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1, — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

T, C. 
Millî Birlik Komitesi 

ÜÇÜNCÜ BİRLEŞİM 

11 . 7 . 1960 Pazartesi 

Türkiye Cumhuriyeti Millî Birlik ICoımitesi 
Bakanlar Kunılıuıun programı, Devlet Vekili 
Âmil Artus tarafından, okundu. 

Birleşime ıson verildi» 
Bu Birleşim Başkanı Divan Kâtibi 

Kököal Osman Solmazer İrfan 
Divan Kâtibi 

Özdağ Muzaffer 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Akkoyunlu Fazıl 

KÂTİPLER : Karavelioğlu Kâmü, Er Ahmet 

BAŞKAN — Arkadaşlar, toplantıyı açıyorum. 

2. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Ataklı Mucip'in, 5434 sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun muad
del 64 ncü maddesi ile aynı kanunun 65 nci Cad
desine birer fıkra ve 6306 sayılı Kanuna geçici 
bir nıadde eklenmesine dair kanun teklifi ve İk
tisat Komisyonu raporu (2/26) 
(1) 

BAŞKAN — Kanun teklifiriin konuşulması
na geçmeden evvel gerekçesinin ve maddeleri
nin okunmasını oyunuza koyacağım. 

Yalnız gerekçesi mi okunsun, yoksa tümü
nü birden mi o'kuyalım? 

Yalnız gerekçesinin okunmasını istiyenler 
lütfen parmalk kaldırsınlar... 

(1) 52 S, Sayılı basmayazı zaptm sonundadır. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Efendim, ge
rekçesinin okunmasına lüzum yoiktur. Sözcü 
bunu bize izah etsin, ondan sonra maddelere 
geçelim. 

BAŞKAN — Bu teklifi kabul edenler lüt
fen parmak kaldırsınlar... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Şimdi Ataklı Mucip arkadaşımız kanun tekli
finin gerekçesini izalh edecektir. 

ATAKLI (MUCİP — Muhterem arkadaşla-
rmı, getirmiş olduğum bu kanun teklifimin ge
rekçesinden anlaşılacağı üzere teklifimin gayesi, 
Emekli Sandığının malûllere dair olan maddesin
de bazı tadiller yaparak malûller arasındaki bariz 
tefriki ortadan kaldırmaktır. Vazife esnasında 
malûl hale gelen şahısların hayat standartlarını 
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yükseltmek, hayat sıkıntılarım talhjfif etmektir. 
Malûller hakkında Emekli Sandığı Kanuniyle bi
dayette bir tefrik yapılmamış, bilâhara yapılan 
tadil lerle malûller arasında bir aykırılık yaratıl
mıştır. Maluliyeti şu şekilde sıralıyalbiliriz. Vazi
fe malûlü, âdi malûl ve diğeri de lıarb malûlü
dür. Bununla birbirinden farklı malî imkânlara 
sahip zümreler ortaya çıkarılmıştır. 11 Ağustos 
1325 tarihli ve 143 sayılı askerî Tekaüt ve İstifa 
Kanununun, 24 ve 25 ve 26 neı maddeleri ile 1.3 
Aralrk 1,919 tarihli bir kararname ile 1930 yılın
da meriyete giren 1683 sayılı Kanun askerî ve 
mülki malûller arasında bir tefrik yapmıyan hü
kümleri ihtiva etmektedir. 1938 yılında yürürlü
ğe .giren 3485 ve 3486 sayılı kanunlarla her hangi 
bir vazife m'aksadiyle uçuş yapan uçak veya dalış 
yapan ve dalgıçların dalışlarında kazaya uğraya
rak malûl veya şelhit olanların haklarını koruyan 
hükümler de ilâve edilerek malûl ve şehitlerin ma
aşları arasında bir aykırılık yapılması ciheti gü-
dülmemiştir. Nihayet 1948 yılında 5107 sayılı 
Kanunun birinci maddesiyle «Harb malûlü bu
lunan subay 've askerî memurlardan harbde fiilen 
ateş altında veya harekât sahasında veya bu sa
haya giriş esnasında her hangi bir sebeple malûl 
olmuş bulunanlara subay ve askerî memurlar» 
ifadesi kullanılmak ve bunlara % 50 zam yapıl
mak esası kabul edilmek suretiyle vazife malûlle
ri yle harb malûlleri arasında ilk tefrikin yapıl
mış olduğunu görüyoruz. 1949 senesinde kabul 
edilmiş bulunan 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun hazırlanması sırasında, Hazine lehi
ne hareket edilerek malûller; âdi malûl, vazife 
malûlü ve harb malûlü olmak üzere 3 kategoride 
mütalâa edilmiştir. 

Âdi malûller 10 hizmet senesini doldurdukları 
takdirde maaşa müstahak bulunmuş ve bunlara 
başka hiçbir avantaj sağlanamamıştır. Âdi malûl
lerle, diğer malûl olmıyanlar arasında hemen he
men hiçbir fark ydktur. 

Vazife malûlleri 6 dereceye ayrılmış ve bunla
ra müstahak oldukları maaşın % 15 - 60 ı kadar 
zam yapılması <ve ayrıca 30 seneden az hizmet er
miş olanlara, 30 sene hizmet müddeti kalbul edi
lerek buna göre muamele yapılması, 30 seneden 
(azla hizmet etmiş olanların da fiilî ve itibari hiz
metleri tutarı üzerinden emekliye şevkleri kabul 
edilmiştir.. 

Harb malûlleri ise, 64 ncü madde şümulü 
içine girenler harb malûlü sayılarak bunların 
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| emsali vazife malûllerinin almış oldukları ma-
I anlar, 75 - 250 eı^er için 20 - 60 zam kabul edil

miş, bilâhara bu miktarlar da iki defa değiş'ik-
I lige uğrıyarak 7236 sayılı Kanunla subaylara 

200 - 600, erlere 80 - 200 lira zam verilmesi 
I kabul edilmiştir. 64 ncü madde ile harb malûl-
I leri tefriki dar bir şümul içinde tutulmuş bu

nun hatası anlaşılarak bilâhara 2 Mart 1954 ta-
I rihinde neşredilen 6306 sayılı Kanunla 5434 
I sayılı Kanunun 64 ncü maddesinj bir (D) fık-
I vasi eklenmiş bu fıikra ile bir ayarlama yapıl-
j mıştır. 1 . 1 . 1950 tarihinden sonra malûl olatı-
I lar bu fıkra hükmünden istifade ettirilmiş. 
I 1950 den evvel malûl olanlar bu hükümden 
I mahrum bırakılmıştır. Bu ayırmalar, vazife 
I esnasında önemli organlarını kaybederek e'alış-
I ma imkânlarından mahrum kalanları çok peri-
I şan duruma düşürmüş ve bugünkü ağır hayat 
I şartları içinde geçinemez durumda bırakmıştır-. 

Harb malûlleri aynı zamanda tütün ikrami-
I yesinden de faydalanmaktadırlar. Bu suretle 
I 1485 sayılı Kanun ve bunun tadil edilen hüküm

leriyle daha büyük avantaja sahibolmuşlardır. 
I Bunun neticesi birinci derecedeki harb mâlû-
I lü. aynı derecedeki vazife malûlünden 1 200 
I ve 6 ııcı derecedeki harb malûlü de aynı dere-
I cedcki vazife malûlünden 600 lira fazla ahnaik 
I imkânına malik bîılunmaktadır. Harb mâlûlle-
I ri ile vazife malûlleri arasındaki bu büyük far-
j ki nazarı itibara almak ve vazife malûllerine 
I de bu hakkı sağlamak maksadiyle 5434 sayılı 
I Emekli Sandığı Kanununun 64 ncü maddesine 
I biı- (E) fıkrası eklenmesi suretiyle vazife mâ-
I İllilerine de maaşlarının artırılması suretiyle 
I bir geçim rahatlığı temin etmiş olacağız. 
1 Biz kanunda % 50 zammı uygun buluyoruz. 

Bu nispet ile kanun kabul' edilirse bütçeye sene-
I de 6 milyon liralık bir yük tahmil edilmiş ola-
I caiktır. Şayet muhterem arkadaşlarım bunu az 

bulurlar da % 75 nispetini kabul etmek cihe-
I tine giderlerse bütçeye 8 milyon liralık bir yük 
I tahmil edilmiş olacaktır. 7 milyarlık biı bütçe 
J içinde 8 - 10 milyonun devede kulak kabilinden 
1 olacağını takdir buyurursunuz. 
i % 100 zammı kabul etmeyişimizin sebebi. 
I daha; ziyade psikolojik bakımdandır. Harb 

malûllerinin sızlanmalarını önlemek istiyoruz. 
I 64 ncü madde ile harb malûllerine biı çok avan-
I tajlar sağlanmıştır. Arzu buyurulursa bu avan-
1 tajl'arm. nelerden ibaıet olduğunu ıttılaınıza 
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arz edeyim. 65 nci madde harb malûllerine şu 
avantajı veriyor; kesilen veya (kaybedilen 
uzuvlarm yerine yeni usullere göre yenilerinin 
takılması, memleket içinde tedavisi mümikün 
ol mıya uların yurt dışına gönderilmesi ve te
davisinin. yaptırılması, Kurumların vasıtaların
dan istifade etmelerine ve saire.. Bu avantaj
larla 'binlikte çocuklarının okutulması ve bir 
de tütün ikramiyesi veri'm esi vardır. Bunlar 
fazla miktarda para almak suretiyle vazife ma
lûllerinden eolrdaha iyi şartlarla yaşamak im
kânını bulmuşlardır. <65 nci madde bu suretle 
harb malûllerini çok geniş imkânlara sahip kıl
ınış, vazife malûlleri bundan faydalanamaz du
ruma gelmiştir. / 

5434 sayılı Kanunun 65 nci maddesine de 
bir ek fıkra ilâvesi ile bu avantajlardan vazife 
malûllerinin de faydalanmalarının sağlanması
nı. uygun buluyoruz. , 

Yine 5434 sayılı Kanunun 64 ncü maddesi
ne 6300 sayılı Kanunla, sakıt iktidar tarafın
dan ilâve edilen bir (D) .fıkrasiyle tayyare ve 
denizaltı kazalarında malûl olanlarla şehidolan-
larm iştirakçilerine 1 . 1 . 1950 tarihinden son
ra bu duruma düşenlere de 'bu hakların tanın
mış olduğunu biraz evvel arz etmiştim. Onun 
yegâne mahzuru bu tarihten evvel, 1950 sene
sinden evvel aynı sebeplerle malûl olanların bu 
haktan mahrum bırakılmış olmalarıdır. Bu du
rumu da telâfi etmek zarureti hâsıl oldu ve 
bunun için kanuna geçici bir madde ilâve edildi. 
1950 senesinden evvel Denizaltı ve hava kazala
rında malûl olanlar 28 ve şehidolanlarm yetimi 
olarak 50 yetim vardır.. Bunlara da bu hak ta
nındığı takdirde bu" 78 insan da daha iyi şart
lar içinde yaşama imkânına sahibolmu1-; buluna
caklardır. 

3485 ve 3486 sayılı kanunlarla erlere tanınan 
haklar, teğmen esasına göre kabul edilmiş olup 
bu haklarının devam (itmesi için geçici maddeye 
buna dair bir fıkra eklenmiş bulunmaktadır. Es
ki kanun bunlara daha geniş hak tanıdığı için 
yeniden bunun tadil edilmesini lüzumsuz bul
duk, aynı hakların devam etmesi zaruretini ka
bul ettik. 

İkinci geçici madde; 6306 sayılı Kanunda ol
duğu gibi bir hataya düşmemek maksadiyle arz 
ettik. Netice olarak şunu arz etmek isterim ki; 
vatani hizmetlerinin ifası sırasında malûl olan 
veva şehit, düşenlere maddi ve mânevi çöküntü-
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ye mâni olmak için bir varlık sağlamak hayat ve 
geçim standartlarını artırmak, harb malûlleri 
arasındaki tefriki kaldırmak için vazife malûl
lerine Yüksek Heyetinizce % 50 nispetinde bir 
zam yapılması kabul buyurulduğu takdirde büt
çeye, aşağı yukarı, altı milyon ve % 75 zam ka
bul buyurulduğu takdirde sekiz milvonluk bir 
yük tahmil edecektir. Bu yüküm bir sene içinde 
bütçede, muazzam bir yekûn teşkil etmiveceğini 
Yüksek takdirlerinize arz eder, kanunun tümü
nün kabulünü istirham ederim. 

BAŞKAN — îzah edilen gerekçeden sonra 
kanunun maddelerini okutacak ve ondan sonra 
söz ist iyen arkadaşlara söz vereceğim. 

ATAKLI MFCÎP — Kanunun hazırlanma
sında Emekli Sandığı ile diğer alâkalı Bakanlık
ların ve Sosyal tşler Komisyonunun fikirleri alı
narak şu maddeler tesbit edilmiştir : 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun muaddel 64 ıicü maddesi ile 
aynı Kanunun 65 nci maddesine birer fıkra ve 

6306 sayılı Kanuna geçici bir madde 
eklenmesine dair kanun teklifi 

MADDE' 1: — 5434 sayılı Türkiye Cumhu
riyeti Emekli Sandığı Kanununun muaddel 64 
ncü maddesine aşağıda yazılı (E) fıkrası ek
lenmiştir. : 

F) Hazarda veya seferde talim, manevra 
ve tatbikat sırasında veya Dahilî Hizmet Kanu
nu ve Talimatnamesinin icabettirdiği askerî va
zifeler sebebiyle malûllüğe uğramış olanlara, 
bu maddede yazılı aynı derecedeki harb malûl
lüğü zammının yüzde ellisi nispetinde bir zam 
ödenir. 

MADDE 2. — Aynı kanunun 65 nci mad
desine (F) fıkrasından sonra aşağıda yazılı fık
ra eklenmiştir: 

«Harb malûllerine yukardaki fıkralarla ya
pılması kabul edilen yardımlar askerî vazife ma
lûlleri hakkında da uygulanır.» 

MADDF •">• — 5434 sayılı Kanunu değişti
ren 6306 sayılı Kanuna aşağıda yazılı geçici bir 
madde eklenmiştir : 

GKCUİ MAT)DF — (D) fıkrası hükmü i . 
1 . 1950 tarihinden evvel aynı sebep ve tesirler
le malûl kalanlarla bunlardan ölmüş olanların 
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dul ve yetimleri hakkında da «İştirakçiler için J 
iştirakçiler sütunundaki er durumunda iseler, 
erler sütunundaki zamların verilmesi suretiyle» 
uygulanır. 

Ancak, 1 . 1 .1950 tarihinden önceki hüküm
lere «öre bağlanmış olan malûl aylıkları mez
kûr "tarihten sonra aynı rütbe ve durumdaki em
saline 5434 sayılı Kanun gereğince bağlanacak 
miktara göre tadil olunur. Şu kadar ki, tadilen 
bağlanacak aylık, «Harb malûllüğü zammı dâ
hil» hiçbir suretle evvelki aylık miktarından az 
olamaz. I 

GEMİCİ MADDE — Bu kanunun 1 ve 2 nci 
maddeleriyle, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 64 ve 65 nci mad
delerine eklenen fıkralar- hükmü, bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten evvel vazife malûl
lüğüne uğramış olanlara bunların dul ve yetim
leri hakkında da uygulanır. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihini ta-
kibeden aybaşından itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, kanunun gerekçesi 
ve maddelerini dinlediniz. Tümü hakkında söz 
almak istiyen arkadaşlar var mı? 

KÜÇÜK SAMİ — Bu kanun asayiş kuvvet
lerine de teşmil edilecek midir? Bir polis vazife 
malûlü olduğu için bundan İstifade edecek midir? 
Gümrük memurları "bundan istifade edecekler mi
dir? 

ATAKLI MPCİP — Müsaade ederseniz ar
kadaşımızın sorusuna cevap olmak üzere kanu
nun (E) fıkrasını aynen okuyayım : 

E) (Hazarda veya seferde talim, manevra ve 
tatıbikat sırasında veya daimî hizmet Kanunu ve 
Talimatnamesinin icabettirdiği askerî vazifeler 
sebebiyle malûllüğe uğramış olanlara bu madde
de yazılı aynı derecedeki harb malûllüğü zammı
nın % 50 si nispetinde bir zam ödenir... 

KÜÇÜK SAMİ — öyle zannediyorum ki. bu 
kısımda bir boşluk vardır. 

BAŞKAN — Aksoyoğlu Refet buyuran. 
AKSOYOĞLU REFET — Efendim; şimdi 

Alb. Mucip Ataklrnın bu vazife mâl ûMer in in ha
yat standartlarının yükseltilmesi bakımından be- ı 
yan ettiği esbabı rmıcibeye aynen iştirak ediyo
rum. Ancak, biz, bütün sektörleri böyle ayrı ayrı j 

1960 0 : 1 
ele alnııyalım. Bu aradaki fark zaten uzun za
mandan beri devam etmektedir. Bir müddet da
ha devanı etsin. Fakat biz Gelir Yergisini, emek
lilik ve memur maaşlarını da ele alacağız. Bunla
rı kısım kısım ele alırsak işin içinden çıkmak güç 
olacaktır. Bu sebeplerle şimdilik ıbu tasarı geri 
kalmalı ve bütün emekli ve memur maaşları ile 
âdi malûllerden harb malûllerine kadar bütün 
malûllerin durumlarını ayarlıyacak şekilde bir 
kanun yeni bütçeye göre tanzim edilip gelmeli
dir. Böyle kısım kısım ele alındığı takdirde ya
rin eski emeklilerle, yeni emekliler arasındaki 
fark yeniden yapacağımız emekliler arasındaki 
fark, memur maaşları arasındaki farkları teker 
teker ele almamız gerekecektir-. Halbuki bunla
rın hepsinin de kısa zamanda ve birbirine müte
nazır olarak hazırlanıp geleceği kanaatindeyim. 
Onun için bu kanun teklifinin bugün için reddi
ne karar verilmesini teklif ediyorum. 

KUYTAK FİKRET — Efendim arkadaşımız, 
yeni bir kanun tasarısı olarak kabul ediyor ıbunu. 
Halbuki bu, mevcut bir kanunun bir maddesinin 
tadili ile bâzı fıkralar ve geçici maddeler eklen
mesi hakkındadır. Ye arkadaşımızın teklifi doğ
rudan doğruya maaşlar üzerinedir. Bunun ise, 
yani bu kanun teklifi ise, doğrudan doğruya va
zife mâilıdleri ile harb malûlleri arasındaki far
kın giderilmesi ile ilgilidir. Bizim yapacağımız 
iş şümullü bir iştir. Bununla ilgisi yoktur. Ma
aşla ilgilidir ama vazife malûlleri ile harb malûl
leri arasındaki farkın giderilecek kısmını ilâve et
mek suretiyle bu, maluliyetle ilgili maaşlardaki 
düzensizliği gidereceğiz. Eğer maaşların nispeti 
üzerinde bir değişiklik yapılacaksa heyeti umu-
miyesi üzerinde yapılması lâzımdır. Benim an
ladığım bu şekildedir. Başka şekilde ise izah 'bu
yurmalarını rica ederim, çünkü arkadaşlardan 
bir hususu öğrenmiş olurum. 

BAŞKAN — Aksoyoğlu Refet. 
AKSOYOĞLU REFET- — Biz zaten diğer 

ayarlamaları da bunlarla ilgili kanunlara birer 
fıkra eki iverek yapacağız. Böyle birer fıkra ek
lemekle kanunun tamamında bir değişiklik yap
mış olmuyoruz. 

Sonra bizim memlekette bugüne kadar olan 
düzensizlik yalnız vazife mâlûlleriyle harb ma
lûlleri arasındaki farktan mı ibarettir ki, bunu 
ele. alıyoruz? Baştanbaşa bütün Gelir Yergisi sis
temini ve bütün emeklilik farklarını ayarlamak 
lâzımdır. Niçin bunu öne alıyoruz? Bu itibarla bu 
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vaziyet bir müddet daha devam etsin ve hepsini 
birden alalım. Böyle olmazsa yarın diğerlerini 
ayarlamada güçlük çekeceğiz, âdilâne bir nispet 
koyamayız. 

BAŞKAN — Kaplan Kadri. 
KAPLAN KADRİ — Kanunun hazırlamşın-

daki düşünüş tarzı hakikaten güzeldir. Yalnız 
bunun daha mükemmel bir hale getirilmesi lâ
zım olduğu kanaatindeyim. Harb malûlleri sa
hasına girdiğimiz zaman sahayı genişletmiş ola
cağımız gibi, yalnız vazife malûllüğü sahasına 
da intikal ettirdiğimiz zaman sahayı daraltmış 
oluruz. Gönül ister ki, aynı şartlar içinde malûl 
olmuş insanları aynı derecede tatmin etmiş ola
bilelim. 

Bu bakımdan teklifin bir daha tetkik edil
mesi, sirayetinin hesaplanması ve şümullendi-
lilmeşinin doğru olacağı kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Karavelioğlu Kâmil. 
KARAVELİOĞLU KÂMÎL — Efendim, bu 

kanun bütçeye 6 - 8 milyon arasında bir külfet 
tahmil edecektir. Muhterem Ataklı arkadaşımı
zın teklif ettikleri kanunla alâkalı küçük bir 
tasarı da bendeniz teklif edeceğim. Bu tasarı ile 
bütçeye tahmil edilen külfet belki 6 - 8 milyona 
ilâve edersek 10 milyonu bulacaktır. Bu da mas
rafa bütçeye hiçbir külfet tahmil ctmiyeeektir, 
sanıyorum. Bununla beraber bütçeye inikas 
edecek şekilde bu parayı bulmamız icabedecek -
tir. Kanun teklifimle son emekli ve vazife ma
lûllerinin de buraya ithalidir. Biz bu kanunu 
kabul etsek bile bu kanunun malî yılbaşından 
itibaren yürürlüğe girmesi lâzımdır. Çünkü orta
dan ödenecek bir para yoktur. Önümüzdeki ma
lî yıl başından itibaren başlaması bir zarurettir. 
Bu böyle olunca ben de Yarbayım Aksoylu Re-
fet'in teklifine uyuyorum. Çok iyi bir gaye ile 
gelmiş olan kanun teklifini yerinde buluyorum. 
Birkaç ay sonra umumi kanunlar meyanında 
gözden geçirilmesini uica edeceğim, teklifim bun
dan ibarettir. 

BAŞKAN — Sami Küçük. 
KÜÇÜK SAMI — Biraz evvel de arz ettim ; 

kanunu bütün ruhumla destekliyorum. Karşı
mızda muhtaç bir kitle var. Bu kitle'memlekete 
hizmet esnasında bu hale duçar olmuşlardır. 

Arkadaşımız bütçede para yok diyor. Bu ta
sarıyı hazırlıyanlar da Maliye Bakanlığı ve 
Emekli Sandığı ile görüştükten sonra buraya 
getirmiştir. Parasının bulunmasında yetkili ma-
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kamlar, evet diyorlar. Yalnız biraz evvel de arü 
ettiğim gibi, Kadri Beyin de tekrar ettikleri 
üzere, bunun biraz daha teşrih ve teşmil edilme
sine lüzum vardır. Bir polis memuru vazifesi es
nasında malûl kalan bir askerî unsur da değil
dir. Ben bu gibileri de ihtiva, edecek şekilde ka
nunun tekrar gözden geçirilmesini uygun bulu
rum. 

KARAVELÎOĞLU KÂMÎL — Efendim Jan
darma, ve Gümrük Muhafaza memurları dâhil
dir. 

KAPLAN KADRİ — Polis dâhil olmuyor. 
BAŞKAN —• Karşılıklı konuşmayın efendim. 

Söz Vehbi Ersü'nün. 

ERSÜ VEHBÎ — Ben kanunu heyeti tınıumi-
yesiyle destekliyorum. Fakat daha yaygın bir 
şekilde ele alınmasını arzu ediyorum. 

Ayrıca şu hususu da belirtmek istiyorum ki; 
şahıslar formalitelere kurban edilmemelidirler. 
Emekli Sandığı kanunun bir maddesine göre va
zife başında arızaya uğramış bir kimsenin mü
racaatı her ne sebeple olursa olsun Emekli San
dığına bir sene sonra ulaşırsa, bu malûllük, âdi 
malûllüğe giriyor. Bu hususta, bir şahsın bir di
leğini takibettim, ondan biliyorum. Şahıs dilek
çesini gününde vermiş fakat her ne sebeptense 
bıı evrak ilgili yerlere zamanında ulaşamamış. 
Ben evrakı Dilekçe Komisyonuna verdim, ilgili
lere gönderdim. Bu vazife malûllüğüne girmez 
âdi malûldür demişler. Formalite yüzünden uu 
şahsın malûllüğü âdi malûllük olmuş. Kanun 
teklifini hazırlıyan arkadaşımızdan istirham 
edeceğim, bu husus nazarı itibara alınmak sure
tiyle bu kanun teklifi muvakkaten tehir edil
sin. Böyle bir madde teemmül edilmesini rica 
edeceğim. 

KARAVELÎOĞLU KÂMÎL — Vehbi Beyin 
işaret buyurduğu husus benim takdim ettiğim 
tasarıda, ki bir madde daha ilâvesini düşünüyo
rum, mevcuttur. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere teklifi var
dır. Müzakerelerin, kifayetini reyinize arz edi
yorum. Kabul .edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Şimdi tebellür eden fikirlere göre iki teklif 
vardır. Birisi Aksoyoğlu, diğeri de Karavelioğlu 
arkadaşlarımızın teklifleridir. Aksoyoğlu; tasa
rının tatbikatının malî yıl başından başlamak 
üzere Maliye Bakanlığınca, hazırlanan kanunla 
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birlikte mütalâası; ikinci teklif de kanuna em
niyet mensuplarının da ithal edilmesidir. 

KAPLAN KADRİ — Bu durumda bulunan 
bütün Devlet memurlarının vazife maluliyeti 
mevzuubahistir. 

BAŞKAN — Başka teklif yoksa, vazife ba
şında arızaya uğrıyan polis ve Devlet memurla
rını da kapsamak üzere, 

Bir de, arkadaşımızın teklifine iştirak ederek 
kanunun 1961 bütçesiyle beraber görüşülmesini 
istiyenler var. Söylenilen bu noksanlıkları da 
kapsamak üzere hazırlanan bu teklifin komisyona 
iadesini oyunuza arz edeceğim. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kanun teklifi
nin komisyona iadesi kabul edilmiştir. 

Gündemimizin ikinci maddesine geçiyoruz. 

2. — Karavelioğlu Kâmü'in, haksız mal ik-
tisabedenler hakkında kanun teklifi (2/32) 

BAŞKAN — Söz Kâmil Karavelioğlu'nundur. 
KARAVELİOĞLU KÂMİL — Efendim, bun

dan evvelki bir oturumda ben sizlere arz etmiş
tim. Yaptığım tetkik neticesinde bunun lüzumu
nun katileştiğini, fakat tatbikata konma zamanı
nın imkânsız bulunduğunu söylemiştim. Bu ka
nunu zamanında müstakil bir kanun olarak ge
tirmek üzere müsaadenizle geri alacağım. 

BAŞKAN — İsteği üzerine arkadaşımızın tek
lifi geriverilmiştir. 

3. — 7238 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 
son fıkrasının yürürlükten kaldırılmasına dair 
kanun tasarısı ve İktisat Komisyonu raporu 
(1/44) (1) 

BAŞKAN — Söz Şefik Soyuyüce arkadaşı-
mızmdır. 

SOYUYÜCE ŞEFİK — Arkadaşlar, evvelce 
çıkan bir kanunla ordu mensupları, Emniyet 
Umum Müdürlüğü mensupları ile Gümrük Mu
hafaza ve muamele sınıfında bulunan şahısların 
tayın bedellerine % 50 zam yapılmış ve tatbika 
da geçilmiştir. Bunun tatbikatı orduda seyyanen 
olmamış ve bir kısım ordu mensuplarının seyyar 
vazife görmedikleri iddia edilerek bundan isti
fade etmelerine imkân bırakılmamıştır, Bugün 
Silâhlı Kuvvetlerimizde seyyar - sabit ordu di
ye bir tefrik yapıldığını görmüyoruz. Birinci 

(1) 34 S. Sayılı basmayazı tutanağm sonun-
dadır. 
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I madde gereğince tayın bedellerinin yüzde 50 
I zamlı olarak alınması hakkındaki Hükümet tek-
I lifi komisyonca kabul edilmiş ve Umumi Heyete 
I arz edilmiştir. 
I Müsaade ederseniz, 3 maddelik olan bu ka-
I nun teklifini okuyayım. 

I 7238 sayılı Kanunun birinci maddesinin son 
I fıkrasının yürürlükten kaldırılmasına dair 
I geçici kanun tasarısı 

I MADDE 1. — 7238 sayılı ordu mensuplariyle 
I Emniyet Umum Müdürlüğü ve Gümrük muhafa-
I za ve muamele sınıfı kadrolarında çalışanlara 
I verilen tayın istihkaklarının artırılması hakkm-
I daki Kanunun birinci maddesinin son fıkrası 
I yürürlükten kaldırılmıştır. 

I MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
I yürürlüğe girer. 

I MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Ba-
I kanlar Kurulu yürütür. 

SOYUYÜCE ŞEFİK (Devamla) — İşte bu 
I birinci maddedeki son fıkra kaldırılmak suretiy-
I le sivil memurlara da yüzde 50 zamla tayın be-
I deUerinin verilmesi mümkün olacaktır. 
I BAŞKAN — Kanunun tümü üzerinde söz is-
I tiyen arkadaşlar var mı? 
I # Buyurun Karavelioğlu. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Esasen kanu-
I nu kabul ettiğimiz gün, biz orduda çalışan sivil 
I personelin tayın bedellerinin 50 liradan, % 50 
I zamla 75 liraya çıkacağını zannediyorduk. Fa-
I kat sabit ve seyyar ordu meselesinden dolayı 
I bu haktan mahrum kalmış bir zümre vardır. Bu 
I sebeple huzurunuza gelmiş olan bu küçücük ta-
I sarıyı hemen kabul edelim, ve bunların % 50 
I zamdan faydalanmalarını temin edelim. Zaten 
I hepsi küçük maaşlı insanlardır ve aldıkları ta-
I yın bedeli de 50 liradır. 
I Bu % 50 zamdan mahrum etmezsek ellerine 
I 25 lira fazla geçecektir. 

• YURDAKULER MUZAFFER — Malî por-
I tesi hesaplanmış mıdır? Hükümet teklifi olarak 
I gelmiştir. Acaba Maliye Bakanı muvafakat et-
I miş midir? 

SOYUYÜCE ŞEFİK — Teklif hakkında bir 
I bilgim yoktur. 

YURDAKULER MUZAFFER — Bu gibi 
I ufaktetek paralar biriktiği zaman milyonları 

— 7 — 
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buluyor. Bütçemizin durumu da hepimizin ma
lûmudur. 

ERSÜ VEHBİ — Efendim, her sektörde ça
lışan her vatandaş geçim şartlarının müreffeh ol
masını arzu eder. Fakat, buraya geldiğimiz sim
den beri çıkardığımız kanunların hepsi Hazine
nin aleyhine balta vurmaktadır. Devlet Hazinesi
ni kuvvetlendirecek kaynaklar tesbit edileceğine; 
bütün yapılan kanun teklifleri hakikaten hep Ha
zinenin aleybine olmuştur. Bu ufak tefek denilen 
damlalar, nihayet büyük güçlükler doğurmakta
dır. Biraz evvelki kanun teklifi de aşağı - yukarı 
bu noktadan tebir edilmişti. 

(Mir Vergisi Kanunu tadil edilince, bu mev- ^ 
zuda 25 lira yerine dalha büyük imkânlar sağla
nacağı göz önünde tutulursa; böyle perakende 
kanunlarla hizmet yoluna gitmemizin mahzurlu 
olacağı kanaatindeyim* Her ne kadar komisyon 
üyesi ve altında imzam bulunmasına rağmen şiir
di mütalâa ettiğim şu maihzurlardan dolayı diğer 
kanunlarla beraber bu kanunun da incelenmesini 
ve 'bundan sonra neticelendirilmesini ve şimdilik 
'muvakkaten komisyona iadesini talebed iyonun. 

BAŞKAN — Söz Kuytak Fikret'indir. 
KUYTAlK FİKRET — Efendim, kanun, bun

dan evvel yaıpılan bir hatanın düzeltilmesiyle il
gilidir. Eğer biz bu hatayı gelecek kanunlarla gö
rüşmek üzere ileriye atarsak, haksızlığı ve adalet
sizliği devam, ettirmiş oluruz. Bu bakımdan kanu
nun kabulünü arz ve teklif ederim. 

SOYUYÜCE ŞEFİK — Arkadaşlar, ben de 
Fikret Beyin söylediklerine iştirak edeceğim. 7238 
sayılı Kanunla seyyar ordu, sabit ordu ifadesi 
kullanılmak suretiyle Ankara'da çalışan sivil me
murlar hakkında haksızlık yapılmıştır. Adalet 
tevzi ettiğimizi iddia ettiğimiz bir günde bunu 
düzeltmekle mükellefiz. Ellerine 25 lira gibi az 
bir para verilmek suretiyle bu haksızlığın telâfisi 
çok faydalı olacaktır. Kaldı ki, tâyin bedelini ar
tırmak eksiltmek hususunda şimdiden bir prensip 
kararma varılmış değildir. Binaenaleyh bu hak
sızlığın mutlaka giderilmesi ve bu kanunun kabul 
edilmesi lüzumuna tekrar işaret etmek isterim. 

(Başkanlık Makamına Er Ahmet geçti.) 
BAŞKAN — Buyurun, Akkoyunlu Fazıl. 

, AKKOYUNLU FAZIL — Efendim, başka 
söz alan olmadığı için, bendeniz söz aldım. 

Muhterem arkadaşlar, ben de büyük karar
gâhlarda bulunduğum zaman, memurlardan işit
tiğim şunlardır. Zaten seyyar ordu tâbirinin ice-
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risine bütün birlikler giriyor. Büyük karargâh
larda, Kara Kuvvetleri ve Erkânı Harbiye gibi 
yerlerde bulunan personel bundan istifade ede
miyorlar. Bunun fazla bir meblâğ tutmıyacağı 
kanaatindeyim. Ordularda ve tümenlerde bulu
nan personel bundan istifade ediyor. Ancak bü
yük karargâhlarda bulunanlar istifade etmiyor
lar. Kanun teklifi buraya noksan gelmiştir. Ka
nunu getiren arkadaşlar bunun içine kaç kişinin 
girdiğini ve malî portesinin ne kadar lira tutaca
ğını tetkik etselerdi, bu kolaylıkla çözülür ve di
ğer arkadaşların da endişeleri bertaraf edilmiş 
olurdu. Bütçeye ne kadar bir yük yapacaktır, bu 
da belli olduktan sonra kabul edilebilirdi. Teklif 
olarak şunu arz edeyim ki, bu kanunu şimdilik 
bırakalım, arkadaşlar bu hususları alâkalı bakan
lıklar nezdinde incelesinler ve bize vazıh bilgilerle 
gelsinler. Bu takdirde daha iyi bir netice alırız. 

(Başkanlık Makamına Akkoyunlu Fazıl geçti) 

# BAŞKAN — Söz Acuner Fkrem'in. 
ACUNER EKREM — Efendim, bugünkü 

müzakereye daha başlarken kanunların müzâke
resini geriye atmaya başladık, öyle tahmin ediyo
rum ki, adaletsiz bir ödemenin önüne geçmek 
için bu kanun tasarısı getirilmiştir. Bu kanunun 
malî portresi 800 bin veya 1 milyonu aşacağı ka
naatinde değilim. Bazı memurların seyyar ordu 
birliği sayılmamalar^ dolayısiyle 25 lira gibi 
bir parayı eksik almaları meselesidir. Bugün 
Ankara'da Başkanlık ve Erkânı Harbiyede ça
lışan personel bu yüzden mağdur durumdadır. 
Bu itibarla bu kanunun geri atılmasında, bir 
mâna yoktur. Kanunu kabul ve bu ihaksızlığı 
telâfi edelim. 

ERSÜ VEHBİ — Ben bir adaletsizlik gör
müyorum. Bu kanunun geri bıralkılma'sında bi+ 
lâkis adaletsizlik yapılmadığı kanaatindeyim. 
Çünkü evvelce çıkan Ikanun seyyar ordu hak
kında idi. Fakat geri hizmetlerde bulunanlara 
da teşmil edildi. Tasavvur buyurunuz ki niha
yet Ankara, İstanbul ve saire gibi birkaç mah
dut yerde sekreterlik vazifesi bulunan insan
ları dağ başında çalışan insanlarla bir tuttuk 
ve evveliki yaptığımız kanunun şümulü içine 
soktuk. Burada mattıduıt bir zümreyi da/ha doğ
rusu bir çoğu esasen mabdut çalışma sahaları
na intikal etmiş (olan az külfetli işlerde çalışan 
insanları hedef tutuyor. Hizmetleri emeğine 
mukabil .muayyen bir para ile taltif etmeli. Bu 

— 8 
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emeğin 'mukalbili değildir*; adaletli de değildir. 
Adaletli olan, dağ başında 'bulunan «memurla
rın ha'kkının korunması için çıkarılmış 'bulu
nan (bundan evvelki kanundur. ileri sürülen 
fikri «bir adalet unsuru olarak ortaya sürerken, 
ayrıca (buralarda çalışmayı bir teşvik faktörü 
olarak göz önünde tutmalıdır. Binaenaleyh bu 
kanun» reddetmek suretiyle adaletin uygula
nacağı kanaati ildeyim. Kanunun reddini ta-
lelbediyoruhı. 

BAŞKAN — Küçük Sami, 'buyurun. 
KÜÇÜK SAMI — Karargâhlar sivül me

murların çailıştığı yerler olan "Millî Savunma, 
Kuvvetler Kumandanlıklan, Grene! Kurmayda, 
ordu tümen, fkolordu ve alay gilbi karargâh sa
yılmalı. Binaenaleyh Ib'iz karargâhta ve arazi
de çaîhşan mamurları 'tefrik etmiyeeeğiz umu
ma teşmil edeceğiz. Kanaatımea ibu kanun 
teklifi yerindedir (bir tehire gitmeden ikafoulü 
lâzımdır. 

BAŞKAN — Efendim, söz Yurdakul er Mu
zafferindir. 

YURDAKULER MUZAFFER — Efendim, 
'bir sual soracağım. Bu kanım tetkik edilirken, 
seyyar îbirlüklerle salbit hirlikler tefriki yapıl
mıştır. »Seyyar ve şahit .birlikler hangileridir. 
öyle zannediyorum ki, Genelkurmay Başkan
lığı, Kara Kuvvetleri Kumandanlığı seyyar, 
Millî Savunma ise salbit (birlikler meyamnda 
telâkki ediliyor. Aeaha öyle midir? Millî Sa
vunmada daha az vazife gördüğü gihi >bir id
dia vardır. Halbuki hepsi aynı şarta bağlıdır. 

ERSÜ VEHBİ — O ta'kidirde hepsine tatfbik 
ödileh'ilir. Benim deminiki sözİıhı sırf malî 
portresini anlamalk içindir. 

KARAVELÎOĞLU KÂMÎL — Efendim, 
Vehbi Ersii Bey zannederim, az külfetli, çok 
külfetli meselesini ortaya çıkardı. Demin arz 
ettiğim ıgibi Ibumdan faydalanacak olan 'bilhas
sa Anfkara'da Millî Savununa Baikanlığında ça
lışan küçiük maaşlı m'emurtardır. Bunlar ay
da 400 - 500 lira alırlar. Esasen bundan fayda
lanacak kimselerin 300 ü geemiyeceğmi tahmin 
ediyorum. Malî portresi ise 90 toin lirayı geç
mez. Tasarı Hükümetten geldiğine göre malî 
portresini düşünmeme'k lâzımdır. 

VelHbi Weye cevap vermek Merim. Haki
katen ço'k küçük maaşlılar bana sordular. Bi
zimle ilgili 'kanun çıktı mı, dediler. Çıktı de-
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dini. öyle sevindiler ki, hat tâ ; 26 er lira fazla 
para alacağız diye, 'birbirlerine çay ikajh've ıs
marlamışlar. ikinci defa gittiğimde, tekrar tet
kik ettim. Bu zaviyeden; seyyar ve salbit ordu 
meselesinden dolayı mahrum edilmişler. Tefe-
rar arz ediyoruım; şu kanunu kaibul edelim. 

BAŞKAN — Efendim, kifayeti müzakere 
teklifi geldi ama; daha evvel sözcü aHkadaşa 
söz veriyorum. 

SOYUYÜOE ŞEFİK — Efendim, salbit bir
lik olarak Muzaffer Beyin söylediği Millî Sa
vunma Ba'kanlığı ve mektepller kaibul edilir. 

ÇELEBİ EMANULLAH — Hava Kuvvetle
ri de sabit kuvvet olarak kabul edilmiş ve bu
rada çalışan sivil memurlar da oO lira tayın be
deli alır. 

SOYUYÜCE ŞEFİK (Devamla) — Efendim, 
şimdi Emniyet Umum Müdürlüğü seyyar bir
biri ik midir, Jandarma Umum Kumandanlığın
da çalışan memurlar seyyar mıdır? Çok istir
ham ederim, bu işe bu cepheden bakmak su
retiyle Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlı
ğında, Emniyet Umum Müdürlüğünde, Jandar
ma Umum Kumandanlığında çalışan personel bu 
zamdan faydalanmıştır. Sadece bu zamdan 
bizde çalışan memurlar faydalanamıyor. Bunun 
malî potresi ne olursa olsun bir haksızlık var
dır. Bunu düzeltmek lâzımdır. Bu tasarının 
altına Maliye Bakanı imzasını koymakla bunun 
malî cephesini tekeffül etmiştir. Bu kanun ta
sarısının kabul edilmesini tekrar belirtirim. 

TAŞAR DÜNDAR — Kifayeti müzakere tek
lif ediyorum. 

BAŞKAN '— Kifayeti müzakere teklifini 
reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerindeki görüşmeler bit
miştir. Maddelere geçilmesini kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. ' 

Şimdi maddelere geçiyoruz. 

7238 sayılı Kanunun birinci maddesinin son fık
rasında değişiklik yapılmasına dair Kanun 

MADDE 1. — 7238 sayılı Ordu mensuplariy-
le Emniyet Umum Müdürlüğü ve Gümrük Muha
faza ve muamele sınıfı kadrolarında çalışanlara 
verilen tayın istihkaklarının artırılması hakkın
daki kanunun birinci maddesinin son fıkrası yü
rürlükten kaldırılmıştır. 
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BAŞKAN — Madde hakkında söz ist iyen ar

kadaş var mı... 
Söz Er Ahmet 'indir. 
ER AHMET — Şimdiki maddemiz §u : «7038 

sayılı Ordu mensuplariyle Emniyet Umum Mü
dürlüğü ve Gümrük muhafaza ve muamele sı
nıfı kadrolarında çalışanlara verilen tayın istih
kaklarının artırılması hakkındaki Kanunun bi
rinci maddesinin son fıkrası yürürlükten kal
dırılmıştır.» 

Müsaade ederseniz o kanunun son fıkrasını 
arz edeyim : 

«Yazılı tayın bedellerine yüzde elli zam ya
pılmıştır. 

Birinci bentte mezkûr (e) ve (d) fıkraların
da yazılı tayın bedellerine bu madde ile yapılan 
zamdan yalnız seyyar orduda çalışanlar fayda
lanır.» 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Ahmet Beyin 
okuduğu fıkraya göre biz kanunda hiçbir deği
şiklik yapmıyoruz. 

ER AHMET — Evet, o madıdeyi aynen oku
yorum : 

«I - 6706 sayılı Kanunla değiştirilen 1 nci 
maddesinin (a), (b), (e) ve (d) fıkralarında, 

I I - 6706 sayılı Kanunla değiştirilen 3 neü 
maddesinin (a) fıkrasında, 

I I I - !3 ncü maddesinin (b) fıkrasında Güm
rük Muhafaza ve Muamele sınıfı memurları için 
tesbit edilen miktarı artıran 6811 sayılı Kanu
nun 1 nci maddesinde, 

Yazılı tayın bedellerine yüzde elli zam ya
pılmıştır. 

Birinci bentte mezkûr (e) ve (d) fıkraların
da yazılı tayın bedellerine bu madde ile yapılan 
zamdan yalnız seyyar orduda çalışanlar fayda
lanır.» 

196Ö 0 : 1 
İşte bu şekilde yazıyor. Binaenaleyh bu ka

nun nedir? 7238 sayılı Kanundur. (Artırılması 
hakkında, sesleri) Kanun budur. İsterseniz 
bir daha okuyayım. 

(Kanunun son fıkrasını tekrar okundu.) 
Bu maddenin son fıkrasını kaldırmak sure

tiyle, yüzde 50 zammı da kaldırmış oluyoruz. 

BAŞKAN — Esin Numan. 
ESÎN NÛMAN — Efendim, Ahmet Er arka

daşım haklıdır. Bizim bu kanun teklifinden arzu 
ettiğimiz gaye ile, kanunun ifadesi arasında tezat 
vardır. Bu tezada kanun tekniği bakımından 
işaret etmek yerinde olur. İktisat Komisyonun
daki arkadaşlarımız kanun numaralarını biliyor
larsa, şu anda oraya «hakkındaki1 filân sayılı ka
nun» demek suretiyle bu hata tashih edilmiş olur. 

BAŞKAN — Soyuyüce Şefik. 
SOYUYÜCE ŞEFİK — Efendim, bu madde

nin son satırındaki «seyyar1 ordu» tâbirinin kal
dırılması şeklinde uygulanması gerekir, müsa
ade ederseniz bu şekilde tashih edelim. 

BAŞKAN — Kanunu getirenler bir zühul 
eseri olarak yanlışlık yapmışlardır. (Kanun ta
sarısı Bakanlar Kurulundan gelmiştir sesleri). 

Bakanlar Kurulundan gelmiş, o halde tekrar 
formüle edilmesini mi, yani başka güne tehir 
edilmesini mi yoksa müzakereye devam edilme
sini mi arzu ediyorsunuz. Bu hususta söz istiyen 
arkadaş var mı? 

Buyurun Küçük Sami. 
KÜÇÜK SAMİ — Efendim, başkan tarafın

dan teklif edilecek iki arkadaş o kelimeyi ilâve 
etsinler, kanunu bu suretle kabul edelim. 

BAŞKAN — O halde bu fıkra arkadaşlarca 
hazırlanıncaya kadar celseye on dakika ara ve
riyorum. 

Kapanma saati : 15,50 

i 
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Açılma saati : 16,10 

BAŞKAN — Akkoyunlu Fazıl 

KÂTİPLER : Karavelioğlu Kâîtnil, Er Ahmet 

BAŞKAN — Arkadaşlar, oturum açılmıştır. 
Müzakereye devam ediyoruz. Söz Şefik fioyuyü-
ce'nindir. 

SOYUYÜCE ŞEFİK — Arkadaşlar, kanunun 
birinci maddenin yazılışında bir hata yoktur. 
Arkadaşım maddeyi okurken1 yanlış tefsir etmiş 
olacak. Yeniden yaptığımız tetkikat sonunda 
şu neticeye vardık, arkadaşımız bendi fıkra ola
rak mütalâa etmiş ve o şekilde okumuş oldukları 
için yanlışlık olduğu zehabına kapılmış. Metnin ka
leme alınışında her hangi bir hata yoktur, kanun 
tekniği' bakımından da uygundur. Son fıkrayı 
kaldırdığımız takdirde arkadaşlarımız istifade 
edecekleredir, ayrıca bir değişikliğe hacet yoktur. 

BAŞKAN — Buyurun okuyun. 
SOYUYÜCE ŞEFİK — Son fıkrayı aynen 

okuyorum: 
«Birinci bendde mezkûr (c) ve (d) fıkrala

rında yazılı tayın hedeflerine bu madde ile yapı
lan zamdan1 yalnız seyyar orduda çalışanlar fay
dalanır.» 

Bu son fıkra 3-i sayılı Kanunu hedef tut
maktadır. Bu şekilde olacağı gibi hukukçular 
«seyyar ordu» tâbiri kaldırılmıştır, şeklinde ifade 
kullanırsanız da olabilir demişlerdir. 

BAŞKAN — Kanunun birinci maddesinin 
son fıkrasındaki (Yalnız seyyar) kelimesinin1 her 
hangi bir iltibasa mahal vermemek üzere kaldı
rılmasını oyunuza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler;... Kabul edilmiştir.. 

Şu halde maddeyi bu değişiklikle yeniden oku
yup reyinize arz ediyorum. 

7238 sayılı Kanunun birinci maddesinin son 
fikrasinda değişiklik yapılmasina dair Kanun 

MADDE 1. — 7238 sayılı Ordu mensupla-
riyle Emniyet Umum Müdürlüğü ve Gümrük 
muhafaza ve muamele sınıfı kadrolarında çalışan
lara verilen tayın istihkaklarının artırılması 

hakkındaki Kanunun birinci maddesinin son 
fıkrasındaki (yalnız seyyar) kelimeleri kaldırıl
mıştır. 

BAŞKAN — Maddeyi reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İkinci maddeyi okuyoruz. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Söz istiyo
rum, 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
KARAYELİOÖLU KÂMİL — Yayımı ta

rihinden, itibaren denilmiştir. Bundan mahzur-
lar doğabilir. Muayyen bir tarih (koymak lâ
zımdır. Bir ara tarih de mahzurludur. Filân 
tarihinden itibaren yürürlüktedir şeklinde bu
nu tashih etmek daha faydalı olur. 

ÖZKAYA MEHMET ŞÜKRAN — Arkada
şımız Karavelioğlu 'nun hakkı vardır, 1 Eylül 
1060 tarihinden itibaren dersek, 'hiçbir şeye lü
zum kalmaz. 

ERSÜ VEHBÎ — 1 Ekim 1960 tarihinden 
itibaren dersek daha uygun olur, resmî gazete 
ile yayınlanması için yakit geçecektir. 

BAŞKAN — Kanunun .tatbikatında her han
gi bir güçlük çıkmasın diye 1 Eylül ve 1 Ekim 
tarihleri teklif ediliyor. 

ÖZKAYA MEHMET ŞÜKRAN — 1 Eylül 
1960 tarihini kabul edelim, şahsın lehine olur. 

•BAŞKAN — Meriyet tarihinin 1 Eylül ol
ması teklifini reyinize arz ediyorumı : Kabul 
Edenler-. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İkinci maddeyi bu tashihle okuyalım. 

Madde 2. — (Bu kanun 1 Eylül 1960 tarihin
de yürürlüğe girer. 

BAŞKAN —• İkinci maddeyi reyinize arz 
ediyorum : Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

— 11 
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Madde 8. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar 

Kumlu yürütür. 
BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var 

>mı?.. Üçüncü maddeyi reyinize arz ediyorum : 
Kabul edenler... Etımiyenler... Kabul edilmiştir. 

Arkadaşlar, tasarıyı madde mvadde kabul et
tik'. -Şimdi kanunun tümünü reyinize sunu
yorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kanun 
kabul edilmiştir. Kanun hayırlı olsun. 

Efendim, şimdi Haydar Tunekanat ve ar
kadaşlarının kanun teklifi var; (Haydar Tune
kanat burada yok sesleri) 

Tunekanat albayımız »burada olmadığına gö
re 53 sayılı Kanunun müzaıkeresini telhir edi
yoruz. 

4. — 1960 Genel tarım sayımının 1 yıl geri 
bırakılmasına dair kanun tasarısı ve İktisat 
Komisyonu raporu (î/35) (S. Sfvyısı 29) (1) 

BAŞKAN — Buyurun Numan Esin. 
ESİN NUMAN — Efendim, bu tasarının söz

cüsü ben değilim. Yalnız Bütçe Kanunumda 
yapmış olduğumuz tasarruf bu tasan ile ilgi
lidir. Yapılacak masrafları tarh ettik- O iti
barla bu masrafı -karşılamaya imkân olmadığına 
göre tasarının böylece kabul edilmesi lâzımdır. 

ERSÜ VEHBİ — Arkadaşlar, bu kanun bir 
defa (huzurunuza gelmişti. Bâzı esbabı mucibe 
ile ileride tahlili yapıldıktan sonra iade edilmesi 
kaydiyle tekrar bize iade edilmiştir. 

Bu kanun, yani 5622 sayılı Sayımlar Kanunu, 
zirai sayını kısmını hedef tutuyor. Mezkûr kanu
na göre, kanun eğer yürürlükte kalırsa, 1960 Ka
sım ayı başında sayımın yapılması lâzımdır. Hal
buki bu sayım gerek teknik gerek idari ve gerek 
para bakımından tatbikatı bu'lunmıyan bir şekil
dir. Esasen benden evvel konuşan Numan arka
daşım da izah etmiş bulunuyor, bunun için kon
muş bir "tahsisat vardı. Biz bunun 6 milyon li
rasını tasarruf ettik, deriye kalan kısımdan bir
kaç yüz bin lirası diğer maksatlar için ayrılmıştı. 
Binaenaleyh orta yerde para diye bir şey yok
tur. Para olmayınca elbet bunun bir tatbikatı da 
olmaz. Binaenaleyh otomatikman bu sayımın bir 
sene sonraya bırakılmasını icabeti iriyor. Kanu
nun maksadı, ruhu budur. Arzu ederseniz, bu 

(1) 29 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonım-
dadır. 
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izahatımdan sonra kanunun gerekçesini ve mad
delerini de okuyayım. Bütçede para yoktur, bir 
sene sonraya kalması lâzımdır. 

BAŞKAN — Bu hususta başka söz istiyen 
var mı?.. 

S'OYUYÜOK ŞFİFİK — Arkadaşımız vazi
yeti izah etti, bunun üzerinde uzun boylu konuş
maya lüzum yoktur. Oya konmasını rica ede
rim. 

BAŞKAN — Vaziyet tebellür etmiştir. Mad
delere geçilmesini reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okuyoruz. 

19Ö0 Genel tarım sayımının bir ,yıl geri bırakıl
masına dair geçici Kanun 

MADDE 1. — 5622 sayılı Sayımlar Kanunu 
gereğince 1960 yılında yapılması gereken Genel 
tarım sayımı 1961 yılına tehir edilmiştir. 

BAŞKAN — Birinci maddeyi reylerinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. —• Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Tümünü reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

5. — Devlet daireleri ve diğer idarelerce ya
pılmakta bulunan veya yapılmasına teşebbüs edil
miş olan inşaat, tesisat ve her türlü işler ve satın-
almalar hakkında kanun tasarısı ve" İktisat Ko
misyonu raporu (1/61) (1) 

BAŞKAN — Söz bu tasarının sözcüsünün-
dür. 

. KARAVEİJİOĞLU KÂMİL — Efendim, bu 
tasarının mahiyeti hakkında Maliye Bakanı Ek
rem Alican Beyefendi burada bize izahatta bu
lunmuştu. Muhtevası şuydu : 

Biliyorsunuz, İhtilâli mütaakıp bütün yat mm -

(1) 54 S. sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 
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lar muhtelif komisyonlarca tetkik edildi ve bun
lar bir tasnife tâbi tutuldu. Tasnif şuydu: De
vamı zaruri olan yatırımlar, devamı faydalı ola
cak ve tetkikten sonra karar verilmesi lâzımgelen 
yatırımlar. Bir de terki mutlaka lüzumlu olan 
yatırımlar, diye yatırımlar bir tasnife tâbi tutul
du. Bunu komisyonlar incelediler ve neticeyi 
Hükümete, sundular. Hükümet de bu tasarı ile 
huzurunuza geldi. 

Şimdi, lütfen elinizdeki 54 sayılı tasarının 
5 nci sayfasını açınız, burada İktisadi Devlet Te
şekkül ve teşebbüslerine aidolan 1153 projenin 
tasnifi aşağıdaki cetvel şeklinde görülüyor. De
vam edilenler sütununda 665 proje var. Bunlar 
için daha sarfı lâzımgelen 4016 milyon lira, 1960 
bütçesinden sarfı lâzımgelen 1183 milyon lira. 

Devam edilmekle beraber tehiri tetkik edil
mekte olan 57 proje, bunun için 1960 bütçesinde 
sarfı lâzım getfen 118 milyon lira. 

Te'hir edilenler; 395 milyon lira, 
Terk edilenler; 147 milyon lira. 
Bunlar İktisadi Devlet Teşe'kkül ve teşebbüs

lerine aidol anlardır. 
•ikinci maddede, 6 neı sayfadan arz ediyorum; 
Gerekçenin ikinci maddesinde izah edildiği 

gibi belediyeler ve diğer müesseselere aidolmak 
üzere 210 proje tetkik edilmiş ve aynı şekilde 
tasnife tâbi tutulmuştur. 

Gerekçenin 3 ncü maddesinde de genel ve 
kfctma bütçeli dairelere ait proje ve işlerde yapı-
laeak tasarrufların bir kısmı câri masraflara ta
allûk etmek üzere 451 milyon lira olarak ayrı 
bir- kanun tasarısı halinde sunulmuştur, denili
yor. 

Şimdi bu teknik mevzu Hükümetçe iki ay 
incelenmiş; yani İhtilâl Hükümetinin son iki 
ayında en ciddî mesele olarak bu mevzuda çalı
şılmıştır. Bizim İktisat Komisyonunun İncele
me ve Araştırma Kurulu da uzun uzun tetkik 
etti ve değiştirmeye lüzum hissetmedi, itiraz et
medi, tasan olarak bize sundu. Bu tasarı ile biz 
tetkike tâbi tutulanlar ile terk edilenler hakkın
da karar verme yetkisini Hükümete devrediyo
ruz. Müsaade ederseniz bu izahatım sizleri tat
min etmişse gerekçeyi okumaya lüzum yoktur. 
İsterseniz gerekçeyi okuyayım, isterseniz mad
deleri okuyayım ve maddeler üzerinde endişele
rinize cevap vereyim. Maddelerde soracağınız 
suallere cevap vermeye Amadeyim. 

Maddeyi okuyorum. 
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I «Devlet daireleri ve diğer idarelerce yapıl

makta bulunan veya yapılmasına teşebbüs edil
miş olan inşaat, tesisat ve her türlü işler ve sa-
tınalmalar hakkında kanun tasarısı» 

MADDE 1. — Umumi, mülhak ve özel bütçe
ler ile idare olunan daireler, belediyeler, İkti
sadi Devlet Teşekkülleri ve müesseseleri, serma
yesinin yarıdan fazlası bu daire ve teşekküllere 
ait müesseseler, bankalar ve ortaklıkları ile hu
susi kanunlarla kurulmuş kurumlar ve Kızılay 
tarafından 27 . 5 . 1960 tarihinden evvel veya 
bu tarih ile kanuîıun yayımı tarihi arasında te
şebbüs edilmiş olan inşaat, tesisat ve her türlü 
işler ve satmalmalardan gerekenler, terk veya 
tehir edilir. 

Terk veya tehir kararları, Bakanlar Kuru
lunca ve bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren 3 ay içinde verilir. Bu karar ilgililere 
âkıd idarelerce 15 gün zarfında tebliğ olunur. 

Terk veya tehir edilen işlerin hesap tasfiye
sinde taahhüdün ifa edilmemiş kısmı için mü
teahhide kârdan mahrumiyet tazminatı veril
mez.» 

Görüyorsunuz madde terk ve tehir salâhiye
tini Bakanlar Kuruluna vermiştir. Fakat Bakan
la ı- Kurulu, iş adamlarının zarardide olmaması 
için bu kararlarını üç ay içinde verecektir. Pro
je adedi çok yüksek idi. Bunun için müddetin 
fazla uzun görülmemesi icabeder. Üç ay içinde 
terk ve tehir kararları hakkında Hükümet çalı
şacak ve kararını verecektir. «Terk veya tehir 
edilen işlerin hesap tasfiyesinde taahhüdün ifa 
edilmemiş kısmı için mütaahhide kârdan mah
rumiyet tazminatı verilmez.» 

Bu fıkrayı biraz dikkate şayan buldular. Es
ki teammüllere göre terk kararlarından sonra 
anlaşma akdedilmiş olan iş adamlarına bir taz
minat tanınırmış. Kârdan mahrum olduğu için 
bir tazminat verilirmiş. Biz bunu kabul etmiyo
ruz ve kârdan mahrum kaldıkları için bir tazmi
nat vermiyeceğiz. Müteahhit işi olduğu yerde 
bırakmıştır. Meselâ 10 milyonluk bir işin 8 mil
yonluk kısmı tehir edilmiş, iki milyonluk iş ya
pılmış ise, tehir edilen 8 milyonluk işin kârından 
mahrum olduğu için müteahhide tazminat ve-

* rilmiyecek diyoruz. Hükümet bizden bu salâhi
yeti istiyor. Kanuna bu hükmü koyunca nıüteah-

j hit her hangi bir idari yola başvuramıyacak ve 
i kârdan mahrumiyet tazminatı istiyemiyecektir. 
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Birinci maddenin mahiyeti budur. .Endişele

riniz varsa cevap vermek isterim. 
BAŞKAN — 2 nci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 2. — Terk veya tehir edilen işler 

hakkında alınacak tedbirler ile ihale ve mukave
lelerin yürürlükten kaldırılması ve hesap tasfi
yesinde gözetilecek esaslar Bakanlar Kurulun
ca kararlaştırılır. 

KARAVELÎOĞLU KÂMİL — Efendim, arz 
etmiştim. Meselâ, bir fabrika ihale edildi, proje
si var, müteahhidi var. Bunun bir kısmı yapıl
mış. Bunun için Hükümetin tedbir alması lâzım
dır. Satılacak mı, birkaç sene geriye bırakıla
cak mı?. Bu, doğrudan doğruya Bakanlar Ku
ruluna bırakılacak. Bu madde ile kendilerine 
salâhiyet veriyoruz. 

BAŞKAN — 3 ncü maddeyi okuyalım. 
MADDE 3. —• Umumi ve mülhak bütçeli ida

relere aidolup birinci madde mucibince hesabı 
tasfiye edilen mukaveleler dolayısiyle müteah
hitlere câri veya eski yıllar bütçesinden veril
miş avansların tasfiye hesaplarından mütebaki 
miktarları ile malzeme satışı ve saire dolayısiyle 
Hazineye intikal eden paraları bir taraftan va
ridat bütçesine irat, diğer taraftan alâkalı dai
relerin masraf bütçelerindeki ilgili tertiplerine 
tahsisat kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

KARAVELÎOĞLU KÂMÎL — Bu maddenin 
mahiyeti şudur arkadaşlar; misalle izah edeyim; 
meselâ, 5 milyon liralık avans bir müteahhide 
verilmiştir. Sonra proje terk ve tehir edilmiştir. 
Müteahhit de az iş yapmış olduğu için avansın 
mütebaki kısmını iade ederse bu parayı Maliye 
varidat olarak kaydedecektir. 

Veya, şöyle bir misal, Hükümetin demir ola
rak verdiği malzemeyi satmak lüzumu hâsıl 
olunca, satıştan elde edilen para varidat bütçe
sine varidat olarak kaydedilecektir. İşte bu sa
lâhiyetleri biz Maliye Vekiline veriyoruz. 

BAŞKAN — Diğer maddeleri okuyalım. 
MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 
MADDE 5. — Bu kanun hükümlerini Bakan

lar Kurulu yürütür. 
KARAVELÎOĞLU KÂMİL — Zannediyo

rum ki, mahiyeti hakkında sizlere bir fikir 
verdim. Teknik malûmat isterseniz o hususta 
da malûmat arz ederim. 

BAŞKAN - - Arkadaşlar Komitemizce veri
len direktife göre Hükümetçe hazırlanan bu 

— 14 
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tasarının tümü hakkında konuşmak istiyen 
var mı? Buyurun Vehbi Ersü. 

ERSÜ VEHBİ — Efendim benim bir sua
lim olacak. 5 nci sayfada bir cetvel var. Bu 
cetvelde, devam edilecek, tehir edilecek ve 
kaldırılacak, sütunları var. Fakat 1 nci mad
denin 2 nci ve 3 ncü fıkralarında 3 aylık bir 
zaman konmuştur. Bu fıkraları tekrar okuj^a-
rak dikkatini çekmek isterim. 

(1 nci maddenin 2 ve 3 ncü fıkralarını 
okudu.) 

Halbuki, devam edilecek, tehir edilecek ve 
kaldırılacak projeler tesbit edilmiştir. 3 ay 
bir tolerans tanımak suretiyle 3 ay daha hu
susi teşebbüslere devam imkânı verilmiş ola
cak. Binaenaleyh bunun 3 ay tehirinin bura
da kararlaştırılması lâzımdır. Tebliğin on beş 
gün içinde yapılmasını teklif ediyorum. 

KARAVELÎOĞLU * KÂMİL — Efendim; 
Sayın Yarbayımın anlayışlarında bir noksan
lık var galiba. İkinci satırda «devam edilmekle 
beraber tehiri tetkik edilmekte bulunanlar.» 
diyor. Bunlar devam ediyor. Terki mevzuu-
bahis değildir. Bunlara ileride devam edile
cektir. Biz münakaşayı yanlış yoldan yapıyo
ruz. Yine tekrar ediyorum; devam edilmekle 
beraber tehiri tetkik edilmekte bulunanlar de
niyor. Bu hususta kesin bir karara varılma
mıştır. Hükümette tetkiki devam ediyor. Hü
kümet bizden ayrıca, 305 projenin tehir edil
mesi hususunda salâhiyet istiyor. Durdurma 
mevzuubahis değildir. Tehir edilmek istenen 
305 proje mevzuubahistir. Bir de terk edilecek 
126 proje vardır. Bu kısım için de yetkiyi biz 
kendisine vermiş olacağız. 

tkincisi, bu kanun ile Bakanlar Kurulu 
terk veya tehir hususunda karar sahibi ola
caktır. Terk veya tehirine karar verilmiş olan
lar terk ve tehir edilecek, eğer henüz tetkik 
edilmemiş olanlar mevcutsa bunlar için de bir 
zamana ihtiyacı olacaktır. İşte bu üç ay için
de şunlar terk, şunlar tehir edilecektir diye 
karar verecek ve bunu üç ay içinde yapacak. 
bir de bunu 15 gün içinde ilgililere bildirile
cek. Şu projeler terle edilmiştir, tehir edil
miştir, diyecek. Bunun için zamana ihtiyacı 
var. Bilmem gerekçeyi okudunuz mu? 3 Tâli 
Komisyon ; devam edilecek, tehir edilecek ve 
terk edilecek projeleri tetkik ve tesbit edip 
Bakanlar Kuruluna intikal ettirmiştir. Bakan-



B : 3 1.9 
lar Kurulu da tetkik edip kararını verecektir. 
Bunun için bu üç aylık zamana ihtiyacı var
dır. Bu çok teknik bir mevzudur. 

Bilmem. Sayın Yarbay tatmin oldular mı? 
ERSÜ VEHBİ — Efendim, bu kanun, ya

yımı tarihinde yürürlüğe gireceğine göre bu 
3 aylık müddet içinde ilgili makamlara taz
yikler olabilir. Benim teşebbüsüm faydalıdır 
terk edilmesin, diye tazyikler olabilir. Mil
yonluk birçok teşebbüsler var. O halde evvelâ 
terk ve tehir kararı verilsin ondan sonra ka
nun çıksın. Böyle tazyiklerden Devlet makam
larını korumak için bu teklifi yapıyorum. 

ÇELEBİ EMANULLAH — Efendim; kanun 
evvelce teklif edilmişti. Bir kısım Bakan arka
daşlar aramızdan ayrıldıkları için müzakeresi 
tehire uğradı. Bu gecikme bir mahzur tevlid-
oder mi? 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Arkadaşıma 
cevap vereyim. Ayrılan Bakanlar hukuken bi
zim itibarımızı haizdir. Böyle endişelere mahal 
yaktur. 

Sonra; işlerin istikâmetine müdahale edile
ceğini de zannetmiyorum. Demin de dediğim 
gibi; dievam edilmekle beraber tehiri tetkik edil
mekte bulunanlar diye teklifte sarahat mevcut
tur. Bu mevzuda İktisadi Devlet Teşekkülleri
nin elinde 57 proje mevcuttur. Belediye ve di
ğer müesseselerin elinde de 17 proje vardır. 
Onun için bir müdahalenin yapılacağını va
rit görmüyoruz. Zaten bütçeye tahsisatı da kon
muştur. Bu hususta izhar edilen endişeler yer
sizdir zannediyorum. Üç aylık müddeti kendi
lerine tanıyalım. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen var mı.' 
KAPLAN KADRİ — Efendim, zaman ba-

kımmdlan ben de Vehbi Beyi destekliyeceğim. 
Tasarıdaki iki cetvelde gösterilen projelere de
vam edilmekle beraber tehiri tetkik edilmekte 
olanlardan bir kısmı cazip görünüp devam edil
mesine karar verilebilir. Diğer taraftan tehir 
ve terkedilenler bir tarafta ceman 431, diğer 
tarafta 69 adedtir. İki aylık bir zaman içinde 
bu kadar büyük ve çok projenin tehir veya ter
kine karar verilecektir. Hükümete, devam edil
mekle beraber tehiri tatbik edilmekte olan 74 
projenin tehiri için de munzam bir müddet bı
rakılmak lâzım dleğildir kanaatmdayım. 

BAŞKAN — Söz Ataklı arkadaşımızmdır. 
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ı ATAKLİ MUCİP — Ben de Kadri Kaplan 
! arkadaşımızın fikrine iştirak ediyorum. Sonra 

2 uci fıkrada a.ç.ılkl.ık yok. Zaten, tehir ve terk 
kararı verilmiş. Kanaatimce şöyle bir cümle 
ilâvesi ile fıkra daha acık olacaktır. «Terk ve
ya tehirleri tetkik edilen projeler hakkındaki 
terk veya tehir kararları.» Bu suretle zaman 
da kısalmış olacak ve bu projelerin 3 ay içeri
sinde devam edilme ihtimali de kalmıyacaktır. 

K.UYTAK FİKRET — Kadri Kaplan arka
daşımız, hakkında ikarar verilmemiş 74 proje 
vardır, bunlar için 3 aylık zaman çoktur, dedi
ler. Yalnız proje adedi mühim değiliclir. İşin 
aslına bakmak lâzımdır. Bunlar milyonları ih
tiva eden projelerdir. 

KAPLAN KADRİ — Evet esasına bakarsak 
hepsi 130 küsur'milyonun içindedir. 

KUYTAK FİKRET — Evet, birinci sütun
da 57 aded. İkincisi; 17 aded. Miktarı 29, 118 
olmak üzere 140 milyon lira. Miktarı azdır ama 
tahsis edilen para fazladır. 

SOYU YÜCE ŞEFİK — Muhterem arkadaş
lar; 27 Mayısta ihtilâl oldu. Bu tarihten son
ra, evvelce alınmış kararlar durduruldu, yapı
lan yatırımlar donduruldu, bütün faaliyetler 
birtakım kayıtlara bağlandı. Arkadaşlar, her 
işin bir hukuki veçhesi olacaktır. İhtilâl ya
pıldığından i)cn aradan üc ay geçti. Mütaah-
hitlere tebligat yaparak, şu kanunun şemsiye
si altına girerek kendilerine tazminat vermek
ten kurtuluyoruz. Taahhütler zamanında dur
durulmadığı takdirde 'biz hukuka n müşkül du
ruma düşeriz. Bu bakımdan üç ay gibi bir tâ
bir konmuştur. 15 -günde tebligat müddeti ta
nımak suretiyle kanun maddesi hazırlanmıştır. 
Bu kanun kabul edilir edilmez Bakanlar der
hal ilgililere tebligat yapmak suretiyle işi dur
duracaklardır. Bu, tetkikatı ikmal edilmiş 
olanlara aittir, tetkikatı yapılanlara ait de
ğildir. 

BAŞKAN — - Buyurun, Karavelioğlu.. 
KARAVELİOĞLU KÂMÎL — Efendim, bel

ki sizi yanlış istikamete ben sevk ettim, özür 
dilerim. Bakanlar Kurulunda tetkik edilecek 
proje ededi 74 değildir. Biz 'Hükümete terk 
ve tehir kararı salâhiyetini iyeni veriyoruz. Tâ
li komisyonların tetkik ve tesbit ettiği projele
rin hepsini Bakanlar Kurulu tetkik edecektir. 
4965 projeyi teker teker gözden geçirip ona gö
re karar verecektir. Onun için üc av cok değil 

ıs 
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azdır bile. Projeler, gerekçede izah edildiği I 
gibi tasnif edilmiştir ama, Bakanlar kurulun
ca da teker teker tetkik edilip ondan sonra terk 
ve tehir kararı verilecektir, tik defa bu kanun
la Hükümete bir salâhiyet tanıyoruz. Onun için 
üç aylık müddet çoik değildir. 

ESİN NUMAN — Efendim ; kifayeti müza
kere teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Arkadaşımız 'kifayeti müzake
re teklif etmişlerdir. Kifayeti reylerinize arz 
ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kifa
yeti müzakere kabul edilmiştir. 

Lâyihanın tümünün müzakeresinin ikifaye
tini oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. Bu suretle tü
mü üzerinde müzakere 'kâfi görülmüştür. 

Şimdi, kanunun maddeleri üzerinde konuşa
cağız. Söz istiyen arkadaş olmadığı takdirde 
maddeleri teker teker oyunuza arz edeceğim. 

ESİN NUMAN — Usul hakkında konuşaca
ğım. 

Tümü üzerinde konuşurken, maddeler hak
kında da müzakereler cereyan etti. O itibarla 
zamandan tasarruf düşüncesiyle maddelerin ay
rıca okunmasını teklif 'ederim. 

ıBAŞKAN — İçtüzüğe aykırı bir tekliftir. 
maddelerin ayrı ayrı okunup müzakere ve reye 
konması iktiza eder. Bu itibarla teklifinizi reye 
koyamıyorum. Maddeleri okuyoruz. 

Devlet daireleri ve diğer idarelerce yapılmakta 
bulunan veya yapılmasına teşebbüs edilmiş olan 
inşaat, tesisat ve her türlü işler ve satmalmalar 

' hakkında Kanun 

•MADDE 1. — Umumi, mülhak ve özel bütçe
ler ile idare olunan daireler, belediyeler, iktisadi 
Devlet Teşekkül ve müesseseleri, sermayesinin ya
rıdan fazlası bu daire ve teşekküllere ait müesse
seler, bankalar ve ortaklıkları ile hususi kanun
larla kurulmuş kurumlar ve Kızılay tarafından 
27.. 5 . 1960 tarihinden evvel, veya bu tarih ile ka
nunun yayımı tarihi arasında teşebbüs edilmiş 
olan inşaat, tesisat ve her türlü işler ve satmal
ın alard an gereken 1 er, t erk veya t eh i r edi lir. 

Terk veya tekir kararları, Bakanlar Kuru
lunca ve bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren 3 ay içinde verilir. Bu karar ilgililere 
âkıd•'idarelerce 15 gün zarfında tebliğ olunur. | 
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I Terk veya tehir edilen işlerin hesap tasfiyesin

de taahhüdün, ifa edilmemiş kısım için mütaah-
hide kârdan mahrumiyet tazminatı verilmez. 

"BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen;'... 
Yok. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Terk veya tehir edilen işler 
hakkında alınacak tedbirler ile ihale ve mukave
lelerin yürürlükten kaldırılması ve hesap tasfiye
sinde gözetilecek esaslar Bakanlar Kurulunca ka
rarlaştırılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?... 
Yok. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Umumi ve.milllıak bütçeli ida
relere aidolup birinci madde mucibince hesabı 
tasfiye edilen mukaveleler dolayısiyle mütaakhit-
lere cari veya eski yıllar bütçesinden verilmiş 

[ avansların tasfiye hesaplarından mütebaki' mik
tarları ile malzeme satışı ve saire dolayısiyle Ha
zineye intikal eden paraları bir taraftan varidat 
bütçesine irat, diğer taraftan alâkalı dairelerin 
masraf bütçelerindeki ilgili tertiplerine tahsisat 
kaydetmeye. Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?... 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kânun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Kabul edenler...' Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümünü oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul edilmiştir. 

Bu suretle sakıtların bize bıraktıkları miras
tan birisini daha temizlemiş oluyoruz. Karşılık
sız bir vazife daha yapmış olduk. 

KÜÇÜK SAMİ — Sakıt değil, düşüklerin di
yelim. Daha isabetli olur. 

6'. — O'Kan Sezai'nin, Esnaf Dernekleri, Es
naf Dernekleri Birlikleri, Esnaf ve Küçük Sanat
kârlar Teşekkülleri Federasyonu ve Türkiye Es
naf ve Sanatkârları Teşkilâtı Konfederasyonunu)) 

I uzuv hırının feshi ile yeniden seçimlerinin yapıl-
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ması hakkındaki 39 sayılı Kanunun S ncü madde
sinin değiştirilmesine dair kanım teldifi ve. İkti
sat Komisyonu raporu (2/37) (1) 

BAŞKAN — Sezai O'Karı arkadaşımızın 56 
sayılı kantin teklifi. Onun müzakeresine başlıyo
ruz. Söz 0"Kanın. 

O'KAıN SEZAİ — Ktendim, Heyetiniz, 39 sa
yılı bir Kanun vaz'etmişti. Bu kanunun 3 ncü 
maddesine göre, Esnaf Dernekleri, Esnaf Dernek
leri Birlikleri, Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Teş
kilâtı Federasyonunun ve Türkiye Esnaf ve Sa
natkârları Teşkilâtı Konfederasyonunun uzuvla
nnın feshi ile yeniden seçimlerin yapılması icafo-
•ediyordu. Ve bu kanun seçimlerin 1 ay içerisin
d e yapılmasını âmirdi. Fakat İstanbul gibi bü
yük vilâyetlerimizde bir ay içinde bu seçimler 
yapılamamış ve ilgililer kanuni mesuliyet altına 
girmiş oluyorlar. Bu bakımdan, İstanbul'dan bize 
bir teklif yapıldı. 

Dediler ki; bir ay müddetle bunu uzatalım. 
Bu salâhiyeti en büyük mülkiye âmirine tanımak 
istedik. İktisat Komisyonu bunu böylece hudut-
landırdı. Bazı büyük vilâyetler, meselâ İstanbul 
vilâyeti 'bu müddet zarfında işi organize edemedi. 
Bu müddet için diğer vilâyetler hakkında bir şey 
diyemem. Hakkâri vilâyeti ile İstanbul bir değil
dir tabiî. İstanbul vilâyeti bir ay gibi kısa bir 
müddet içinde bu seçimleri yapamadı. Onun için 
biz, müddetin uzatılması m istiyoruz. 

BAŞKAN — Teklifi yapan arkadaşımızın be
lirttiği gi'bi mevzu, evvelce çıkardığımız bir kanu
nun tatbikatında raslanan bir aksaklıktan ileri 
gelmektedir. 

Teklif hakkında söz ist iyen?... Yok. Maddelere 
geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler.... Maddelere geçilmiştir. Birinci 
maddeyi okuyoruz. 

Esnaf Dernekleri, Esnaf Dernekleri Birlikleri, 
Esnaf ve- Küçük Sanatkârlar Teşekkülleri Fede
rasyonu ve Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Teş
kilâtı Konfederasyonunun uzuvlannın ffthi ile 
yeniden seçimlerinin yapılması hakkındaki 39 
sayılı Kanunun 34ncü maddesinin değiştirilme

sine dair Kanun 

MADDE 1. — Esnaf Dernekleri, Esnaf Der-

(1) 56 S. S ayih basma yazı tutanağın sonun-
dnûır. 

1960 O : 2 
nekleri Birlikleri, Esnaf ve Küçük Sanatkârlar 
Teşekkülleri Federasyonunun ve Türkiye Esnaf 
ve Sanatkârları Teşkilâtı Konfederasyonunun 
uzuvlarının feshi ile yeniden seçimlerinin yapıl
ması hakkındaki 39 sayılı Kanunun 3 ncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«Bahis konusu teşekküllerin seçim hazırlıkla
rına mahallî idare amirliklerinin nezareti altında 
1 Ağustos 1960 tarihinden itibaren başlanacak ve 
seçimler Ağustos 1960 sonuna kadar tamamlana
caktır. Bu sürenin bir defaya mahsus olmak üzere 
mahallî en büyük mülkiye amirince bir ay müd
detle uzatılması mümkündür. 

Uzatılan süre içinde idare heyetini teşkil ede-' 
miyen teşekkül "hakkında Medeni Kanunun 70 ne i 
maddesi uygulanır.» 

'BAŞKAN — Madde hakkında söz ist iyen.'... 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tariflimde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Bu hususta söz istiyen var mı? 
Buyurun Fikret Kaytak. 

KUYTAK FİKRET — Efendim, buraya «30 
Ağustos veya 31 Ağustos tarihinden itibaren» di
ye bir ibare koymak lüzumludur. 

BAŞKAN — Buyurun Sami Be}". 
KÜÇÜK SAMİ — Acaba şimdi, seçimler ta

mamlanmış mıdır? Ve nerelerin seçimleri tamam
lanmamıştır? 

O'KAN SEZAİ — İstanlbul teşkilâtı henüz se
çimleri tamamlıyamamıştır. İstanbul teşkilâtının 
gösterdiği lüzum üzerine bu teklifi getirdim. Di
ğer vilâyetler belki seçimleri tamamlamış belki 
tamamlıyamamıştır. Onlar hakkında bir malû
matım yok. 

KÜÇÜK SAMİ — Eylül 1960 sonuna kadar 
tamamlanacaktır, desek. 

'TAŞAR DÜNDAR — Efendim; ben kanunun 
sözeüsüyüm. Müsaade ederseniz izah edeyim. 

Efendim; kanunun metninde «1 Ağustos 1960 
tarihinden itibaren başlanacak ve seçimler Ağus
tos 1960 sonuna kadar tamamlanacaktır» denil
mektedir. 

Bu sene hâdiseler dolayı&iyle seçimler tamam
lanamadığı için dernekler için fesih durumu mev
cuttur. Onun için müddeti uzatmak istiyoruz. 
Yoksa bu derneklerin feshine gitmek icabedecek-

— İT — 
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tir. Meselâ İstanbul vilâyeti seçimlerini henüz ta
nı amlıyamamıştır. 

•BAŞKAN — 28 günlük bir zaman kalır. Bu 
zaten hesap edilmiştir. Müteakip senelere daMi 
yoktur. 

Başka söz istiyen var mı? Yok. O halde arka
daşımızın teklifini reylerinize arz ediyorum; ara
daki boşluklar için bir ihtilâf zuhur etmesin diye 
(bunun «31 Ağustos 1960 tarihinden itibaren yü
rürlüğe girer» teklifini kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

KARAVELÎOĞLU KÂMİL — O halde İkti
sat Komisyonu değiştirilgesi esas alınmak üzere 
2 nci madde «Bu kanım 31 Ağustos 1960 tarihin
den itibaren yürürlüğe girer» kaydiyle kabul edil
miş olsun. 

BAŞKAN —- Maddeyi son şekliyle okuyalım. 

MADDE 2. — Bu kanım 31 Ağustos 1060 ta
rihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi-
yenler... İkinci madde bu şekliyle kabul edilmiş
tir. 

MADDE 3. —-Bu kanunun hükümlerini yü
rütmeye Bakanlar Kurulu memurdur. 

BAŞKAN — Madde halkkmsda söz istiyen f 
Yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Kanunun tümünü oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi arkadaşlar, Tunçkanat arkadaşımız top
lantıda bulunmadığı için tehir edilen gündemi
mizin 4 ncü maddesinin müzakeresine geçiyoruz. 

7. — Tunçkanat Haydar m iki arkadaşının, 
7269 sayılı Umumi hayata müessir âfetler dolay ı-
siyle alınacak tedbirlerle yapılacak yardımlara 
dair Kanunim 26 nci, maddesinin değiştirilmesi 
hakkında teklifi ve Bayındırlık ve tmar Komis
yonu raporu (2/31) (S. Sayısı 53) (1) 

BAŞKAN — Şimdi arkadaşlar, gündemde
ki bu kanım teklifini sözcüsü olmadığı için 
atlamıştık. Sözcülüğünü Selâhattin Bey yapa
cakmış. Bu maddeye dönüyoruz. Bu hususta 
söz Selâhattin Beyin. Buyurun. 

ÖZGÜR SEDÂHATTİN — Efendim, 7269 
sayılı Umumi hayata müessir âfetler dolayı-

(1) 53 S, Sayılı basmayazı tutanağın somun
dadır. 

•t 
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I siyle alınacak tedbirlerle yapılacak yardımla

ra dair Kanunun 26 nci maddesinin değişti
rilmesi hakkında .bir teklifimiz var. Bu tek
lifin maksadı, İller Bankası, İmar Genel Mü
dürlüğü gibi teşkilâtları İmar ve İskân Vekâ
letinin salâhiyeti altında toplayıp daha mües
sir bir şekilde çalışmasını temin etmektir. 

Buna ait bulunan mucip sebepleri okuyo
rum : «7269 sayılı Kanunun 26 nci maddesinde, 
bu kanunun yüklediği vazifelerin ve inşa edi-

ı lecek binaların münhasıran Emlâk ve Kredi 
Bankası ile Toprak İskân Genel Müdürlüğü 
tarafından yapılacağı veya yaptırılacağı hük
mü mevcuttur. 

Diğer taraftan Bakanlığımızın Plânlama, ve 
İmar Genel Müdürlüğü Mesken Genel Müdür
lüğü, Malzeme Müdürlüğü gibi teşkilâtlı ve 
İller Bankası gibi bir diğer bankası mevcut 
iken bu vazifelerin ifasında bu daire ve mües
seselerden istifadeye imkân olmamaktadır. 

Bu sebepten kanunun mevcut maddesi hü
kümlerini yerine getirmek için Toprak ve İs
kân Genel Müdürlüğünde geniş bir teşkilât 
kurulmak mecburiyetinde kalınmış ve bu iş
lerin kesafeti bu Genel Müdürlüğün asıl vazi
fesi olan toprak dağıtımı ve bu sebepten doğa
cak iskân işleriyle lâyıkı veçhile meşgul olma
sına, mâni bir duruma sokmuştur. 

Bu maddenin değiştirilmiş şekliyle vazife 
umumi olarak İmar ve İskân Bakanlığına ve
rildiği takdirde bu kanunun yüklediği vazife 
ve harita veya plânlama veya su elektrik gibi 
bir âmme tesisi işi ise Plânlama ve İmar Genel 
Müdürlüğü ile İller Bankasını, bir inşaat işi 
ise Mesken Genel Müdürlüğü ile Emlâk Kredi 

I Bankasını, bir nakil ve iskân işi ise Toprak ve 
İskân Genel Müdürlüğünün, bir malzeme te
min mevzuu ise Malzeme (»ene! Müdürlüğünü 
vazifelendirmek mümkün olacak ve bu suretle 
işleri Bakanlığın bütün teşkilâtiyle ele alarak 
süratle neticelendirmek kaabil olacaktır. Ve 
daha, mühimini ise maddeye göre yakın alâ-
kalarr»bulunan ve asıl iştigal mevzularına gir
diği halde bu sahada hizmet göremiyen daire 
ve personele hizmet ve vazife verilmek imkâ
nı olacaktır. 

Böylece emek ve masraftan da tasarruf te
min edilecektir. ''< 

I Diğer taraftan eski madde sadece yapıla-
I e ak binaları zikretmiş olduğu için bu binalar 

18 — 



• 

B : 3 1 .9 . 
için zaruri olan yol, su, kanalizasyon ve elek- j 
trik gibi mütemmim işlerin yapılması mümkün 
olamamakta idi. 

Yeni madde ile bu mahzur da. önlenmiş ve 
vazifeler içine bu gibi âmme tesislerinin de 
ithali suretiyle bunların da yapılması temin 
edilmiştir.» 

Şimdi arkadaşlar, müsaade ederlerse 26 ncı | 
maddeyi arz edeyim, 

«7269 sayılı Umumi hayata müessir âfetler 
dolayısiyle alınacak tedbirlerle yapılacak yardım
lara dair Kanunun 26 ncı maddesinin değişti
rilmesi hakkında kanun teklifi: 

MADDE 1. — 7269 sayılı Umumi hayata 
müessir âfetler dolayısiyle alınacak tedbirler
le yapılacak yardımlara dair Kanunun 26 ncı 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

MADDE 26. — Bu kanun hükümlerine göre 
inşa edilecek binalarla yapılacak (yol, kanali
zasyon. su, elektrik gibi) âmme tesisleri îmar 
ve îskâr, Bakanlığınca yapılır veya yaptırılır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayını tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür.» 

Kanun bu hükümleri taşımaktadır. Arka
daşların sorularına ayrıca cevap veririm. 

BAŞKAN — Kanun hakkında mâruzâtım 
olacak, yerimi Ahmet Er arkadaşımıza terk edi
yorum. 

(Başkanlık Mrfkamma Er Ahmet geçtiler.) 
AKKOYUNLU FAZIL — Arkadaşlarımız 

bu kanunu getirirlerken îmar ve îskân Komis
yonundan geçirmişler, acaba ilgili bakanlıklar
la da konuşup onların fikirlerini almışlar mı
dır? 

ÖZGÜR SELÂHATTÎN — Komisyonumuz 
esasen Bakanlıkların mümessilleri ve salahiyet
li elemanlarından kurulmuştur. Bilhassa îmar 
ve îskân Bakanlığı alâkalılarından mütalâalar 
alınmıştır. 

AKKOYUNLU FAZIL — Komisyonunuza 
Bakanlığın bir memuru gelmiş, burada çalış
mış olabilir. Bakanlık olarak bu kanun çıkmış 
olduğu zaman emrivaki olarak mı kalacaktır? 
Bakanlık bu işten haberdar mıdır, değil midir? 

ÖZGÜR SELÂHATTlN — Bakanın bizzat 
kendisi de ilgilidir. | 
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AKKOYUNLU FAZIL — Bakanlık müste

şarı bu kanunun hazırlanmasında bilgi almış 
mıdır? 

ÖZGÜR SELÂHATTÎN — Umumi Heyet 
toplantısına da iştirak etmişlerdir. 

(Başkanlık makamına Akkoyunlu Fazıl 
geçti) 

BAŞKAN — Efendim bu hususta başka* söz 
istiyen arkadaş var mı? 

Arkadaşımız bu işin komisyonda da izah 
edildiğini söyledi. Bu kanun hayırlı bir kanun
dur. 

Şimdi kanunun tümü üzerindeki görüşme 
bitmiştir. Maddelere geçilmesini oyunuza arz 
ediyorum... Kabul edenler... Etmiyenler... Mad
delere geçilmesi kabul edilmiştir. ' 

7269 sayılı Umumi hayata müessir âfetler dola
yısiyle alınacak tedbirlerle yapılacak yardım
lara dair Kanunun 26 ncı maddesinin değişti

rilmesi hakkında kanun 

MADDE 1. — 7269 sayılı Umumi hayata 
müessir âfetler dolayısiyle alınacak tedbirlerle 
yapılacak yardımlara dair Kanunun 26 ncı mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 26. — Bu kanun hükümlerine göre 
inşa edilecek binalarla yapılacak (Yol, kanali
zasyon, su elektrik gibi) âmme tesisleri îmar 
ve İskân Bakanlığınca yapılır veya yaptırılır. 

BAŞKAN — Birinci madde hakkında söz is
tiyen arkadaş var mı? 26 ncı madde hakkında 
Başkanlık divanı olarak bende de bir istifham 
var. Bu maddedeki değişiklik nedir? 

ÖZGÜR SELÂHATTÎN — Değiştirilen 26 
ncı madde,ile bu salâhiyetin Emlâk Kredi Ban
kasından alınıp ilgili bakanlığa verilmesinden 
ibarettir. Çünkü,- Bakanlığın kendi imkânları 
daha çoktur. Bütün diğer salâhiyetler içerisin
de mündemiçtir. Banka için daha külfetli oldu
ğunu bildiğimiz için ondan aldık, daha salahi
yetli makama verdik. 

BAŞKAN — Arkadaşları bilmiyorum, ama 
bende bir istifham uyandı. 

ATAKLI MUCÎP — Efendim bundan daha 
tabiî bir şey olamaz. îmar ve îskân işi îmar ve 
îskân Bakanlığında yapılır. Eski 26 ncı madde 
bunu yalnız îmar ve îskân Bakanlığının bir, 
iki müdürlüğüne vermiştir. Aslında îmar ve îs
kân Bakanlığının diğer müdürlükleri de var ki 
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onlar da imar ve iskân işleriyle aynı derecede 
alâkalıdırlar. Bütün müdürlüklerin, teşkilâtın 
vazifelendirilebilniesi için de bunun bir elde tu
tulması lâzımgelir. Gerekçenin birinci madde
sinde bu lüzum açıkça gösterilmiştir. Buna dair 
salâhiyetlerin tamamını bakanlığın bünyesine 
alıyor, merkezde topluyor. Bu işleri tabiî ya 
Emlâk Kredi veya iller Bankasına yaptıracak
tır. Bu itibarla bunda tereddüde mahal olmadı
ğını zannediyorum. 

BAŞKAN —Mesele tenevvür etmiştir. 
Başka söz istiyen var mı!... Maddeyi reyini

ze arz ediyorum; ka*bul edenler... etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN —- Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümünü kabul edenler... Kabul 
•edilmiştir. 

Şimdi arkadaşlar gündemdeki kanun tasa
rılarının müzakeresi bitmiştir. Açık oturumu 
kapatıyorum. 

': Bil âhara arkadaşlarla beraber konuşacağız. 

Kapanma saati: 1740 
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1960 Genel tarım sayımının bir yıl geri bırakılması hakkında 

geçici kanun tasarısı ve İktisat Komisyonu raporu (1/35) 

T. C. 
Başbakanlık [ 12.7.1960 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi , 

Sayı : 71-1188/1584 

Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

Bakanlar Kurulunca Millî Birlik Komitesine arzı 11 . 7 . 1960 tarihlinde kararlaştırılan «1960 
Genel tarım sayımının bir yıl geri bırakılmasına dair geçici kanun tasarısı» gerekçesiyle birlikte 
ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin ifasını arz ve- rica ederim. 
Devlet Başkanı ve Başbakan 

Org. 
Cemal Gürsel 

GEREKÇE 

1. — 5622 sayılı Sayımlar Kanunu gereğince, 1960 yılı içinde, bir de ziraat sayımı yapılması ge
rekmektedir. Ziraat sayımı ile elde edilmesi ieabeden malûmat da, memleketin umumi ziraat şart
ları bakımından, sayımın Kasmı 1960 ayı başların da icrasını zaruri kılmaktadır. 

2. —• Ziraat sayımında, milletlerarası tatbikata uyularak sorulacak somlar, pek çeşitlidir. Zirai 
işletmelerin cesameti, işletme şekli; zirai vasıtaların cins, miktar ve nev'i; arazinin nev'i, sa
hası, tasarruf şjekli.... ilâh. Gibi ziılaaı işletmelerin İrer türlü hususiyetine ve bünyesine taallûk et
mektedir. 

3. — Bu sayımın teknik hazırlıkları çeşitli sebeplerden tamamiyle ikmal edilememiş durum-: 
dadır. 

4. — İstatistik Umum Müdürlüğü, mekân bakımından tam bir imkânsızlık içindedir ve hem 
nüfus sayımını hem de ziraat sayımını, aynı yıl içinde tahakkuk ettirecek durumda bulunma
maktadır. 

5. — Nüfus sayımlarına halkımız çok alışmış bulunduğu cihetle, bu sayımın icrası, hazırlıkla
rın tacili suretiyle imkân dâhiline alınmıştır. Fakat ziraat sayımı için durum aynı değildir. Zira 
bu sayım, araya giıien uzun zajman fasılası yüzünden 1927 sayımı hariç tutulursa, memlekette ya
pılan ikinci ziraat sayımı olacaktır. Halkımız ve bilhassa köylümüz bu sayıma alışık değildir. So
rulacak sollular, çiftçimizi şüphelendirebilir. Böyle feir şüphenin uyanmaması ve bu işin sırf ista
tistik ınaksadiyle yapıldığının köylümüze anlatılması ve onun, doğru malûmat vermeye, ruhan 
hazırlanması daha ziyade nor)mal zamanların işidir. 

İnkılâp * hareketinin hemen akabinde sayılacak bir tarihte, ziraat sayımı yapmak ve çiftçiden, 
işlettiği arazinin ne kadarının kendi malı, ne kadarının Hazine malı ve ne kadarının kiralık ol
duğunu sormak, yıllık zirai istihsali ve zirai serveti hakkında malûmat elde etmeye çalışmak 
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çiftçimizin «Niçin soruyorlar, aca'ba bumun arkanı o d an ne gelecek?» diye düşünceye dalması ve 
hakikat dışı cevaplar vermeye sürüfklenmesi, kuvvetli bir 'Mimal olaralk görünmektedir. 

6. — D'iğter taraftan, bu sayımın gelecek yıla taliki, yanın mıilyarlılk (bütçe tasarrufunun te
mininde, altı milyonluik bir yardım da Sağlanmış olacaktır. 

7. — î'dari 'makamlarda yapılan değişiklikler ide, bu makamı sahipleri için, mulhitlerini öğren
mek bakımından kâfi bir zaman geçmesini icalbettirmektedir. Muhitini iyi tanımıyan eleimantarla, 
böyle bir sayım ameliyesini 'başarma'k, ayrıca 'bir müşkülât 'kaynağıdır. 

8. — Bütün bu mülâhazalarla, sayımın gelecek: yıla bırakılmam, yapılacak muazzam masrafın 
heba olmaması bakımımdan pdk uygun .düşecektir. 

iktisat Komisyonu raporu 

T. C. 
Millî Birlik Komitesi 18 . 7 . 1960 
İktisat Komisyonu 

Esas No : 1/35 
Karar No : 13 

Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

5622 sayılı Sayımlar Kanunu gereğince 1960 yılında yapılması gereken genel tarım sayımının 
1961 yılına tdhir edilmesi hakkındaki Hükümet tasarısı komisyonumuzda gerekçesi ile 'birlikte mü
talâa <e(dildi. 

Hükümetin gere'kçelsinde kaydedilmiş bulunan; 
1. Sayımının 'teknik hazırlıklarının bâzı sebeplerle tamanıiyle ikmal edilememiş olması, 
2. Halkımızın ve (köylümüzün 1927 yılından beri yapılmamış olan tanım sayımında Sorulacak 

suallere alışkın olmaması haseb'iyle, sorulacalk suallerden (İki bunlar çiftçinin işlettiği arazi mik
tarı, Ibunun ne kadarının 'kendi malı olduğu, ne miktarının kiralanmış olduğu, Hazineye ait. her han
gi bir toprağın ecrimîsil ödenmeden «kilip b'içilmis olup olmadığı, yıllık zirai istilh'sal ve servetinin 
miktarının ne olduğu gibi acaba bunları niçin soruyorlar, aı'kaVsından ,ne gtelece'k, acaiba bir vergi 
mi <kqyaca)klar ? gibi) endişelen'erek doğru cevap verme imkânlarının seçimle isjbaşma gelecek ik
tidarlara karşı Ve onlar tarafından yapılacak bir sayımda da'Im <<dk doğru neticeler alınabilecek 
cinsten olması, 

3. fctatistik Umum Müdürlüğü teşkilât ve 'kapaJsi'tesinin 'bir yılda 2 genel sayım sonucunu tas
nif ve değerlendirecek: yeterlikte Ibuluıimaması ve bunlardan ister İstemez 'birinin neticesini 1961 
yılında alabilecek durumda «olması dolayısiyle ve 1960 da yapılacak Genel nüfus sayımıı neticeleri
nin de daha öncelikle tesbiti gere'kme'kte olmasından tarım genel sayamıının 1901 ,yılında yaprlma-
sının neticesi de aynı yılda alı nacağından daha güvenilir rakamlar istihsal edilecek olması, 

4. Sayımını gelecek yıla tehiri, açı'k olaralk bağlanmış 'bulunan 1960 bütçesinde 6 milyon lira
lık ibir tasarruf da temin edecek olması, , 

'5. Hepsi değiştirilmiş 'bulunan idare â'mirlerinin gelecek yıl yeni 'vazife •mahallerini ıdaiha iyi 
tanımış (olacaklarından, üzerimdeki Ifcon'tr'ol ve denetlemelerinin dama tesirli bir hale geleceğinin 
düşünülmdkte olması gibi, 

Sebeplerin komisyonümuze» da varit ve makbul .görülmesi dolayısiyle, tasarının Hükümet tara-

( S. Sayısı : 29 ) 
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fından teklif edilmiş şekli ile kanunlaşması gerekmekte olduğu mütalâası ile T. C. Millî Birlik Ko
mitesi Umumi Heyetinin tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

iktisat Komisyonu Başkanı Üye 
Kuytak Fikret Aksoyoğlu Refet 

Üye 
Ersü Vehbi 

Üye 
Karavelioğlu Kâmil 

Üye 
Soyuyüce Şefik 

Üye 
Ba§tuğ İrfan 

Üye 
Koksal Osman 

Üye 
Taşar Dündar 

Üye 
Baykal Rifat 

Üye 
özkaya M. Şükran 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1960 Genel tarım sayımının bir yıl geri bıra
kılmasına dair geçici kanun tasarısı 

MADDE 1. — 9022 sayılı Sayımlar Kanunu 
gereğince 1960 yılında yapılması gereken Genel 
tarım sayımı 1961 yılma tehir edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

1 1 , 7 .1960 
Devlet Başkanı ve Başbakan Devlet Bakanı 

•C. Gürsel 
Devlet Bakanı 

§. tnan 

Â. Artus 
Adalet Bakanı 

A. P. Gözübüyük 
Millî Savunma Bakanı içişleri Bakanı 

F. Özdilek 
Dışişleri Bakanı 

8. Sarper 
Millî Eğitim Bakanı 

F. Yavuz 
Ticaret Bakanı 

C. tren 
Güm. ve Tekel Bakanı 

F. Askın 
Ulaştırma Bakanı 

8. Ulay 
Sanayi Bakanı 

M. Uluer 
imar ve 

0. 

M. 1. Kızıloğlu 
Maliye Bakanı 

E. Alican 
Bayındırlık Bakanı 

D. Koper 
ıSa. ve Sö. Y. Bakanı 

N. Karasu 
Tarım Bakanı 

F. Üstün 
Çalışma Bakanı 

C. Talaş 
Ba. - Ya. ve Tu. Bakanı 

Z. Tarhan 
liskân Bakanı 
Kubat 

( S. Sayısı : 29 ) 





S. SAYISI : 5 4 
Devlet daireleri ve diğer idarelerce yapılmakta bulunan veya 
yapılmasına teşebbüs edilmiş olan inşaat , tesisat ve her türlü 
işler ve satmalmalar hakkında kanun tasarısı ve İktisat Komisyonu 

raporu (1 /61 ) 

T. C. f 

Başbakanlık 17 . S , 1960 
Kanunlar ve Kararlar 

Tetkik Dairesi 
Sayı : 71 - 1243/1894 

Millî Birlik 'Komitesi Başkanlığına' 

Bakanlar Kurulunca Millî Birlik Komitesine arzı 17 . 8 . 1960 tarihinde kararlaştırılan «Devlet 
daireleri ve diğer idarelerce yapılmakta bulunan veya yapılmasına teşebbüs edilmiş olan inşaat, 
tesisat ve her türlü işler ve satmalmalar hakkında kanun tasarısı» gerekçesiyle birlikte ilişik olarak 
sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Devlet Başkanı ve Başbakan 

Org 
Cemal Gürsel 

(4BKKKÇE 

27 Mayıs İnkılâbını mütaakıp memleketin idare, mesuliyet ve vazifesini deruhde eden İnkılâp 
Hükümetinin karşılaştığı ve süratle karara bağlamak zaruret ve mecburiyetini duyduğu en çetin ve 
âcil meselelerden birisi de, iktisadi hayatımızın her sahasında ve her safhasında büyük ve derin tesir
leri bulunan, yatırımlar ve bu yatırımların malî ve iktisadi imkân ve icaplarımızla ayarlanması mev
zuu olmuştur. 

Başbakanlık bünyesinde bir iktisadi plânlama teşkilâtı kurulmasının mukarrer bulunmasına ve 
yatırımların bu teşkilât tarafından tetkik edilerek karara bağlanmasının tabiî olmasına rağmen, İn
kılâp Hükümetinin işi bu derece ehemmiyet ve müstaceliyetle ele alması ve huzurunuza bir kanunla 
gelme zaruretini duyması, elbette ki sebepsiz değildir. Bu sebebi lâyıkiyle arz edebilmek de ancak, ya
tırımların tahakkuk ettirilmesi ve memlekete nafi birer iktisadi ünite haline getirilmesi için esas teş
kil eden malî ve iktisadi imkân ve icapların gözden geçirilmesi ile mümkündür. 

Malûm bulunduğu üzere 1954 ve onu takibeden seneler memleketimiz iktisadiyatı için yıldan yıla 
müzminleşen ve gün geçtikçe kontrol edilemez hale gelen başıboş bir enflâsyon devresi olmuştur. 

Müstehlik ve müstahsilin yaşama seviyelerinin haksız ve sebepsiz yere değişmesi, bâzı kimse
lerin refah seviyelerinin görülmemiş derecede yükselmesine mukabil birçok kimselerin geçim sıkıntısı 
içerisine düşmesi sanayi ve ticaretin değişik müşteri ve değişik talep karşısında bocalama içerisinde 
kalması, maliyet fiyatlarının, satış fiyatlarının ve satış şartlarının kararsızlığı muvacehesinde 
istihsalin ve müstahsilin kendini emniyet içerisinde hissetmemesi, fiyat muvazenesinin bozularak 
birçok ticaret ve sanayi branşlarının diğerlerinin leh ve aleyhine gayrimûtat kârlara ve zararlara 
mâruz kalması, tasarrufun ve tasarruf fikrinin baltalanması gibi enflâsyon halinin tabiî neticesi 
olan bütün kötülükler bu devre zarfında' görül müştüı*. , 
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Yine bu devrede, bütçelerimizin rakam . ifadeleri ile kıymet ve hizmet ifadeleri ölçülemez ve takib-

edilemez hale gelmiş Türk parasının değeri mütemadiyen düşmüş, fiyat ve hayat pahalılığı artmış, 
istihsal mallarımızın fiyatlarının her gün biraz daha yükselmesi mallarımızın yabancı mallara reka
bet edemez hale gelmesini, ihracatımızın tıkanmasını intaeeylemiştir. 

Dış ticaretimizin normal ve meşru yol ve sistemlerden gayrimeşru ve gizli yollara sapması, ithalât 
mallarının kısmen ve bazan tamamen karaborsa sahasına intikal etmesi, iptidai ve yarı mamul mad
delerle yedek parçaların tedariik edilemez veya çok palıalıya elde edilebilir bir hale gelmesi yüzünden 
fabrikalarımızın ve umumiyetle istihsal tesislerimizin ve yine yedek parça, alet ve saire noksanı dola-
yiisiyle münakale vasıta ve teçhizatımızın işliyemez bir duruma düşmesi, 1954 - 1058 enflâsyon devre
sinin, gayritabiî sayılmama'k gereken, neticeleri olmuştur. 

1958 Ağustosunda alman istikrar tedbirleri, yatırımları ve ekonominin müzminlcşıniş açıklarını 
kontrol altına almak ve bunları önlemek* cesaretini .gösteremediği içindir ki, kifayetsiz kalmış ve İn
kılâp Hükümeti daha ilk anda kelimenin tam mânasiyle perişan ve harap bir malî ve iktisadi bünye ve 
bunun yamsıra da millî ekonomi ile alâka ve münasebeti tesbit ve tâyin edilrniyen, sadece politik istis
mar gayesiyle memleketin dörübir tarafına gelişigüzel dağıtılmış, iç ve dış finansman ihtiyaçları to
nun edilmemiş, hangi tarihte bitirileceği belli olrmyan ve lıer hal ve takdirde hiejbir zaman vaktinde 
bitirilmesi mümkün ve bahis mevzuu bulunmıyan ıbüyük, küçük adedleri 4 965 e varan ve tahakkuku 
için 5,2 milyar 1 i raisi döviz olmak üzere, şimdiye kadar ödenmiş veya borçlanma ve diğer suretlerle te
min edilmiş olan kısım hariç, daha 15,2 milyar liralık finansmana ihtiyaç ,gösteren fiktif birtakım pro
jelerle karmkarşıya kalmıştır. 

Durumu rakamlarla, şöylece telhis etmek mümkündür : 

1. Devlet bütçeleri : 

I - 1960 bütçeleri, denklik iddiasına rağmen, hakikatte açık olarak hazırlanmıştı. Bu açık takriben 
500 milyon lira idi. 

II - 31 Mayıs 1960 tarihi itibariyle tahsilat 1 milyar 579 milyon lira olduğu halde, fiilî sarfiyat i 
milyar 691 milyon lirayı bulmuştu. Ayrıca 238 milyon liralık bir masraf da, tediyesi iktiza ettiği halde 
ödenmemişti. 

I I I - tik üç aylık devre zanlında, iktisadi Devlet Teşekkül ve teşebbüsleri ile âmme müesseseleri
nin Hazineye ödiyemedikleri yengiler 165 milyon liraya baliğ oluyordu. 

IV - Son 10 yıla ait fiilî bütçe açıkları 2 milyar 141 milyon lira olmuş, bunun 540 milyon lira
sı yardımlar, 387 milyon lirası istikraz ve 1 milyar 214 milyon lirası da enflâsyonist tesirleri bulunan 
gâyrisahih kaynaklarla kapatılmıştı. 

2. Hazine vaziyeti : 

Hazine, emanet paralar ve kendi fonlarından maada. Merkez Bankası avanslarından 1 milyar 
16 milyon liralık bir kısmını kullanmak zaruretinde kalmıştı. Bunun pek büyük kısmı donmuş ve 
tekrar kullanılamaz hale gelmişti. 

Yine Hazinenin banka ve müesseselere plasman bonolarından borcu 335,5 milyon lira idi. 

3. İktisadi Devlet Teşekkül've teşebbüslerinin malî durumu : 

Yatırımların büyük kıSmı uhdelerinde bulunan iktisadi Devlet Teşekkül ve teşebbüslerinin 1960 
yılı için istedikleri yardım, 330 milyonu geçen üç ay zarfında sarf edilmiş 800 milyonluk bir imkân 
tahmini karşısında, 3 milyar 400 milyonla ifade olunuyordu. 

(S . Sayısı : 54.) 
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4. Dış borçlanınız : 

Millî dış borçlarımızın yekûnu, yarısı 1960 ilâ 1965 yıllarında vaeibüttediye olmak üzere, 12 
milyar lirayı aşmakta idi. 

5. Döviz ve altın mevcudu : 

Döviz ve altın mevcudumuz erimiş, ciddî bir rezerveden mahrum kalınmıştı. 

6. Dış itibarımız : 

1958 yılma takaddüm eden devre içinde, yapamadığımız dış ödemeler, tediye şartlarına riayet 
edemediğimiz mukaveleler ve bu yüzden hâsıl olan ariyere ismi verilen ödenmesi lâzmıgeldiği 
halde ödenmemiş mebaliğin 400 milyon dolara aşmış bulunması dış itibarımızı ciddî surette sars
mış yapılan Konsolidasyon Anlaşması da manen ve maddeten tatminkâr olmaktan çok uzak kal
mıştır. 

Bu hal, ithalâtımızı normal tediye kolaylıklarından mahrum kıldığı gibi, ithalât mallarını da 
pahalı ve gayrimüsait şartlarla tedarik zaruretini doğurmuşlur. 

7. Tediye muvazenemiz : 

1960 takvim yılma ait tediye muvazenemizin Amerika Birleşik Devletlerinden temin edilen 
yardıma rağmen, bu yardımdan harieolarak daha 89,2 milyon dolar açık olduğu tahmin edilmekte 
idi. 

Belki hepsinden fenası da, buraya kadar tadadolunan açık ve borçları yaratan âmillerin müzmin 
bir hale gelmiş ve günden güne, hiçbir salâh istidadı göstermeksizin vahamete doğru ilerlemekte 
bulunmuş olmasıydı. 

8. Yatırım projeleri : 

İnkılâp Hükümeti vazife başına geldiği zaman, teşebbüs edilmiş fakat henüz ikmal olunmadığı 
gibi, iç ve dış finansmanı da teminat altına alınmamış büyük, küçük 4 965 proje ile karşıkarşıya 
kalmıştır. 

1 153 adedi İktisadi Devlet Teşekkül ve Teşebbüslerine, 210 u belediye, özel idare ve diğer mü
esseselere, bakiyesi de genel ve katma bütçeli dairelere aidolan bu teşebbüslerin ikmali için lâakal 
15,2 milyar lirayı aşan bir iç ve dış finasmana ihtiyaç bulunmakta idi. 

Böyle bir finasman imkânının temini elbetteki kelimenin tam mânasiyle muhal idi. » 
Şu cihete de işaret etmek gerekir k i ; yıllardan beri her hangi bir yatırıma başlanırken bu ya

tırımın ikmali ve memlekete yararlı bir iktisadi ünite haline getirilmesi düşünülmemiş, sadece mu
azzam bir envestismandan bahsedilerek siyasi tesirlerden istifadeye iltifat olunmuş ve milyonlarca 
liralık bir yatırıma başlamak için, 50 veya 100 bin lira kâfi görülmüştü. 

İşte, İnkılâp Hükümetinin karşılaştığı iktisadi ve malî şartlar ve imkânlar bunlardır. 
Bu durum karşısında ya yatırımları ciddî ve mazbut bir nizam içerisine sokup memleket eko

nomisi bakımından nispeten yararlı olabileceklerinin en kısa zamanda inşa ve ikmalini teminat al
tına almak, yahutta, sadece kâğıt üzerinde ve nazari olarak bu projelere devam ile, bunların ve 
netice itibariyle memleket ekonomisinin kaderini, evvelki idarelerde olduğu gibi, hâdisatın seyrine 
terk eyliyerek propagandadan başka bir şeye yaramıyan bir yatırım edebiyatı ile övünmek ve 
avutmak ve böylece memleket imkânlarının neticesiz birtakım teşebbüsler tarafından sömürül
mesine göz yummak gerekiyordu. 

Şüphesiz ki, birinci şıkkı tercih etmek güçtü. Bugün ve yarın için her çeşit politik istismar
lara ve demagojilere yol aç'abilirdi. İmkânları bir araya toplamak, yeni imkânlar aramak ve bul
mak ve bunları ciddî bir kontrol altında kullanmak lâzım ve zaruri idi. Fakat bu güçlüğe vmuka-
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bil memleket ekonomisini 10 yıldan beri içerisine düşülmüş olan pejmürdelikten, gösterişçilik ve 
israftan kurtarmak ve bu ekonomiye, hakiki mânası ile, istikamet vermek ancak, bu şıkkı tercih 
ile mümkündü. 

İkinci yol, zahiren mesuliyetsiz, gösterişçi ve propagandaya müsait fakat memleket iktisadi
yatını perişan etmekte devam edeu bir tutum olacaktı. İnkılâp Hükümeti elbetteki, bu iki yoldan 
zor fakat memlekete hayırlı olan ve yatırımların istikbalini teminat altına alan birinci yolu ter
cih. edecekti ve öyle yaptı. İş başına gelir gelmez bu mevzu üzerine eğilerek 2 1 . 6 .1960 tari
hinde 5/60 numaralı Kararnameyi kabul etti. Bu kararname aynen şöyledir : 

«1. Umumi, mülhak ve hususi bütçeli daire ve müesseselerle, belediyeler, iktisadi Devlet Te
şekkül ve teşebbüslerinin sermayesinin en az yarısı yukarda sayılan daire ve müesseselere ait bu
lunan iştirakler ve Devletçe finanse edilen kurumların, bugün yapılmakta olan veya yapılmasına 
başlanılmak üzere bulunan yatırımlarını tetkik ve finansman imkânlarımızla ayarlamak maksadiy-
le, Maliye Bakanlığı Müsteşarının Başkanlığında Bayındırlık, Ticaret, Gümrük ve Tekel, Tarım, 
Ulaştırma, Çalışma, Sanayi ve İmar ve İskân bakanlıkları müsteşar!ariyle Maliye Bakanlığı Ha
zine Umum Müdüründen müteşekkil bir komitenin kurulması : 

2. Komitenin, yapılmakta olan veya yapılmasına başlanılmak üzere bulunan yatırımları tesbit 
ile bunlardan devam ettirilecek, tehir olunacak veya vazgeçilecek olanlarının listelerini ihzar 
veya malî imkânlarla birlikte nihai karara raptedilmek üzere Bakanlar Kuruluna arz etmesi; 

3. Bu komitenin, mesaisine yardımcı olarak mütehassıs ve teknisiyenlerden müteşekkil tek
nik komiteler kurabilmesi; 

4. Birinci maddede tasrih Olunan daire, müessese ve teşekküllerin ihalesi yapılmamış veya 
henüz mukavelesi akdolunmamış bulunan yatırımlara mütaallik bilcümle faaliyetlerinin, bu mev
zularda yapılacak tetkikat sonuna kadar bulunduklan safhada durdurulması; 

5. Aynı daire, müessese ve teşekküllerin yapılacak tetkikler sonuna kadar her hangi bir ya
tırım ihalesinde bulunmamaları ve bu mevzuda her hangi bir mukavele akdetmemeleri; 

Maliye Bakanlığının 17.6.1960 tarihli ve 50)5500-59/22552 sayılı yazısiyle yapılan teklifi 
üzerine, Bakanlar Kurulunca 21 . 6 . 1960 tarihinde kararlaştırılmıştır.» 

Kararname çıktığı gün Müsteşarlar Komitesi çalışmaya başlamış bulunuyordu. 
.Evvelâ üç aded tâli teknik komite teşkil edildi. Birinci tâli komite Gelirler Genel Müdürlük 

Müşaviri, Hazine Genel Müdür Muavini, Sanayi Dairesi Reisi, Enerji Dairesi Reisi, Devlet De
miryolları Başmüşaviri, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Teknik Müşaviri, Ticaret ve Sanayi 
Odaları Birliği Sanayi Müdürü, İşçi Sigortaları Kurumu Genel Sekreteri, Zirai Donatım Kuru
mu Umum Müdür Müşaviri, İller Bankası Umum Müdür Muavininden müteşekkildi. Bütün İkti
sadi Devlet Teşekkül ve Teşebbüslerinin yatırımlarını tetkik ile görevlendirilmişti. 

(2} numaralı Komite, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürlük Müşaviri, Ha
zine Ekonomi Müşaviri, Nafıa Vekâleti Yüksek Fen Heyeti Reisi, Nafıa Vekâleti Müşaviri, Güm
rük ve Tekel Bakanlığı Tetkik ve Murakabe Heyeti Reisi, Gümrük ve Tekel Bakanlığı Tetkik ve 
Murakabe Heyeti Âzası, Orman Umum Müdürlüğü İmar ve Mülkiyet Şubesi 'Müdürü, İmar ve 
İskân Bakanlığı Toprak ve İskân İşleri 4 ncü Şb. Müdüründen teşekkül ediyordu. Genel ve 
katma bütçeli dairelerin yatırımlarını tetkik ile tavzif edilmişti. 

Belediyeler ve diğer müesseselerin yatırımlarını tetkik için de (3) numaralı Tâli Komite ku
rulmuştur. Bu komite de; Hazine Umum Md. Mv. Vekili, Bayındırlık Bakanlığı Yapı Müşa
viri, Tarım Bakanlığı Tetkik ve İstişare Heyeti üyesi, İmar ve İskân Bakanlığı Harita Daire
si Başkanı, Çalışma Bakanlığı İşçi Sigortaları Kurumu Aktüerya Md. Muavini vardı. 

Komitelerin cetvellerini ihzar ve büro işlerini ifayı da Sanayi Bakanlığı Enerji Dairesi ve 
Elektrik İşleri Et iki İdaresi Genel Müdürlüğünde uzman ve memurlardan müteşekkil bir ekip 
deruhde etti. 
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Müsteşarlar Komitesi muayyen bir formül dâhilinde bu Tâli komitelerden yatırımları tetkik 

ederek altı kategoriye ayırmasını istedi. Bu kategoriler şunlardır : 
a) Henüz başlanmamış işler, 
b) Başlanmış olmakla beraber yapılan masraf ve çalışmaların nispî önemsizliği muvacehe

sinde durdurulması mümkün olanlar, 
e) Müessesece derhal durdurulması kararma varılmış işler, 
d) Tehiri, yapılacak tetkik neticesine kadar fazla bir zarar tevlidetmiyecek işler, 
e) Durdurulması muayyen tetkiklerin yapılmasına talik edilmesi gereken işler, 
f) Devamı zaruri işler. 
Ayrıca Tâli komiteler her proje hakkında bir mütalâa dermeyan edecek ve bu mütalâa; 
Ya : Terki gerekir, 
Yeva : Tehiri kabildir, 
Veyahut : Bitirilmesi ve devamı zaruridir. 
Şeklinde olacaktı. Her yatırım projesi için bir föy hazırlandı ve föyler : 
Projenin konusu, başlangıç tarihi, tutarı, ikmal tarihi, iç ve diş finansman imkânları, istihsal için 

muhtaç bulunduğu yıllık döviz, sağlıyacağı döviz miktarı, şimdiye kadar yapılmış tediyeler, 1960 ve 
1961 yılında yapılaeak tediyeler, yatırımın terki veya tehiri halinde hâsıl olacak mahzurlar, ekono
mik zararlar ve diğer mülâhazaları ihtiva ediyordu. 

Bunları, her idare ve müessese kendisi doldurarak tâli komitelere tevdi etti. Tâli komiteler gerek
li tetkikatı icra ve icabında alâkalı müesseselerle temas ederek her projeyi yukarda bahsedilen altı 
kategoriden birisine ithal etti; ve nihai mütalâasını da terk, tehir veya devam şeklinde beyan ve imza 
etti. 

Bu föyler dosyalar halinde Müsteşarlar Komitesinin tetkikına sunuldu. Müsteşarlar Komitesi her 
proje üzerinde yegân yegân vardığı neticeleri tesbit ve Bakanların tasvibine arz etti. Bunların evvelâ, 
Devlet, Maliye, Ticaret, Sanayi ve Çalışma Bakanlarınca ilk revizyonları yapıldı. Bilâhara Bakanlar 
Kurulunca tetkik edilerek, kati neticeler, aşağıdaki üzere tesbit edildi : 

1. iktisadi Devlet Teşekkül ve teşebbüslerine aidolan 1 153 proje tetkik edilmiştir. Bu projele
rin tutarı 5,2 milyar lirası dış tediye olmak üzere 12,7 milyar olup budan 3,8 milyar lirası sarf 
edilmişti. Projelerin ikmali için daha 8,9 milyar liraya ihtiyaç vardı ve bu miktarın takriben 4 milyar 
lirası dış tediyeye mütaalliktir. 

Bu projelerden devam, tehir ve terkine karar verilenlere ait rakamlar şöyledir : 

Daha sarfı 1960 da sarfı 
Proje Proje tutarı Sarf edilen lâzımgelen lâzımgelen 

Karar adedi (Milyon lira) (Milyon lira) (Milyon lira) (Milyon lâfa) 

Devam 665 7 042 3 026 4 016 1 383 
Devam edilmekle bera
ber tehiri tetkik edil
mekte bulunanlar 57 591 107 306 118 
Tehir edilenler 305 2 783 98 2 403 395 
Terk edilenler 126 2 313 141 2 172 147 

Yekûn 1 153 12 729 3 772 8 957 2 043 
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2. Belediyeler ve diğer müesseselere ait 210 proje tetik olunmuştur. Bu projelerin tutan 

323 milyon lirası dış tediye olmak üzere ceman 979 milyon liradır. Bundan şimdiye kadar 168 
milyon lira sarf edilmiştir. Projelerin ikmali için daha 811 milyon lira sarfı lâzıımgelmekte idi 
ki, bunun da takriben 283 milyon lirası dış ödeme 'idi. 

Bu projeler hakkında varılan neticeler de şunlardır : 

Daha sarfı 1960 da sarfı 
Proje Proje tutan Sarf edilen lâzımgelen . lâzımgelen 
adedi (Milyon lira) (Milyon lira) (Milyon lira) (Milyon lira) 

124 473 134 339 120 

17 112 21 62 29 
37 295 13 311 36 
32 99 , — 99 5 

Yekûn 210 979 168 811 190 

3. G-enel ve katma bütçeli dairelere ait proje ve işlerde yapılacak tasarruflar bir kısmı cari 
masraflara taallûk etmek üzere, 451 milyon lira olarak ayn bir kanun tasarısı faalinde sunulmuş
tu. Bu sektöre ait yatırımlar ödenek miktarları ve bütçe imkânl-anna göre ayarlanmış olacaktır. 

Alman bu ciddî kararlara rağmen yatmnüann finansmanı meselesi kolayca halli mümkün 
bir ıduruıma girmiş değildir. Bilakis devamına karar verilen projelerin en kısa zamanda ikmali 
ve memleket ekonomisine yararlı bir hale getirilmesi, ciddî çalışma ve tedbirlere ihtiyaej göster
mektedir. 

Bu cümleden >olmak üzere malî müesseselerimizin normal kaynaklan ve durdurulan kendi yatı-
rıımlanndan elde edilecek mikânlar da dâhil olmak üzere bütün malî membalanmızm bir araya 
getirilerek bu yatırımlara tevcihi elzem ve zaruri bulummaktadur. 

Sunulan kanun lâyihası beş maddeden ibarettir. 

Lâyihanın birinci maddesinde; âmme sektörüne dâhil ve kanunda yazılı daire ve müesseselere 
aidolup terk veya tehir edilmesi gerekli bulunan inşaat, tesisat, her türlü işler ve satmalmalar hak
kındaki kararın ittihazına Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır. Afcde bağlanmış işlere de sâri ola
cak terk veya tehirler hakkında bu kanunla verilen salâhiyetler ile Bakanlar Kurulunca alınacak 
kararlar, toplumun menfaatine bir -hâkimiyet tasarrafu mahiyeti taşımış olmaktadır. Bu suretle 
bir işin devamı veya terk ve teöıiri karan, âkıd dairenin tamamiyİe ihtiyan dışında kalmaktadır. 
Bu itibarla bir Hükümet emri gereğince yapılacak tasfiyede, mütaahlhidin de terk veya tehir edi
len işten dolayı kârdan mahrumiyet tazminatı istemeye hakkı olamıyacağı cihetle bu husus tat
bikatta tereddüde mahal bırakmıyacak surette kanunda belirtilmiştir. 

Bugünkü malî ve iktisadi durumun ıslahı ve istikrar temini tedbirleri meyanmda bâzı yatırım 
projelerinden sarfınazar edilmesi lâzımgeldiği gözönünde bulundurularak yeni kanun hükümleri
nin kısa bir tatbikat süresine münhasır.olması icabedeceği düşünülmüş ve bu mülâhaza ile terk ve 
tehir edilecek işleria kanunun yürürlüğe girdiği tarihten en fa^la üç ay içinde karara bağlanması 
tasrih edilmiştir. 

Lâyihanın ikinci maddesinde; terk veya tehir olunan işlere ait tasfiye muameleleri esaslannın 
Bakanlar Kurulu karan ile belirtileceği yazılıdır. 

Filhakika kısmen yapılmış İşlerin ilerde yeniden başlanması halinde asgari masraflar ile kabili 

Karar 

Devam 
Devam edilmekle bera
ber tehiri tetkik edil
mekte olanlar 
Tehir edilenler 
Terk edilenler 
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istifade safhalarda tatil edilmesi, mütaahitler ile hesap tasfiyelerinde aynı usul ve kıstaslar ile 
muamele ifası için âmme sektörüne dâhil bütün idarelere şâmil talimata ihtiyaç vardır. 

Lâyihanın üçüncü maddesine gelince; mütaahhitler ile hesap tasfiyelerinde, vücuda getirilmiş 
işlerden ve yapılmış ikrazattan ve itfa edilmemiş umumi masraflardan mütevellit istihkakların te
diyesi ile beraber yapılmış işlerin teknik imkânlar derecesinde zamanla hasara uğramıyacak, isti
fadesi kabil ve mesaha edilebilir hale getirilmesi ve mevcut imalât ve ihzaratın muhafaza altına 
alınması icabedecektir. Bu işlere ait masrafların bütçelerindeki tahsisatlardan tediyesi tabiî ve 
zaruri ise de, terk veya tehir olunan işlere ait tahsisat esasen tenkis edilmiş olduğundan kifayesiz-
liği malûm ve aşikârdır. Bu sebeplen terk veya tehir edilmiş işlere aidolup satılması faydalı görü
lecek malzeme ve sairenin usulü dairesinde satılmasından ve mütaahhitlere evvelce verilmiş avans
lardan itfa edilmemiş kısımlarının istirdadından elde edilerek Hazineye iradolarak intikal edecek 
paraların yukarda am olunan ihtiyaca binaen alâkalı dairelerin masraf bütçelerindeki ilgili tertip
lere tahsisat kaydedilmesi derpiş edilmiştir. 

İktisat Komisyonu rapora 

T. C. 
Millî Birlik Komitesi 29.8.1960 

tktisat Komisyonu 
Esas No. 1/61 
Karar No. 42 

Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

Devlet daireleri ve diğer idarelerce yapılmakta bulunan veya yapılmasına teşebbüs edilmiş 
olan inşaat, tesisat ve her türlü işler ve satmalmalar hakkında hazırlanan ve Bakanlar Kuru
lunca Türkiye Cumhuriyeti Millî Birlik Komitesine arzı kararlaştırılan ve Başbakanlığın 
17.8 .1960 tarihli ve 71-1243/1894 sayılı tezkeresiyle gönderilen kanun tasarısı komisyonumuza 
havale edilmiş olmakla tetkik ve müzakere edildi. 

Kanun tasarısı gerekçesinde mufassalan arz ve izah edilen mucip sebeplere istinaden 27 
Mayıs 1960 tarihinden evvel veya bu tarih ile bu kanunun yayımı tarihi arasında tesbit edil
miş olan inşaat, tesisat ve her türlü işler ve satınalmalardan gerekenlerin terk veya tehir edil
mesini, terk ve tehir kararlarının kanunun yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde Bakanlar Ku
rulunca verilmesini ve buna ait müteferri hükümlerin tedvinini istihdaf etmektedir. 

Tasarı üzerinde komisyonumuzda yapılan müzakerelerden ve bu hususta alâkalı Bakanlığın 
verdiği mütemmim izahattan sonra tasarının şevkini mucip sebepler yerinde görülerek mad
delerin müzakeresine geçilmiş ve tasarı Hükümetin teklifi veçhile aynen kabul edilmiştir. 

Millî Birlik Komitesinin tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

İktisat Komisyonu Başkanı Sözcü Üye Üye 
Kuytak Fikret Karavelioğlu Kâmil Aksoyoğlu Refet Baştuğ İrfan 

Üye Üye üye Üye 
Baykal Rıfat Ersü Vehbi Koksal Osman özkaya M. Şükran 

Üye üye 
Soyuyüce Şefik Taşar Dündar 

( S. Sayısı ; 54): 



— 8 — 
HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Devlet daireleri ve diğer idarelerce yapılmakta 
bulunan veya yapılmasına teşebbüs edilmiş olan 
inşaat, tesis ve her türlü işler ve satmalmalar 

hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Umumi, mülhak ve özel büt
çeler ile idare olunan daireler, belediyeler, İkti
sadi Devlet Teşekkül ve mıüesseeleri, sermayesi
nin yarıdan fazlası bu daire ve teşekküllere ait 
müesseesler, bankalar ve ortaklıkları ile hususi 
kanunlarla kurulmuş kurumlar ve Kızılay tara
fından 27 . 5 . 1960 tarihinden evvel veya bu ta
rih ile kanunun yayımı tarihi arasında teşebbüs 
edilmiş olan inşaat, tesisat ve her türlü işler ve 
satmalmalardan gerekenler, terk veya tehir edi
lir. 

Terk veya töhir kararları, Bakanlar Kurulun
ca ve bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten iti
baren 3 ay içinde verilir. Bu karar ilgililere âkıd 
idarelerce 15 gün zarfında tebliğ olunur. 

Terk veya tehir edilen işlerin hesap tasfiye
sinde taahhüdün ifa edilmemiş kısmı için müta-
ahhide kârdan mahrumiyet tazminatı verilmez. 

MADDE 2. — Terk veya tehir edilen işler 
hakkında alınacak tedbirler ile ihale ve mukave
lelerin yürürlükten kaldırılması ve hesap tasfiye
sinde gözetilecek esaslar Bakanlar Kurulunca ka
rarlaştırılır. 

MADDE 3. — Umumi ve mülhak bütçeli ida
relere aidolup birinci madde mucibince hesabı 
tasfiye edilen mukaveleler dolayısiyle mütaalı-
hitlere cari veya eski yıllar bütçesinden verilmiş 
avansların tasfiye hesaplarından mütebaki mik
tarları ile malzeme satışı ve saire dolayısiyle Ha
zineye intikal eden" paraları bir taraftan varidat 

bütçesine irat, diğer taraftan alâkalı dairelerin 
masraf bütçelerindeki ilgili tertiplerine tahsisat 
kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

MADDE 4. — Bu kanom yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

17 . 8 . 1960 

Devlet Başkanı ve 
Başbakan 
C. Gürsel 

Devlet Bakanı 
§. İnan 

Millî Savunma Bakanı 
F. Özdilek 

Dışişleri Bakanı 
S. Sarp er 

Millî Eğitim Bakanı 
F. Yavuz 

Ticaret Balkanı 
C. tren 

Güm. ve Tekel Bakanı 
F. Aşkın 

Ulaştırma Bakanı 
8. TJlay 

Sanayi Bakanı 
M. Uluer 

Devlet Bakanı 
Â. Artus 

Adalet Bakanı 
A. P. Gözübüyük 

İçişleri Bakanı 
M. î. Kızıloğlıı 
Maliye Bakam 

E. Alican 
Bayındırlık Bakanı 

D. Koper 
Sa. ve S o. Y. Bakanı 

N. Karasu 
Tarım Bakanı 

F. Üstün 
Çalışma Bakanı 

C. Talaş 
Ba. - Ya. ve Tu. Bakanı 

Z. Tarkan 
İmar ve İskân Bakanı 

O. Kubat 

r^^r^t 

( S. Sayısı : 54 ) 



S. S A Y I S I : 5 6 
O* Kan Sezai'nin, Esnaf Dernekleri, Esnaf Dernekleri Birlikleri, 
Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Teşekkülleri Federasyonu ve Türkiye 
Esnaf ve Sanatkârları Teşkilâtı Konfederasyonunun uzuvlarının 

feshi ile yeniden seçimlerinin yapılması hakkındaki 39 sayılı 
Kanunun 3 ncü maddesinin değiştirilmesine dair kanun! teklifi 

ve İktisat Komisyonu raporu (2 /37 ) 

Türkiye Cumhuriyeti Milî Birlik Komitesi Başkanlığına 

Esnaf Dernekleri, Esnaf Dernekleri Birlikleri, Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Teşekkülleri Fede
rasyonu ve Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Teşkilâtı Konfederasyonunun uzunlarının feshiyle yeni
den seçimlerinin yapılması hakkındaki 39 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin değiştirilmesine dair ka
nun teklifi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 29 . 8 .1960 
O'Kan Sezai 

G E R E K Ç E 

Esnaf Dernekleri, Esnaf Dernekleri Birlikleri, Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Teşekkülleri Federas
yonu ve Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Teşkilâtı Konfederasyonu uzuvlarının feshi ile yeniden se
çimlerinin yapılması hakkındaki 39 sayılı Kanunla mezkûr teşekküllerin uzuvları feshedilmiştir. 

Bahis konusu teşekküllerin Ağustos 1960 sonuna kadar seçimlerini ikmal edecekleri mezkûr kanu
nun üçüncü maddesinde belirtilmiş ise de bir ay gibi kısa bir müddet içinde Ibu seçimler yapılama
dığından tesbit edilen sürenin, bir defaya mahsus olmak üzere mahallî en büyük mülkiye amirince 
uzatılması için ilişik kanun teklifinin hazırlanmasına zaruret hâsıl olmuştur. 

Acele görüşülmesi dileğiyle sunulur. 

İktisat Komisyonu raporu 

T. C. 
Millî Birlik Komitesi {31 .8 .1960 
İktisat Komisyonu 

Esas No. 2/37 
Karar No. 43 

Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

O'Kaıı Sezai'nin, Esnaf Dernekleri, Esnaf Dernekleri Birlikleri, Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Te
şekkülleri Federasyonu ve Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Teşkilâtı Konfederasyonunun unsurlarının 
feshi ile yeniden seçimlerinin yapılması hakkındaki: 39 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin değiştiril
mesine dair kanun teklifi komisyonumuza havale edilmiş olmakla tetkik ve müzakere edildi. 

Kanun teklifi, gerekçesinde de belirtildiği üzere bahis konusu teşekküllerin seçimlerinin Ağus
tos 1960 sonuna kadar ikmali 39 sayılı Kanunun 3 neii maddesi hükmü icabından olduğu halde 
'bu kısa zaman zarfında seçimlerin ikmal edilememiş olmasından dolayı mezkûr maddenin tadili 



suretiyle bu sürenin bir defaya mahsus olmak üzere mhaallî mülkiye amirince tesbit edilecek müd
detle uzatılmasını istihdaf etmektedir. 

Kanun teklifi üzerinde komisyonumuzda yapılan görüşlerde bir defaya mahsus olmak üzere 
mahallin en büyük mülkiye amirince uzatılacak müddetin tahdidi lüzumu ileri sürülmüş ve bu 
süre de bir ay olarak tesbit ve kabul edilerek birinci madde metni bu şekilde tadil edilmiştir. 

Mütaakıp yürürlük maddeleri komisyonumuzca aynen kabul edilen kanun teklifi Millî Birlik 
Komitesinin tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

İktisat Komisyonu Başkanı Sözcü Üye Üye 
Kuytak Fikret Ta§er Dündar Aksoyoğlu Refet Ba§tuğ îrfan 

Üye Üye Üye Üye 
Baykal Rifat Ersü Vehbi Karavelioğlu Kâmil Koksal Osman 

Üye Üye 
Özkaya M. Şükran Soyuyüce Şefik 

O'KAN SEZAİ'NİN TEKLİFİ 

Esnaf Dernekleri, Esnaf Dernekleri Birlikleri, 
Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Teşekkülleri Fe-
Federasyonu ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarları 
Teşkilâtı Konfederasyonunun uzuvlarının feshi 
ile yeniden seçimlerinin yapılması hakkındaki 

39 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 
değiştirilmesine dair Kanun 

MADDE 1. — Esnaf Dernekleri, fîsnaf Der
nekleri Birlikleri, Esnaf ve Küçük Sanatkâr
lar Teşekkülleri Federasyonunun ve Türkiye 
Esnaf ve Sanatkârları Teşkilâtı Konfederas
yonunun uzuvlarının feshi ile yeniden seçimle
rinin yapılması hakkındaki 39 sayılı Kanu
nun 3 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

«Bahis konusu teşekküllerin seçim hazırlık
larına mahallî idare amirliklerinin nezareti al
tında 1 Ağustos 1960 tarihinden itibaren baş
lanacak ve seçimler Ağustos 1960 sonuna kadar 
tamamlanacaktır. Bu sürenin bir defaya mah
sus olmak üzere mahallî en büyük milkiye ami
rince uzatılması mümkündür. 

Uzatılan süre içinde idare heyetini teşkil 
edemiyen teşekkül hakkında Medeni Kanu
nun 70 nci maddesi uygulanır.» 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini yürüt
meye Bakanlar Kurulu memurdur. 

İKTİSAT KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ 

Esnaf Dernekleri, Esnaf Dernekleri Birlikleri, 
Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Teşekkülleri Fe-
Federasyonu ve Türkiye Esnaf ve Sanatkârları 
Teşkilâtı Konfederasyonunun uzuvlarının feshi 
ile yeniden seçimlerinin yapılması hakkındaki 

39 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 
değiştirilmesine dair Kanun 

MADDE 1. — Esnaf Dernekleri, Esnaf Der
nekleri Birlikleri, Esnaf ve Küçük Sanatkâr
lar Teşekkülleri Federasyonunun ve Türkiye 
Esnaf ve Sanatkârları Teşkilâtı Konfederas
yonunun uzuvlarının feshi ile yeniden seçimle
rinin yapılması hakkındaki 39 sayılı Kanu
nun 3 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril-
mistir : 

«Bahis konusu teşekküllerin seçim hazırlık
larına mahallî idare amirliklerinin nezareti al
tında 1 Ağustos 1960 tarihinden itibaren baş
lanacak ve seçimler Ağustos 1960 sonuna kadar 
tamamlanacaktır. Bu sürenin bir defaya mah
sus olmak üzere mahallî en büyük milkiye ami
rince uzatılması mümkündür. 

Uzatılan süre içinde idare heyetini teşkil 
edemiyen teşekkül hakkında Medeni Kanu
nun 70 nci maddesi uygulanır.» 

MADDE 2. — Teklifin 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Teklifin 3 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

sı: 56) 



S. SAYISI:53 
Tunçkanat Haydar ve iki arkadaşının, 7269 sayılı Umumi Hayata 
müessir âfetler dolayısiyle alınacak tedbirlerle yapılacak yardım» 
lara dair Kanunun 26 ncı maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifi ve Bayındırlık ve İmar Komisyonu raporu (2/31) 

T. C. Millî Birlik Komitesi Genel Başkanlığına 

7269 sayılı Umumi hayata müessir âfetler dolayısiyle alınacak tedbirlerle yapılacak yardımla
ra dlair Kamımın 26 ncı maddesinin değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifimiz, mucip sebepleriy
le birlikte ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini rica ederiz. 

Tunçkanat Haydar Çelebi Emanullah özgür Selâhattin 

MUGÎP SEBEPLER 

7269 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinde, bu kanunun yüklediği vazifelerin ve inşa edilecek 
binaların münhasıran Emlâ'k ve Kredi Bankası ile Toprak iskân Genel Müdürlüğü tanafından 
yapılacağı veya yaptırılacağı hükmü mevcuttur. 

Diğer taraftan bakanlığımızın Plânlama ve İmar Genel Müdürlüğü Mesken Genel Müdürlüğü, 
Malzeme Müdürlüğü gilbi teşkilâtlı ve İller Bankası 'gibi bir diğer bankası mevcut iken bu vazi
felerin ifasında Ibu daire ve müesseselerden istifadeye imkân olmamaktadır. 

Bu sebepten kanunun mevcut maddesi hükümlerini yerine getirmek için Toprak ve iskân Ge
nel Müdürlüğünde geniş bir teşkilât kurulmak mecburiyetinde kalınmış ve bu işlerin kesafeti bu 
Genel Müdürlüğün asıl vazifesi olan toprak dağıtımı ve bu sebepten doğacak iskân işleriyle lâ-
yıkı veçhile meşgul olmasına mânı bir duruma sokmuştur. 

Bu maddenin değiştirilmiş şekliyle vazife umumi olarak imar ve iskân Bakanlığına verildiği 
takdirde bu kanunun yüklediği vazife bir harita veya plânlamla veya su, elektrik gibi bir âmme 
tesisi işi ise Plânlama ve imar Genel Müdürlüğü, ile iller Bankasını, bir inşaat işi ise Mesken Ge
nel Müdürlüğü ile Emlâk Kredi Bankasını, bir nakil ve iskân işi ise 'Toprak ve Is*k^n Genel Mü
dürlüğünü, bir malzeme temin mevzuu ise Malzeme Genel Müdürlüğünü vazifelendirmek mümkün 
olacak ve bu suretle işleri Bakanlığın bütün teşkilâtiyle ele alarak süratle neticelendirmek kabil 
olacaktır. Ve dalıa mühimmi eski maddeye göre yakın alâkaları bulunan ve asıl iştigal mevzulia-
rma girdiği halde bu sahada hizmet göremiyen daire ve personele hizmet ve vazife verilmek im
kânı olacaktır. 

Böylece emek ve masraftan da tasarruf temin edilecektir. 
Diğer taraftan eski madde sadece yapılacak binaları zikretmiş olduğu için bu binalar için za

ruri olan yol, su, kanalizasyon ve elektrik gibi mütemmim işlerin yapılmiası mümkün olamamak
ta İdi. 

Yeni madde ile bu mahzur da önlenmiş ve vazifeler içine bu gibi âmme tesislerinnı de ithali 
suretiyle bunların da yapılması temin edilmiştir. 



- 2 -

Bayındırlık ve îmar Komisyonu raporu 

T. C. 
Millî Birlik Komitesi M . 8 . 1960 
Bayındırlık ve îmar 

Komisyonu 
Esas N : 2/31 

Karar No : 13 

Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

Komisyonumuza 22 Ağustos 1960 tarihinde havale buyurulan «Tunç/kanat Haydar ve iki arka
daşının, 7269 ısayılı Umumi hayata müessir âfetler dolayısiyle alınacak tedbirlerle yapılacak yar
dımlara dair Kanunun 26 ncı maddesinin değistirilmevsi hakkında kanun teiklifi» tetkik ve müza
kere olumdu. 

Yapılan incelemede 'teklif sahibinin gerekçesi ilde serd edilen hususlar, komisyonuımuzea da ye
rinde görülerek teklif aynen kalbul edilmiştir. 

Komitenin yüksek 'tasviplerine sunulmak üzere saygı ile arz ^olunur. 

Özgür Selahattin Çelebi Emanullah Tunçkanad Haydar 

TUNÇKANAT HAYDAR VE İKİ 
ARKADAŞININ TEKLİFİ 

7269 sayılı Umumi hayata müessir âfetler dola
yısiyle alınacak tedbirlerle yapılacak yardım
lara dair Kanunun 26 inci maddesinin değişti

rilmesi hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — 7269 sayılı Umumi hayata 
müessir âfetler dolayısiyle alınacak tedbirlerle 
yapılacak yardımlara dair Kanunun 26 ncı mad
desi 'aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 26. — Bu kanun hükümlerine göre 
inşa 'edilecek binalarla yapılacak (Yol, kanali
zasyon, su elektrik gilbi) âmme tesisleri İmar 
ve İskân Bakanlığınca yapılır veya yaptırılır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

( S. Sayısı : 53) 



.S. SAYISI: 5 2 
Ataklı Mucipsin, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun muaddel 64 ncü maddesi ile aynı Kanunun 65 nci 
maddesinle birer fıkra ve 6306 sayılı Kanuna geçici bir madde 

eklenmesine dair kanun teklifi ve İktisat Komisyonu raporu 
(2/26) 

Yüksek Başkanlığa 

5434 sayılı Kanunun ımuaddel 64 ncü maddesiyle aynı kanunun 66 nci maddesine /birer fıkra 
ve 6306 sayılı Kanuna geçici bir madde «klenimesine dair olan kanun teklifimi gerekçesiyle birlik
te takdir ediyorum. 

Gerekli işlemin yapılmasına müsaadelerini rica ederim, * 
11 . 8 '. 1960 
Ataklı Mucip 

GEREKÇE ; 

• 11 Ağustas 1325 tarih ve 143 sayılı Aıskerî Tekaüt ve İstifa Kanununun 24, 25 ve 26 nci mad
delerinde «Askerî 'hizmetl'erini veya kendilerinle tevdi edilen vazifeyi ifa ettikleri sırada bîr ceri-
Öıa veya maraza müptelâ olanlarla harlb ve sefer esnasında veya hizmetlerini ifa ederlerken zahirî 
(bir sebep, vazifenin meşakkati veya hava ve Aklim 'sebebiyle askerlik vazifelerini yapmaya mülkte
dir olamıyan bilûmum eşhas» demek suretiyle, . malûller arasında bir tefrik yapılmadığı müşahe
de olunduğu gibi 13 Aralık 19119 tarihli Ibir Kararname ile de malûller arasında hiçbir tefrik ya-
pil'maksızın müsavi 'miktarda tahsilat veriknîlşjtir. 

Keza, 23 . 11 . Iı34t tarilh <ve 551 sayılı Bilûmııın askerî malûllerin terfihi hakkındaki Kanu
nun birinci maddesiyle fevkalade tahsilat olarak, maluliyet derecelerine 'göre subaylara ayda 20, 
50 lira r küçük zabit v e f a t a da 10, 25, (beş ve altıncı derecedeki malûllere de bir defaya mahsus 
oSmak üzere 200 lira değerinde arazi verilmesi kalbul edilmiştir. 

Maluliyet derecelerine göre, % 40 - 90 arasında bir zam yapılmasını temin maksadİyle 1930 yı
lında meriyete giren 1683 sayılı Askerî ve Mülki Tekaütlük Kanunu da, harb ve vazife malûlleri 
arasında' Ibir tefrik yapmamıştır. 

1938 yılında yürürlüğe giren 3485 ve 3486 sayılı kanunlarla, her hangi ıbir vazife maksadiyle 
uçuş yapan uçak veya dalış yapan denizaltıda bulunup da malûl <olan vazifelilerden suibaylara bir 
üst dereceden, erden gedikliye kadar olanlara teğmen ve 'başgediklilere iste ülstteğmen maaşı üze
rinden maluliyet maaşı (bağlanması esası kalbul edilmiştir. 

3485 saydı Kanunun, 4334 sayılı Kanunla •deriştirilen 14 ncü maddesi ile 3486 say ılı Kanunun 
12 nci maddesinde bahsedilen hava ve deniz kuvvetlen mensuplarının, hangi hallerde şebit sayılacağı 
ve 29 Ocak 4939 tarihli ve'927 sayılı Tefsirin şümulüne gireceği, Büyük Millet Meckinin 1651 sayılı 
Kararında Jbelirtilımiş ve 'bunların yetimlerine de c/o 30 -100 zam yapılmıştır. 

1948 tarilh ve 5107 sayılı Kanunun birinci maddesindeki «'harb malûlü bulunan subay ve askerî 
memurlardan İıarbde fiilen ateş altında veya harekât sahasında veyalhut bu sahaya giriş esnasında 
her hasisi bir sebeple malûl olmuş bulunanlara...» ifade tarziyle ve bunl'ara % 50 zam yapılması esa
sını kalbul etömdkle vazife mâlûlleriyle lıarlb malûlleri arasında ilk tefrikin burada yapılmış olduğu-
nıpgörüyorıtz.. 
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8 . 6 . 1949 tarihinde kabul edilen 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 

tedvini sırasında nefi Hazine mülâhazasiyle hareket edilerek, malûller (âdi malûl, vazife malûlü ve 
harb malûlü olmak üzere) üç katagoride mütalâa edilmiştir. 

Vazife malûllerinin 30 seneden az olan hizmet müddetleri 30 sene olarak kabul edilmiş daha fazla 
hizmeti olanların, fiilî ve itibari hizmet müddetleci toplamı üzerinden hesaplanmış ve bunların malu
liyet derecelerine göre maaşlarına % 15 - 60 nispetindle zam yapılmıştır. 

Bilâhara yapılan hata anlaşılarak, tashih maksadiyle 2 Mart 11954 tarihinde neşredilen 6306 sayılı 
Kanunla, 5434 sayılı Kanunun 64 ncü maddesine bir (D) fıkrası eklenmiş, bu fıkra ile «hazarda ve 
fevkalâde hallerde emir veya vazife ile uçuş yapan uçucularla hangi meslek ve sınıftan olursa olsun 
emirle vazifeli olarak tayyarede bulunanlardan uçuşun havadaki ve yerdeki sebepleri ile ve yine emir 
ve vazife ile dalış yapan dalgıçlarla hangi meslek ve smiftan olursa olsun emirde vazifeli olarak 
ve denizaltı gemisindte veya dalgıç kıtasında bulunanlardan . . » harb malûlü sayılmış ve 1 . 1 . 
1950 tarihinden sonra aynı sebep ve tesirlerle malûl kalan ve şehit olanlara da bu kanun hükmü
nün tatbiki ifade edilmiş olduğu halde, havacılık ve denizaltıcılığm nispeten daha az gelişmiş bu
lunduğu 1'9'50 yılından evvelki devirlerde büyük bir feragatle çalışan ve şartlarla malûl olanlara 
bu zamdan faydalanma imkânı verilmemiştir. Bunlara bu imkân tanındığı takdirde, bütçeye an
cak 500 000 lira kadar cüzi bir külfet tahmil eder ki, bu da, yapılan hizmetin azameti karşısında 
mühim bir meblâğ sayılmamak icabeder. 

Aynı kanunun 64 ncü maddesiyle harb malûllerinin maluliyet derecelerine göre subaylara ay
da 75 - 250, erlere 20 - 60 lira zam yapılmıştır. 

Şu hale nazaran bir harb malûlü ile aynı derecedeki bir vazife malûlü maaşları arasındaki fark, 
subaylarda 200 - 600, erlerde ise 80 - 200 liradır. Bu hususu daha iyi belirtmek gayesiyle, 27 . 2 . 
1959 tarih ve 7236 sayılı Kanuna göre harb malûllerine her ay verilen maluliyet zammı aşağıda 
gösterilmiştir ; 

SUBAYLAR tÇlN 

Harb malûlleri Vazife malûllerine « 
Maluliyet İştirakçilere verilmesi düşünülen 
derecesi verilmekte olan % 50 % 75 

450 
375 
337,5 
300 
262,5 
225 

150 
120 
105 

90 
75 
6Q 

W 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

600 
500 
450 
400 
350 
300 

200 
160 
140 
120 
100 
80 

300 
250 
225 
200 
175 
150 

ERLER ÎÇÎN 

100 
80 
70 
60 
50 
40 
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Bundan başka, 5755 sayılı Kanunla tadil edilen 1485 sayılı Kanunun şümulüne girenlere 551 sa

yılı- Kanunla tütün ikramiyesi de verildiğini ve bu meblâğın her sene »artmakta olduğunu da na
zarı itibara alacak olursak, aradaki farkın nispetsiz bir durum arz ettiği kendiliğinden meydana 
çıkar. Meselâ : 1959 senesinde birinci derecede harb malûlü bir subaya Ödenen tütün ikramiyesi 
7 972 lira 90 kuruştur ki, bu da 64 ncü madde ile sağlanan harb maluliyeti zammından daha faz
ladır. Esasen bu harb malûllerinin adedi de gittikçe azaldığından ikramiyeye müstahak ol'an ma
lûllerin almakta olduğu meblâğ da yıldan yıla artmaktadır ve bugün için 6 nci derecedeki bir 
harb malûlü aynı derecedeki vazife malûlüne nazaran ayda 500, birinci derecedeki harb malûlü 
ise 1 200 lira fazla almaktadır. 

Gerek muharebe meydanında ve gerekse hazardaki askerî bir vazifenin ifası sırasında maluliye
te duçar olan askerî bir şıahıs aynı derecede alâka ve ihtimama muhtaçtır. Sefalet içinde bırakılan 
bir vazife malûlü ordu mensuplarının moralini bo zabileceği gibi, cemiyetin sıcak alâkasına maz-
har olduğunu görmekle, bilâkis maneviyatlarının yükselmesine yardım eder. Büyük Türk Milleti
nin, şerefli ordusu mensupları ister harb meydanlarında ve isterse hazardaki vazifelerinin ifası sı
rasında, malûl olanlarla, şehitlerinin dul ve yetimlerine şefkat kucağını açmaktan iftihar duyaca
ğına emin bulunmaktayız. Bu sebeple,, aynı gaye uğrunda malûl olanlar arasına bir fark gözet
meksizin harb mâlûliyle, vazife malûllerine aynı hakları tanımak suretiyle sosyal• adaletin tesisi 
cihetine gidilmek için, 5434 sayılı Kanunun 64 ncü maddesine bir fıkra eklenmesi ve bu fıkranın 
şümulüne giren vazife malûllerine % 50 zam. yapıl ması ve 65 nci maddede de harb malûllerine 
tanınan hakların vazife malûllerine de teşmili, 6306 sayılı Kanunla tesis edilip 5434 sayılı Kanunun 
64 ncü maddesine eklenen (D) fıkrası hükmünün 3950 senesinden evvelki -malûllere de teşmilini 
teımin için geçici bir maddenin tedvini ye 5434 sayılı Kanun yürüvviğe girmeden evvel, bilhassa 
erlere sağlanan terfih zammının bu kanunla sağlanmak istenen haklardan daha müsait bulunması 
hasebiyle, bu durumda olanların mağduriyetlerine mahal bırakmamak için, maaşlarının, eski ka
nunla tesbit edilenden daha aşağı olmaması kaydının ilâvesi uygun mütalâa edilmiştir. 

izah ettiğim hususların temin ve tahakkuku maksadiyle hazırladığım kanun teklifimin kabu
lünü rica ederim. 

İktisat Komisyonu raporu 

T. C. 
Millî Birlik Komitesi > 23 . 8 . 1960 

İktisat Komisyonu 
Esas No. 2/26 
Karar No. 39 

Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

Ataklı Mucip'in, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun muaddel 64 
ncü maddesi ile aynı kanunun 65 nei maddesine birer fıkra ve 6306 sayılı Kanuna geçici bir 
madde eklenmesine dr.ir kanun teklifi komisyonumuza, havale ed'-miş olmakla tetkik ve müza
kere edildi. 

Kanun teklifi, gerekçesinde yazılı mucip sebeplere istinaden; 
1. 6434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun muaddel 64 ncü maddesine 

bir fıkra ilâvesi suretiyle bu maddede yazılı aynı derecedeki harb malûllüğü zamanının yüzde 
ellisinin askerî vazife malûllerine verilmesini, 

2. Mezkûr kanunun 65 nci maddesine bir f ı'k ra eklenmesi suretiyle bu madde gereğince harb 
mâllûllerine kabul edilen yardımların askerî vazife malûllerine de teşmilini, 
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Ö. Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 64 ncü maddesine (d) fıkrası ile geçici 
bir madde eklenmesine dair 6306 sayılı Kanuna geçici bir madde eklenmesi suretiyle, uçucular, 
denizaltıcılar ve dalgıçlar için 1 . 1 . 1950 tarihinden evvel vazife malûlü olanlara da 64 ncü 
maddede yazılı harb malûlü zammının aynen verilmesini, 

temin maksadiyle ihzar edilmiş bulunmaktadır. 
Kanun teklifinin .şevkini mucip sebepler komisyonumuzca da yerinde görülerek maddelerin 

müzakeresine geçilmiş teklifin birinci maddesiyle 3 ncü maddeye merbut geçici madde metninde 
redaksiyon bakımından değişiklik yapılmak ve geçici madde numaralan tayyedilmek suretiyle 
kanun teklifi komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Millî Birlik Komitesinin tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

İktisat Komisyonu Başkanı Sözcü 
Kuytak Fikret Karavelioğlu Kâmil 

Üye 
Baykal Rıfat 

Üye 
Ersü Vehbi 

üye 
Tasar Dündar 

Üye 
Aksoyoğlu Refet 

Üyie 
Koksal Osman 

Üye 
Bastuğ İrfan 

Üye 
özkatya M. Şükran 

Üye 
Soyuyüce Şefik 

ATAKLI MUCÎP'İN TEKLİFİ 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun muaddel 64 ncü maddesi ile 
aynı kanunun 65 nci maddesine birer fıkra ve 
6306 sayılı Kanuna geçici bir madde eklenmesine 

dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 5434 sayılı Türkiye Cumhu
riyeti Emekli Sandığı Kanununun muaddel 64 
ncü maddesine aşağıda yazılı hüküm (E) fık
rası olarak ilâve edilmiştir. 

E) Hazarda veya seferde talim, manev
ra ve tatbikat sırasında veya Dahilî Hizmet Ka
nunu ve Talimatnamesinin icabettirdiği askerî 
vazifeler sebebiyle malûllüğe uğramış olanlara, 
bu maddede yazılı aynı derecedeki harb malûl
lüğü zammının yüzde ellisi nispetinde bir zam 
ödenir. 

MADDE 2. — Aynı kanunun 65 nci madde
sine (F) fıkrasından sonra aşağıda yazılı fıkra. 
eklenmiştir : 

«Harb malûllerine yukardaki fıkralarla ya
pılması kabul edilen yardımlar askerî vazife 
malûlleri hakkında da uygulanır.» 

MADDE 3. — 5434 sayılı Kanunu değişti
ren 6306 sayılı Kanuna aşağıda yazılı geçici bir 
madde eklenmiştir: 

İKTİSAT KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİCİ 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun muaddel 64 ncü maddesi ile 
aynı kanunun 65 nci maddesine birer fıkra ve 
6306 sayılı Kanuna geçici bir madde eklenmesine 

dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 5434 sayılı Türkiye Cumhu
riyeti Emekli Sandığı Kanununun muaddel 64 
ncü maddesine aşağıda yazılı (E) fıkrası eklen
miştir. : 

E) Hazarda veya seferde talim, manev
ra ve tatbikat sırasında veya Dahilî Hizmet Ka
nunu ve Talimatnamesinin icabettirdiği askerî 
vazifeler sebebiyle malûllüğe uğramış olanlara, 
bu maddede yazılı aynı derecedeki harb malûl
lüğü zammının yüzde ellisi nispetinde bir zam 
ödenir. 

MADDE 2 . — Teklifin 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — 5434 sayılı Kanunu değişti
ren 6306 sayılı Kanuna aşağıda yazılı geçici bir 
madde eklenmiştir: 
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Teklif 

GEÇİCİ MADDE 1. — (D) fıkrası hükmü 
1 . 1 . 1950 tarihinden evvel aynı sebep ve te
sirlerle malûl kalanlarla bunlardan ölmüş olan
ların dul ve yetimleri hakkında da «iştirake i -
»ler için iştirakçiler sütunundaki, er durumunda 
iseler, erler sütunundaki zamların verilmesi sure
tiyle» uygulanır. 

Ancak, 1 . 1 . 1950 tarihinden önceki hüküm
lere göre bağlanmış olan malûl aylıkları mezkûr 
tarihten sonra aynı rütbe ve durumdaki emsaline 
5434 sayılı Kanuna göre bağlanacak miktara ta
dil olunur. Şu kadar ki, tadilen bağlanacak ay
lık, «Harfo malûllüğü zammı dâhil» hiçbir suret
le evvelki aylık miktarından az olamaz. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanunun 1 ve 2 
nci maddeleriyle, 5434 sayılı Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığı Kanununun 64 ve 65 nci 
maddelerine eklenen fıkralar hükmü, bu kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihten evvel vazife ma
lûllüğüne uğramış olanlarla bunların dul ve ye
timleri hakkında da uygulanır. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihini ta-
kibeden aybaşından itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu kanun hükümlerini Bakan
lar Kuruluwürütür. 

S -
İktisat Ko. 

GEÇİCİ MADDE — (D) fıkrası hükmü 
1 . 1 . 1950 tarilhinden evvel aynı sebep ve te
sirlerle malûl kalanlarla bunlardan ölmüş olan
ların dul ve yetimleri hakkında da «İştirakçi
ler için iştirakçiler sütunundaki, er durumunda 
iseler, erler sütunundaki zamların verilmesi sure
tiyle» uygulanır. 

Ancak, 1 . 1 . 1950 tarihinden önceki hüküm
lere göre bağlanmış olan malûl aylıkları mezkûr 
tarihten sonra aynı rütbe ve durumdaki emsaline 
5434 sayılı Kanun gereğince bağlanacak miktara 
göre tadil olunur. Şu kadar ki, tadilen bağlana
cak aylık, «Harb malûllüğü zammı dâhil» hiçbir 
suretle evvelki aylık miktarından az olamaz. 

GEÇİCİ MADDE — Bu kanunun 1 ve 2 
nci maddeleriyle, 5434 sayılı Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığı Kanununun 64 ve 65 nci 
maddelerine eklenen fıkralar hükmü, " bu kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihten evvel vazife ma
lûllüğüne uğramış olanlarla bunların dul ve ye
timleri hakkında da uygulanır. 

MADDE 4. — Teklifin 4 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Teklifin 5 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 
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7238 sayılı Kâtiunıun 1 nci maddesinin son fıkrasının yürürlükten 
kaldırılmasına dair geçici kanun tasarısı ve İktisat Komisyonu 

raporu (1 /44) 

T. C. "'"*" "•"•'• "M ' """ 

Başbakanlık ":[ 25.7.1^60 
Kanunlar ve Kararlar 

Tetkik Dairesi 
Sayı : 71-1206/1703 ' , • 

Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

Bakanlar Kurulunca Millî Birlik Komitesine arzı 19.7 .1960 tarihinde kararlaştırılan «723p sa
yılı Kanunun birinci maddesinin son fıkraAım yürürlükten kaldırılmasına dair geçici kanun 
rısı» gerekçesiyle birlikte ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Devlet Başkanı ve Baştj 

' V • ' O r g . 

. «. t „ :-• -. -,-, , t. - - . .. ,„ \ - •'••. Cemal, Gürsel 

tasa-

akan 

GEREKÇE 

7238 sayılı Kanunun birinci maddesi ile ordu mensupları ile Emniyet Umum Müdürlüğü ve 
Gümrük muhafaza ve muamele sınıfı kadrolarında çalışanların tayın istihkaklarına %. 50 zam ya
pılmış, ancak orduda vazifeli sivil memurların bu zamdan faydalanabilmeleri seyyar orduda [çalış
maları şartına bağlanmıştır. 

Bugünün silâhlı kuvvetleri ondasına ve kadrolarına dâhil sivil personel arasında çalışma I şekli 
bakımından fark olmadığı gibi esasen modern harbin icabı olarak seyyar ve sabit tefriki mümkün 
olmadığından bütün silâhlı kuvvetler fiilî kadrolarında mevcut sivil personelin % 50 zamlı ofiarak 
tayın bedeli alması haklı görülerek ilişik kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

İktisat Komisyonu raporu 

T. C. *;*• 
Millî Birlik Komitesi 28.7.1^60 

İktisat Komisyonu 
Esas No. 1/44 
Karar No. 17 

Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

Ordu mensuplariyle Emniyet Umum Müdürlüğü ve Gümrük muhafaza ve muamele sınıfı kadro
larında çalışanlara verilen, tayın istihkaklarının artırılması hakkındaki 7238 sayılı Kanunun birinci 
maddesinin son. fıkrasının yürürlükten kaldırılması hakkındaki geçici kanun tasarısı komisyonu
muza havale edilmiş olmakla tetkik ve müzakere edildi. 



— 2 — 
Kanun tasarısı, ordu mensuplariyle Emniyet Umum Müdürlüğü ve. G-ümrük muhafaza ve 

muamele sınıfı kadrolarmda çalışanlara verilen taym istihkaklarına yüzde elli zam yapılmasına 
dair 7238 sayılı Kanunun birinei maddesinin son fıkrasında bu zamdan yalnız seyyar orduda ça
lışanların istifade edebilecekleri hakkındaki tahdidi hükmün kaldırılmasını istihdaf etmektedir. 

Tasarının gerekçesinde, mezkûr kanunun son fıkrasının kaldırılmasını mucip sebebolarak, 
bugünün silâhlı kuvvetleri camiasına ve kadrolarına dâhil sivil personel arasında çalışma şekli 
bakımından fark olmadığı gibi esasen modern harbin icabı olarak seyyar ve sabit olarak da tef
riki mümkün görülmediği belirtilmektedir. 

Bütün silâhlı kuvvetler fiilî kadrolarında mevcut sivil personelin. 7238 sayılı Kanunun hük
münden faydalanmasını ve. tayın bedelini yüzde elli zamlı olarak alabilmesini ve bu suretle mu
adeleti de temin bakımından hazırlanmış olan kanun tasarısı yerinde görülerek maddelerin 
müzakeresine geçilmiş ve tasarı Hükümetin teklifi veçhile aynen kabul edilmiştir. 

Millî Birlik Komitesinin tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

İktisat Komisyonu Başkanı 
Kuytak Fikret 

Üye 
Baykal Rıfat 

Sözcü 
Soyuyüce Şefik 

Üye 
Ersü Vehbi 

Üye 
Ozkaya M. Şükran 

Üye 
Ahsoyoğlu Refet 

Üye 
•Karavelioğlu Kâmil 

\ Üye 
Taşar Dündar 

Üye 
Baştuğ İrfan 

Üye 
Koksal Osman 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 
» 

7238 sayılı Kanunun birinci maddesinin son 
fıkrasının yürürlükten kaldirılmasma dair 

geçici kanun tasarısı 

MADDE 1. — 7238 sayılı Ordu mensupla
riyle Emniyet Umum Müdürlüğü ve Gümrük 
muhafaza ve muamele smıfı kadrolarında çalı
şanlara verilen taym istihkaklarının artırılması 
hakkındaki Kanunun birinci maddesinin son 
fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. —• Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

19 .7 .1960 
Devlet Başkanı ve Başbakan Devlet Bakam 

C. Gürsel Â. Artus 
Devlet Bakam Adalet Bakanı 

Ş. tnan A. P. Oözübüyük 

Millî Savunma Bakanı 
F. Özdilek 

Dışişleri Bakanı 
#. Sarper 

Millî Eğitim Bakam 
F. Yavuz 

Ticaret Bakanı 
C. İren 

Güm. ve Tekel Bakanı 
F. Aşkın 

Ulaştırma Bakanı 
'8. Ulay 

Sanayi Bakanı Ba 
M. Uluer 

İmar ve İskân Bakanı 
O. Kubat 

İçişleri Bakanı 
M. 1. Kızıloğlu 
Maliye Bakanı 

E. Alican 
Bayındırlık Bakanı 

D. Koper 
Sa. ve So. Y. Bakam 

İV. Karasu 
Tarım Bakanı 

F. Üstün 
Çalışma Bakanı 

C. Talaş 
Ya. ve Tu. Bakanı 

Z. Tarkan 
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