 75 ini geçemez ve bun
lardan yüzde 4 faiz alınır.» Bu çok doğru bir 
esastır. Önüne gelen, şimdi bu kanun çıkınca, 
kanun eşit olarak tatbik edilecektir, tabiîdir ki, 
hiçbir kayıt konmadığına göre, yani yüzde 4 
faiz ve bilhassa yüzde 75 ini ödemek gibi bir ka
yıt konmadığı takdirde, esas itibariyle ticaret 
yeri, işyeri olan kimseler dahi bu fondan istifa
de etmeye kalkacaklardır. Bu, esas fonun aley
hine olacaktır. Bu sebeple bu getirilen yeni hü
küm doğrudur, fakat Hükümet teklifindeki bir 
•"̂ lçü veren, gelişigüzel müracaatları önleyici 
niteliğin buraya konulması lâzımgeldiği kanaa
tindeyim. Saygılanmla. 

BAŞKAN — Sayın Ali Rıza Uzuner, buyu
run. 

ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; benim değin
mek istediğim bâzı önemli noktalara, benden 
evvel konuşan kıymetli arkadaşlanm işaret bu-

— 355 — 
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yurdular. Gerçekten Hükümet teklifi ile, daha 
önce Geçici Komisyonun yaptığı değiştirmeler 
ve nihayet bugün müzakere konusu yaptığımız 
Geçici Komisyon değiştirgesini mukayese ettiği
miz zaman bâzı önemli değişiklikler, farklılıklar 
ve bir bakıma daha iyi istikamette gelişmeler 
müşahede etmekteyiz. Bunlardan bir tanesi 29 
ncu maddenin ikinci fıkrasında; aynı bina için
de hak sahibi ebeveyn ile birlikte oturan evli 
kişilerin durumu. Bu çok önemli bir konudur. 
Aynı bina içinde oturan ve çok nâmüsait şart
lar içinde bulunan meskûn yerler büyük bir ye
kûn teşkil etmektedir, bahis konusu olacaktır. 
Kendilerine kredi verilmesi, başlangıçta Hükü
met tasarısında hiç düşünülmemiş. Sonradan 
Bakanlığın takdirine bırakmış Geçici Komisyon 
değiştirişinde. Son olarak müzakere ettiğimiz 
Geçici Komisyon metninde de bir yönetmeliğe 
bunu bırakmış; «bu konuda hazırlanacak yönet
melik gereğince takdir ve tesbit edilir.» deniyor. 
Şimdi, bu takdir ve tesbitte nasıl ölçüler kulla
nılacaktır? Yani, bunların açık bir şekilde ka
nunda yer almasında zaruret vardır. Benden 
önce konuşan arkadaşların haklı olarak işaret 
ettikleri hususa ben de iştirak etmekteyim. 

Diğer bir konu, yine dördüncü fıkrada dük
kân ve fırın gibi binalar, ekonomik ve sosyal 
hayatı kesintiye uğratan dükkân ve fırın gibi 
binalar, demek suretiyle; şahsi kanaatime göre, 
geçimlerini yalnız dükkândan ve fırından sağ-
lıyanlar sanki bu fıkra içinde mütalâa ediliyor
muş gibi bir mâna çıkıyor. Oysa ki bunun dışın
da çok küçük esnaf vardır. Nitekim Hükümet 
tasarısında daha geniş olarak dükkân demiş, 
fırm demiş. Bunun yanında otel, hamam gibi ve 
buna benzer bâzı atelyeler gibi tesisler de aynı 
şekilde ekonomik ve sosyal hayatı hat
tâ bâzı ahvalde ağır bir şekilde kı-
sıtlıyabilir. O bakımdan bunda Hükümet 
tasarısındaki espri içinde bir genişlik ver
mek, bu fıkrada, Hükümet tasarısında belirtilen 
hususları yeniden ilâve etmekte zaruret var 
ikanaatindeyim. Reşit Ülker arkadaşımın da 
belirttiği gibi, maliyet bedelinin yüzde 75 ini 
geçemez gibi bir hüküm de doğrudur, yerinde
dir, suiistimalleri de önliyecek bir ölçü olarak 
şahsan bunu mütalâa etmekteyim. Bu istika
mette şayet sayın komisyon bizi tenvir ederse 
ve aydınlatırsa bizim de teklifimiz olacaktır. 
Kısaca ikinci fıkrada «yönetmelik gereğince 

takdir ve tesbit edilir» ibaresi vardır. Lütfet
sin sayın Hükümet ve komisyon bu takdirde 
ölçülerinin objektif kıstaslarını buraya da koya
lım. Hükümet tasarısında başlangıçta konul
mamış, şahsi görüşüme göre bir hatadır. Ni
hayet kendilerine bir kredi verilecektir. Bir
kaç ailenin bir dairede, bir küçük bina içnde 
yaşaması mümkün değildir. O şekilde oturmak 
zaten bir felâkettir, ikinci bir felâket tehlike
si karşısında yardım elini uzatırken bunlara 
daha rahat yaşama imkânını vermemiz yerin
de ve isabetli olacaktır. Bu yönden sayın ko
misyonun veya sayın Hükümetin arz ettiğimiz 
konulardaki görüşlerini, oylarımızı izhar etme
den önce öğrenmek ihtiyacında olduğumuzu 
saygılarımızla beyan ederiz. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Kırbaşlı, buyurunuz efen
dim. 

FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Sayın Baş
kan, kıymetli arkadaşlarım; 29 ncu madde, 
esasında kanunun şümulünü genişletmek ve es
prisine biraz daha geniş çapta katkıda bulun-
maJk dileğiyle hazırlanmıştır ve esasında çok 
yerinde bir maddedir.. Fakat bunun vuzuha 
kavuşturulmasında fayda vardır. Size bir mi
sal vereceğim, dördüncü fıkrada : «Âfete uğra-
masiyle ekonomik ve sosyal hayatı kesintiye 
uğratan dükkân ve fırın gibi binalar» tâbiri kul
lanılmıştır.. Aynı fıkrada, aynı fıkranın so
nunda da, «o yerde kendisine veya eşine ait 
müstakil başka bir işyeri bulunanlar» tâbiri, 
«veya bulunmayanlar» tâbiri kullanılmıştır. Şim
di, yukarıda aynı fıkrada «kesintiye uğratan 
dükkân ve fırın gibi binalar.» Bu bir hukukî 
tâbirdir, kendisine mahsus bir anlamı vardır. 

Aşağıda da diyorsunuz ki : «başka bir işye
ri olmıyanlar.» Diğer taraftan birinci madde
de tarif ederken şöyle diyorsunuz : «Âfete uğ-
rıyan meskun yerlerin büyüklüğü, o yerin 
tamamında veya bir kesiminde yıkılan, oturu
lamaz hale gelen bina sayısı» dedikten sonra, 
«zarar gören yapı ve tesisler» tâbiri de ayrıca 
kullanılmıştır. 

Şimdi, birinci maddede böyle diyorsunuz, 
espriyi anlatmak için kanunun tatbikatında, 
«binalar ve tesisler» diyorsunuz. Kalkıyorsu
nuz maddenin şümulünü genişletmek bakımın
dan, hudutlarını genişletmek bakımından 
«dükkân ve fırın gibi» diyorsunuz. Bir taraf-
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tan baştaki maddede «kesintiye uğrayan» di
yorsunuz. öbür tarafta başka bir tâbir kullanı
yorsunuz. Bunlar birbirini tutmuyor.. Aynı 
fıkrada «başka bir işyeri» diyorsunuz. Şimdi, 
«işyeri» tâbiri İş Kanununda tarif edilmiştir. 
Yarın adam sizin karşınıza çıkar, sen böyle 
diyorsun, altta da, «işyeri» diyorsun, sen bu
rada saymışsın, demişsin ki; «dükkân ve fırın» 
veya yönetmelikte birkaç tane daha koysanız 
«işyeri» tâbirinin içine başka şeyler de girdiği 
için diyecektir ki; «ben de felâketzedeyim, be
nim işyerim mahvolmuştur.» Siz diyeceksiniz 
ki; «senin işyerin bu şeyin içine girmiyor.» 
Adam size fıkra gösterecek, işte buyurun, «baş
ka bir işyeri bulunanlar.» Bu suretle bu kanu
nun tatbikatında büyük zorluklar doğabilir. 
Nitekim «işyeri» tâbirini biz burada gerek daha 
evvelki kanunlarımızda, gerek malî kanunlar
da, gerekse iş hukukumuza ait kanunlarda ayrı 
ayrı tarif ettik ve bu tariflerin uymadığını da 
iş Kanununu konuşurken burada belirttik. 
Bu bakımdan bu «işyeri» tâbirini ya çıkaralım, 
başka bir şey koyalım. Aynı fıkrada üç tane 
çelişmezlik var. 

Diğer taraftan, bu fıkra yardımın hudutla
rını genişletmektedir. Sosyal bakımdan haki
katen yerindedir. Ben aradım bulamadım. 
Sayın komisyon beni bu hususta aydınlatırsa 
çok memnun olurum. Peki herkes bu yardım
dan istifade edecek midir şu maddeye göre? 
Malî kudreti olanlar da mı istifade edecektir? 
Bakacak mıyız, adamın yardım görmesi 
için yalnız binasının yanması kâfi midir? Malî 
kudreti vardır, kendisi yaptırır. Yok, buna 
hiç ehemmiyet vermeden yalnız binasının yıkıl
mış veya yanmış olması yardım yönünden sos
yal adaletsizliği doğuracaktır. Çünkü malî 
kudreti varsa, yüzde 4 faizle malî kudreti yük
sek olanlar da istifade edip gideceklerdir. O 
parayı da ticarette kullanacaklardır. Gayet 
rahat. Benim malî kudretim yerinde, sigorta
dan da para alacağım, üstelik oradan da yar
dım alacağım, - arasındaki farkı - farkı da 
yüzde 4 faizle 10 yıllık vâdede rahat rahat 
Hükümetin parasını kullanacağım. Kendi pa
ramla da binayı yaptıracağım. Bu gayet ba
sit bir şey. Bunun üzerinde hassasiyetle dur
makta fayda vardır. 

Diğer taraftan, 40 ncı maddede - yine bu 
çelişmeyi ifade etmek için söylüyorum - «ko

nut veya konut inşası ve sair yardımlar için 
yapılacak borçlanmalar faizsizdir.» Buyurun, 
«dükkân, fırın gibi yerler için» burada da 
«yerler» tâbiri kullanılmış.. Yardım madde
sinde, «fırın gibi yerler» diyorsunuz. Bir ta
rafta «işyeri» tâbirini kullanıyorsunuz, bir ta
rafta «dükkân ve fırın gibi binalar» tâbirini 
kullanıyorsunuz. 

Arkadaşlar, kanunun tedvini hakikaten mü
himdir. Yarın yönetmelik de yapsanız bunları 
düzeltemezsiniz. Çünkü bunlar yönetmelikte 
düzeltilecek tâbirler değildir. Yönetmeliğe bun
ları almak mecburiyetindesiniz. Bu bakımdan 
bunların vuzuha kavuşturulmasında tatbikat 
bakımından, tatbikatın sürati bakımından fay
da vardır. Vatandaşın da menfaati buradadır, 
bakanlığın da menfaati buradadır. Hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Sayın Gürer buyurunuz efen
dim. Sonra söz sırası şöyle gidiyor efendim: 
Sayın Neftçi, Sayın Şenyurt, Sayın Ünlü, Sa
yın Kaptan, Sayın Savacı. 

MUSLiTIÎTTiH GÜRER (Sakarya) — Muh
terem Balkan, muhterem arkadaşlarım; 29 ncu 
madde üzerindeki görüşlerimi kısaca şu şekilde 
arz etmek istiyorum: 

Muhterem arkadaşlarım, bugün felâkete uğ
rayan mmtakaları görmüş değerli arkadaşla
rım gayet iyi bilirler ki, Türkiye her şeyden 
evvel ferdî mülkiyete büyük kıymet veren ve 
aile hukukuna el uzatılmasını asla istemiyen 
ve dolayısiyle bu hukukun korunması bakımın
dan her çabayı gösteren bir millettir. Şimdi 
âfet olduğu zaman aynı çatı altında yaşıyan 
ebeveyn, onun çocukları, evli olanlar ve dola
yısiyle her haliyle müstakil hava içinde bulu
nacak olan aile ünitesinin, bu 29 ncu maddede 
hukukî durukları yönünden sarahaten nasıl 
hareket edileceği ve bunların müstakil olarak 
ev sahibi olmalarını derceden sarih bir hüküm 
görülmemektedir. 

Muhterem arkadaşlarım; şimdi âfet bölge
lerinde yapılmış olan konutları tetkik ettiği
miz zaman germekteyiz ki, bu konutlar zaru
retin icabı olarak küçük olmakta ve bizim aile 
hukukumuza göre bir konut altında, bu yapı
lan küçük konutlarda ailelerin kollektif olarak 
yaşaması gayrimümkün bulunmaktadır. Çünkü 
bu bir köyde olmuşsa şayet ve köyün bir evini 
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düşünecek olursanız, bu hem aile bakımından, 
hem keza' çifti çubuğu, hayvanı ve dolayısiyle 
ziraat aletleri ve ziraat işleri ile ilgili olarak 
bir bütün ünite teşkil etmektedir. Ama şimdi 
yapılmış olan konutlar çok defa 30 - 40 veya-
hutta âzami 60 metrekare civarında olduğu dü
şünüldüğü zaman, maddede tasrih edildiğine 
göre bu husus yönetmelikle halledilecektir, iş
te bizim istirhamımız odur ki, bu yönetmeliği 
yaparken her şeyden evvel Türkiye'nin, mille
timizin sosyal durumlarını tetkik etmek sure
tiyle, yalnız «âfet olmuştur, zaruri bir haldir, 
bir eve sıkışsın da nasıl olsa sıkışır» anlamı 
içinde gelen bir zihniyetle yönetmelik yapılma
malıdır. Bu yönetmelik, her şeyden önce mem
leketimizin iktisadi, içtimai, sosyal yaşayışına 
göre olmalı ve her evli olan aileyi ayrı ayrı ça
tı altında barındıran ve bunun barınmasını 
kolaylaştıracak olan bir yönetmelik olmalıdır 
Aksi taktirde, kollektif bir yaşama düzenine 
zorla aileler itilir ki, bunun bizim ne ahlâk te
lâkkimize, ne mülkiyet hukukumuza vo dola
yısiyle ne de milletimizin yaşantısına ııyflnm ol
duğu kanaatini taşımıyorum, muhterem arka
daşlar. 

Onun için ilgililerden istirhamımız, bu mad
dede tasrih edilmiş olan yönetmeliği bu anlam 
içerisinde yapmalarında büyük fayda vardır. 

Muhterem arkadaşlarım, 29 ncu maddenin 
5 nci fıkrası tetkik edildiği zaman, malî takati 
olmıyan belediyelere, onlar namına veyahutta 
tmar ve İskân Vekâleti tarafından ilhtiyaç sa
hiplerine konut yapılacağından bahsedilmekte
dir ve burada da 10 yıl vâde tanınmış bulun
maktadır. ihtiyaca yetebilecek kadarının ya-
pınu veyahut da onarımı için 10 yıl vâde ile 
borçlandırma, diyorîrjr. Şimdi, mâlî yeteneği 
ve borçlanma yolu ile ödenek sağlama imkânı 
olmıyan belediyelerin hasar gören binalarından 
mahallî ihtiyaca yetebilecek kadarının yapımı 
hususunda, bu 10 yılı acaba Sayın Kosnisyon 
hiç olmazsa 15 veyahutta 20 yıla cdcarmaısı 
mümkün defni midir? Bu şekilde mağdur ol
muş beler'iyelerin ve esasen bütün belediyeleri
mizin Türkiye'deki durumu malûmdur. Bu 
10 yılı biraz daha genişletmek ve ferahlandır
mak suretiyle bu tip belediyelerin de durum
larını nazarı itibara almak hakkında bir fikir
leri var mıdır? Onun için Sayın Komisyon bu 
hususta bizi aydınlatırsa, bu maddenin vuzuha 

kavuşması bakımından gayet yerinde olacak 
tır. 

BAŞKAN — Vaktiniz doldu Sayın Gürer. 
MUSLÎHÎTTİN GÜRER (Devamla) — Di

ğer hususata arkadaşlarım dokundukları için 
sözlerimi burada kesiyorum. 

Hürmetler ©derim. 

BAŞKAN — Sayın Nermin Neftçi, buyuru
nuz. 

NERMİN NEFTÇİ (Muş) — Sayın Başkan, 
sayın üyeler; Komisyondan çıkan metindeki 
29 ncu maddenin bu şekilde değişmesinde, zan
nediyorum ki geçmiş tecrübelerin bir dahli var
dır. 

Cumhurbaşkanlığından dönen metinde, 29 
ncu maddenin ikinci fıkrası ile ilgili konuşu
yorum, âfete uğrayan bir ev esas olarak alınmış
tır, yani Oıane, Yıkılan hanenin yerine yeni 
bir hane yapılması, yeni bir bina yapılması 
esası alınmıştır. Bilâhara, geçirilmiş olan bü
yük depremde görüldü ki, hakikaten benden 
önce konuşan arkadaşlarımız ifade ettikleri 
gibi, pederşahî aileler var ve ebeveyne bağlı 
olarak oğullar, kızlar, evlenmiş ve çocuk sahi
bi bulunarak, aynı binanın içinde oturuyor
lar. Bu durum karsısında geçirmiş olduğu
muz âfette çok müşküllerle karşılaşmıştır Hü
kümet. Bu noktayı anlamak lâzım ve hakikaten 
birinci tespitlerden sonra ikinci üçüncü tespit
lere gidilmiştir ve bu durumda olan ailelerin 
bir kısmına bina yapılabilmiştir, bir kısmına 
da yapılamamıştır. 

Şimdi, komisyondan gelen maddenin ikinci 
fıkrasına baktığımız zaman, diyor ki: «Bir yö
netmelikle tesbit ve tâyin edilir.» Burada bu 
yönetmelik esası, âdeta bir yama PİM kalmak
tadır. Benim inancıma göre ve hukuk HlHme 
göre, kanunlar espiriyi vaz'ederler. Kanunlar 
ve ka.nnnların maddeleri esasında tercihleri 
dâhiline giren espriyi va,z'ederler. Yönetmelik, 
detaylarda ve usullerde işler. Halbuki burada 
yönetmelik işlemi tamamen havada kalmakta
dır. Yani, bu şekilde olan ailelere, ebeveyne 
tabi olarak oturan, evli bulunan, çocuk sahibi 
bulunan, tâli derecedeki ailelere yarpİrasını 
mı öngörüyor? Yoksa, bina yapılmamasını 
mı öngörüyor? Burada, tercih hakkını, yani 
espriyi, maddede göremiyoruz. Sadece, bir yö
netmelikle tâyin ve tesbit edilir, diyor. Ama, 
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ev yapılır mı, yapılmaz mı, onu söylemiyor. 
öyle zannediyorum ki, benim anlayışıma gö
re, takdir hakkını tamamen tesbit ve tâyin so
nucunda Hükümete bırakıyor. Olmaz böyle 
şey, muhterem arkadaşlarım. Eğer, aile esası
nı kabul edeceksek, ki maddenin yukarısında, 
bina ile aileyi beraber mütalâa etmiştir. Oku
yalım arzu buyurulursa: «Yıkılan, yanan veya 
ağır hasara uğrayan veya uğraması muhtemel 
olan binalarda, imar plânları gereğince ka
mulaştırılmasında zorunluk bulunan yerlerdeki 
binalarda oturan ailelere, hak sahibi olmak 
şartiyle, bina yaptırılır.» Yani hem bina, hem 
de aile esası var bunun içinde. 

Şimdi, aile bir binanın içinde iki veya üç 
ise bunun düşünülmesi gerekir. Ne zaman ge
rekir? Sayın Faik Kırbaşlı arkadaşım çok hak
lı bir noktaya değindiler: Madde o şekilde 
tanzim edilmiştir ki, ister parası olsun, ister 
olmasın, faizsiz olarak verilecek kredilerden 
ve bina yapımından, her evi yıkılan aile isti
fade edebilir. Bizim Devletimizin gücü buna 
müsait değildir, muhterem arkadaşlar. Bir
çok suiistimaller olmaktadır, olmuştur. Ben 
size çeşitli misallerini verebilirim. Maddi va
ziyeti düzgün olan insanlar da birçok dep
remlerde para yardımı görmüşleridir, kendile
rine ev yapılmıştır. Hattâ tesbitlerin yanlışlı
ğı dolayısiyle bu iş iki üç kere de tekrarlan
mıştır bâzı defalar, buna mâni olmak duru
mundayız. Vâzıı kanun maddeyi doğururken 
bu hususu dörtbaşı mamur olarak getirmek du
rumundadır. Binaenaleyh, Sayın Faik Kır
başlı arkadaşımın ve ondan önce konuşan ar
kadaşlarımın kanaatlerine yüzde yüz iştirak 
©derim. Evvelâ, maddi urumunun tesbit edil
mesi lâzımdır. Kendisine yeni bir konut yap
tırabilecek maddi gücün dışında ise eğer, o za
man Devlet elini uzatmalıdır ve Devlet elini 
uzattığı zaman da, eğer bir binanın içinde mad
di müzayaka dolayısiyle veyahut da gelenek
leri dolayısiyle birkaç aile oturuyorsa, onları 
da hak sahibi yapmalıdır. 

Binaenaleyh, ikinci fıkranın, eğer bir yö
netmelik mevzuubahsolacak ise, yönetmeliğin 
bunları tesbit edecek hususları ihtiva etmesi 
gerekir ve tercih hakkını da madde kesinlikle 
söylemelidir. Bendeniz bu hususta değişildik 
önergesi verdim, kabulünü rica ederim. 
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Maddenin üçüncü fıkrasında, dükkân ve fı
rından bahsedilmektedir. Halbuki, Cumhurbaş
kanlığından dönen metinde, otel ve hamam da 
vardır. Bu 'hususta da bir önergemiz mevcut
tur: Buna iltifat buyurulmasını rica ederim. 

Şimdi burada, dükkân ve fırın, eğer bir 
işyeri ise dükkân ve fırın, yani hakikaten o 
mıntakada tutunmuş işini yapan bir vatanda
şın durumu düşünülüyorsa ve eğer maddi mü
zayaka içinde ise düşünülmesi gerekir. Yani 
1 nci maddenin ikinci fıkrasında olduğu gibi, 
bu ticari hususta maddi müzayaka içine ise, 
kendi sermayesi yoksa, yeni bir işyeri kurma
ya kendi yeteneği yoksa, o takdirde Devletin 
elinin uzatılması gerekir ve aynı şekilde mad
denin... 

BAŞKAN — Sayın Neftçi, vaktiniz doldu 
efendim. 

NERMİN NEFTÇİ (Devamla) — Pardon, 
topluyorum efendim. 

Maddenin Cumhurbaşkanlığından gelen me
tinde olduğu gibi, aynı şartları havi olması 
suretiyle, yani maddi müzayaka içinde olması 
suretiyle, otel ve hamam da sosyal hayatın 
içine giren esaslardandır. Bunların da ilâvesi
ni öngören bir önergemiz vardır. Kabulünü ri
ca ederiz. 

Reşit Ülker ve diğer arkadaşlarımızın söyle
dikleri gibi, yardımın, maliyetinin yüzde 75 ini 
aşmaması esasını bendeniz de kabul etmekte
yim, iştirak etmekteyim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Efendim yeterlik önergesi ve
rildi. Altı arkadaş görüşmüştür. Komisyon adı
na konuşacak mısınız efendim? 

GEÇICÎ KOMİSYON BAŞKANI MUSTAFA 
KEMÂL YILMAZ (Ankara) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
HASAN ÜNLÜ (Tunceli) — Ben de söz is

temiştim. 
BAŞKAN — Sayın Hasan Ünlü, zatıâliniz 

zatsn son söz olarak ilk sıradasınız. 
ADNAN ŞENYURT (Erzurum) — İlk sıra

da benim efendim. 
BAŞKAN — Pardon, siz sıradasınız efendim. 

Yanlış söyledim. Şu halde Sayın Ünlü sizi aley
hinde kaydedeyim efendim. 

Buyurun Sayın Mustafa Kemal Yılmaz. 
CEÇİCÎ KOMİSYON BAŞKANI MUSTAFA 

KEMAL YILMAZ (Ankara) — Muhterem ar
kadaşlarım, burada aynı bina içinde hak sahibi 
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ve ebeveyni ile birlikte oturan evli kişilerin 
durumu İmar ve İskân Bakanlığınca bu konu
da hazırlanacak yönetmelik gereğince takdir 
ve tesbit edilir. 

Muhterem arkadaşlarım, Doğu bölgesinde 
olan felâket mıntıkasına gittiğimizde gördük 
ki, memleketimizde pederşahi aile hâkim oldu
ğu için basan aynı bina içerisinde iki amca ya
hut iki teyze evlâtları da oturmakta. Evli ola
nı da var, dul olanı da var. Binaenaleyh biz 
komisyon olarak düşündük ki, eğer biz bunun 
bütün teferruatını kanunla tesbit etmek ister
sek o takdirde sayfalarca yer işgal etmemiz ge
rekir. Vasıflarını, nüfus miktarını, kimin müs
takil hane addedilip kimin addedilmeyeceğimi 
sayıp dölanek hakikaten kanun için zordur. 
Onun için dedik ki, Bakanlık bunun için bir 
yönetmenlik hazırlasın, bu yönetmenlik esasla
rı arasında bir bina içinde oturan kişilerin han
gilerinin müstakil aile addedileceğini tesbit et
sin. Bu bakımdan biz bunun tesbitini İmar ve 
İbkân Bakanlığınım, diğer bakanlıklarda müşte
reken tesbit ve tâyin edeceği bir yönetmeliğe 
bırakmayı uygun bulduk. 

Diğer taraftan arkadaşlarımızın üzerinde 
durmuş oldukları bir husus da şudur: Arkadaş
larımız diyorlar ki, bina sahibinin binası yı-
kılmışsa, malî durumu ne cılursa olsun, oma bi
na yapılacak veya kredi verilecek. Muhterem 
arkada^riarım, bu bir âfettir, elbette böyle ola
caktır. Ancak bir aşağıdaki fıkra ile de dedik 
ki, «Ancak kendisine veya eşine ait o yerde» 
yani felâket bölgesinde, «aynı cins müstakil 
başka bir binası veya dairesi olan ailelere bina 
ve inşaat kredisi verilemez» diye sarih bir hü
küm getirilmiştir. Binaenaleyh bir vatandaşın 
hakikaten iki evi varsa, bunlardan bir tanesi 
yıkılmışsa bu takdirde ona bir bina veya inşa
at kredisi bu fıkra gereğince verilmiyecek de
mektir. 

ikinci hususa geliyorum; iş yeri mevzuu : 
Buradaki işyerlerinde komisyonda da uzun uzun 
müzakeresi yapılmıştır arkadaşlar, Daha önce
ki tasanda otel, hamam gibi işyerleri de işin 
kapsamına alınmış. Hepiniz takdir edersiniz M, 
bir hamamı, bir oteli olan bir kimse varlıklı bir 
kimse addedilir. Bizim burada kastettiğimiz fı
rın gibi küçük işyerleridir. Bu felâketlerin daha 
ziyade hasar yaptığı semtler köyler ve küçük 
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kasabalardır. Böyle kasabalarda bir bakkal dük
kânı, bir tamirci, o kasabanın elnnek ihtiyacını 
temin eden küçük bir fırın yıkıldığı takdirde bu 
küçük esnafın geçimini temin edecek bir işyeri 
kredisi veya binası yapılsın dedik. Nitekim son 
şark felâketinde, Varto felâketinde tahmin edi
yorum, imar ve İskân Bakanlığı 140 küsur tane 
işyeri, küçük dükkân yapmıştır esnafa. Eğer 
biz, bunun yanında otel gibi büyük bir işlet
meye de kredi verecek olursak buna ne fon ye
ter, ne de hakikaten bu ihticaym sonu gelir. 

Diğer bk husus muhterem arkadaşlarım, 
daha önceki tasanda mevcut idi; efendim, ma
liyet bedelinin % 75 i üzerinden kredi veril
din. 

Muhterem arkadaşlarını, hepinizin bildiği 
| gibi bu kanunla temin edilecek fon muayyendir. 
| Memleketimiz maalesef her yıl arka arka-fa bir 

sürü felâketle karşı karşıya kalmakta drr. Bu 
I felâketler çoğaldıkça, bu fonun da tabiî kapa-
I sitesi, dolayısiyle yapma gücü azalacaktır, Onun 
! için eğer biz katı tir rakam korsak vatandaş o 
j zaman diyecektir ki, «Sen kanunla % 75 yardı-
[ mı tahhüdetrnişTİn, binaenaleyh bana % 75 kre-
| diyi vereceksin diye bir zorlama yoluna gidebi-
! lir. Bunun için diyoruz ki, Bakanlık malî güo ve 
| takatine göre, elinde bulunan imMnlara göre tâ-
ı yin edecek ve «vatandaşa kredi şu esaslar dai-
' nesinde, şu nisbetler dâhilinde, şu PIL bölgedeki 
; felâkete verilir» diyo tersbit edecektir. Bittabi 
; bunu tesbit ederken de fondaki bulunan para 
I miktarına bakacaktır. Para miktarına bakma-
ı dığ.ı takdirde gelişigüzel bir rakam verse elbet-
| te bütün vatandaşların ihtiyacı o zaman karşı-
\ îanamıyacaktır. Bu bakımdan bu kredinin ve-
I rilmesi hususunun takdirinin de Bakanlığın tes-
j bit ve tâyin edeceği bir sisteme bırakılması uy

gun bulunmuştur. Biz Komisyon olarak öyle 
I düşünüyoruz ki, su madde hakikaten önceki ka

nunda mevcut maddeye nazaran daha genişlik 
getirilmiştir ve vatandaşın ihtiyacına daha iyi 
cevap verebilecek bir şekil almıştır. 

Tefekkür ederim. Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Son süz olarak Sayın Adnan 

Şenyurt, buyurun. 
ADNAN ŞENYURT (Erzurum) — Muhte

rem arkadaşlar, bu madde ile ilgili mâruzâtımı 
daha ziyade Sayın Komisyon Sözcüsünün bura
da ifade ettikleri beyanları esas almak suretiyle 
an; etmeye çalışacağım, 
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Sayın sözcü, «Bir kanun her şeyden önce 

teferruata gitmemeli, işte biz bu düşünce ile bir
takım hususları yönetmeliğe bıraktık ve bu şe
kilde maddeye hüküm vaz'ettik.» demektedir
ler. Buna iştirak ederiz. Ancak bir kanun bütün 
teferruatı ile vaz'edilemiyeceği gibi veya edilse 
dalı! maksada matuf olmıyacağı gibi, kanunun 
hııusiyotlerinden bir tanesi de içerisinde bâzı 
prensipler mündemiç olmalıdır. Bu itibarla, bu 
maddede ifado edildiği gibi meselâ «aile fertle
ri ve mirasçıların çokluğu halinde» gibi muğlâk 
bir ifadeye ietinadetmek suretiyle birtakım esas
lar vas 'etmek yarın yönetmeliğin yapılmasında 
da ışık tutabilir. Nitekim bunlardan bir ibare 
olarak, «müstakil bir aile hüviyetini haiz kimse
ler» demek suretiyle maddeye bir hüküm bı
rakmak daha uygun düşer kanaatindeyiz. 

Netice itibariyle imar ve iskân Vekâletinin 
kuruluş maksadı bu bapta ihtiyaç sahibi olan 
kimselere bir mesken yapmak ve onları daha iyi 
iskân durumuna getirmelrtir. O itibarla ne ge
lişigüzel şekilde paranın sarf edilmesine yana-
şılmalı, o yolda gayret sarf edilmeli ve ne de 
böyle birtakım kısıtlayıcı hükümlerle vatanda
şın, felâkete uğrıyan kimselerin daha iyi bir ha
yat tarzı geçirebilmesini temin edici hükümler
den uzak bir anlayış içerisinde bulunmalıdır. 

Netice itibariyle mâruzâtımı şu noktada hü
lâsa ediyorum: Her ne kadar saym sözcünün 
ifade ettikleri gibi, bütün teferruatın kanun içe
risinde yer alması doğru olmaz ise de, birtakım 
prensiplerin, yönetmeliği yapan kimselere de 
ışık tutması bakımından bu maddede yer alma
sı ve bu suretle biraz olsun vuzuha kavuşturul
ması daha doğru olur kanaatindeyiz. Arz ede
rim. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini okutuyo
rum. 

Millet Mecisi Başkanlığına 
Madde üzerinde yeteri kadar konuşma ya

pılmıştır. Kifayetini arz ederim. 
Nevşehir 

ibrahim Boz 

BAŞKAN — Yeterlik aleyhinde Sayın Hasan 
"Ünlü, buyurunuz. 

HASAN ÜNLÜ (Tunceli) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; 29 ncu maddenin hük
münde bahsedilen meseleler, mühim meseleler
dir, Bu meselelerin tam aydınlığa kavuşabilme

si ve maddenin açık ve ileride tatbiki daha uy
gun bir şekilde olabilmesi için memleketimizin 
çeşitli bölgelerinde vâki olan depremleri gören 
milletvekilleri olarak fikirlerimizi açık olarak 
ifade etmek fırsatı verilmesi uygun olacaktır. 

Burada, maddede aile tabiri açık olarak ifa
de edilmiyor, imar ve İskân Vekâletinin çıka
racağı bir yönetmeliğe dâhil edilmesi suretiyle 
ortaya konuluyor. Bu aile tabiri, yani binala
rın tahsis edileceği ailelerin nüfus itibariyle mik
tarının ne olacağı burada açıklanmazsa ve mad
de bu şekilyle çıkarsa ileride yönetmelikte do
ğacak hatalar bize malolacaktır. 

Biz mir et vekilleri olarak burada kanunu ka
bul edeceğiz ve imar ve İskân Vekâleti de bir 
yönetmelik çıkaracak, bu yönetmelikte binbir 
türlü hatalar mevcudolacak, bu hatalar imar ve 
İskân Vekâletine maledilmiyecek, yarın bu ka
nunu çıkaracak olan bizlere mal edilecektir. Mi
sal olarak bir örneğini verebilirim: Benim böl
gemde yani Pülümür'de vâki olan bir deprem
den dolayı bir baraka için on nüfus nazara alı
nıyor. Yani, bir gözden ibaret bir barakada on 
kişilik bir nüfusu barındırmak cihetine gitmiş
tir İmar Vekâleti. Bu, örf ve âdetimize aykırı 
bir durumdur. 

Evet, bir aile, ebeveynle birlikte oturan evli 
kişiler bir binanın altında oturuyorlar, ama o 
binanın içerisinde birkaç gözden ibaret odalar 
bulunmakta. Fakat aynı bina yıkılır. îmar ve 
İskân Vekâleti bir yönetmelik çıkaracak, bu yö
netmelikte bir aile için on nüfus nazara alarak 
bir gözden ibaret bir binayı tahsis etmeyi dü
şünecek. E, bu bina içine on nüfusun girmesinin 
de mümkün olamıyacağı açıktır şimdi. Bu ha
ta ileride bu şekilde belirecek ve bize maledile-
cektir. 

Bu sebeple benim kanaatim şu; verilmiş bu
lunan önergeyi kabul etmiyelim ve burada açık 
olarak fikirlerimizi beyan edelim. Maddenin da
ha açık bir şekilde çıkması ve aile tâbirinin bu
rada sarih bir şekilde maddeye konulması ve 
yönetmelikten vazgeçilmesi yerinde olacaktır. 
Saygılarımla. 

BAŞKAN — Yeterliği oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Şimdi 29 ncu maddeyle ilgili tadil önergeleri 
vardır. Hepsini okutuyorum, 
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Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Âfetler Kanununun 29 ncu maddesinin ikin

ci fıkrasının Hükümet metnindeki şekilde ka
bulünü arz ve teklif ederim. 

İstanbul 
Reşit Ülker 

Başkanlığa 

Görüşülmekte olan Tabiî Âfetler kanun tasa
rısının 29 ncu maddesinin ikinci fıkrasının tasa
rıdan çıkarılmasını teklif ederim. 

Sinop 
Mustafa Kaptan 

Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan Âfetler Kanununun 29 
ncu maddesinin ikinci fıkrasının aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Muş 
Nermin Neftçi 

«Aynı bina içinde hak sahibi ebeveynle bir
likte oturan evli ve çocuk sahibi kişilerin duru
mu, hazırlanacak bir yönetmelikle ele alınır ve 
bu ailede durumlarını yönetmelikte tesbit edi
len esaslara göre ispat etmeleri şartiyle bina ya
pımı ve kredi alımında hak sahibidirler.» 

Sayın Başkanlığa 

Tasarının 29 ncu maddesinin ikinci fıkrası
nın aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederim. 

Erzurum 
Nihat Diler 

Madde 29, fıkra 2. — Aynı bina içinde hane 
sahibi ebeveynle birlikte oturan evli kişilerin 
durumu müstakilen hane sahibi olarak nazara 
alınır. 

Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan Âfetler Kanununun 29 
ncu maddesinin üçüncü fıkrasına «otel ve ha
mam» sözünün eklenmesini teklif etmekteyim. 
Saygılarımla. 

Muş 
Nermin Neftçi 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Âfetler Kanununun 29 ncu maddesinin dör
düncü fıkrasına, uygun bir yere, «malî gücü ol-
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mıyanlar» ibaresinin eklenmesini arz ve teklif 
ederiz. 

istanbul Muş 
Reşit Ülker Nermin Neftçi 

Millet Meclisi Başkanlığına 
29 ncu maddenin beşinci bendine aşağıdaki 

fıkra eklenmiştir : 
Ek fıkra — Kamu adına yararlanmakta olu

nan cami, okul ve hamam gibi binalar da karşı
lıkları ilgili bakanlıklardan sağlanarak îmar ve 
iskân Bakanlığınca en geç yerleşme işlemi bit
tiği tarihten itibaren bir yıl içinde yapılır. 

Nevşehir 
ibrahim Boz 

BAŞKAN — Efendim şimdi aykırılık sırala
rına göre tekrar okutup oyunuza sunacağım. 

önce Sayın Reşit Ülker'in önergesini tekrar 
okutuyorum. 

MUSTAFA KAPTAN (Sinop) — Sayın Baş
kan, kaldırılmasını istediğime göre en aykırısı 
banimkinin olması gerekir. 

BAŞKAN — Ama zatıâliniz yalnız bir fıkra
ya inhisar ettiriyorsunuz. Halbuki Sayın Reşit 
Ülker 29 ncu maddeyi Hükümetin teklifine ge
tirelim diyor. 

(Isîtanbul Milletvekili Reşit Ülker'in önerge
si tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon katılıyor mu 
efendim bu teklife? 

CvECtCÎ KOMİSYON BAŞKANI MUSTAFA 
KEMAL YILMAZ (Ankara) — Katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önergeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmemiştir. 

Şimdi Sayın Mustafa Kaptan'm teklifini 
okutuyorum, ikinci fıkranın tayyedilmesini, me
tinden çıkartılmasını teklif ediyorlar. 

(Sinop Milletvekili Mustafa Kaptan'm öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — önergenizi izah sadedinde bu
yurun Sayın Mustafa Kaptan. 

MUSTAFA KAPTAN (Sinop) — Muhterem 
arkadaşlarım, 29 ncu maddenin ikinci fıkrası
nın tasarıdan çıkarılmasını teklif ettim. Bu 
fıkraya muhtelif arkadaşlarım temas etti. Ben
deniz, maalesef onlara iştirak edemedim, iki 
noktadan iştirak edemedim : 
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Muhterem arkadaşlarım, Sayın îmar ve İs
kân Vekilimiz de bizzat şahittir; ben doğduğu 
şehir tamamen yanmak suretiyle haritadan si
linmiş bir yerin temsilcisiyim. Bu fıkranın tat
bikatta ne gibi mahzurlar doğuracağını geçmiş 
tecrübelerimden fiilen biliyorum. 

Muhterem arkadaşlar, bir kere bu gibi bir 
fıkra bu kanun içine girdiği an, kanunun şü
mulü birkaç misli büyüyecektir. Unutmamak 
gerekir ki, biz imar ve iskân Vekâletine, muh
telif fonksiyonlar arasında fertleri mesken sa
hibi yapma politikasının kanununu çıkarmıyo
ruz. Evvelâ bir âfet gelmiştir, kanunun ismi 
böyle: (Umumi hayata müessir âfetler dolayı-
siyle alınacak tedbirlerle yapılacak yardımlara 
dair kanun) dur bu. Yoksa vatandaşları mes
ken sahibi yapma kanunu değildir O da imar 
ve İskân Vekâletinin fonksiyonları arasında. 
Ona dair bir kanun geldiği zaman, içtimai bir 
mesele olan bu husus üzerinde ariz ve amik ko
nuşulur, dertleri araştırılır. Fakat âcil olarak 
bir felâketi gidermek babında ne gibi şeyler 
yapılması lâzımdır diye bir kanun gelmişken, 
bunun şümulünü büyütmek suretiyle kanunu 
âdeta tatbik edilmez hale getirmemek lâzım
dır. 

Benim memleketimde, yani Sinop Vilâyeti
nin Gerze kazasında, birçok hakikî mesken sa
hipleri meskene kavuşamamış, ancak memur 
olarak bulunan bâzı kimseler, iki karılı olan
lar, ilki karısına ve kendisine mesken almış
lardır. Memurların çoğu mesken sahibi olmuş, 
o anda o memlekette bulunmıyan hakikî mağ
dur şahıslar ev sahibi olamamışlardır. Doğru
dur, Sayın Neftçi ve ona mümasil bâzı arkadaş
larımız, «Biz pederşahi aileyiz, binaenaleyh bir 
ev içinde ev bark saihibi olmuş birkaç çocuk 
oturamaz.» dediler. Ama dert o değil, halledi
lecek mesele o değildir, onun yeri başkadır. Yi
ne onunla İmar Vekâleti uğraşsın; ama o fonk
siyonu başka şeıkilde icra edecektir. Buradaki 
fonksiyonu bir felâketti önlemektir, bir felâket
ten müstefidolmak diye bir mesele yoktur. Ya
ni, bir mesken içinde üç beş evlâtla, gelinleriy-
le falan oturan bir aileye bu felâket geldi diye 
her birine bir ev yapmaya kalkarsak hiç bir 
zaman müessir bir tedbir alamamış oluruz. 
imar ve iskân Vekâleti de bunu başaramaz. Ne 
fonu yeter, ne parası yeter, ne elemanı yeter, 
hiçbir şey yapamaz. Dediğim gibi benim mem 

leketimde iki senede yapılması lâzımgelen, fe
lâkete uğramış vatandaşların felâketten kurta
rılmasını hedef güden plân on senede, onbeş se
nede bitirilememiştir bu yüzden, önüne gelen 
hak saihibi olmuştur, «Ben şu evde oturuyorum.» 
demiştir, «Ben şurada oturuyordum, karım var.» 
demiştir, demiştir de demiştir. 

Bunların müteaddit zamanlarda tesbitine 
gidilmiş, doğru dürüst tesbit yapılamamıştır: 
Yapılan taahhütler tahminlerin üç beş misline 
çıkmıştır ve ondan sonra da, iki senede yapı
lacak olan imar oniki senede, onbeş senede ya
pılamamış, birçok dertler ve şikâyetler, Hükü
metimizin demiyorum, hükümetlerin başını ağ
rıtmış, Devlet kudretine karşı bir umursama-
mazlık, bir itimatsızlık havası doğurmuştur; 
«Hani iki senede yapıyordu, niye oniki senede 
çıktı?» diye Ama aslî sebebini kimse aramamış
tır. Aslî sebep buradan gelmektedir. 

Geliniz bu ikinci fıkrayı buradan çıkaralım, 
bunu imar ve İskân Vekâleti yine vatandaşı ev 
bark sahibi yapmak bölümünde halletsin. O sa
hada ne ise kudreti göstersin, yapsın. Fakat 
buraya soktuğumuz zaman, tekrar ediyorum, 
müessir bir tedbir almasına imkân ve ihtimal 
yoktur. Hem bunları tesbit bakımından, hem 
de kucaklıyabilmek, yerine getirmek bakımın
dan. 

Sözlerim bundan ibarettir. Beni dinlediğiniz 
için hepinize teşekkür ederim arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Efendim, komisyon bu önerge
ye katılmıyor. Önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
memiştir efendim. 

Şimdi Sayın Nermin Nefltçi'nin 29 ncu mad
denin 2 nci fıkrasının tadilini teklif eden öner
gesini okutuyorum. 

(Muş Milletvekili Nermin Neftçi'nin önerge
si tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Önergenizi iaaJh sadedinde, bu
yurunuz Sayın Neftçi. 

NERMİN NEFTÇİ (Muş) — Muhterem ar
kadaşlar, benden önce konuşan arkadaşım bi
zim pederşahi aile meselemize sureti katiyede 
karsı koydular, konuşmalarında. Bu bir sosyal 
konudur. Nitekim evvelki teklifte, yani Cum
hurbaşkanından dönen teklifte bu husus düşü
nülmemiştir. Şöyle ki, normal olan bir evin yı
kılması ve normal olarak yıkılan bir evin içine 
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bir ailenin oturmasıdır. Ama hakikaten geniş bir 
tecrübe geçirilmiş. Gittik gördük, binlerce aile 
bu şekilde. Ev o şekilde yapılmış ki, zaten yapı
lan ev iptidai bir evdir, içinde üç aile oturu
yor. üç ailenin birbiriyle yakın karabeti vardır. 
Yani sosyal bir nedenle, pederşahi ailenin sebe
biyle bunlar bir arada oturmaktadırlar. Şimdi 
bu tatbikat bir defa görüldü ve bunlar tesbit-
lerde hak sahibi yapıldı. Haklı olarak komis
yonda, hem komisyon üyeleri, hem Hükümet 
temsilcisi elbetteki bu hususun üzerinde ciddi
yetle durmuşlardır. Çünkü sosyal bir nedenin 
getirdiği bir problemi karşılamaktır. 

Aslında daha önce de konuşulduğu gibi, 
maddi durumu müsaidolmıyan insanlar için 
mevzuubahsolmaso. gereken bir husustur. Yok
sa maddi durumu müsait yeni bir ev yapacak, 
konuta kavuşacak bir insan için, âfette Dev
letin buna yardım elini uzatması zaittir. Bu 
düşünüldüğü takdirde, zaten boş yere hak ala
cak birçok insanın yerine, toplumumuzda sos
yal nedenlerle böyle bir durumda olan ve aile 
olan, birbiriyle karabeti bulunan insanlara el
betteki yapılacak iki odalı ev bir barınak ha
linde kabul edilmiyecektir. 

Nitekim, bakınız Varto'da yapılan daimi ko
nutlar iki odadan veyahutta bir oda bir sun
durmadan öteye gidemiyor. Böyle bir evin için
de sekiz nüfuslu üç aileyi nasıl barandırabili'r-
siniz? Bir maddi durumla, bir maddi imkânsız
lık!?. karşı. karş;>.yayız. Bir yandan madde, ha
kikaten maddi durumları müsait olanların yeni
den kredi alıp bunlara Devletçe yardım elinin 
uzatalmasma mâni olmalıdır. Öbür yandan mad
de, bu sosyal nedeni bu maddi durumu karşı-
lamalıdır. Onun içindir ki, bir yönetmelik tek
lif ediyoruz. Bu yönetmelikte, bu durumların 
tesbit edilmesini, yani esas itibariyle 29 ncu 
maddede bunlara da ev yapılması esprisinin 
kabul edilmesini, bu tercih hakkının gösteril
mesini, ama durumlarının teshilini hem maddi 
bakımdan, hem de ispat etmeleri bakımından, 
birbirlerine akraba olduklarını, pederşahi aile 
olduklarını ispat etmeleri bakımından bir yö
netmelik yapılmasını öngörüyoruz. Saygılarım
la. 

BAŞKAN —•• Komisyon bu önergeye katıl
mıyor. Önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir 
efendim. 

I Şimdi Sayın Nihat Diler'in yine 29 ncu mad
denin 2 nci fıkrasiyle ilgili tadil önergesini 
okutuyorum. . 

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

BAŞKAN — Önergenizi izah sadedinde bu
yurunuz Sayın Diler. 

Efendim, sonradan gelen sayın arkadaşla
rın lütfen devam etmekte olan açık oylamada 
oylarını kullanmalarını rica ederim. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; bir kanun çıkarılır
ken veyahutta bir kanun tadil edilirken tatbi
katımda bâza mahzurları müşahede edilir ve do-
layısiyle tatbiki, tatbikatçıları büyük güçlük
lerle karşı karşıya bırakır; bunun neticesinde 
tadil cihetine gidilir. 

ikinci husus da; medeni bir gayeye bir ce
miyeti intibak ettirmek için o yolda kanun ta
dil edilme cihetine gidilir. Şimdi, 29 ncu mad
denin ikinci fıkrası maalesef mevcut tatbikat
tan ders alınmaksızın tetvin edilmiştir. 

Biz Doğu depremine gittik. Doğu depremin
de vatandaşların en fazla şikâyet ettiği mevzu
lardan biri de; «Biz bir binanın aynı çatısı al
tında kalıyoruz, fakat her birimiz teker teker 
birer aile ünitesine mensubuz; binaenaleyh bir 
çatı olmasına rağmen her bir odası bizim için 
birer mesken vaziyetinde bulunan yerlerde ika
met ediyorduk. Şimdi, bu felâket dolayasiyle 
başımıza çöktü. O halde bizim her bir aile üni
temiz nazarı dikkate alınarak Devlet, Hükü
met bize şevkat elini uzatsın» şeklinde oldu 
ve bu yolda şikâyetlerini ilgili makamlara ilet
tiler. Maalesef, ilgili makamlar bu hususta ge
reken dikkati göstermedi, meri 29 ncu madde
nin açık sarahatine rağmen. Yani halen meri
yette bulunan 29 ncu madde sarahaten bir çatı 
altında bulunan evli, reşit olan kimselere ay
ır. bir hak sahibi nazarı ile baktığı halde bu 
29 ncu maddenin ikinci fıkrası maalesef daha 
geriye gitmek suretiyle vatandaşın bu hakkını 
nazarı dikkate almamıştır. 

Sayın milletvekilleri; madde bu bakımdan 
ihtiyaca cevap vermemiştir ve eğer Allah gös
termesin memleketimizde zaman zaman bu hâ
diseler olacak, vatandaşlar yine böyle şikâyet
lerle karşı karşıya kalacak ve sizin huzurunu-

I zu kaçıracaklardır. Sizler tekrar benim belki 
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bu konuşmalarımı hatırlıyacak, «Bu kanunu 
niçin biz değiştirmedik» diye hayıflanacaksı
nız. 

Muhterem arkadaşlarım; ikinci nokta: Efen
dim, Doğu'da bir pederşahi ailesi hâkimmiş. 
Bunun için pederşahi ailesi göz önüne getiri
lerek bir çatı altında birkaç aile bir arada bu
lunduğuna göre,, o çatı yıkıldığı takdirde yal
nız birine bunu yapmak lâzımdır şeklinde bir 
iddia ileri sürüldü. Bu iddia Medeni Kanunu 
inkâr etme mânasına gelir. Memleketimizde bir 
Medeni Kanun vardır. Medeni Kanunda da 
aile ünitesinin tarifi yapılmıştı. Biz, pederşahi 
ailesi vardır diye kendi kanunlarımızı peder
şahi aile sistemine göre mi tanzim edeceğiz? 
İşte Sayın Komisyonun maalesef «Pederşahi 
ailesine göre biz bunu hazırlıyoruz» diye be
yanda bulunması hakikaten bizi şaşırttı. 

Sayın milletvekilleri; 29 ncu maddenin ikin
ci fıkrasını bu sebepten dolayı her hangi bir 
şekilde bir yönetmeliğe bırakmak, hak sahip
lerini haklarını almama gibi bir durumla karşı 
karşıya bırakmak demektir. Bunun için diyor
lar ki, «Efendim bir çatı altında birkaç kişi bu
lunursa biz bunlara yardım etmeye karkışırsak 
bizim Devlet olarak kuvvetimiz yetmez.» 

BAŞKAN — Sayın Nihat Diler, beş dakika 
doldu efendim. 

NİHAT DİLER (Devamla) — Herhalde bu 
konuşma tahditli değildir. 

BAŞKAN — Buna da şamil olması gerekir. 
Zaten İçtüzük «Mücmelen» diyor. 

NİHAT DİLER (Devamla) — Bitiriyorum, 
Sayın Başkanım. 

Bu takdirde 29 ncu madde gereğince yapı
lacak yardım eğer fazla ise, fazla bir yekûn 
teşkil ediyorsa afetzedelerin miktarı göz önü
ne getirilerek mevcut imkânlara, onların mik
tarı. nisbetinde tevzi etmek lâzımdır. Yani her 
afetzedeye Devletin imkân ve gücü nisbetinde 
yardım ulaştırılması lâzımdır. Bunu da bu şe
kilde telâfi etmek mümkündür. Onun için Yük
sek Huzurlarınızı işgal ettim. Şayet önergem 
kabul edilirse ikinci bir defa daha Yüce Mec
lisin huzuruna bu kanunun tadili yolunda bir 
teklif gelmiyecektir ve hiçolmazsa mevcut tat
bikattan ilham alınmak suretiyle kanun teklifi 
kabul edilecektir. Maalesef, eğer bu kanun bu 
şekilde kabul edilirse pederşahi aile sistemine 

göre kabul edilmiş olacaktır. Bu iyi bir şey de
ğildir. Bunun için önergemin kabulünü saygıla
rımla arz ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, komisyon katılıyor 
mu, Sayın Diler'in önergesine? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUSTAFA 
KEMAL YILMAZ (Ankara) — Katılmıyoruz, 
Saym Başkan. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önergeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmemiştir efendim. 

Şimdi, Sayın Nermin Neftçi'nin 29 ncu mad
denin üçüncü fıkrası ile ilgili tadil önergesini 
tekrar okutuyorum. 

(Muş Milletvekili Nermin Neftçi'nin ikinci 
önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUSTAFA 
KEMAL YILMAZ (Ankara) — Katılmıyoruz 
Saym Başkan. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önergeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın Nermin Neftçi ile Reşit Ülker'in müş
terek imzalarını taşıyan ve 29 ncu maddenin 
dördüncü fıkrasının tadilini teklif eden öner
geyi okutuyorum. 

(Muş Milletvekili Nermin Neftçi ile İstanbul 
Milletvekili Reşit Ülker'in önergesi tekrar 
okundu) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim?. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUSTAFA 
KEMAL YILMAZ (Ankara) — Katılmıyoruz 
Saym Başkan. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önergeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın İbrahim Boz'un bir tek fıkra ilâvesi
ni tazammun eden önergesini okutuyorum. Be
şinci fıkraya bir ek fıkra eklenmesini teklif edi
yor. 

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

BAŞKAN — Efendim, komisyon katılıyor 
mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUSTAFA 
KEMAL YILMAZ (Ankara) — Katılmıyoruz 
Saym Başkan. 
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BAŞKAN — Komisyon bu önergeye de ka
tılmıyor. Önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

29 ncu maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

30 ncu maddeyi okutuyorum. 
Madde 30. — iştirak veya müşterek mülki

yet halinde bulunan bina için hissedarlarına bu 
kanun hükümlerinden faydalanılarak yine aynı 
şekilde hisseli olmak üzere yalnız bir bina yap
tırılır. Ancak, yıkılan yanan, ağar hasara uğrı-
yan, yahut âfetle ilgili kamulaştırma dolayısiyle 
yıktırılması gereken yerlerdeki binalarla, âfete 
uğrayabilecek bölgelerdeki binalarda, birden 
fazla aile ikamet ettiği takdirde, her aile bu 
kanun hükümlerinden ayrı ayrı faydalanabilir
ler. 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Pazgeçtiniz. Başka söz istiyen?. 

Yok. 30 ncu maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
ti]?. 

31 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 31. — Bu kanuna veya âfete ilişkin 

hükümler taşıyan diğer kanunlara göre, yapı
lan, yaptırılan veya yaptırılacak olan binalar^ 
dan türlü sebeplerle artanlar imar ve İskân Ba
kanlığınca aşağıdaki işlemlerden birine tabi tu
tulur :. 

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

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

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

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

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

Maliyet bedeli üzerinden bu kanunun borç
landırma hükümleri uyarnıca devredilir. 

Yukarıdaki fıkralar gereğince devir ve tem
lik edilememiş bulunanlar ise genel hükümlere 
göre idare ve tasfiye edilmek ve elde edilen ha
sılat fon hesabına gelir kaydedilmek üzere Ma
liye Bakanlığına devredilir. 

BAŞKAN — Söz istiyen arkadaşların sıra
sını arz ediyorum: Reşit Ülker, Fahri Uğrasız-
oğlu, Süleyman Onan, Nermin Neftçi, Muslihit-
tin Gürer. 

Sayın Reşit Ülker, buyurun. 
REŞİT ÜLKER (istanbul) — Muhterem 

arkadaşlar, bu 31 nci madde halen yürürlükteki 
metninde; İmar ve İskân Bakanlığı, âfetler do
layısiyle ve 26 nci madde gereğince bu kanunla 
teşkil olunan fondan yaptırıllmış bulunan bina
lardan bir kısmını, diye başlamakta ihtiyaç sa
hiplerine verildikten sonra elde kalan bu tür
lü yapıların esas itibariyle kiraya verilmesini 
öngörmekte idi. Bunları beş dakika içerisinde 
anlatmak durumunda olduğum için özetlemek 
mecburiyetindeyim, Onda da birtakım sıra esa
sı kabul etmiştik, kendisine, eşine ve velayeti 
altındaki çocuklarına ait o yerde hiçbir gayri
menkulu bulunmıyan ve kira ile oturdukları 
binaların tamamı hasara uğramış bulunanlar 
diye başlamakta ve ihtiyaç mertebelerine göre 
sıralamakta idi. Şimdi bugün kabul edilen me
tinde daha bâzı fıkralar ilâve edilmiştir, yani 
ihtiyaç yerleri ifade edilmiştir ve a, b, c, d, e 
sırasına doğru gitmektedir. 

Bunların birincisi (a) bendi, eğer böyle bir 
şey kalırsa, «Bu binaların yaptırılması gerekti
ren âfetten sonra meydana gelmiş yeni Lir âfet
ten zarar görenlere» diye başlıyor. Yani, evve
lâ böyle bir boşluk halinde âfetten zarar gören
lere veriyor ve sıranın sonunda, diğerlerini za
man kazanmak için konuşmuyorum, turistik 
amaçlara kadar geliyor. Yani (e) fıkrasında 
turistik amaçlara dahi kullanabilir. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, burada bende
nizin tenkid ettiği nokta şu : işlemlerden biri
ne tabi tutulur. Yani, sıra kaldırılmış ortadan, 
bakanlık ortada âfete uğramış ve Âfetler Ka
nundaki şartların dışında kalmış bir şahıs 
ortada mevcutken, turistik bir ihtiyaca bunu 
verebilecek, böyle bir hak tanınmış. Şimdi bu
nun uzun gerekçesini de söylemeye vakit mü
sait değil. 
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Yalnız, şunu arz etmek isterim : Bu kanun, 
Millet Meclisinde ve Yüce Senatoda konuşul
duktan sonra Cumhurbaşkanının usul bakımın
da geri göndermesi neticesinde konuşulan bir 
kanun. Bu, evvelce müzakere edilirken, hükü
met tasarısında kademeler mevcut, fakat ka
nunlaştığı zaman «aşağıdaki sıraya göre işle
me tabi tutulur» hükmü konmuştur. «Aşağıda
ki sıraya göre işleme tabi tutulur.» Demek ki, 
Parlâmento müzakeresini yapmış konunun ve 
evvelce sevkedilen şeklin noksan olduğunu tes-
bit ederek «sıraya göre verilir» demiştir. Şim
di, bizim muhterem komisyonumuz bundan 
uzaklaşabilir veya uzaklaşamaz iddiasında de
ğilim. Ama, bir gerekçe göstermesi lâzımdır. 
Yani Parlâmentodan geçmiş, müzakeresi yapıl
mış ve orada değiştirilmiş, hükümet teklifinde. 
sıra yok iken, sıra haline konulmuş. Gerekçesi
ne bakıyoruz, gerekçede bu sıranın neden kaldı
rıldığına dair bir sebep gösterilmemiş, öyleyse, 
bugün yapılacak şey, evvelce Parlâmentodan 
geçmiş, değiştirilmiş, sıraya tabi tutulmuş, ak
la ve mantığa uygun ve ihtiyaca uygun şeklin 
kabul edilmesidir. Yani, burada sıra şartının 
konması ve kademe kademe evvelâ «bu binala
rın yaptırılmasını gerektiren âfetten sonra 
meydana gelmiş yeni bir âfetten zarar görenle
re veya zarar görmesi muhtemel olanlara» çok 
haklı, en başta. Onun arkasından «evvelce âfet
ten zarar görüp bu âfetle ilgili kanunlardan 
türlü sebeplerle faydalanamamış bulunan o yer
deki konutsuz ailelere, bunlar da yoksa bedel
leri gecekondu fonundan alınmak üzere Gece
kondu Kanunu hükümlerine göre hak sahibi 
sayılan ailelere» o da doğru ve «Genel bütçeye 
dâhil dairelerden âcil ihtiyacı bulunanlara tah
sis edilmek üzere Maliye Bakanlığına» o da 
doğru. Eğer bunlar yok ise, «turistik amaçla
ra, kamu hizmetlerine, memurlara, halka kiraya 
verilmek üzere mahallî belediyeye ve köy tüzel 
kişilerine.» 

BAŞKAN — Sayın Ülker, beş dakika dol
du. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Bitiyor efen
dim. 

Böyle yapılması doğru olacağı kanaatinde
yiz. Evvelce de Meclislerin iradesi bu yolda te
celli etmiştir. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Fahri Uğrasızoğlu. 

I FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Muhte
rem Başkan, değerli arkadaşlarım; 

31 nci maddede âfete mâruz kalan vatandaş
lara evler dağıtıldıktan sonra, artan binaların 
kimlere verileceği açıklanmış bulunmaktadır. 
Ben bilhassa bu maddenin (a) ve (b) fıkraları 
üzerinde bir değişiklik yapılması, daha doğrusu 
(a) fıkrasının (b) olarak, (b) fıkrasının da (a) 
olarak düzeltilmesi gerekeceği kanaatindeyim. 
Çünkü, (a) fıkrasında «Bu binaların yaptırıl
masını gerektiren âfetten sonra meydana gel
miş yeni bir âfetten zarar görenler.» Ama, evi 
yıkılmış veya yıkılmamış, burada açıklanmış 
değildi bu durum. Bir de bunun yanında zarar 

J görmesi muhtemel olanlar vardır. Binaenaleyh, 
1 idare veyahut bu dağıtma işinden mesul olan 

makamlar bir takdir hakkını kullanarak, evi yı
kılmamış olanlara da, yıkılabilir mülâhazası ile 
bir bina verebileceklerdir. Halbuki, (b) fıkra
sında bundan daha âcil bir durumda olan afet
zedelerin durumu görünmektedir. Şöyle ki, «Ev
velce âfetten zarar görüp bu âfetle ilgili ka
nunlardan türlü sebeplerden dolayı faydalana
mamış.» Aynı zamanda evsiz barksız kalmıştır. 
Bu da fıkrada açıkça vardır. Binaenaleyh, ter
cih yapmak lâzımgelirse, âfetten zarar görmüş, 
faydalanamamış ve umutsuz açıkta bekliyen bir 
vatandaş var iken, bu maddeye, bu fıkraya gö
re, (a) fıkrasında yazılı olduğu şekilde zarar 
görmesi muhtemel olan veyahut da yıkılmamış 
durumda olanlara öncelik tanınması doğru ol
maz kanaatindeyim. 

Yüksek Komisyon ve Hükümet iltifat buyu-
rursa, burada hataya düşülmesi mümkün olan 
bir husus düzeltilmiş olacaktır. Evvelâ evi ol-
mıyan, zarar görmüş, âfetle ilgili kanunlardan 
faydalanamamış olan kimseler elbette düşünül
melidir, hak bunundur. Bilâhara âfetten zarar 
görmesi muhtemel olan bir vatandaşın durumu 
göz önüne alınmalıdır, bu ikinci derecede mü
talâa edilmelidir. Bu şayet olduğu gibi uygula
nacak olursa, aynı zamanda bu maddenin kö
tüye kullanılması veya suiistimal edilmesi de 
söz konusu olabilir kanaatindeyim. Binaenaleyh, 
bendeniz muvafık bulursanız, (a) fıkrasının 
(b) olarak, (b) fıkrasının da (a) olarak öne 
alınması gerekeceği kanaatindeyim, bunun için 
söz aldım, hürmetlerimi sunarım. 

I BAŞKAN — Sayın Süleyman Onan. 
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SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Sayın 
Başkan, muhterem milletvekilleri; 31 nci mad
dede yapılmış binaların artanının dağıtılması 
bir priyorite sırasına göre tesbitlenmiş, yerliye-
rine konulan bu dağıtım dizisi cidden yerinde. 
Ancak, (d) fıkrasında «Genel bütçeye dâhil da
irelerden âcil ihtiyacı bulunanlara tahsis edil
mek üzere Maliye Bakanlığına» verilebilir, şek
li var. Pekâlâ o bölgede genel bütçeye dâhil 
olmıyan bir teşekkül bu binadan faydalanmak 
istese bundan faydalanmasın mı? 

Buna muvazi olarak değerli arkadaşlarım, 
(e) fıkrasında «turistik amaçlara, kamu hiz
metlerine, memurlara, halka kiraya verilmek 
üzere mahallî belediyelere ve köy tüzel kişileri
ne» verilecek. Dikkat buyurunuz, sırf kiraya 
verilmesi maksadiyle. 

Değerli milletvekilleri, bu maddedeki bu hü
küm sakîm bir hüküm, yanlış tatbikatta pek 
çok falsolarına raslıyabileceğimiz bir hüküm
dür. Değerli komisyonumuz eğer biraz sonra 
arz edeceğim haklı görüşüme lütfen katılırlar
sa bu kanunun tatbikatında topallama olmıya-
caktır. 

Şu şekilde; «belediyelere ve köy tüzel kişi
lerine maliyet bedeli üzerinden bu kanunun 
borçlandırma hükümleri uyarınca devredilir.» 
Şimdi ben, köy tüzel kişiliğine bu konutlardan 
aldım, mutlaka kiraya vermek mecburiyetinde 
miyim? Bu kanunun bu hükmüne göre evet. 
Halbuki maliyet fiyatı üzerinden devralmışım, 
mülk sahibi olmuşum, ben mülkümde dilediğim 
şekilde tasarruf hakkını haiz olmalıyım. Böyle 
kısıtlayıcı bir hükümle, sen sırf kiraya verecek
sin, diye mal satınalmmaz, mülk satınalmmaz. 
Maliyet fiyatı üzerinden devrediyorsunuz, o 
halde mülk sahibiyim, ben bunu dilersem kira
ya veririm, dilersem vermem kendim çalıştırı
rım. Onun için değerli arkadaşlarım, bu madde
nin bu fıkrasından bir tek kelimeyi çıkartırsak 
hakiki mânasiyle bu madde tatbikatta çok be
ğenilen bir sistem haline gelecektir. Yani (e) 
fıkrasında çıkartılmasını uygun bulduğum ke
lime şu: (Turistik amaçlara, kamu hizmetleri
ne, memurlara, halka), «kiraya» kelimesini çı
kartıyoruz, (verilmek Ü2ere mahalli belediyele
re ve köy tüzel kişilerine maliyet bedeli üzerin
den bu kanunun borçlandırma hükümleri uya
rınca devredilir.) şekli olmuş oluyor. «Kira» 

kelimesinin çıkartılması ile 31 nci maddenin ku
sursuz hale gelmiş olacağı kanısındayım. Biraz 
evvel de arz ettim, dağıtım priyorite sırası ga
yet yerliyerinde dizilmiş oturtulmuştur, ferah
lık bulunacaktır, ama arz ettiğim şekilde o «ki
ra» kelimesiyle kısıtlayıcı halden çıkartalım. 

Teşekkür ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Nermin Neftçi. 
NERMİN NEFTÇİ (Muş) — Arkadaşlarım 

benim söyliyeceklerimi söylemiş bulunuyorlar. 
O bakımdan vazgeçtim 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın Muslihittin Gürer. 
MUSLİHİTTİN GÜRER (Sakarya) — Muh

terem Başkan, muhterem arkadaşlarım; müza
keresini yapmakta olduğumuz 31 nci madde; 
«Bu kanuna veya âfetle ilişkin hükümler taşı
yan diğer kanunlara göre yapılan, yaptırılan 
veya yaptırılacak olan binalardan türlü sebep
lerle artanların İmar ve İskân Bakanlığınca» 
nasıl bu artan binaların verileceğine dair âmir 
hükümler taşıyan bir maddedir. 

Muhterem arkadaşlarım, bunları sıra ile te
ker teker tetkik ettiğimiz zaman görmekteyiz 
ki; hakikaten bu maddedeki sıra, bizim yaşan
tımıza uygun bir sıradır. Çünkü, benden evvel 
bu kürsüde görüşmüş olan arkadaşlarım, fıkra
ların yerlerinin değiştirilmesini veyahut da bâ
zı ilâveler yapılmasını veya çıkarılmasını arz 
ve talebettiler. Şayet bu hususlar dikkatle eleş
tirildiği takdirde görülecektir ki, maddedeki 
sıra hakikaten mevcut ihtiyaçları karşılıyan ve 
zaruret sırasını da en iyi şekilde tesbit eder 
tarzda tedvin edilmiş bulunmaktadır. 

Şöyle ki; (a) fıkrası, doğrudan doğruya bir 
âfet dolayısiyle yapılmış olan binalardan artan 
binaların, konutların yeni bir âfet neşet ettiği 
takdirde verilmesini âmirdir. Yoksa (b) fıkra
sında gösterilmiş olduğu gibi âfet olduktan son
ra türlü sebeplerle bu kanunlardan faydalana
mamış olanlara tahsis edilmesi babında değil
dir. Orada bir âfet dolayısiyle muayyen konut
lar yapılmış, muayyen işlemler yapılmış ve bir
takım binalar artmış bulunuyor. Birinci fıkra
sında, bu artan binalar yeni bir âfet dolayısiyle 
yeniden zarardide olanlara verilmesi kasdını, 
mânasını taşıdığı kanaatindeyim ki, doğrudur. 
Ama (b) fıkrasında ise, bu yaplımış olan ko
nutların, ancak bu kanunlardan türlü sebepler-
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le istifade edememiş olanlara verilmesini âmir
dir ki; tabiî yeni bir âletle karşılaşmış olan bir 
insanın durumu, öncekinden istifade edememiş 
bir insanın durumundan ayrıdır ve binaenaleyh 
yeni bir âfet onun ilk evvelâ istifade etmesini 
sağlar. Onun için maddenin (a) bendi yerinde
dir, (b) bendinin de yerinde olduğu kanaatin
deyim. 

Saniyen, yine değerli bir arkadaşım, kira 
hususuna dokundular. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi buradaki in
celik ve buradaki espri şudur: Bu artan konut
lar, aynı maddeye baktığımız zaman diyor ki, 
«mahallî belediyelere ve köy tüzel kişilerine ve
rilir.» Nasıl verilir? Ancak bunlar turistik amaç
lara, kamu hizmetlerine ve memurlara, halka 
kiraya verilmek üzere verilir. Tabiî ki, bunu 
alan belediye veyahut da köy tüzel kişiliği yal
nız almakla kalmıyor, yine maddeyi dikkatle 
tetkik buyurduğunuz takdirde diyor ki; «mali
yet bedeli üzerinden, bu kanunun borçlandırma 
hükümleri uyarınca devredilir.» Demek ki, 
İmar ve İskân Vekâleti tarafından belediyelere 
ve köy tüzel kişilerine bu binalar borçlandır
ma suretiyle devredilecek. Belediyelere ve do-
layısiyle köy tüzel kişilerine devredilmiş olan 
bu binalarda turistik amaçlara ve kamu hiz
metlerine ve memurlara haklı olarak, bir isti
fade ortada mevcudolduğuna göre, bir kira be
deli ile verilmesi matluptur. Bence maddenin 
bu şekilde tedvini yerindedir, aynen kabul edil
mesinde büyük bir zartiret görmekteyim. Bu es
babı mucibeler tahtında maddenin aynen kabu
lünü istirham eder, hürmetler ederim. 

BAŞKAN — Efendim, madde ile ilgili tadil 
teklifleri vardır. Başka söz istiyen arkadaşımız 
yok. 

Tadil tekliflerini okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan âfetler kanununun 31 nci 
maddesinin birinci fıkrasının son satırına eski 
metinde olduğu gibi «imar ve iskân Bakanlı
ğınca aşağıdaki sıraya göre işlemlerden birine 
tabi tutulur» şeklinde sıra esasının eklenmesi
ni arz ve teklif ederim. 

Muş 
Nermin Neftçi 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arz ettiğim gerekçe ile 31 nci mad

denin (b) fıkrasının (a) fıkrası olarak; (a) 
fıkrasının da (b) fıkrası olarak kabul edilmesi
ni arz ve teklif ederim. 

Uşak 
Fahri Uğrasızoğlu 

BAŞKAN — Şimdi tekrar okutuyorum efen
dim önergeleri evvelâ Sayın Nermin Neftçi 'nin 
önergesini okutuyorum. 

(Muş Milletvekili Nermin Neftisi'nin öner
gesi tekrar okundu) 
- BAŞKAN — Efendim komisyon katılıyor 

mu önergeye? Sayın Komisyon sözcüsü veya 
üyesi Sayın Savacı önergeye katılıyor musu
nuz? 

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

BAŞKAN — önergeye katılmıyorlar efen
dim, önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın Fahri Uğrasızoğlu'nun önergesini oku
tuyorum. 

(Uşak Milletvekili Fahri Uğrasıozğlu'nun 
önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Sayın komisyon katılıyor mu 
efendim? 

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

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önergeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmemiştir. 

31 nci maddeyi oyunuza sunuyorum... 
SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Bir öner

gem var, gönderiyorum efendim. 
BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
31 nci maddenin (e), fıkrasındaki «kiraya» 

kelimesine «da' eklenmesini arz ederim. 
Kırşehir 

Süleyman Onan 

BAŞKAN — Sayın Komisyon katılıyor mu 
efendim? 

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

SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Efendim 
takririmin açıklanması sadedinde söz istiyorum. 
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BAŞKAN — Buyurun efendim. 
SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Muhte

rem arkadaşlarım, biraz evvel maruzatta bulun
dum. Bu E fıkrası, kiraya verilmek maksadiyle 
düzenlenmiş bir fıkradır. Maliyet fiyatına bele
diyelere ve köy tüzel kişilerine devredileceğine 
göre, mülk sahibi belediyeler ve köy tüzel kişi
leri oluyor. Bunlar maliyet fiyatına aldıkları 
bu gayrimenkulleri dilediği şekilde değerlendi-
rebilmelidirler. Onun için çok değil, bir «da» 
edatını eklemekliğimizle onlara serbesti tanıyo
ruz. Bunu lütfediniz. Bakınız «turistik amaçla
ra, kamu hizmetlerine, memurlara, halka kira
ya da verilmek üzere mahallî belediyelere ve 
köy tüzel kişilerine» şeklinde olmalıdır. Çünkü, 
aynı bölgede bir müddet sonra felâkete uğra
mış bir vatandaşımız felâket ânında mücavirin-
deki tarlasında, bahçesinde, bağında, kulübesin
de oturan bir köylü vatandaşımız yeniden bir 
âfet uğradı, bir sel baskını ile bir yangınla yu
vası tarumar oldu, muhtar olarak, köy tüzel 
kişileri olarak, mahallî belediye olarak bu va
tandaşımızı bağrına basmaya mecburdur. Elin
de böyle bir imkân da olduğuna göre, bu 31 nci 
maddenin «E» fıkrasının bağlayıcı hükmüne 
izafeten bu vatandaşlara, bu felâketzedelere sa
dece kiraya verebilir, bugünkü bu hükmü ka
bul ederseniz. Ama «da» edatını eklersek onla
rı da tıpkı ondan evvel felâkete uğramışlar gi
bi yuvaya; konuta kavuşturma imkânını bul
muş olacaktır. Bu yönü ile rica ediyorum, arz 
ettiğim önergeme iltifat buyurunuz, «da» eda
tını eklemek için müspet oylarınızı kullanınız. 
Takdir sizlerindir. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Efendim komisyon katılıyor 
mu Sayın Onan'in önergesine? 

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

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önerge
yi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmemiştir. * 

31 nci maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Fon teşkili ve fondan yapılacak yardımlar, 
harcama usulleri : 

Madde 33. — Bu kanun gereğince yapıla
cak harcamaları karşılamak üzere aşağıda ya
zılı kaynaklardan meydana gelen bir fon teşkil 
edilir: 

a) Her yıl imar ve İskân Bakanlığı bütçe
sinin ilgili bölümüne konacak ödenek, 

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

Türkiye Kızılay Derneğine, Milletlerarası 
Kızılhaç Dernekleri Birliğinin çağırışı üzerine 
yurt dışından yapılan nakdî ve aynî yardımlar 
yukardaki hükümler dışındadır.) 

c) iktisadi Devlet Teşekkülleri ile en az 
yarı sermayesi Devlet elinde bulunan banka ve 
müesseselerin o yıla ait yıl sonu bilançosu kâr
larının % 3 ü (yüzde üçü) nisbetinde hisseler, 

ç) Borçlulardan borcun ödenmesi için tah
sil edilecek taksit ve faizler, 

d) Fon hesabında tutulan paraların faiz
leri, 

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

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

Fon muhasebesine ilişkin kıymetlerin muha
fazasına iştirak edenlere maaş ve ücretlerinin 
% 20 - 30 u oranında aylık kasa tazminatı ve
rilebilir. 

BAŞKAN — Şimdi söz istiyen arkadaşla
rın sırasını arz ediyorum efendim: Sayın Re
şit Ülker, Sayın Hamdi Orhon, Sayın Faik Kır-
başlı, Sayın Musluhittin Gürer, Sayın Gıya-
settin Karaca, Sayın Ali Rıza Uzuner, Sayın 
Abdülbâri Akdoğan. 

Söz, Sayın Reşit Ülker'indir, buyurun. 
REŞİT ÜLKER (istanbul) — Vaz geç

tim efendim. 
BAŞKAN — Vaz geçtiniz. Sayın Hamdi Or

hon buyurun. 
GIYASETTİN KARACA (Erzurum) — Grup 

adına görüşeceğim. 
BAŞKAN — Efendim, onu ayrıca işaret bu

yurun, lütfen, ki takdimen söz vereyim. Bu
yurun Saym Karaca, C. H. P. grupu adına. 
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C. H. P. GRUPU ADINA GIYASETTİN 
KABACA (Erzurum) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri, 33 ncü maddenin tanzim tarzı; 
yardımlar ve yardımların harcama şekli ile ilgi
lidir. Ancak, burada yapılan yardımların tah
sili ve hıfzı bakımından bâzı müesseselerin de 
görevlendirilmiş bulunduğu anlaşılmaktadır. 
Kanunun bâzı hükümleri nazarı itibara alındığı 
takdirde, âfetler fonu hesaibında kullanılmak 
üzere meselâ, mahallî idareler ve mal sandık
ları kendilerine yapılacak nakdî yardımları alır 
ve hıfzeder şeklinde denmektedir. Halbuki 1050 
sayılı Muhasebei Umumiye Kanununa göre mal 
sandıklarının bu kabîl bağışları ve yardımları 
alıp muhafaza etmesine imkân yoktur, mevzu
at buna müsait değildir, bu yönden bunun dü
şünülmesi gerekir. Saniyen, mal sandıklarını 
takiben de «vesair teşekküller» denmektedir ki, 
bu vesair teşekküllerin tadadı cihetine gidil
mezse bunun içerisine daha sakıncalı olan, 
kanunun katiyen müsaade etmediği bâzı mü
esseselerin de dâhil edilmesi mümkün olur ki, 
bu da bir çok kargaşalıklara yol açabilir. 

Bir ikinci görüşümüz; burada «muhassas 
nakdî iane, teberru ve hibeler.» denmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, kanun tekniği yönün
den maddeyi daha vazıh bir hale getirebilmek 
ve gerekse maddenin içerisindeki tekrarlardan 
kurtulup öz mânayı verebilecek şekilde hazır
layabilmek için, bendeniz Meclis Kütüphane
sinde mevcut Osmanlıca - Türkçe Ansiklope
dik Lügati da tetkik ettim. Ferit Develioğlu'na 
ait Lûgatta: (nakdî) kelimesi (nakde mensup, 
nakitle ilgili, para demektir) denmektedir. 
Yani «paraca» kaydını ilâve etmektedir. 

Aynı şekilde bu Lügatin içerisinde «iane» 
kelimesi de aynen (yardım için toplanan para) 
yani (yardım parası) mânasına gelmektedir. 
Lûgâttaki mâna budur. Şu vaziyete göre, «nak
dî iane» ibaresinin karşılığında nakdî yardım 
hem öztürkçedir, hem de bu geniş Lûgatta daha 
anlamlı bir şekilde bize bilgi verilmektedir. 
Bu bakımdan «nakdî iane» kısmının «nakdî 
yardım» şeklinde düzeltilmesini teklif ediyo
rum. 

Saniyen, aynı Lûgatta «hibe» nin mânası «ba
ğış ve bağışlama» şeklinde tasrih edilmiştir. Yine 
aynı Lügat «teberru» kelimesini de aynı şekilde 
«bağış» ve «bağışlama» şeklinde tarif etmiştir. 
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Şimdi «teberru» ve «hibe» kelimeleri bu Lû
gatta tamamen birbirinin anlamını tamamlıyan 
«bağış» ve «bağışlama» şekli her ikisi için de 
kabul edildiğine göre, «teberru» ve «hibeler» 
aynı anlamdaır. Şu halde ikisinden birisini 
tercih etmek lâzım. Sonar her ikisi de öztürk-
çeye tekabül etmiyor, öztürkçe'de «teberru» 
nun ve «hibe» nin de anlamı; Lûgatta «bağış» 
olarak kullanıldığına göre, «teberru ve hibeler» 
kısiAinı da «bağış» şeklinde düzeltirsek; ileride 
çabuk çıkmasını istediğimiz ve Hükümete yar
dımcı olacak bu kanunun bu kısımlarının lûgata 
mebni düzeltilmesi cihetine gidilmezse, müm
kündür Senato'da değişikliğe uğrıyabilir, tek
rar Yüce Meclise gelir, Meclis tatildedir, Hü
kümetin eli kolu da bağlanmış bulunabilir. Sırf 
Komisyondaki arkadaşlarımızı ve bilhassa Yüce 
Heyetinizi tenvir etmek bakımından lügati da 
bir delil olarak huzurunuza getirmiş bulundum. 
Bu talebimizin kabulü hususunda da Yüksek 
Başkanlığa bir önerge takdim ediyorum. Bu 
madde üzerindeki görüşlerimiz bundan ibarettir. 
Teşekür eder, saygılar sunarım. 

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

arkadaşlarım, bu madde önemli bir madde. 
Bir fon tesis ediliyor, kaynakları sayılıyor, bu 
fonda görev alanlara verilecek tazminatlar gös
teriliyor. Şimdi, bir defa fonda toplanan pa
raların - çok önemli olduğu için üzerinde dur
mak isterim - mahiyeti tesbit edilmedikçe, ya
ni bu fonda toplanan para Devlet parası mahi
yetinde olduğu sarahatini taşımadıkça, yapı
lacak her türlü suiistimaller âdi zimmet mahi
yetinde telâkki edilir, kapanın elinde kalır. 
Hatırlarsınız, Köy Kanununda, diğer kanun
larda, «Köy parası Devlet parası gibidir, zim
metine geçirenler, suiistimal edenler Türk Ce
za Kanununun umumi hükümlerine göre ceza
landırılır.» denmiştir. Buradaki fonda toplanan 
bu paranın mahiyeti meçhuldür, binaenaleyh 
kim kaptıysa kapanın elinde kalır. Bu âdi 
zimmet mahiyetinde telâkki edilir. Bir defa 
buna bir vuzuh vermek şarttır. 

ikincisi; bilirsiniz ki, bizde tahsisi varidat 
sistemi yoktur. Eski kanunun metni de böyle
dir. Eski kanunun metni böyledir, diye elimi
ze fırsat düştüğü zaman, yeni kanunun metni
ni düzeltmemek gibi bir hususun hatıra gelme-
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mesi lâzımgelir. Ne diyor burada? «... Beledi
yeler, özel idareler ve vezneler - yani maliye 
vezneleri, sandıkları - teberru makbuzu ile, ba
ğış makbuzu ile âfete yardım edenlerin bağış
larını kabul eder.» Olmaz öyle şey arkadaşlar. 
Mulhasebei Umumiye Kanunu ortada dunryor-
ken - ki ortadadır - bu olmaz. Bunu alır, Ha
zine kendisine irat kaydeder, size hiçbir şey 
vermez. Esasen Devlet kanalı ile bağış topla
mak hakikaten sakat bir sistemdir, önümüzde, 
gerek memleket içinde, gerek memleket dışın
da milletlerarası fonksiyonu olan Kızılay var. 
Tırnak içine almış, oraya sıkıştırmışsınız, Kı
zılay yolu ile gerek para, gerek aynî her türlü 
yardımın toplanması ve toplanan bu yardımın 
İmar ve iskân Bakanlığının göstereceği yerlere 
sarfı mümkündür, diyorsunuz. Belediyelere na
sıl vazife verirsiniz, Belediye Kanunu ortada 
dururken? Belediye kanunları bağış kabul eder. 
Nasıl kabul ©der? Muayyen bir belde hizmeti
ni yapmak kasdiyle verilen parayı kabul eder. 
Siz şimdi burada zorluyorsunuz, makbuzla 
alm, bize para toplayın, diyorsunuz. 

Devlet para toplamaya girdi mi, hamiyet 
ölçülerini de kaçırırsınız. Bırakın, hayır cemi
yetlerinin en büyüğü Kızılay etrafında bu işi 
organize edin. Çünkü o, milletlerarası yardıma 
da çağırabiliyor. Bu, konvansiyonellerle böyle 
tesbit edilmiş. Elinizde Kızılay var, Kızılayı 
kullanın. Bu iş için alınacak her türlü paralar 
orada toplansın, aynî yardımlar toplansın, ba
kanlığın gösterdiği yere sarfı caiz ve mümkün 
olabilsin. 

Sonra, eski kanunda da var, yeni kanuna 
da koymuşsunuz. Sorarım şimdi sayın İmar ve 
İskân Bakanına; yüzde 3 kârından verecek, 
diyorsunuz. 20 milyon lira kâr eden bir İktisa
di Devlet Teşekkülü 600 000 lira verecek. 
İller Bankası imar ve İskân Bakanlığının ne
zaretinde çalışır. O, 600 000 lira verecek. Bu
nu şimdiye kadar almış mıdır? Yok. Ortada 
kocaman bir âfet işi var, beş bankadan 600 000 
lira alacak, altı kere beş, eder üç milyon lira. 
Bankalara girmiyelim arkadaşlar. Bankaların 
içine girmiyelim. 600 000, 500 000, 300 000, 
bunlar bankaların itibarlarını zedeler. 

Arkadaşlar, eski kanuna nazaran eklenen 
bir fıkra var. Burada siz Bütçe Kanununa bir 
formül koydunuz, maliye mensuplarına kasa 

tazminatı vermek için. Bugün dahi tatbik edi
lemiyor. Buna zannediyorum Hükümet el koy
muş, tatbik edilmiyor. Burada tutuyorsunuz, 
bu işte çalışan memurların - ölçüsü yok - ma
aşlarının yüzde 20 sinden, yüzde 30 una ka
dar kasa tazminatı veriyorsunuz. Bu da ka
panın elinde kalır ve birtakım insanların hima
yesinden başka bir işe yaramaz. Eski kanun 
burada müzakere edilirken, Sayın Cumhurbaş
kanının veto ettiği kanunda bu kaldırılmıştır, 
Meclis bunu kabul etmemiştir. Burada yine 
encümen bunu sokmuştur. Çünkü biliyorum ki, 
0 bakanlığa mensup, bu hizmeti gören arka
daşlar, esasen bu fon gelecek, şimdi burada 
veriyorsunuz, Divanı Muhasebatın murakabe
sini de kaldırıyorsunuz, nasıl sarf edilecek, edi
lecek... Bu olmaz arkadaşlar. Bir taraftan me
murlar ıstırap içerisinde, üç kuruş veremezsi
niz. Şimdi getirdiler, DD memurları tanzim 
etmiş, «bize de % 15 verin» diye herkesin 
masasının üzerine koymuşlar, burada kalkıyor
sunuz, fonda çalışan insanlara, bizden evvel
ki Meclisin reddettiği bir formülü koyarak 
% 20, % 30 tazminat veriyorsunuz. İltifat et
meyiniz arkadaşlar buna, kaldırın bunu. 

BAŞKAN — Sayın Faik Kırbaşlı. 
FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri arkadaşlarım; gayet 
tabiî şümullü bir tesir icra edecek olan ve bü
yük bir ihtiyacın karşılığı bulunan bu kanu
nun en hassas noktası bence bu fondur. Fon 
olmazsa eliniz kolunuz bağlı, hareketsiz ve 
bu kanunu da hiçbir şekilde tatbik edemezsi
niz. Onun için, evvelâ bu kaynağın teşkil 
hususunda hassasiyet göstermek, daha ciddî 
bir çözüm yolu getirmek mecburiyetindesiniz. 

Bakınız, diyor ki; «Bu kanun gereğince ya
pılacak harcamaları karşılamak üzere aşağıda 
yazılı kaynaklardan meydana gelen bir fon teş
kil edilir. Her yıl İmar ve iskân Bakanlığı 
Bütçesinin ilgili bölümüne konacak ödenek.» 

Eh, ne kadar olacak bu ödenek? Zaman ge
lecek, siyasi tutumlarla hükümetler, birçok 
bütçe kanununda olduğu gibi, bakacaksınız 
karakuşi bir şeyle, 50 bin lira, 100 bin lira, 
1 milyon lira, 5 milyon lira... Ne olduğu belli 
değil. 

Geliniz, bu bütçeye konacak miktarı ya as
garî bir şeyle tesbit edelim, efendim diyelim 
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ki; «1 milyondan aşağı olmamak şartiyle öde
nek ıkonur veya bütçenin genel yekûnu üzerin
den % 1, % 2 ödenek konur.» İmar ve İskân 
Bakanlığının Bütçesi artarsa bu yüzde nisbe-
tinde konacak ödeneği de artırmış oluruz. Yani, 
buraya bir esas getirmek mecburiyetindeyiz. 
Herkesin tutumuna göre, buraya imar ve is
kân Bakanlığınca ayrılacak ödenek.. 

Eh, ne olduğu belli değil. Görüyorsunuz 
bütçe müzakeratı sırasında, bu türlü hüküm
lerden dolayı bir sürü münakaşalar cereyan 
etmekte, siyasi spekülâsyonlara kadar gidil
mektedir. Geliniz bunu bir esasa bağlıyalım. 
Kalkıyorsun, iktisadi Devlet Teşekküllerinin 
bilmem kân üzerinden % 3 tahdidedip koyu
yorsun. Eh, kendi bütçesine gelince, ben ne 
kadar koyarsam siz ona karışmayın, diyorsu
nuz. Yok, bu şekilde bir hükümle bu tatbik 
edilmez arkadaşlar. Evvelâ bu (A) fıkrasını 
ıslah etmek mecburiyetindeyiz. Şimdiye kadar 
benim bulunduğum müddetçe, üç senedir Büt
çe Komisyonundaki bütün müzakerat bu hu
susta, bu türlü maddelerden dolayı hep böyle 
cereyan etmiştir. 

Diğer taraftan, ibenden evvel konuşan ar
kadaşım bilhassa Hamdi Orhon Bey gayet 
isabetli bir görüşle Muvazenei Umumiye Ka
nununun genel hükümleri muvacehesinde mal 
sandıklarının hiç kimse adına iane toplıyamıya-
cağını belirttiler ki, taıtbikat da böyledir, kim
se adına iane toplıyamaz. Buyursun maliyeci 
arkadaşlarım, tatbikattan gelenler, ya o ka
nunu değiştirirsiniz, ya da böyle bir atıf ya
pamazsınız. Hazine toplarsa ianeyi size verip 
vermemek hususunda katı bir şey söyliyemez-
siniz, (Hazineye irat kaydolunur ve bir ay 
içerisinde bütçeye kallbedilir.) kaydı vardır tat
bikatta. Siz onu alamazsınız, böyle bir şey 
olamaz. Toplanan parayı bir ay içerisinde 
malmüdürleri bütçeye gelir kaydetmedikleri 
takdirde mesuldürler. Efendim, parayı toplıya-
cak, kalkıp götürecek, bilmem ne fonuna ya
tıracak. Yok böyle şey. Ya Muvazenei Umu
miye Kanununun tatbikatını değiştirirsiniz ve 
yahult bu maddeyi başka bir şekilde getirirsi
niz. Kaldı M, şu maddenin tedvin ediliş tar
zına bakınız; «Hayır kurumlan, mahallî ida
reler, malsandıkları..» Mahallî idareler, kim 
bunlar? Bunun sayılması lâzım, çünkü, bunda 
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da tereddüt var, mahallî idare tâbiri de tered
dütlüdür, hangisidir bu mahallî idareler, kim
ler giriyor bunun içine? Bu, doktrinde de te
reddütlü, bizdeki tatbikatta da tereddütlü. 

Daha geçen sefer Danıştay Genel Kurulu, 
filân yerin mahallî idarelerden mâdut sayılmı-
yacağına dair karar verdi. Nedir bunlar? 
«Sair teşekküller» tâbiri. Bu teşekkül tâbiri de 
biraz tuhaftır. Teşekkülün içine kim giriyor? 
Cemiyetler giriyor mu, şirketler giriyor mu 
aracılık yapacak teşekküllerin içerisine? Bu 
teşekkül tâbiri, karakuşî bir hüküm değildir, 
hukukî bir tâbirdir.. Nedir bu teşekküller? 
Bu da sayılmamış.. 

Sonra, bir arkadaşım burada, «teberru ve 
hilbe» dedi. Burada «teberru» ve «hibe» kelime
si isabetli kullanılmıştır. Çünkü teberru ayn 
şeydir, hibe ayn şeydir, hukukî bakımdan da 
ayn şeydir, lûgattaki mânasına göre tatbikatı 
yoktur. 

Diğer taraftan, ben de aynı arkadaşlarımın 
kanaatindeyim, bu % 20 - 30 tazminat verilmesi 
işi doğru bir şey değildir, hele bu tazminat 
da fondan alınırsa, kendi kendini yiyen bir 
fon teşkil etmiş olacaksınız ki, bu da isabetli 
değildir. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Muhittin Gürer. 
Muhterem arkadaşlar, devam etmekte olan 

açık oylamada oyunu kullanmıyan arkadaşı
mız varsa, lütfen kullansın, efendim. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Sayın Başkan 
grup adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
MUSLİHİTTİN GÜRER (Sakarya) — Muh

terem Başkan, muhterem arkadaşlarım; mevcut 
maddedö âfetler için bir fon teşkili hususunda 
derce dilmiş hususları, benden evvel görüşmüş 
olan arkadaşlarım bütün detayları ile izah etti
ler. Hakikaten maddeyi esaslı tetkik ettiğimiz 
zaman, maddenin bir hayli boşluklar içinde bu
lunduğu ve dolayısiyle tatbikatta bâzı hususla
rının kabili tatbik olmadığı kendiliğinden gö-
sükmektedir. Onun için, ilk önce bu ihtilâfla
rı gidermek bakımından görümlerimi arz etme
den evvel, sayın Komisyonun bu maddeyi geri 
ılmak suretiyle, yeni baştan incelemesinde bü
yük fayda görüyorum. 
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Muhterem arkadaşlarım; arkadaşlarımız bir
çok hususlara dokundukları için, benim hassa
ten üzerinde durmak ve bu maddeden tayye-
dilmesini istediğim hususa dair Sayın Başkan
lığa takdim ettiğim önergemi tafsilen izah et
mek sadedinde görüşümü arz etmek istiyorum. 

Bu maddenin son fıkrasında diyor ki, (Fon 
muhasebesine ilişkin kıymetlerin muhafazasına 
iştirak edenlere maaş ve ücretlerinin % 20 - 30 u 
oranında aylık kasa tazminatı verilir.) 

Muhterem, arkadaşlarım, biliyorsunuz ki, ma
dalyalar için çıkarmış olduğumuz ve dolayısiyle 
o kahramanlara, o gazilere aylık bağlıyan ka
nunda ne deniyordu? Yine böyle bir madde gel
mişti, hatırlayınız, hatırlamanız i?in size bu husu
su arz ettim. Bunların muamelelerini yapa
cak olan memurlara, muhasebecilere, maliyeci
lere şu kadar nisbetinde - bunlar, mesailerinin 

haricinde vazife görecekleri nazarı itibara alı
narak - bir tazminat verilir, denmişti. Yine ha-
tırlıyacaksmız, Yüksek Meclisinim bu maddeye 
geldi ve verilmiş olan önerge neticesinde, böy
le şey olmaz, esasen, bu memurun asli vazifesi
dir, normal mesaisi dışında ne gibi bir vazife 
yapacaktır ki, böyle bir mesai alsın.» dendi ve 
biliyorsunuz, bu maddenin bu fıkrasını tayyet
miş bulunduk. 

BAŞKAN — Sayın Gürer, vaktiniz doldu, 
bağlayınız efendim. 

MUSLİHİTT1N GÜRER (Devamla) — İşte, 
aynına müşabih, şimdi bu kanunla da böyle bir 
fıkrayla karşı karşıyasımz. Değişen hiçbir hu
sus yoktur. Yalnız bu fondan muayyen kimse
lerin hakikaten istifade etmeleri için konulmuş 
bir maddedir. Memur arkadaşlarımız vazifele
rini liyakatle yapacaklarına, mesaileri içerisin
de böyle hayır işini de gayet iyi bir şekilde de
ruhte edeceklerine inandığımdan böyle bir taz
minatın verilmesini doğru görmemekteyim. Bu
nun maddeden çıkarılması hususunda bir önerge 
takdim etmiş bulunuyorum. Şayet, lütfedip 
kabul edecek olursanız, mevcut personel reji
mine sağdan, soldan yapılan müdahaleleri en
lemiş bulunacaksınız. 

Saygılarımı sunarını, 

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

Y. T. P. GRUPU ADINA NİHAT DİLER 
(Erzurum) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri, 33 ncü madde üzerinde benden evvel ksy-
metli arkadaşlarım mütalâalarını serdettiler ve 
bilhassa fondan yapılacak sarfiyatın Devlet ma
lı gibi telâkki edip edilmiyeceği hususunun mad
dede sarahatle tesbit edilmediğini ifade ettiler. 

Ayrıca, fon muhasebesine ilişkin kıymetlerin 
muhafazasında iştirakleri olanlara da tazminat 
verileceği yolundaki maddenin açık olmayışı do
layısiyle tatbikatta bunun birtakım aksaklıklar
la karşı karşıya kalacaklarını beyan buyurdu
lar. 

Ben bunlara iştirak etmekle beraber, asıl 
üzerinde duracağım nokta şudur: Yüksek ma
lûmlarınız olduğu üzere, her yıl - Allah göster
mesin, tekrar etmesin - âfetler birbirini kovala
maktadır. Bu sebepten dolayı âfetten zarar gö
renlerin adedi çok fazlalaşmakta ve dolayısiyle 
Devlet bunlara yardım elini uzatmaktadır. An.-

Şımdı muhterem arkadaşlarım; hepinizin ma-
lûmujiur ki, bu memlekette bir personel rejimin
den bahsetmekteyiz ve bu personel rejimini de 
en iyi şekilde ayarlamak için elimizde mütead
dit kanunlar ile daima bunu en kısa zamanda 
Türk personel rejimini ve Türk Personel Ka
nununu ayarlamak için gayret sarf etmekteyiz. 
Şimdi maalesef birtakım palyatif tedbirlerle bu 
personel rejimine, âdeta muayyen yerlerde ya
malar vurmak suretiyle memur arkadaşları da 
aynı zamanda tatmin etmek için gayret sarf et
mekteyim, 

Arkadaşlar, ilk evvelâ işi prensip yönünden 
halletmek icabetmektedir. Şimdi, her kanun 
tedvin edilirken ilgili memurlarına % 20 - 30 
yahut da % 10 - 15 her ne nam altında olursa 
olsun, bir nevi tazminat vermenin ve dolayısiy
le bu tazminatı da asli vazifesi olan memura 
vermenin doğru olmadığı kanaatini taşıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, fon muhasebesine 
ilişkin kıymetlerin muhafazası için bu memur
ların yapacakları hizmet nedir, lütfen onu mü
nakaşa edelim. Esasen bununla uğraşacak me
mur kanuni mesai müddeti içinde mesaisi sepke-
decek ve dolayısiyle asli vazifesi içinde bu işleri 
yapacaktır. Yani, bunun haricinde, mesaisi ha
ricinde yepyeni bir iş mi yapmıştır ki, kendisi
ne böyle bir tazminat vermek lüzumu bu mad
deye dercedilmek suretiyle istenmektedir? En 
yakın tatbikatını, lütfen hafızalarınızı tazelemek 
için huzurunuzda arz etmek istiyorum. 
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cak, bizim plânımızın en noksan taraflarından 
biri, böyle fevkalâde âfetler dolayısiyle yardım 
elinin uzatılması keyfiyetinin plânda nazarı dik
kate alınmayışıdır. 

Büyük Doğu depreminde, Sayın imar ve 
İskân Bakanı; «Plânda her yıl 5 bin kişiye yar
dım edilmesi tesbit edildiği halde bunun üstün
de bir tedbir almak suretiyle, afetzede vatan
daşlara yardım etme yolunu tercih ettim.» diye 
beyanda bulunmuşlardı, bütçe müzaekresi mü
nasebetiyle. Ben, bundan dolayı kendilerine te
şekkürlerimi arz ederim. 

Şimdi, bu maddenin (a) bendi mucibince her 
yıl tmar ve İskân Bakanlığı bütçesinin ilgili bö
lümüne konacak ödenek, ne olacaktır? Bunun 
miktarı tesbit edilmemiştir. Bununla, acaba 
plânı engelleyici, âzami haddini tahdidedici bir 
hüküm olarak mı koymuşlardır? Bu hususta 
açıklık, katiyet yoktur, imar ve iskân Bakan
lığının bütçesinin ilgili bölümüne konacak öde
nek, ancak plâna ve plânın gerektirdiği program
ların icabına göre mi olacaktır? Bu da tahdide-
dilmiş ise, o zaman âfete mâruz kalan vatandaş
lara her hangi bir şekilde, - eğer adedi fazlay
sa - meselâ her yıl 5 bin için konmuşsa, bundan 
fazla bir afetzede memleket sathında mevcut 
ise, bu takdirde bunlara yardım eli uzatılmıya-
cak mıdır? Veya Sayın Bakan gibi bir bakan or
taya çıkıp da cesaretle plânın hududunu teca
vüz edecek midir? Bu husus açık bir şekilde 
maddeden anlaşılamamaktadır. Bir tatbikat gör
müş, bir kanunun hükümlerini müşahede etmiş 
olan sizler, elbette ki, Sayın Bakandan bunu 
öğrenmek lüzumunu hissedeceksiniz. Bu itibarla 
maddenin (a) bendinin açıklığa kavuşması ge
rekmektedir. Plânla tahdidedilmiş midir, edil
memiş midir? Âfetler, fevkalâde hâdiseler, ola
ğanüstü hâdiseler olduğuna göre, olağanüstü hâ
diselerin icabına göre ödenek konacak mıdır, 
konmıyacak mıdır? Bu hususun ya Sayın Bakan 
veyahut da sayın komisyon tarafından açıklan
masını arz ve istirham ederim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Efendim, devam etmekte olan 
açık oylama işlemi bitmiştir. Kutuyu kaldırınız. 

G. P. Grupu adına Sayın Coşkun Kırca, bu
yurun efendim. 

G. P. GRUPU ADINA COŞKUN KIRCA (is
tanbul) — Muhterem arkadaşlarım, bu madde 

üzerinde mütalâa serd etmek lüzumunu duyuşu
mun sebebi; maddede gerek malî idare tekniği
ne, gerek plânlamanın icaplarına aykırı bâzı 
hususların mevcudiyetini müşahede etmiş olma
mızdır. 

Bir fon teşkil edilmesi hakikaten güzel bir 
fikir. Âfetin ne zaman, ne vüsatte geleceği bel
li değil. Binaenaleyh, her yıl İmar ve İskân 
Bakanlığı bütçesine başlıca konacak ödenekler
le bir fonu beslemek ve bu fondan âcil ihtiyaç
ları karşılamak yerinde. Fakat kanunda, bir 
kere kanun tekniği bakımından, ne mânaya ge
leceği ileride, tatbikatta çok şüphe götürecek 
tekrarlar var. 

Sayın Kırbaşlı arkadaşımız beni ikna ede
medi. (Muayyen maksada muhassas nakdî iane, 
teberru ve hibe) deyince, bütün bunlar Borç
lar Kanununun tarifi muvacehesinde hibe mef
humunun içine girer gibi geliyor bana. iane ve 
teberru ayrıca tarif edilmedikçe, Borçlar Kanu
nunda tarif edilen mânasında, hibenin dşmda 
ne mânaya gelir? Ve o zaman acaba idarede, 
tatbikatta mademki bu kelimeler hibeden ayrı 
olarak burada kullanılmıştır, bunların her hal
de bir başka mânası olmak lâzımgelir gibi, lü
zumsuz tereddütler yaratılmaz mı mülâhazası 
pek tabiî olarak akla gelir. 

Şimdi, mahallî idareler ve mal sandıkları, 
hayır kurumları burada ne rol ifa ediyorlar? 
Aslında bir âmme fonuna, yani bir genel ida
renin, genel bütçeyle idare edilen bir idarenin 
idare edeceği, yöneteceği bir fona hibe yapıl
ması için bir çeşit tahsilat ajanı gibi hareket 
edecektir. Zannediyorum, her hangi bir karışık
lığa meydan vermemek için, bir kere yine ma
liye idaresinin, genel malî idarenin, idari teşki
lâta dâhil olan mal sandıklarının bu hibeleri 
aldıkları zaman Muhasebei Umumiye Kanunu
na göre yapacakları işlemlerin maJhfuz tutuldu
ğunu burada söylemek lâzım. Aksi takdirde, ha
kikaten çok karışıklıklar olabilir, lüzumsuz ye
re suiistimal iddialarına vesile teşkil edebilir, 
bunun tatbikatı. Sadece Muhasebei Umumi
ye Kanununun mahfuz tutulduğunu söylemek 
yeter. Mahallî idareler için de böyle. 

Hayır kurumları bir âmme fonu hesabına pa
ra tahsil edecekler. Kontrolü nasıl yapılacaktır 
bunun? Zannediyorum, bu gibi ianeler eğer bir 
âmme kurumuna, verilecekse, haydi mal sandık-
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larına verilsin, haydi mahallî idarelere verilsin, 
ama her halükârda bunların, nasıl bu idarele
rin bütçe hesaplarında görüleceği, mevcut mev
zuat hiç değilse mahfuz tutulmak suretiyle bel
li edilsin. 

«Sair teşekküller» tâbirini, ben de Kırbaşlı 
arkadaşım gibi, son derecede yersiz buluyorum 
bu maddede. Hangi teşekkül? 

Sonra, burada bir eksiklik var. «Kızılay Der
neğine Milletlerarası Kızılhaç Dernekleri Bir
liğinin çağrısı üzerine yurt dışından yapılan 
yardımlar.,» Ya Milletlerarası Kızılhaç Dernek
leri Birliğinin çağrısı olmazsa? Bir de başka 
türlü yardımlar yapıldığım da biliyoruz, ayrı
ca. O da devletten devlete yapılan yardımlar. 
Devletten devlete yapılan yardımlar burada bu 
fona hangi malî mekanizma dairesinde nakledi-
lecektir? Kanun meskuttur. Hiç değilse, bura
da normal olarak nasıl Devlet, sair iktisadi yar
dımlarını aldığı zaman bu yardımların karşılığı 
IVfaliye Bakanına Bütçe Kanunu ile verilen bir 
yetki ile bütçenin gelir ve gider kısımlarında 
gösteriliyorsa, aynı usulün burada da uygula
nacağını belirtmek lâzım ve hiç değilse bu boş
luğu kapatmak lâzım. 

Ayrıca, plâna aykırı bir hüküm var bura
da, (c) bendinde yer alıyor; «İktisadi Devlet 
Teşekkülleriyle en az yarı sermayesi Devlet 
elimde bulunan banka ve müesseselerin o yıla 
ait, yıl sonu bilanço kârlarının yüzde 3 ü nis-
betinde hisseler...» 

Ne diyor, halen mer'i olan İkinci Beş Yıllık 
Kalkınma Plânı? iktisadi Devlet Teşekkülleri 
ticari esaslara göre çalışacaklar... Ticari esasla
ra göre çalışacaklar ise, nerede görülmüştür 
ticari esaslara göre çalışacak olan bir teşekkü
le, behemahal kârından şu kadarını, şu âmme 
hizmeti için ayıracaksın denebildiği? Bir yan
dan İktisadi Devlet Teşekküllerinin yeteri ka
dar yatırılabilir fon yaratamadığından şikâyet 
ediyoruz, bir yandan İktisadi Devlet Teşekkül
lerini plân dairesinde yatırılabilir fon yarat
mak için bütçeden subvansiyone ediyoruz, öte 
yandan tamamiyle genel bütçe ile ve genel büt
çeden başlıca beslenecek bir fonla idare edil
mesi gereken ve genel idareye dâhil bir idare
nin yapması gereken hizmetlerin finansmanın
da yine İktisadi Devlet Teşekküllerine el atı
yoruz. Hiçbir kıymeti yok, bu maddenin. Çün
kü bu yüzde 3 hisseler, bütçenin İktisadi Dev-

I let Teşekküllerine transferler maddesinde ken
disini gösterecektir. O maddeye, bu yüzde 3 1er 
nishetinde zam yapmak mecburiyetinde kala
cak zannediyorum. Binaenaleyh, öyle sanıyo
rum ki, bu hüküm Hükümetin teklifinde de 
vardır, garip bir şeydir. Bir yandan İkinci Beş 
Yıllık Kalkınma Plânını getiren bir Hüküme
tin, bir yandan Muhterem Başbakan, iktisadi 
Devlet Teşekküllerinin ticari esaslara göre ça
lışacağını her basın toplantısında söylerken, 
bir yandan İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânın-

l da, pek doğru olarak Birinci Beş Yıllık Kalkın
ma Plânında olduğu gibi, bu esası kabul etmiş
ken, öte yandan iktisadi Devlet Teşekküllerini 
genel idarenin yapmakla mükellef olduğu bir 
hizmetin finansmanına, üstelik 39 ncu maddeye 
göre, cezai şartlarla ve âmme alacaklarının tah-

I sili usullerine mütaallik kanunu tatbik etmek 
suretiyle zorlamak, hakikaten ne idare esasla-
riyle bağdaştırılabilir, ne de mer'i plânla bağ-
daştırılaJbilir ve hakikaten hayret ediyorum, Hü
kümet nasıl olur da kendi plânına aykırı bir 
kanun tasarısını huzurunuza sevk edebilir. 

BAŞKAN — Sayın Kırca, vaktiniz doldu 
efendim. 

COŞKUN KIRCA (Devamla) — Bağlıyo
rum, efendim. 

Bu itibarla ben bütün bunlarda bir sııiiniyet 
aramıyorum, elbette ki, suiniyet yok, hizmet 
aşkı var. Fakat, hizmeti mümkün mertebe iyi 
ve çok yapalım derken, bir bakanlık, bir daire 
bütün bu hizmetleri bir umumi plân çerçevesi 
içinde yapmak gerektiğini de düşünmek iktiza 
eder. Binaenaleyh, burada malî idarenin icap
larına ve bizzat Kalkınma Plânının icaplarına 
aykırı olan bu hükümlerin bu maddeden çıkar
tılması gerekir, bu işin de verilecek perakende 
tadil teklifleriyle yapılabileceğine kaani deği
lim. Muhterem Komisyon lütfetsin, bu maddeyi 
geri alsın ve yeniden tadil ederek Genel Kurula 
getirsin. 

BAŞKAN — Efendim, yeterlik önergesi ve
rilmiştir, altı arkadaş da konuşmuş bulunuyor. 

Komisyon adına söz istiyor musunuz? 
SABAHATTİN SAVACI (Gümüşane) — 

Evet, efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Savacı. 
GEÇİCİ KOMİSYON ADINA SABAHAT

TİN SAVACI (Gümüşane) — Muhterem arka-
I daşlar, değerli hatip arkadaşların noktai na-
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zarlarına cevap vermek için huzurunuzdayım. 
Evvelâ 33 ncü maddenin fon paralarının kulla
nılmasına dair arkadaşların beyanlarına cevap 
vermek istiyorum. 

Fonda toplanan değerler, paralar, evvelâ şu
nu belirteyim ki, Devlet parası mahiyetindedir. 
Buna ait 50 nci maddeyi ıttılaınıza arz edeyim. 

«Madde 50. — Bu kanunda yazılı vazife ve 
hizmetlere tahsis edilmiş olan menkul ve gay
rimenkul mallarla her türlü hak ve alacaklar, 
para ve para hükmündeki kıymetli evrak Dev
let mallarından sayılır.» 

Sayın Orhon'un, bu paraların nasıl toplana
cağı, nasıl kullanılacağı ve çarçur edileceği hu
susundaki beyanına bu madde ile cevap arz et
miş oluyorum. Bu paralar ve bu değerler Devlet 
parası, mahiyetindedir. Devlete ait paraların 
nasıl kullanılacağı ve bunlara karşı suiistimal
lerin Devlet parasına işlenmiş suiistimaller gi
bi nazarı itibare alınacağı izahtan varestedir. 
Bu sebeple bu fona teveccüh edecek bir kuru
şun dahi Devlet parası mahiyetinde titizlikle 
kullanılmasından başka hissi bir davranışa inan
mamak lâzım, değer vermemek lâzımgelir. 

Muhterem arkadaşlarım, malsandıklarının, 
belediyelerin teberru kabulü eski kanunda da 
vardır, yani bu kanunun değiştirmekte oldu
ğu 7269 sayılı Kanunda da malsandıklarının, 
mahallî idarelerin bu teberruları kabul ettiğine 
dair kayıt vardır. Aynen oradan alınmış, deği
şiklikler yapılmıştır, yani bu hüküm orada da 
vardır. 

1050 sayılı Kanuna aykırı ciheti yoktur. 
1050 sayılı Kanunda bu kabil hesapların yapıl-
mıyacağına dair bir kayıda bendeniz rastlıya-
madım. Hususiyle 1050 sayılı Kanunda emanet 
hesaplarının, yani giriş ve bilâhare çıkışı yapı
lacak hesapların kayıtları da vardır. Bu hesap
lara tebaan fona teveccüh eden yardımlar ka
bul edilmekte ve bilâhare bankadaki fon he
sabına aktarılmaktadır. 

Fonun idaresinde çalışanlara tazminat veril
mesi hususu; bu da yeni bir hüküm değildir. 
Bu, Devlette tatbik edilen ayne ve nakde vazi-
yed eden herkese verilen bu tazminatın, bu kere 
bu fonu idare eden mahdut kimselere de ve
rilmesi hem bir hakkaniyet, eşitli icabıdır, hem 
de Anayasanın «Angarya memnu» hükmüne pa
ralel bir hüküm olarak addedilmelidir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu fondaki bütün 
maddelerin hepsi bir anda işlemez. Bunların bir 
kısmı devamlıdır, bir kısmı da felaketi mütaa-
kıp işliyen maddelerdir. O itibarla bunları kıy
metlendirirken, bunların bir kısmının Devlete ve 
İktisadi Devlet Teşekküllerine aidolanları de
vamlı ve diğerleri felâket anında bir dayanışma 
sebebiyle, vatandaşların, kurumların yapacak
ları yardımları nasıl kanalize etmek lâzımgeldi-
ği, vatandaşa yardım yapacak kimselere, kuru
luşlara kolaylık olsun diye mütaaddit yardım 
kanalları ve imkânları sağlanmış bulunmakta
dır, bu maddeyle. 

Muhterem arkadaşlarım, bir de bir arkada
şımız; Sayın Diler yanılmıyorsam, plândaki he
deflerden bahsetti. Plândaki hedeflerin yine bu 
maddeyle geçilip geçilmiyeceğinden bahsetti. Bu 
maddeyle bunun ilgisini pek kuramadık, ama 
sayın arkadaşımızın dileğini elbette yerine ge
tirmesi, Hükümete düşen bir vazife. Hükümet 
bu vazifeyi tasarruf ederek, hizmeti iyi göre
rek karşılamıştır. Ümidederiz ki, bundan sonra 
da yine Hükümet tasarruf ederek, hizmeti iyi 
görerek her yıl karşılaması lâzımgelen hedef
leri aşarak karşılar. 

Muhterem arkadaşlarım, yabancı teşekkülle
rin veya devletlerin yardımları çekle yapılmak
tadır ve bu yardımlar gerek Kızılay marifetiyle, 
gerek doğrudan doğruya Bakanlığa gönderil
mektedir. Bunlar Merkez Bankasına ibraz edi
lerek Türk parasına tahvil edilmek suretiyle 
fona aktarılmaktadır. Bunda da bir gayritabiî-
lik yoktur, bendeniz göremedim. 

İktisadi Devlet Teşekküllerinin yardımlarını 
Sayın Kırca yerdiler. İktisadi Devlet Teşekkül
lerinin yardımlarında zannediyorum zühul et
tiler. Burada İktisadi Devlet Teşekülleri bu 
yardımı muhakkak yapacak değil, kâr ettiği 
takdirde, kâr eden iktisadi Devlet Teşekkül
leri kârdan yapacak bu yardımları. Binaena
leyh, İktisadi Devlet Teşekküllerinin sübvan-
siyone edilmeleri ve bunların bugünkü durum
ları elbetteki nazarı itibara alınmıştır, ama 
yardım yapabilecek olanlarının da yardım yap
masında mahzur değil, fayda mülâhaza edildi
ği için bu kaynaktan da ayrıca istifade edil
miştir. 

Değerli arkadaşlarım, bu suretle burada ten-
kidlerin bir kısmına Komisyon adına cevap 
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vermiş bulunuyoruz. Mevzuu şu şekilde müta
lâa etmenizi Yüce Heyetinizden istirham edi
yorum; felâket ânında, felâketi daha güçlü, 
daha geniş kaynaklarla karşılama gayesi bu 
maddede yatmaktadır. O itibarla hangi kay
naklardan, ne miktarda yardım yapılabileceği 
bir araştırmaya tabi tutulmuş, en münasibolan 
kaynaklar bu maddeye alınmış bulunmaktadır. 
Daha başka kaynaklar da elbette vardır. Fakat 
bugünün şartları içerisinde bu kaynaklar en 
müsait addedilerek maddeye alınmış bulunmak
tadır. Daha çok kaynaklar, daha çok imkânlar, 
felâkete daha güçlü göğüs germeyi sağlar. Bun
dan kaynakların artırılmasında, felâketlerin güç
lü olarak karşılanmasında fayda mülâhaza edi
lir. Yüce Heyetinizin de bunu, Komisyon gibi 
mütalâa ettiğinden şüphem yoktur. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Savacı, soru var efen
dim sizden. Buyurun Sayın Kırbaşlı. 

FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Efendim, son 
fıkrada: «Bu fon imar ve İskân Bakanlığı em
rinde, Türkiye Emlâk Kredi Bankasında açıla
cak bir hesapta toplanır. 

Fon muhasebesine ilişkin kıymetlerin muha
fazasına iştirak edenlere maaş ve ücretlerinin 
% 20 - 30 u oranında aylık kasa tazminatı veri
lebilir.» denilmektedir. Bir muhasebede kıy
met, kıymetli kâğıtları da içerisine alır. Bunun 
karşılığı olan paralar da ayrıca bir kıymet hük
müdür. Bu duruma göre, «fon muhasebesine 
ilişkin kıymetlerin muhafazasına iştirak eden
ler» tâbiri içerisinde bakanlık mensupları da 
var mıdır? Bunu öğrenmek istiyorum. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA SABAHAT
TİN SAVACI (Devamla) — Vardır ve miktarı 
çok mahduttur. 
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GEÇİCİ KOMİSYON ADINA SABAHAT
TİN SAVACI (Devamla) — Muhterem arka
daşlarım, felâketin her yıl tahmini olarak bir 
hesabı vardır. Diyelim ki, 5 000 konut yapıla
caktır, bu 5 000 konut şu kadar para ile ya
pılacaktır, eğer bu paradan tasarruf edilerek 
bir miktar daha fazla ypaılırsa plân hedefleri 
aşılmış olur. Bunda anlaşılmıyacak bir cihet ol-
nıdığı kanaatindeyim. Sayın Dilerin sualini 
zannediyorum, cevaplandırdım. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Efendim, son söz Ali Rıza Uzu-
ner'in. 

ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım, benden evvel 
konuşan çok değerli arkadaşlarımızın gayet 
açık bir şekilde ortaya koydukları ve gerçekten 
çok önemli bulduğum hususlar üzerinde sayın 
sözcünün, arkadaşım mazur görsün, cevapları 
tatminkâr olmamıştır. 

Şimdi, bu madde çok önemli. Harcamalar 
için bir fon teşkili zarureti aşikâr. Birçok hiz
metler tahmil ediyoruz, onun karşısında el
bette kaynakları harekete geçirmek lâzım, ama 
bu kaynakları harekete geçirmekte, tekrar et-
miyeyim; benden evvel konuşan çok değerli 
arkadaşlarımın isabetle üzerinde durdukları me
selelerin vuzuha kavuşturulmadan bir oldu-
bitiye getirilmesinde büyük sakıncalar görmek
teyiz. Onun için, bir değerli arkadaşımın ifa
de ettiği gibi, bu maddeyi Komisyon geri alsın, 
yeniden tetkik etsin. Çok önemli olan bu mad
dedeki aksaklıkların kanunu işlemez hale geti
receğine şüphe olmadığı için, ıslahı zaruretine 
ben de katılmaktayım. Muhakkak Komisyon 
bunu ıslah etmek maksadiyle geri alsın. 

Diğer taraftan, üzerinde bir arkadaşımın 
genel mâruzâtı esnasında isabetle durduğu «fon 
muhabesine ilişkin kıymetlerin muhafazasına iş
tirak edenlere maaş ve ücretlerinin % 20, % 30 
oranında, tazminat» verilmesi var. Bu da kesin 
bir rakam değil, % 20 mi, % 25 mi, % 30 mu? 
Bu, kesin bir rakam olabilir, tazminat verilme
sine dair hüküm getiriliyor. Tetkik ettim, 
Hükümet tasarısında böyle bir hüküm yok, 
komisyon tarafından sonradan bu hüküm ko
nulmuştur. 

Arkadaşlar, bu önemli hizmetleri gören şa
hıslara maşalarının üstünde bir tazminat veril-

BAŞKAN — Sayın Nihat Diler, soru. 
NİHAT DİLER (Erzurum) — «Her yıl imar 

ve İskân Bakanlığı Bütçesinin ilgili bölümüne 
konacak ödenek» deniyor. Planın bir tahdidi 
olup olmadığını sordum, cevap alamadım. Her 
yıl böyle bir tasarruf yapılıyor. Bu tasarrufla 
plânın hedefleri aşılmak suretiyle ihtiyaçlar 
karşılanıyor, dediler. Plânın muayyen yatırım 
hedefleri olduğuna göre, tasarruf yapılmadığı 
takdirde bu yatırımlar nereden yapılacaktır? 
Benim sualim budur. 
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meşinin karşısında değilim, ama bunu genel 
hükümler içinde halletmek, umumi hükümler 
içinde bu boşluğu doldurmak, bütçe Kanununda 
doldurmak lâzım, kuruluş kanununda, teşkilât 
Kanununda bunu telâfi etmek lâzım. Esasen 
benim bildiğim kadarı ile bu işlerle meşgul 
olanlar tazminat almaktadırlar; Muhasebeciler, 
veznedarlar tazminat almaktadırlar, şayet bu 
hizmetleri görenler gerçekten tazminat almı
yor ise bu, umumi hükümler içinde haledilmeli-
dir. Bütçe tasarıları Meclislere geldiği zaman 
formüllerde yapılacak bir değişiklikle ra
hatlıkla halledilebilir veya özel bir kanunla 
haledilebilir. Esasen ifade de, özür dilerim, 
gayet laubali, yüzde 20, yüzde 30 oranında di
yor ki, takdiri şey de giriyor, 20 mi olacak, 25 
mi 28 mi, 29 mu, o da kesin değil. O bakımdan 
bir değerli arkadaşımın ifade ettiği gibi, ben
deniz de bu maddenin Komisyona iade edilmesi 
mümkün olmazsa, hiç olmazsa bu fıkranın me
tinden çıkarılmasını arz ve talep eylemekte
yim. Madde çok önemlidir, harcamalar için fon 
teşkili zarureti vardır, bunun mümkün mertebe 
geniş olması herkesin arzu ettiği bir husus
tur, ama umumi hükümlere aykırı bir madde
nin kabul edilmemesi de faydalı olacaktır. Çün
kü, ileride bunlar büyük dâva konuları da ola
bilir; bu meselenin içinden çıkılmaz, aksar. 

Diğer taraftan, çok önemli bulduğum birşey-
de (a) fıkrası mucibince bütçenin ilgili bölü
müne her yıl ödenek... Bunun asgari haddi tes-
bit edilmeli arkadaşlar. Doğrudur, birçok ka
nunlarda bu konulmuştur, vardır buna muadil 
şeyler.. E.. Devlet koymıyacak 1 lira koyacak, 
diğer teşekküller, iktisadi Devlet Teşekkülleri 
vesaire diğer fıkralarda tadadedilen kurumlar, 
kuruluşlar mecbur edilecek, tazyik edilecek, ko
nulacak. Bu işin önemine binaen mutlaka Sa
yın Komisyon ve Sayın Hükümet, tatbikattan da 
ilham alarak, bir taban miktar, asgari bir mik
tar konulmalıdır. Meselâ Orman Kanununda bir 
50 milyon var, işlemiyor diyor arkadaşlar. Ama 
bunu işletmek sayın milletvekillerinin ve sayın 
senatörlerinin başta gelen görevidir, komisyon
ların görevidir. Kanuna konulduktan sonra bu
nu işletmek mecburiyeti de aşikârdır. 

BAŞKAN — Sayın Uzuner, vaktiniz doldu 
efendim. 

ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — Teşek
kür ederim. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini okutuyo
rum. 

Meclis Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Âfetler kanunu tasarı
sının 33 ncü maddesi üzerindeki görüşmelerin 
kifayetini arz ederim. 

Ağrı 
Abdülbâri Akdoğan 

BAŞKAN — Yeterliği oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

33 ncü madde ile ilgili tadil önergeleri var
dır. Sıra ile okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

33 ncü maddenin Komisyona iadesini arz 
ve teklif ederim. 

istanbul 
Coşkun Kırca 

Sayın Başkanlığa 

33 ncü maddenin (b) bendinde yazılı «nak
dî iane» deyiminin «nakdî yardım», keza «te
berru ve hibeler» deyimlerinin de «bağışlar» 
şeklinde düzeltilmesini arz ve teklif ederim. 

Erzurum 
Gıyasettin Karaca 

Yüksek Başkanlığa 

1. Görüşülmekte olan kanun tasarısının 
33 ncü maddesi (c) fıkrasının başına (Her 
yıl,) ve (nisbetinde) kelimesinden sonra (ödiye-
cekleri) kelimelerinin ilâvesini, cümle içindeki 
(o yıla ait) kelimelerinin kaldırılmasını; 

2. (ç) fıkrası başına (fon hesabına) keli
melerinin ilâvesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Kocaeli 

Sedat Akay 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Konuşulan kanun tasarısının 33 ncü mad
desinin (ç) bendi başına «imar ve iskân Bakan
lığınca kredi verilen» kelimelerinin ilâvesi ile 
sarahat verilmesini arz ve teklif ederim. 

Afyon Karahisar 
Mustafa Akalın 
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Sayın Başkanlığa 
«Fon muhasebesine ilişkin kıymetlerin mu

hafazasına iştirak edenlere maaş ve ücretle
rinin yüzde 20 - 30 u oranında aylık kasa taz
minatı verilir» fıkrasının tayyedilmesin! saygı
larımla arz ederim. 

Sakarya 
Muslihit'tin Gürer 

Yüksek Başkanlığa 

33 ncü madenin son fıkrası olan «Fon mu
hasebesine ilişkin kıymetlerin muhafazasına iş
tirak edenlere maaş ve ücretlerinin yüzde 20 -
30 u oranında aylık kasa tazminatı verilebilir» 
kaydının kaldırtmasını arz ve teklif ederim. 

Uşak 
Fahri Uğrasızoğlu 

Sayın Başkanlığa 

33 ncü maddenin son fıkrasının şifahen arz 
edeceğim sebeplerden dolayı metinden çıkarıl
masını arz ve teklif ederim. 

Trabzon 
Ali Rıza Uzuner 

BAŞKAN — Efendim, şimdi önergeleri ay
kırılık sıralarına göre tekrar okutup oylarınıza 
sunacağım. 

Sayın Kırca'nm teklifinden başlıyoruz, Ko
misyon iadesini istiyorlar, 

(İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nın 
önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim. 

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

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, Sayın 
Kırca'nın önergesini oyunuza sunuyorum, 33 
ncü maddenin komisyona iadesi hususnudaki 
önergeyi. Kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. 
Kabul edilmemiştir. 

33 ncü maddenin (b) fıkrasına ilişkin Sayın 
Gıyasetitn Karaca 'nın önergesini okutuyorum. 

(Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca'-
nın önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim? 

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

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, öner
geyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

33 ncü maddenin (c) ve (ç) fıkralarında 
değişiklik yapılmasına ilişkin Sayın Sedat Akay'-
ın önergesini okutuyorum. 

(Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'm öner
gesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim? 

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

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önergeyi 
oyunuza.. 

SEDAT AK AY (Kocaeli) — Komisyon zan
nediyorum dinlemediler Sayın Başkan, müsaade 
ederseniz izah etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim katılmadığını beyan 
etti, siz izah etmek istiyorsanız buyurunuz. 

SEDAT AKAY (Kocaeli) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; (c) fıkrası «iktisadi 
Devlet Teşekkülleri ile, en az yarı sermayesi 
devlet elinde bulunan banka ve müesseelerin o 
yıla ait yıl sonu bilanço kârlarının yüzde 3 ü 
nisbetinde hisseler..» diyor. O yıla ait deyince 
insanın hemen aklına geliyor, acaba zelzele, fe
laket olan yıla mı ait diye. Değil gayet tabiî; 
her yıl istiyor bunu. Binaenaleyh, cümlenin ba
şına «Her yıl» sonra «iktisadi Devlet Teşek
külleri» vesaire dedikten sonra «o yıla ait» 
kelimeleri kaldırılmalıdır, sonunda da «nisbe
tinde ödiyecekleri hisseler» demek suretiyle 
cümle vuzuha kavuşturulmalıdır. Hiçbir şey 
anlaşılmıyor buradan. 

Keza (ç) fıkrasında da «borçlulardan bor. 
cun ödenmesi için tahsil edilecek taksit ve 
faizler..» deniyor. Acaba her borçlu bundan son
ra bir vergi mi verecek gibi geliyor insanın ak
lına. Hiç şüphesiz fon hesabına borçlulardan 
yapılan hasılattır bundan da maksat. Cümle
nin başına «fon hesabına» ibaresi ilâve edil
sin demiş bulunuyoruz, iltifatınızı istirham ede
rim. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor 
mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUSTAFA 
KEMAL YILMAZ (Ankara) — Katılıyoruz. 



M. Meclisi B : 63 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor. 
Önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Efendim, maddeyi nasıl tashih edeceğiz, na
sıl tedvin edeceksiniz?. Efendim, bir fıkradır, 
onu tedvin ederler. 33 ncü maddeyi o şekliyle 
oya sunarım sonra. 

Sayın Mustafa Akalm'ın gene «Ç» bendi ile 
ilgili, ama başka bir yönden tadil önergesini oku
tuyorum. 

(Afyon Karahisar Milletvekili Mustafa Aka
lın'in önergesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
KOMİSYON ADINA SABAHATTİN SA

VACI (Gümüşane) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, öner
geyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kalbul edilmemiştir. 

Şimdi Sayın Muslihittin Gürer, Sayın Fah
ri Uğrasızoğlu ve Sayın Ali Eıza Uzuner'in 
mahiyet itibariyle aynı olan üç önergesi var, 
okutup birden oyunuza sunacağım. Son fıkra
nın tayyedilmesi hakkında, önergeleri okutuyo
rum. 

(Sakarya Milletvekili Muslihittin Gürer'in, 
Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'nun, Trab
zon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'in önergeleri 
tekrar okundu). 

MUSLİHİTTİN GÜRER (Sakarya) — öner
gemi izah sadedinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Muslihittin Gürer, öner
genizi izah sadedinde buyurun. 

MUSLİHİTTİN GÜRER (Sakarya) — Muh^ 
terem arkadaşlarım, zabıtlarda bulunması için 
önergemi izah sadedinde söz almış bulunuyo
rum. 

Sayın Komisyon sözcüsü aynen ifade buyur
dular dediler ki, Anayasaya göre angarya mem
nudur ve bu maddenin tayyedilmemesi için de 
bu cümleyi sarfetmek suretiyle esbabı mucibe 
olarak gösterdiler. 

Muhterem arkadaşlarım, Anayasada hangi 
şeylerin angarya olduğu, nelerin memnu oldu
ğu hepinizce malûmdur. Burada aslî vazifesini 
yapacak olan bir memurun vazifesi cümlesinden 
olan bir işi yapması hiçbir zaman angarya de
ğil, tamamiyle vazifesinin ve Anayasanın da için
dedir. Çünkü, bilfiil bütün bu İmar ve İskân 
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I memurları veyahut da bu işle, bu fonla alâkalı 
olan memurlar ne nakdî ve ne de aynî bir şeye 
vazıülyed değildirler. Ancak, bankalarda top-
nan fon hesabının gelir ve giderlerini takip ve 
bir çek yazmaktan ibaret olan iş ve muamele
leri tamamiyle kendi mesaileri içinde hallede
cekleri bir gerçektir. Gazilere verilen paralar 
dolayısiyle biliyorsunuz orada çalışan memur
lara da para verilmesini öngören ve fakat Yük
sek Meclisin tayyettiği bir madde vardı. Bu 
madde ile aynı şey tekrar yeni baştan gelmiş
tir. Böyle yüzde 20, yüzde 30 verilmesinin doğ
ru olmıyacağı meydandadır. Artık bu gedikle
rin kapatılması hususu Yüksek Meclisiriizce hal
ledilmiş bulunmaktadır. Vermiş olduğum öner
geye iltifat etmenizi saygılarımla arz ederim. 
«Angarya» kelimesinden biraz alındığım için, 
huzurunuza çıktım, özür dilerim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Efendim mahiyet itibariyle 
aynı olan bu üç önergeyi sayın Komisyon katılı
yor mu? 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ SABAHATTİN SA
VACI (Gümüşane) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önerge
leri oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler.. Kabul edilmiştir. 

Sayın Komisyon filhal katılıyor musunuz 
efendim önergelere? Önergeler Yüce Heyetçe 
kabul edilmiştir. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ SABAHATTİN SA
VACI (Gümüşane) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — önergeye katılyorsunuz.. Şu 
halde şimdi 33 ncü maddenin son fıkrasının mad
deden çıkarılması hususunu oyunuza sunuyorum. 
Kabul edneler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

33 ncü maddeyi, Sayın Sedat Akay'm kabul 
ettiğiniz (c) ve (ç) bendlerinde"vâkı değişiklik 
ve bir de şimdi son fıkranın, kabul buyurdu
ğunuz çıkarılmasından sonra, alan şekliyle oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Ali Rıza 
Uzuner ve Sayın Ali Baran Numanoğlu, Kanu
nun arz ettiği önem ve müstaceliyete binaen 
müzakerelerin, tasarının bitimine değin devamı
nı teklif ediyorlar. Ancak yapılan açık oylama 

I sonucunda çoğunluk olmadığı anlaşılmıştır. Bu 
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itibarla birleşimi tatil edeceğimden bu önerge
yi muameleye koymuyorum. 

Yapılan açık oylama sonucunu arz ediyor 
rum. 

Genel bütçeye dâhil dairelerin 1963 bütçe 
yılı kesinhesaplarma ait uygunluk bildirimi
nin sunulduğuna dair kanun tasarısı için ya

pılan açık oylamaya 135 üye katılmış, 134 kabul, 
1 çekinser oy çıkmıştır. Açık oylama tekrar
lanacaktır. 

27 Mart 1988 Çarşamba günü saat 15,00 te 
yapılacak T. B. M. M. birleşik toplantısından 
sonra toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

(Kapanma saati : 20,05) 
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«Genel bütçeye dâhil dairelerin 1963 bütçe yılı Kesinhesaplarma ait uygunluk bildiriminin 
sunulduğuna dair kanun tasarısna verilen oyların sonucu 

(Nisap yoktur) 

ADANA 
Turhan Dilligil 
Kasım Gülek 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Tahir Yücekök 

ADIYAMAN 
Süleyman Arif Emre 
AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Akalın 
Osman Attila 
Şevki Güler 
Ali îhsan Ulubahşi 

AĞRI 
Abdülbari Akdoğan 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Nevzat Şener 
Ali Delâlettin Topala 

ANKARA 
Kemal Bagcıoğlu 
Hüseyin Balan 
M. Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
îhsan Ataöv 
Ha«an Fehmi Boztepe 
Ahmet Torgay 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Yüksel Menderes 
Kemal Ziya öztürk 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
ibrahim Aytag 
JTennî îslimyeli 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 135 

Kabul «dtnkr : .1«4 
Reddedenler : U 
Çekinserler : 1 

Oya katılmayanlar : 310 
Açık üyellkltr : 5 

[Kabul edenler] 

1 Cihat Turgut 
BİLECİK 

Sadi Binay 
BlNGÖL. 

Cemal Yavuz 
BÎTLÎ8 

Cevdet Geboloğlu 
BOLU 

Halil İbrahim Cop 
BURDUR 

1. Hakkı Boyacıoğlu 
Fethi Çelikbaş 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
Kasını önadım 
Mustafa Tayyar 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Muammer Baykan 
Şefik İnan 
Refet Sezıgin 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 
Nurettin Ok 

ÇORUM 
rTıİTYiı Tns*AflnıİTi 

Arslan Topçubaşı 

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

— 31 

1 ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
Hayri Başar 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Kâmil Ocak 
Naşit Sarıca 
Süleyman Ünlü 
Hüseyin Yılmaz 

GÜMÜŞANE 
Sabri özcan San 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Abdullah Çilli 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Ali İhsan Balım 

İSTANBUL 
Tekin Erer 
Muhiddin Güven 
A. Coşkun Kırca 
Kaya özdemir 
Reşit Ülker 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Hüsamettin Gümüşpala 
ihsan Gürsan 
Settar İksel 
Cemal Hakkı Selek 
Mustafa Uyar 

KARS 
Abbas Ali Çetin 
Sevinç Düşünsel | 

)3 — 

1 Cengiz Ekinci 
KASTAMONU 

Ahmet Şevket Bohça 
Adil Toközlü 

KAYSERİ 
Feyyaz Koksal 
Cengiz Nayman 

KIRŞEHİR 
Süleyman Onan 

KOCAELİ 
Sedat Akay 
Nihat Erim 

KONYA 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Mesut Erez 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Şaban Erik 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Veysi Kadıoğlu 

MARDİN 
Nazmi Oğuz 

MUĞLA 
İzzet Oktay 

MUŞ 
Nemin Neftçi 

NEVŞEHİR 
İbrahim Boz 
S. Hakkı Bsatoğlu 
Ali Baran Numanoğlu 

ORDU 
Raif Aybar 
Feridun Cemal Erkin 
Ferda Güley 
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Kemal Şensoy 

RÎZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Mazhar Basa 
îsn ail Sarıgöz 

SAKARYA 
Ekrem Alican 
Kadri Eroğaın 
Muslihittin Gürer 
Şerafeddin Paker 

ADANA 
Hasan Aksay 
Mahmut Bozdoğan 
Ali Bozdoğanoğlu 
Ali Karcı 
ibrahim Tekin (B.) 
Ahmet Topaloğlu (B.) 
Bekir Tünay 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalay 
Nazım Bayıllıoğlu 
Ali Turanlı 

AFYON KARAHÎSAR 
Mehmet Göbekli 
Murat öner 
Muzaffer özdağ 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Ahmet Demiray 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
ismail Rüçtü Akıal 
Orhan Alp (B.) 
Osman Bölükbaşı (İ.) 
Ali Rıza Çetiner 
Musa Kâzım Cogkun 
Ahmöt Dallı 
Orhan Eren 
Recai Erguder 
t. Sıtkı Hatipoğlu 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Mel âh at Gedik 
Süreyya Uluçay 

Sî lRT 
Hüseyin Hüsnü Oran 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Niyazi özgüç 

SİVAS 
Gıyasettin Duman 
Cevad Odyakmaz 

M. Kemal Palaoğlu 
TEKİRDAĞ 

Ilyas Demir 

TOKAT 
M. Şükrü Çavdaroğhı 
Osman Hacıbaloğlu 
Osman Sara e 

TRABZON 
A. ihsan Birincioğlu 
Hamdi Orhon 
Ali Rıza Uzuner 

[Reddedfinj 

TUNCELİ 
Hasan Ünlü 

[Oya katilmıyanlar] 

Rıza Kuas 
Emin Paksüt 
Zühtu Pehlivanlı 
Ilyas Seçkin 
Hasan Tez 
H. Turgut Toker (B.) 
Hasan Türkay 
Alparslan Türkeş 
Ahmet Üstün 

ANTALYA 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 
Rafet Eker 
Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Tur gut Al tu nkay a 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Mustafa Şükrü Koç 
Nahit Menteşe 
Reşat özarda 
ismet Sezgin 

BALİ KES ÎR 
Adnan Akın 
Cihat Bilgehan (B.) 
Enver Güreli 
Ahmet İhvan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mesut Ozansü 
Mevlüt Yılmaz 
Mehmet Zeki Yüoetttrk 

BİLECİK 
ismail Selçuk Çakıroğlu 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 

BİTLİS 
Zarife Koçak 

BOLÜ 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Ahmet Çakmak 
Keımal Demir 
Hasan özcan 
Hami Tezkan 

BURSA 
Sn ürettin Çarığa 
Nilüfer Gürsoy 
Baıias Küntay 
İbrahim Ökteau 
Ö. Doğan öztürkmen 
Mehmet Turgut (B.) 
Ahmet Türkel (B.) 
Bahri Yazir 

ÇANAKKALE 
Cihad Baban 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Mehmet Ali Arsan 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Hasan Lâtif Sarıyüce 
Ahmet Uysal 
Nejdet Yücer 

UŞAK 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Muslih Görentaş 
Kinyas Kartal 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
Nuri Kodamanoğlu 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Cahit Karakaş 
Sadık Tekin Müftüoğlu-

DENlZLt 
Fuat Avcı 
Mehmet Salih BaydÜ 
Muzaffer Karan 
Hüdai O rai 
Zafer Nihat özel 
Remzi Şenel 
Âtü' Şıohoğlu (Bşk. V.) 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Metin Cizreli 
Hasan Değer 
Tarık Ziya Ekinci 
Reeai Iskenderoğlu 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin 
ilham i Erte/m (B.) 
Nazmi özoğul 
Türkân Seçkin 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Ömer Eken 
Samet Güldoğan 
Kevni Nedimoğlu 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
(B.) 
Sadık Perinçek 
Nafiz Giray 
Âdil Sağıroğlu 
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ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Necati Güven 
Cevat önder 

ESKİŞEHİR 
Mehmet îsmet Angı 
Seyfi öztürk (B.) 
Eıtuğrul Gaz*, Sakarya 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 
Mahmut Uygur 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 
Ali Cüceoğlu 
M. Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
1. Etem Kılıçoğlu 
Ali) Köymen 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün 
Ali İhsan Çelikkan 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

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

İSPARTA 
Tahsin Argun 
Süleyman Demire! 
(Başbakan) 

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

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

Sadettin Bil gir (B.) 
Orhan Birgit 
Ali Esat Birol 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Nurettin Bulak 
Orhan Erkanh 
Nuri Eroğan 
Muştala Ertuğrul 
Orhan Eyüboğlu 
Abdurrahman Şeref Lâç 
Orhan Seyfi Orhon 
Osman özer 
Ilhami Sancar 
Selim Sarper (1.) 
Fuad Sirmen 
Ahmet Tahtakılıç 
1. Hakkı Tekinel 
Osman Nuri Ulusay 
Aydın Yalçın 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehmet AH Aytaş 
Osman Zeki Efeoğlu 
Ali Naili Erde rı (B.) 
Arif Ertunga 
Nihat Kürşad (B.) 
Şinasi Osma 
Enver Turgut 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Turgut Göle 
Celâl Nuri Koç 
Âdil Kurtel 
Muzaffer Şamil oğlu 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanlı 
Adil Aydın 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktar 
1. Hakkı Yılanlıoğlu 

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

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Orhan Türkkan 
Arif Hikmet Güner 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Mehmet Güver 

KOCAELİ 
İsmail Arar (Bşk. V.) 
Şevket Ustaoğlu 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Selçuk Aytan 
Bahri Bağdaş (B.) 
Hasan Dinçer (B.) 
M. Ziyaeddin Izerdem 
Ihsaın Kabad&yı 
Mehmet Necati Kalaycı 
İsmet Kapısız 
Mekki Keskin 
Yunus Koçak 
Nazif Kurucu 
Seyit Faruk önder 
Fakih özf akih 
Faruk Sükan (B.) 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Himmet Erdoğmug 
Mehmet Ersoy 
t. Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Mehmet Del ikaya 
Hüseyin Doğan 
Lûtfi Evliyaoğlu 
Hamit Fendoğlu 
îsmet inönü 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Ertuğrul Akça 
Sami Binicioğlu 
Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik 
Mithat Dülge 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Mustafa Ok 
önol Sakar 

Nahit Yenişehirlioğlu 
MARAŞ 

Enver Kaplan 
Hacı Ahmet özsoy 
Vefik Pirinçeioğlu 
Hüseyin Yaycıoğlıı 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Ibralum Aysoy 
Eifat Baykal 
Seyfi Güneştan 
Fuat Uluç 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Turan Şahin 
Seyfi Sadi Pencap 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Kemal Aytaç 
Kâmil Özsarıyıldız 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Yaşar Anbaş 
Haydar Özalp 
Oğuzdemir T üz ün 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Ata Bodur 
Hamdi Mağden 
Arif Hikmet Onat 
(i.) 
Sadi Pehlivanoğlu 

RİZE 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Kâmran Evliyaoğlu 
Ilyas Kıhç 
Salâhattin Kılıç 
Osman Şahinoğlu 
Namık Kemal Tülezoğlu 
Bahattim Uzunoğlu 
Şevki Yücel 

SIÎRT 
Abdülhalim Araş 
Misbah Ongan 
Âdil Yaşa 
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SİNOP 
Hilmi işgüzar 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
Nihat Doğan 
Orhan Kabibay 
Kâzım Kangal 
Tevfik Koraltan 
Seyf i Kurtbek 
Gültekin Sakarya 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 

Kemal Nebioğru 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
Cevdet Aykaıı (İ.) 
Bedrettin Karaerkek 
İrfan Solmazer 

TEABZON 
Ahmet Cebi 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Ahmet Şener 
Osman Turan 
Ömer Usta 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

UEFA 
Halil Balkıs 
Behice Hatko (Boran) 
Necmettin Cevheri 
Mahmut Çetin 
Cemal Güven 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
A. Eıza Akbıyıkoğlu 
Orhan Dengiz 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 

[Açık üyelikler] 

Adana 
Corum 
Diyarbakıı 
İstanbul 
Urfia 

1 
1 
1 
1 
1 

YOZGAT 

İsmail Hakkı Akdoğa 
Yusuf Ziya Bahadınlı 

Celâl Sungur (I. Ü.) 
Neşet Taınndağ (1.) 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
S. Ekin el Çetine! 
Bülent Ecevit 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 
Kâm i 1 Kırıkoğlu 
Kemal Doğan Sungun 

Yekûn 

»-•-« 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

63 NCÜ BİRLEŞİM 

25 . 3 . 1968 Pazartesi 

Saat : 

I i 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KUEULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK | 
İŞLER i 

X 1. — Genci bütçeye dâhil dairelerin 1963 
Bütçe yılı kesinhesaplarma ait uygunluk bildi
riminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile 1963 Bütçe yılı Kesinhesap kanun 
tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/543, 
1/48) (S. Sayısı : 660) [Dağıtma tarihi : 
5 . 3 . 1968] 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI
RILAN İŞLER 

X 1. — Umumi hayata müessir âfetler 
dolayısiyle alınacak tedbirlerle yapılacak yar
dımlara dair 15 . 5 . 1959 gün ve 7269 sayılı 
Kanunum' bâzı maddelerimin değiştirilmıcsi ve 
bu kamuna bâzı maddeler eklemmesi hakkında 
kanoın tasarısı ve İmar ve İskân, İçişleri ve 
Plâm komisyonlarımdan 5 er üye seçilerek ku
rulan Geçici Komisyon raporu. (1/231) (ıS. Sa
yısı : 159 ve 159 a 1 mci ek) [Dağıtma tarihi : 
9 . 2 . 1968] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

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

: 15,00 

I 2. — Yozgat Milletvekili Celâl Sungur'un, 
6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 
28 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve Ada-

. let komisyonları raporları (2/131) (S. Sayısı : 
170 ve 170 e ' l nci ek) [Dağıtma tarihi : 
26 . 12 . 1967] 

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

4. —'Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ragıp 
I Üner'in, Medenî Kanunun 253 ncü maddesinin 

değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Ada
let Komisyonu raporu (2/346) (S. Sayısı : 173 
e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 26.12.1967] 

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

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

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

I g. — Erzurum' Milletvekili" İsmail Hakkı" 
Yıldırım, Hatay Milletvekili Talât Köseoğhı 
ve Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'ın, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Dahilî Nizamname-

I sinin bâzi 'maddelerinin değiştirilmesine dair 



tüzük teklifleri ile İstanbul Milletvekili Nuri 
Eroğan'un, Millet Meclisi İçtüzüğünün 157 nci 
maddesinin tadili hakkında tüzük teklifi ve 
Anayasa Komisyonu raporu. (2/500, 2/503, 
2/504, 2/596) (ıS. 'Sayısı : 481)> [Dağıtma ta
rihi : 23 . 1 . 1968] 

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

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

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

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

13. — İzmir Milletvekili İhsan Gürsan'ın, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 

2 — 
I 3656 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülme

sine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyo
nu raporu. (Millet Meclisi 5/33; Cumhuriyet 
Senatosu 4/71) (Millet Meclisi S. Sayısı : 238 
ve 238 e 1 nci ek; Cumhuriyet Senatosu S. Sa
yısı : 771, 771 e 1 nci ve 2 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 7 . 2 .1968] 

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

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

16. — Denizli Milletvekili Fuat Aveı'nm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarımdan mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/37) (S. Sayısı : 484) 
[Dağıtma tarihi - .8.2.1968] 

17. — Eski Urfa yeni Sakarya Milletvekili 
Kadiri Eroğaın'ım, yasama dokuınulmaızlığının 
kaldırılması Tıakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürek
kep Kanma Komisyon raporu. (3/48) (S. Sayı
sı : 485) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1%8] 

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

19. — Eski Urfa yeni 'Sakarya Milletvekili 
Kadri Eroğan'ın yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması Ihakkında Başbakanlık tezkeresi 

J ve Anayasa ve Adalet komisyonlarından ımü-
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rekkep Karma Komisyonu raporu (3/71) (S. Sa
yısı : 487) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

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

21. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem 
Kıhçoğlu'num yasama dokunulmazlığınım kaldı
rılması haıkkımıda Başbakanlık teskeresi ve 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürek
kep Karma Kamisyomr aporu. (3/77) (S. Sayı
sı : 489) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

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

23. — Antalya Milletvekili Hasan Fahmi 
Boztepe'nin yasama dokunulmazlığımın kaldıırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana-
yasa ve Adalet komisyonlaırımjdam mürekkep 
Karma Komisyon raporu. (3/86) ((S. Sayısı : 
491) [Dağıtana tarihi : 8 . 2 . 1968] 

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

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

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

27. — İstanbul Milletvekili Çetin Al tan'm 
yasaıma dokunulmazlığınım kaldırılması hak
kımda Başjbakamlıik tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarımdan (mürekkep Karma Ko

misyon raporu. (3/254) (ıS. ıSayısı : 495) [Da
ğıtma t a r M : 8 . 2 . 1968] 

28. — İstanbul Milletvekili Çetim Altan'm 
yasaıma dokunulmazlığınım kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarımdan mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/262) (ıS. Sayısı : 496) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

29. — Adana Milletvekili Turhan D i l l e r 
in, yasama dokunulmazlığınım kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarımdan mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/315) (iS. Sayısı : 497) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

30. — Çanakkale Milletvekili Cihad Baban'-
in, yaşama dokunulmazlığımın kaldırılması 
hakkımda Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarımdan mürekkep Karma 
Komisyon raporu.. (3/323) (S. Sayısı : 498) 
[Dağıtma tarilhi : 8 . 2 . 1968] 

31. — Çanakkale Milletvekili Cihad Ba-
bam'm, yasama dokunulmazlığımın kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarımdan mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/330) (iS. Sayısı : 499) [Da
ğıtma tarilhi : 8 . 2 . 1968] 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

43. — İstanbul Milletvekili Abdıırrahman t-V-
rof Lâç ile Antalya Milletvekili Osman Yükscl'in 
yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
rapora. (3/452) (S. Sayısı : 511) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

41. — Manisa Milletvekili Muammer Dirik'-
in yasama dokunulmazlığınım kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/455) S. Sayısı : 512) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

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

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

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

48. — İstanbul Milletvekili Orhan Seyi'i Or
hun'un yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından, mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/481) (S. Sayısı : 516) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

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

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

51. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak
kı Ksatoğlıı'nuıı yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında, Başbakanlık tezkeresi ve 
Aıuıyasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu (3/485) (S. Sayısı: 519) 
[Dağıtma tarihi: 8 . 2 . 1968] 



52. — Sakarya Milletvekili Hayrettin 1 > 
sal'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa, ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/486) (S. Sayısı: 520) [Da
ğıtma tarihi: 8 . 2 . 1968] 

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

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

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

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

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

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

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

5 — 
60. — İzmir Milletvekili Osman Zeki Efe-

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

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

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

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

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

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

66. — Adana Milletvekili Turhaın DilligiPin, 
yasama dokunulmazlığımın kaklıırılması haklkım-
<'a Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/548) (S. Sayısı : 534) [Dağıtıma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

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

http://rapo.ru


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

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

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

71. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa vo Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/586) (S. Sayısı : 539) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

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

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

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

75. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in, 
yasama doılîiunulmazlığınıın kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu. (3/596) (S. Sayısı : 543) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

6 — 
76. — Kastamonu Milletvekili Ahmet Şevket 

Bohça'nm yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anaya
sa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Kar
ma Komisyon raporu. (3/597) (S. Saısı : 544) 
[Dağıtana tarihi : 8 . 2 . 1968] 

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

7 — 
I *92. — Sakarya Milletvekili Hami Tezkan'm 

yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada- -
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/64) (S. Sayısı : 563) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

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

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

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

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

97. — İstanbul Milletvekili Osman Özer'in, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın- # 

da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve AdaJİet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/369) (S. Sayısı : -568) [Dağıtma tari
hi : 8 . 2 . 1968] 

98. — Bingöl Milletvekili Cemal Yavuz'un, 
I yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkm-
I da Başibakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
I komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 

raporu (3/447) (S. Sayısı : 569) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

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

I rihi : 8 . 2 . 1968] 
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100. — Aınıkara 'Milletvekili Rıza Kuas'un ya

şarma dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 
Başibakandık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından mürekkep Karma Komisyon ra
poru (3/685) (S. Sayısı : 571) [Dağıtma tari
hi : 8 . 2 . 1 9 6 8 ] 

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

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

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

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

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

106. — İzmir Milletvekili Lebit Yurdoğlu, 
Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Göğüs ve Nevşe
hir Milletvekili ıSalâhattin Hakkı Esatoğlu'nun 
yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması hak
kında Baş'bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/709) (S. Sayısı : 577) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

107. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet. 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 

raporu (3/741) (S. Sayısı : 578) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

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

109. — Adana Milletvekili Turhan Dilli-
gil'in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/743) (S. Sayısı : 580) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

110. — Adama Milletvekili Turhan Dilli-
gil'iıı, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/744) (S. Sayısı : 581) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . ]96S] 

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

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

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

114. — İstanbul Milletvekili Orhan iSeyfi 
Orhon'un yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu (3/749) (S. Sayısı : 
585) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

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

116. — İstanbul Milletvekili Orhan Seyfi 
Orhon'un yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başkakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu (3/751) (S. Sayısı : 
587) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

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

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

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

420. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ile Denizli Milletvekili Muzaffer Karan'm, 
yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu. (3/756) (ıS. Sayısı : 591) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

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

122. — Ankara Milletvekili Hüseyin Balan'-
m, yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu. (3/763) ('S. Sayısı : 593) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

123. — Adana Milletvekili Turhan DilligiP-
m, yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak

kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu. (3/764) (S. Sayısı : 594) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 .. 1968] 

124. — Adana 'Milletvekili 'Turhan DilligiP-
in yasama dokunulmazlığının kaldırıû.masr hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/766) (S. Sayısı -: 595) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

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

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

127. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/776) (S. Sayısı : 598) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

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

129. — Adana Milletvekili Turhan DilligiP-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/782) (S. Sayısı : 600) [Da
ğıtma tar ihi . : 8 . 2 . 1968] 

130. — Adana Milletvekili Turhan DilligiP-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarndan mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/783) (ıS. Sayısı : 601) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

131. — İstanbul Milletvekili Tekin Ercr'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak-



kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/784) (S. Sayısı : 602) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

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

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

134. — Malatya Milletvekili Hamit Fendoğ-
lu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/790) (S. Sayısı : 605) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

135. — 'Samsun Milletvekili Kâmran Evliya-
oğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/793) (S. Sayısı : 606) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

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

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

138. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/806) (S. Sayısı : 609) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

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

let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/807) (S. Sayısı : 610) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

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

141. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'un 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın-, 
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/809) (S. Sayısı : 612) [Dağıtma ta
rihi : 8. 2 . 1968] 

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

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

X 144. — Petrol Dairesi Başkanlığınım 1965 
bütçe yılı kesinhesabma ait .uygunluk bildirimi
nin sunulduğuna dair Sayıştay B1aşkanlığı tez
keresi ile Petrol Dairesi Başkanlığı 1965 bütçe 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay 
Komisyonu raporu. (3/815, 1/349) (S. Sayısı : 
661) [Dağıtma tarihi : 2 . 3 . 1968] 

X 145. — Ceza ve Islâh Evleri ile İş Yurt
ları döner sermaye saymanlıklarının 1959 ve 
1960 yılları bilançolarının sunulduğuna dair Sa
yıştay Başkanlığı tezkereleri ve Sayıştay Ko
misyonu raporu. (3/410, 3/478) • (S. Sayısı : 
662) [Dağıtma tarihi : 2 . 3 . 1968] 

146. — Yozgat Milletvekili Celâl Sungur'un, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu. (3/865) (S. Sayısı : 663) [Dağıtma ta
rihi : 2 . 3 . 1968] 

147. — Nevşehir Milletvekili ıSalâhat'tin Hakkı 
Esatoğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana-
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yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karına Komisyon1 raporu. (3/819) (S. Sayısı : 
664) [Dağioma-tarihi : 6 . 3 . 1968] 

148. •—• Trabzon Milletvekili Osman Turan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu. (3/820) (S. Sayısı : 66'5) [Dağıt
ma tarihi : 6 . 3 .1968] 

• 149. — Trabzon Milletvekili Osman Turan'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu. (3/821) (S. Sayısı : 666) [Da-
ğı'tma tarfflhi : 6 . 3 .1968] 

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

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

152. — Traıbzon Milletvekili Osman Turan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/834) ('S. Sayısı : 669) [Da-
ğıitma tarihi : 6 . 3 . 1968] 

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

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

155. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm ya
sama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 

komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
rapora. (3/856) (S. Sayısı : 672) [Dağıtma ta
rihi : 6 . 3.1968] 

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

V 
ÎKÎ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPİLACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLEK 

1. — Avukatlık kanunu tasarısı ile Adana 
Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlıı ve 7 arka
daşı, Konya Milletvekili Fakih Özfakih ve 21 ar
kadaşı ve Eskişehir Milletvekili İsmet Angı ve 2 
arkadaşının Avukatlık kanunUi teklifleri ile 
Çalışma ve Adalet komisyonlarından 7 çer üye
den kurulu Geçici Komisyon raporu (1/313, 
2/1, 2/54, 2/445) (S. Sayısı : 324 ve 324 e 1 nci 
ek) [Dağıtma tarihi : 21 .12 . 1967] 

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

3. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 10 arkadaşı ile İzmir Mil
letvekili Mustafa Uyar ve 11 arkadaşının, Tarım 
Kredi Kooperatifleri Kanununa bâzı maddeler 
eklenmesine ve bu kanunun bir maddesinin kal
dırılmasına dair kanun teklifi ve Ticaret, Mali
ye ve Plân komisyonları raporları (2/75) (S. 
Sayısı : 132 ve 132 ye 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
23 . 12 . 1967] 

4. — Halk Bankası ve halk sandıkları hak
kındaki Kanunun 4 ncü maddesinin değiştiril
mesi hakkında kanun tasarısı ve Cumhuriyet 
Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir'in, 
5652 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin değişti
rtmesi hakkında kanun teklifi ve Ticaret ve 
Plân komisyonları raporları (1/200, 2/171) (S. 
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Sayısı : 257 ve 257 ye 1 nci ek) [Dağıtma tari
hi : 23 . 12 . 1967] 

X 5. — Kanun ve kararnameler icabı olarak 
1960 yılı sonuna kadar Tarım Satış Kooperatif
leri Birlikleri nezdinde tekevvün eden Hazine 
alacaklarının terkini hakkında kanun tasarısı 
ve Ticaret ve Plân komisyonları raporları 
(1/270) (S. Sayısı : 279 ve 279 a 1 nci ek) [Da
ğıtma tarihi : 23 . 12 . 1967] 

X 6. — Toprak ve su kaynaklarını geliş
tirme birlikleri kanunu tasarısı ve Köy İşleri ve 
Plân komisyonları raporları (1/206) (S. Sayı
sı : 291 ve 291 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 

. 23 . 12 . 1967] 

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

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

9. — 3580 sayılı Kanunun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi bâzı maddelerinin kaldırılma
sı ve bir geçici madde eklenmesi hakkında ka
nun tasarısı ile 3530 sayılı Beden Terbiyesi Ka
nununa ek 4047 sayılı Kanuna bağlı ( i) sayılı 
cetvelde değişiklik yapılması, 6 nci maddesinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bir ek madde ek
lenmesi hakkında kanun tasarısı ve Millî Eğitim, 
içişleri ve Plân komisyonları raporları (1/153, 
1/321) (S. Sayısı : 308 ve 308 e 1 nci ek) [Da
ğıtma tarihi : 23 . 12 . 1967] 

X 10. —• Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Domir'in, Türkiye Halk Bankası 
ve Halk Sandıkları hakkında 8 . 6 . 1933 tarih 
ve 2284. sayılı Kanuna ek kanun teklifi ve Ti
caret ve Plân komisyonları raporları (2/170) 
(S. Sayısı : 431 ve 431 e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 23 . 12 . 1967) 

11. — Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin 
ve 9 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanununa 
geçici bir madde eklenmesine dair kanun tek

lifi ve Adalet, Tarım ve Plân komisyonları ra 
ve 432 ye 1 nci 
1967) 
ısında ve infaz-

porları (2/124) (S. Sayısı : 432 
ek) (Dağıtma tarihi : 23 . 12 . 

X 12. — Cezaların infazı sır 
dan sonraki korunmaya ait kanun tasarısı ve 
Adalet ve Plân komisyonları raporları (1/113) 
(S. Sayısı : 135 ve 135 e 1 nci eli) (Dağıtma ta
rihi : 25 . 12 . 1967) 

X 13. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 
11 arkadaşının, 2834 sayılı Kanunun 21 nci mad
desinin değiştirilmesine dair ve Aydın Millet
vekili Reşat Özarda'nın, 2834 sa. 
tış Kooperatifleri ve Birlikleri 
nunun 19 ve 21 nci maddelerine 
mesi hakkında kanun teklifleri 
ret ve Plân komisyonları raporları (2/16, 2/177) 
(S. Sayısı : 290 ve 290 a 1 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 25 . 12 .1.967] 

yılı Tarım Sa-
hakkmdaki Ka-

fıkralar eklen-
ve Tarım, Tica-

14. — Emekli sandıklariyle 
yarlık ve ölüm sigortaları kanunlarına tabii 

andaki kanuna 
iair kanun ta-
ân komisyonları 

ve 429 a 1 nci 
1967] 

hizmetlerin birleştirilmesi hak 
geçici bir madde eklenmesine 
sarısı ve Çalışma, Maliye ve Pl 
raporları (1/56) S. Sayısı : 429 
ek) [Dağıtma tarihi : 25 . 12 

15. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Hüsnü Di 
kcçliıgii ve 69 arkadaşının, Kort; Savaşma katı 
lan Mehmet Mirzaoğlu 1928 dokumlu Hacı Al 
tiner'e vatani hizmet tertibinden maaş bağlan
ması hakkında' kanun teklifi ve 
komisyonları raporları (2/355) 
433 ve 433 e 1 nci ek) |D4 
25.12.1967] 

16. — Tapu ve Kadastro Gıhıcl Müdürlüğü 
kuruluş ve görevleri hakkındaki Kanuna bir 
madde eklenmesine dair kanun 
leri ve Plân komisyonları rapbrları. (1/363) 
(S. Sayısı: 443 ve 443 e 1 nci ep) ]Dağıtma ta
rihi : 25 . 12 . 1967] 

maluliyet, ihti-

Maliye ve Plân 
(S. Sayısı : 

ğıtma tarihi : 

sa: 

17. — Erzurum Milletvekili 
raca ve 10 arkadaşının Erzurum 
ki Erkek köyü öğretmeni Ziiya 
bccccl Morkoç hakkında 4547 
(E) bendi gereğince meslekten 
da Millî Eğitim Bakanlığınca 
cezasının kaldırılması hakkında 
ve Adalet Komisyonu raporu ( 
yısı : 282 ve 282 ye 1 nci ek) 
hi : 26 . 12 . 1967] 

Gıyascttin Ka-
'un Şenkaya es-
Tan kızı Mü-
yili Kanunun 
ihracı hakkm-

ferilen disiplin 
kanun teklifi 

2/219) (S. Sa-
[ Dağıtma tari-
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18. —• Umunu Hıfzısıhha Kanununun, bâzı 

maddelerinin değiştirilmesine dair kanun ta
sarısı ve İçişleri, Tarım ve Sağlık ve Sosyal 
Yardım komisyonları raporları (1/180) (S. Sa
yısı : 4(V7) [Dağıtma tarihi 27 . 12 . 1967] 

19. — Ankara Üniversitesi kuruluş kadrola
rı hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek kanun ta
sarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları ra
porları. (1/379) (S. Sayısı : 468) [Dağıtma ta
rihi : 12 . 1 . 1968] 

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

2.1. — Tütün Satış Kooperatifleri ve Bölge 
Birlikleriyle Türkiye Tütün Ekicileri Genel 
Birliği Kanun tasarısı ile İzmir Milletvekili 
Mustafa Uyar ve 18 arkadaşının, Tütün Tarım 
Satış Kooperatifleri ve Bölge Birlikleriyle Tür
kiye Tütün Ekicileri Genel Birliği kanun teklifi 
ve Tarım, Gümrük ve Tekel, Maliye, Ticaret ve 
Plân komisyonlarından seçilen dörder üyeden 
kurulu Geçici Komisyon raporu (1/208), (2/18) 
(S. Sayısı: 236 ve 236 ya 1 nci ek) [Dağıtma 
tarihi: 16 . 1 . 1968] 

X 22. — Devlet Opera ve Balesi Genel. Mü
dürlüğü kuruluşu hakkında kamun tasarısı ve 
Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Osman Sa-
im Sarıgöllü ve 11 arkadaşının, Devlet Operası 
Kuruluşu hakkında kanun teklifi ve Maliye, 
İçişleri, Millî Eğiftdım ve Plân komisyonlarım-
dan söçüeın 5 er üyeden kurulu Geçici Komis
yon naıporu (1/333, 2/199) -(S. Sayısı : 273 ve 
273 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 16.1.1968] 

X 23. — 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu kuru
luşu hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmeline, 1 maddenin kaldırılmasına ve bu 
kanuna bâzı maddelerin eklenmesine dair kanun 
tasarısı ve Maliye, içişleri, Millî Eğitim ve Plân 
komisyonlarından seçilen 5 er üyeden kurulu 
Geçici Komisyon raporu (1/332) (S. Sayısı • 274 
ve 274 e 1 nci-ek) [Dağıtma tarihi : 16.1.1968] 

24. — Bursa Milletvekili Sadrettin Ganga ve 
10 arkadaşının Bölge tiyatroları kanun teklifi 
ve Maliye, İçişleri, Millî Eğitim ve Plân ko
misyonlarından seçilen 5 er üyeden kurulu Ge

çici Komisyon raporu (2/8) ('S. Sayısı : 275 
ve 275 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi: 16 . 1 . 1968) 

25. — Serbest malî müşavirlik kanunu tasa
rısı ve Adalet, Maliye ve Plân komisyonların
dan seçilen 4 er üyeden kurulu Geçici Komis
yon raporu (1/166) (S. Sayısı : 325 ve 325 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 16 1 . 1968J ; 

26. — Jandarma Kanununda değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı (1/217) (S. Sayı
sı : 294 ve 294 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
17 . 1 . 1968] 

27. — Kayseri Milletvekili Mehmet Atcşoğ-
lu'nıuı 2739 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Ta
tiller hakkındaki Kanunun 2 nci maddesinin 
(C) fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve İçişleri Komisyonu raporu (2/288) 
(S. Sayısı 309 ve 309 a 1 nci ek) [Dağıtma ta
rihi : 17 . 1 . İ968] 

28. — Konya Milletvekili Selçuk Ay tan ve 6 
arkadaşının, kadro dolayısiyle açıkta kalanların 
açıkta geçirdikleri sürelerin kıdem ve emeklilik
lerine sayılmasına dair kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları. (2/511) (S. Sayı
sı : 477) [Dağıtma tarihi : 17 . 1 . 1968] 

29. —. Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit 
ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağ
lı (1) sajyılı cetvel ile tadili ve eklerinin Tarım 
Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı ve Tarım ve Plân komis
yonlarından 8 er üye seçilerek kurulan Geçici 
Komisyon raporu (1/408) (S. Sayısı : 478) 
[Dağıtma tarihi : 18 . 1 . 1968] 

30. — Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit 
ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvel ve eklerinin Tarım Bakanlığı 
kısmında değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Tarım ve Plân komisyonlarından 8 er 
üye seçilerek Kurulan Geçici Komisyon raporu. 
(1/413) (S. Sayısı : 479). [Dağıtma tarihi : 
18 . 1 . 1968] 

X 31. — Su ürünleri kanunu tasarısı ile cum
huriyet Senatosu İstanbul Üyesi Kifat Öztürk-
çjine, Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 10 
arkadaşı ile Cumhuriyet Senatosu Zonguldak 
Üyesi Tevfik İnıei'nim, Su ürünleri kanunu tek
lifleri ve Gümrük ve Tekel, İçişleri, Ticaret, 
Maliye, Adalet, Tarım ve Plân komisyonların-
•dan 4 er üyeden kufralu Geçici Komisyon rap o-



ru. (1/190, 2/26, 2/42, 2/83) (S. Sayısı : 210 ve 
210 a 1 nci eik) [Dağıtma tarihi : 26 . 1 . 1968] 

32. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Hasan Âli Türker ve 6 arkadaşının Tarım Ba
kanlığı Teşkilâtında çalışan hayvan sağlığı me
murlarına ödenek verilmesine dair kanun tek
lifi ve Tarım ve Plân komisyonlarından 8 er 
üye seçilerek kurulan Geçici Komisyon raporu 
(2/561) (S. Sayısı : 561) [Dağıtma tarihi : 
1 . 2 . 1968] 

X 33. — Gümrük kanunu tasarısı ve Ticaret, 
Sanayi, Millî Savunma, Ulaştırma, Adalet. Ma
liye, Gümrük ve Tekel ve Plân komisyonların
dan seçilen 3 er üyeden kurulu Geçici Komisyon 
raporu (1/195) (S. Sayısı : 287 ve 287 ye 1 nci 
ek [Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

X 34. — Genel nüfus yazımı kanunu tasarısı 
ve Dışişleri, Adalet, İçişleri ve Plân komisyon
larından 4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon 
raporu (1/69) (S. Sayısı : 330 ve 330 a 1 nci ek) 
[Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

X 35. — Nüfus kanunu tasarısı ve Dışişleri, 
Adalet, İçişleri ve Plân komisyonlarından seçilen 
4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu. 
(1/70) (S. Sayısı : 331 ve 331 e 1 nci ek) [Da
ğıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

36. — Uyuşturucu maddelerin murakabesi 
hakkındaki Kanunun 23 ve 28 nci maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Sağlık 
ve' Sosyal Yardım, Adalet, Tarım ve İçişleri ko
misyonları raporları (1/173) (S. Sayısı : 614) 
[Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

37. — Adana Milletvekili Turhan DilligiPin, 
265 sayılı Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkın
da kanun teklifi ve Turizm ve Tanıtma ve Plân 
komisyonları raporları (2/351) (S. Sayısı : 621) 
[Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

38. — Saıkarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve Ankara Milletvekili Ilyas Seçkin'in, 15 
Temmuz 1963 tarih ve 275 sayılı Kanunun 35 
nci maddesinin bir fıJkrasının değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi ve Çalışına Komisyonu ra
poru (2/629) (S. Sayısı : 623) [Dağıtma tarihi : 
7 . 2 . 1968] 

39. — Çorum Milletve'kili Ahmet Uysal ve 12 
arkadaşının, Tarım Bakanlığının muhtelif kade
melerinde hizmet gören bölge "ziraat okulları me-
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zunu personele mahrumiyet yeri ödeneği veril
mesi hakkında kanun teklifi ve Tanm ve Plân 
komisyonlarından 8 er üye aeçüerek kurulan Ge
çici Komisyon raporu (2/498) (S. Sayısı : 625) 
[Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

40. — Sağlık ve Sosyal Yardım1 Bakanlığı
na bağlı sağlık kurumları ile esenleştirme «Re
habilitasyon» tesislerine verilecek döner ser
maye hakkındaki 209 sayılı Kanuna bâzı mad
deler eklenmesine dair 641 sayılı Kanunun 
4 ncü maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plân 
komisyonları raporları (1/454) (S. Sayısı : 
633) [Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1968] 

41. — Abana ve Bozkurt adları ile iki ilçe 
kurulması hakkında kanun tasarısı ile Kasta
monu Milletvekili Sabra Keskin ve 173 arka
daşının, Kastamonu ilint bağlı (Bozkurt) adı 
ile bir ilçe kurulmasına ait kanun teklifi ve 
Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üyesi Ah
met Nusret Tuna'nm, Bozkurt adiyle bir ilçe 
kurulması hakkında kanun teklifi ve İçişleri 
ve Plân komisyonları raporları (1/446, 2/557, 
2/592) (S. Sayısı : 634) [Dağıtma tarihi : 
13 . 2 . 1968] 

X 42. — Konut kanunu tasarısı ile İzmir 
Milletvekili Mustafa Uyar ve 13 arkadaşının, 
Konut kanunu teklifi ve Adalet, Ticaret, İçişleri, 
Maliye, İmar ve İskân ve Plân komisyonların
dan 3 er üyeden kurulu Geçici Komisyon ra
poru. (1/266, 2/17) (S. Sayısı : 435 ve 435 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 15 . 2 . 1968] 

X 43. — Arsa Ofisi kanun tasarısı ve Ada
let, Ticaret, İçişleri, Maliye, imar ve iskân ve 
Plân komisyonlarından 5 er üyeden kurulu Ge
çici Komisyon raporu (1/157) OS. Sayısı : 440 
ve 440 a 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 15.2.1968] 

44. — 931 sayılı iş Kanununun 110 ncu mad
desinde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Çalışma ve, Ulaştırma komisyonları 
raporları (1/471) OS. Sayısı : 652) [Dağıtma ta
rihi : 17 . 2 . 1968] 

45. — Kocaeli Milletvekili ismail Arar ile 
Tokat Milletvekili irfan Solmazer ve iki arka
daşının, Yasama Meclislerinin dış münasebetle
rinin düzenlenmesi hakkındaki 16 Ocak 1964 ta-
rihOi ve 378 sayılı Kanunun değiştirilmesine 
dair kanun teklifleri ve Anayasa Komisyonu 



raporu (2/565, 2/619) ('S. Sayısı : 027) [Dağıt
ma tarihi : 21 . 2 . 1968] 

X 46. — 26 Şubat 1966 tarihinde Bern'de 
imzalanan yolcuların ölmeleri ve yaralanmaalrı 
halinde demiryollarının sorumluluğu ile ilgili 
25 Şubat 1961 tarihli, 539 sayılı Kanunla ka
bul edilen Demiryolları ile yolcu ve bagaj taşı
malarına mütaallik Milletlerarası Andlaşmaya 
(CIV) ek Andlaşmanm, protokollerinin ve ni
hai Andlaşmanm onaylanmasının uygun bulun
duğu hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri ve 
Ulaştırma komisyonları raporları (1/423) (S. 
Sayısı : 653) [Dağıtma tarihi : 20 . 2 .1968] 

47. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm, 
38 sayılı Anayasa nizamını, Millî Güvenlik ve 
huzuru bozan bâzı fiiller hakkındaki Kanunun 
yürürlükten kaldırılması hakkında kanun teklifi 
(2/380) (S. Sayısı : 654) [Dağıtma tarihi: 
20 . 2 .1968] 
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48. — Asayişe müessir bâzı fullerin önlenmesi 
hakkında kanun tasarısı ve Adalet ve İçişleri ko
misyonları raporları (1/443) (S. Sayısı : 659) 
[Dağıtma tarihi : 27 . 2 .1968] 

X 49. — Tütün ve tütün tekeli kanunu tasa
rısı ile Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
Tütün ziraati kamunu teklifi ve Manisa Millet
vekilli Sami Binioioğlu ile Sinop Milletvekili 
Hilmi îşgüzar'm, Tütün ve tütün tekeli kanunu 
teklifi ve Tarım, Ticaret, îçişletrl, Adalet, Güm
rük ve Tekel ve Plân komisyonlarından seçilen 
3 er üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu 
(1/205, 2/198, 2/362) (S. Sayısı : 674) [Dağıt
ma tarihi : 19 . 3 . 1968] 

X 50. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'-
IMII, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
bâzı hükünıleTİinün ertelentoesine ve bu kanuna 
geçtildi maddeler elklienmesinıe dair kanun teklifi. 
(2/344) (S. Sayısı : 675)' [Dağıtma tariM : 
21.. 3 . 1968] 
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