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Millî Müdafaa Vekâleti iskân ihtiyaçları için sarfiyat icrası ve bu
vekâletçe kullanılan gayrimenkullerden lüzumu kalmıyanların
satılmasına salâhiyet verilmesi hakkındaki 6771 sayılı Kanunun
3 ncü maddesine iki fıkra ilâvesine dair kanun lâyihası ve Millî
Müdafaa, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları ( 1 / 3 1 5 )

T. C.
Başvekâlet
Kanunlar ve Kararlar
Tetkik Dairesi
Sayı : 71-860/371

5 . II . 1959

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine
Millî Müdafaa Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi îcra Vekilleri Heyetince
2 . II . 1959 tarihinde kararlaştırılan Millî Müdafaa Vekâleti iskân ihtiyaçları için sarfiyat ic
rası ve bu vekâletçe kullanılan gayrimenkullerden lüzumu kalmayanların satılmasına salâhiyet
verilmesi hakkındaki 6771 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine iki fıkra ilâvesine dair kanun lâyi
hasının, esbabı mucibesi ile birlikte, sunulduğunu saygılarımla arz ederim.
Başvekil
A. Menderes

ESBABI MUCİBE
lî* Temmuz 1956 tarihinde meriyete gmaiş bulunan 6771 sayılı Kanunun hükümlerine göre;
askerî birliklerin iskânını sağlıyan kişla ve garnizonlarla askerî hizmetlerin görüldüğü bina ve mü
esseselerin mühim kısmının gayrisıhhi ve gayrimüsait bulunması itibariyle bunların ıslahı, şehirler
içinde veya kenarında bulunan ve şehirleri atom harbi muvacehesinde tehdit ve aynı zamanda şe
hir ve kasabaların iskân ve inkişaf sahalarını tahdidedenlerin şehirlerden uzaklarda ve modern
esaslara göre yeniden inşasını temin, bütçenin normal ve fakat mahdut imkânlariyle mümkün ola
mıyacağı için ordunun iskân işinin yeniden ele alınması ve ihtiyaç bulunan meblâğın temini husu
sunda, Millî Müdafaa Vekâletine muhassas veya fiilen işgal ve istimal olunmakta bulunan gayri
menkullerden hizmete elverişli olmıyanlarm ve yenileri yapıldıkça hizmet dışı kalacakların satıl
ması suretiyle elde edilecek mebaliğin her yıl varidat bütçesinde açılacak hususi bir tertibe vari
dat ve sarfiyatı mümkün kılmak üzere Maliye Vekâletince Millî Müdafaa Vekâleti bütçesinde hu
susi bir fasla tahsisat kaydolunmasını âmirdir.
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Tahsisat kaydolunan meblâğlar ile de askerî garnizonlarla bu garnizonlar için lüzumlu müşte
milât ve mütemmimat ile lojmanlar ve her türlü askerî müesseselerin yeniden inşaası için gelecek
yıllara sâri olacak şekilde 500 milyon liraya kadar sarfiyat icrasına salâhiyet verilmiş bulunmak
tadır.
Mer'i kanunun 3 ncü maddesinin 1 nci fıkrasında aynen: (Fiilen elde edilerek irat ve tahsisat
kaydolunan mebaliğe istinaden gelecek yıllara sâri taahhüde girişmeye Millî Müdafaa Vekili me
zundur.) denilmektedir,
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Millî Müdafaa Vekâletince hazırlanan plân ve programlara göre askerî garnizon ve bunların
mütemmimat ve müştemilâtının inşaası asgari 15, âzami 25 milyon liraya yapılabilecektir.
Bu mevzuda memleketimizde artmış bulunan iş hacmi dolayısiyle mezkûr inşaatın ehil ve mukte
dir mütaahhid firmalara, 2490 sayılı Artırma, eksiltme ve ihale Kanunu hükümlerine göre ihalele
rinde müşkülâtla karşılaşılmakta veya ihale bedelleri haddi la yıkını bulamamaktadır. Bu sebeple,
mezkûr 2490 sayılı Kanun muvacehesinde ihalenin yeniden münakaşaya çıkarılması hizmet için mü
him olan zaman kaybını intaceylemektedir.
Bundan başka ihale yapılmış olsa dahi mütaahhit firmaların (asıl sebepler bu olmasa bile) iş
gününün temdidi, türlü sebeplerden fiyat farkı talepleri gibi müracaat ve istekleri de yine zaman
kaybını mucibolmakta ve hattâ mütaahhit aleyhine olsa bile mevcut mukavelenin feshini icabettirmektedir.
arz olunan bu müşkülâtın önlenmesi ve hizmetin zamanında ve emin bir şekilde ifa olunması
mecburiyeti karşısında umumi hükümlere göre mütaalıhit firmalara ihalesi mümkün olamıyan veya
bu firmalara ihalesi muvafık gorülmiyen inşaatın, sermayesinin yarısından fazlası Devlet müessese
lerine, iktisadi Devlet Teşekküllerine veya bunlar tarafından kurulmuş müesseselere yaptırılmala
rının en salim ve en faideli bir hattıhareket olacağı neticesine varılmıştır.
Ancak, bu müesseselerle böyle bir iş münasebetine girmeye ne 2490 sayılı Artırma, eksiltme ve
hale Kanunu ve ne de Millî Korunma Kanununun 50 nci maddesine müsteniden meriyete konulmuş
bulunan K/792 sayılı Karar hükümleri cevaz vermektedir.
Bu ihtiyacın temini maksadiyle 6771 sayılı Kpnunun 3 ncü maddesinin sonuna iki fıkranın ek
lenmesine zaruret.hâsıl olmuştur.

Millî Müdafaa Encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Millî Müdafaa Encümeni
Esas No. î/315
Karar No. 20

24. II. 1959

Yüksek Reisliğe
Millî Müdafaa Vekâleti iskân ihtiyaçları için
sarfiyat icrası ve bu vekâletçe kullanılan gayrimenkullerden lüzumu kalmıyanların satılmasına
salâhiyet verilmesi hakkındaki 6771 sayılı Ka
nunun 3 ncü maddesine iki fıkra ilâvesine dair
kanun lâyihası ilgili vekâlet temsilcilerinin de
iştirakleriyle tetkik ve müzakere edildi.
Hükümet lâyihasının mucip sebepleri encümenimizce de yerinde . mütalâa edilerek lâyiha
nın aynen kabulüne ittifakla karar verildi.

Havalesi gereğince Maliye Encümenine tevdi
buyurulmak üzere Yüksek Riyasete sunulur.
Millî Müdafaa
Encümeni Reisi Mazbata M.
Kâtip
tçel
Nevşehir
Muş
Y. Karabulut
Z. Üner
S- Ağaoğlu
İstanbul
Erzurum
İzmir
T. Tazıcı
M. Zeren
F. Uçaner
Tekirdağ
Konya
Tunceli
N. Aknoz
/. A. Akdağ
A. Bora
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Maliye Encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Maliye Encümeni
Esas No. 1/315
Karar No. 39

20 . V . 1959

Yüksek Reisliğe
Millî Müdafaa Vekâleti iskân ihtiyaçları
için sarfiyat icrası ve bu vekâletçe kullanılan
gayrimenkullerden lüzumu kalmıyanların satıl
masına salâhiyet verilmesi hakkındaki 6771 sa
yılı Kanunun 3 ncü maddesine iki fıkra ilâve
sine dair olan kanun lâyihası encümenimizde
alâkalı vekâletler temsilcilerinin iştirakleriyle
tetkik ve müzakere edildi :
Gerek kanun lâyihasında zikredilen husus
lar ve gerekse Hükümet temsilcilerinin verdik
leri izahat encümenimizce yerinde mütalâa edi
lerek kanun lâyihası aynen kabul edilmiştir.

Havalesi gereğince Bütçe Encümenine tevdi
edilmek üzere Yüksek Riyasete sunulur.
Maliye Encümeni
Reisi
M. Muharriri
Bursa
•»
Bursa
M. Kayalar
K. Yılmaz
Antalya
Amasya
ff. Koray
A. Selekler
İmzada bulunamadı
Kırklareli
Erzincan
A. Sokman
C. Işık
Tokad
Zonguldak
Samsun
A.
Ispirli
A. AJun
A. Saraçoğlu

Bütçe Encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Bütçe Encümeni
Esas No. 1/315
Karar No. 117
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Yüksek Reisliğe
Millî iMüdafaa Vekâleti iskân ihtiyaçları
için sarfiyat icrası ve bu Vekâletçe kullanılan
gayrimenkullerden lüzumu kalmıyanların sa
tılmasına salâhiyet verilmesi hakkındaki 6771
sayılı Kanunun 3 ncü maddesine iki fıkra ilâ
vesine dair olup Millî Müdafaa Vekâletince ha
zırlanan ve Yüksek Meclise arzı İcra Vekilleri
Heyetince kararlaştırılıp Başvekâletin 5 Şubat
1959 tarihli ve 71-860/371 sayılı tezkeresiyl*
gönderilen kanun lâyihası, Millî Müdafaa ve
Maliye encümenleri mazbatalariyle birlikte en
cümenimize havale edilmiş olmakla Millî Mü
dafaa ve Maliye Vekâletleri mümessilleri hazır
oldukları halde tetkik ve müzajkere edildi.
Kanun lâyihası, esbabı mucibesinde de arz
ve izah edildiği üzere Millî Müdafaa Vekâleti
iskân ihtiyaçları için sarfiyat icrası ve bu Vekâ
letçe kullanılan gayrimenkullerden lüzumu kal
mıyanların satılmasına salâhiyet veren 6771
sayılı Kanunun şümulüne giren inşaat işlerin

den lüzum görülenlerin, inşaatın mahiyet ve
miktarı ile inşaat mahalleri ve tediye şekilleri
İcra Vekilleri Heyetince tesbit edilmek partiyle,
2490 sayılı Kanunun şümulü haricinde serma
yesinin tamamı veya en az yarısı Devlet veya
Devlet teşekkül ve müesseseleri tarafından ve
rilmek suretiyle kurulan müessese ve teşekkül
lere pazarlıkla yatırılması hususunda Millî Mü
dafaa Vekiline salâhiyet verilmesini istihdaf et
mektedir.
Lâyiha üzerinde encümenimizde cereyan
eden müzakerelerden sonra lâyihanın şevkini
mucip sebepler yerinde görülerek maddelerin
müzakeresine geçilmiş ve Hükümetin teklifi
veçhile aynen kabul edilmiştir.
Kanun lâyihası, Umumî Heyetin tasvibine
arz edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. Reis
Reis V.
Mazbata M.
Balıkesir
Muğla
İzmir
H. İmre
N. özsan
B. Bilgin
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Kâtip
Diyarbakır
M. H. Ünal

iVfyon K.
N. Topcuoğlu

Afyon K.
M. Â. Ülgen

Çorum
Y. Gürsel

Edirne
M. Sarol

îsparta
T. Tığlı

istanbul
İV. Kır§an

îstanbul
/. Sevel

İzmir
D. Akbel
Konya
M. Bağrıaçık
Rize
II. Agun
Sinob

îstanbul
-Ar. İV. Yücel

Kastamonu
M. îslâmoğlu
Manisa
8. Mıhcıoğlu
Rize

Kocaeli
0. Tüzün
Nevşehir
Ar. önder
Siird

/. Akçal
Yozgad
T. Alpay

M. D.Süalp
Zonguldak
H. Timur

ö. Özen

HÜKÜMETİN T E K L İ F İ
Millî Müdafaa Vekaleti iskân ihtiyaçları için sar
fiyat icrası ve bu Vekâletçe kullanılan gayrimenkullerden lüzumu kalmıyanların satılmasına salâ
hiyet verilmesi hakkındaki 6771 sayılı Kanunun
3 ncü maddesine iki fıkra ilâvesine dair kanun
lâyihası
xMADDE 1. — 6771 sayılı Kanunun 3 neü
maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir:
Bu kanunun şümulüne giren inşaat işlerinden
lüzum görülenleri 2490 sayılı Kanun hükümle
riyle mukayyet olmaksızın sermayesinin tamamı
veya en az yarısı Devlet veya Devlet teşekkül ve
müesseseleri tarafından verilmek suretiyle kuru
lan müessese ve teşekküllere pazarlıkla yaptırma
ya Millî Müdafaa Vekili mezundur.
Ancak, inşaatın mahiyet ve miktarı ile yapıla
cağı yerler ve ödeme şekilleri İcra Vekilleri He
yetince tesbit olunur.
MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer.
MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Millî Müdafaa ve Maliye vekilleri memur
dur.
2 . I I . 1959
Başvekil
Devlet Vekili
A. Menderes
Devlet Vekili
Devlet Vekili ve
A. Aker
Münakalât V. V.
M. Kurbanoğlu
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Devlet Vekili ve
Çalışma V. V.
H. Şaman
Millî Müdafaa Vekili
E. Menderes

Adliye Vekili
E. Budakoğlu
Dahiliye Vekili
N. Gedik

Hariciye Vekili
F. B. Zorlu

Maliye Vekili
H. Polatkan

Maarif Vekili
C. Yardımcı

Nafıa Vekili
T. İleri

Ticaret Vekili
H. Erkmen
Güm. ve İnh. Vekili
E. Hüsman
Münakalât Vekili

Sıh. ve İç. Mua. Vekili
Dr. L. Kır dar
Ziraat Vekili
N. ökmen
Çalışma Vekili

Sanayi Vekili

Bas. - Yay. ve Turz Vekili
8. Somuncuoğlu

İmar ve İskân Vekili
M. Berk

Koordinasyon Vekili ve
Sanayi V. V.
8. Ataman

MM»
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