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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum 
3546 sayılı Danıştay Kanununun bâzı mad

delerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun ta
sarısı ve Sosyal İşler Komisyonu raporu okun
du. Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra, 
Danıştayın feshine ve aynı zamanda yeniden 
teşkiline dair kanun tekliflerinin hazırlanması 
için tasarının komisyona verilmesi ve aday nis
petinde komitede varılan prensibe uygun şe
kilde metne hüküm konulması kabul edildi. 

1960 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanu
nuna bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik ya
pılması hakkındaki kanun kabul olundu. 

Yüksek Askerî Şûra Üyesi Orgeneral Zekâ i 
O'Kan'm, emeklilik muamelesinin, 14 Temmuz 
1960 tarihinden muteber'olması ve ona göre ge
rekli muamelenin yapılması kabul edildi. 

Özdağ Muzaffer'in, Türk Ceza Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki ka
nım teklifinin, teklif sahibinin isteği üzerine 
ve bilâüıara görüşülmek kaydiyle komisyona ve
rilmesi kabul olundu. 

Birleşime ara verildi. 
tkinci Oturum 

Takip ve tahsiline imkân görülemiyen 
124 268,85 liranın terkini, 15 336,83 liranın 
affı hakkındaki İktisat Komisyonu raporu ika -
bul edildi. 

Milletlerarası Kalkınma Birliğine katılmak 
için Hükümete yetki verilmesi hakkmdaJki ka
nun kabtti olundu. 

Devlet memurlarının aylıklarının tevhit ve 
teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı cetvel
lerin Bayındırlık Bakanlığı kısmında değişiklik 
yapılması hakkındaki kanun tasarısı görüşüldü 
ve reddedildi. 

Özgüneş Mehmet'in, 5434 .sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa ek 42 
sayılı Kanuna bir geçici madde ilâvesine dair 
kanun teklifi görüşüldü. Emeklilerin durumu
nu tashih için Hükümetten gelecek tasarı görü
şülürken dikkate alınmak üzere kanun teklifinin 
komisyona iadesi kabul olundu. 

1700 sayılı İçişleri Memurları Kanununun 
5354 sayılı Kanunla değiştirilen 2 nci maddesine 
bir fıkra eklenmesine dair kanun tasarısı hak-
kmdaki Güvenlik Komisyonu raporu okundu 
Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra kanun ta
sarısı oy birliğiyle reddedildi. 

8 Eylül 1960 Perşembe günü saat 14 t e top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Bu Birleşim Başkanı Divan Kâtibi 
Vıldız Ahmet Çelebi Emanullah 

Divan Kâtibi 
Karavelioğlu Kâmil 



B Î E Î N O I OTURUM 
Açılma saati : 15,05 

BU BİRLEŞİM BAŞKANI — Özgür Selâhattin 

DÎVAN* KÂTİPLERİ — Er Ahmet, Karavelioğlu Kamil 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır Celseyi 
açıyorum. 

1. — Sayıştay da açık bulunan iki daire baş
kanlığı ile 3 üyelik için seçim yapılması hakkında 
Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ve İktisat Ko-mis 
yonu raporu. (3/33) (î) 

BAŞKAN — Söz karavelioğlu Kûmu arkada-
şımızındır. 

KARAVELİOĞLU KAMİL ^- Efendim, mü
saade ederseniz teklif üzerine izahat vereceğim. 

Sayıştayda açık blunan iki daire başkanlığı 
ile üç üyelik için Usul Kanununa göre müraca
at! er yapıldı. Yine kanuna göre Komisyon salâ
hiyetini kullandı. İki misli üyeleri teklif hali 
de yine sizlere düşüyor. Elimizdeki 73 numaralı 
teklifin tezkeresi budur. Buna göre Sayıştay 
Daire Reisliği namzetleri dört kişidir. Bunlar : 
Ögat İhsan, Örencik Raşit, Çiftçi Celâl, ve Kara
bacak Mehmet'tir. 

Yine daire âzalıkları için altı namzet veriyo
ruz. Yalnız bunlardan İvmen Nazif, Seyhan Azmi 
olarak tashih edilecektir. Bu zat Maliye Bakan
lığı Bütçe Kontrjol Müdür Muavinidir. 

Böylece size açık bulunan iki daire başkanlığı 
ve üç . âzalık için on namzet veriyoruz. Yarın 
bunların seçimlerini yapacak ve iki daire baş
kanı ve üç üye seçeceğiz. 10 namzet arasından 
Daire Reisliği, 4 namzet arasından iki başkan, 
6 namzet arasından da üç üye seçeceğiz. Bu hu
susta söz almak istiyen varsa, konuşabilir. 

BAŞKAN — Buyurun, Fikret Kuytak. 
KUYTAK FİKRET — Arkadaşlar, biliyor

sunuz ki, âzalık için şu şartları haiz olmak lâzım-
geliyor. Maaşı aslisi 80 lira olması ve yüksek 
mektep mezunu bulunması lâzımdır. Bir de ikti-

(1) 73 Sıra sayılı basmayazı tutanağın sonuna. 

Gündemin ikinci maddesinden itibaren müza
kereye başlıyorjuz. 

sadi bilgiye sahibolması icabediyor.. Bu şartları 
haiz 25 arkadaş istida vermiş ve bu istidalar bi
zim Komisyonumuza gelmiştir. Bu istidaları tet
kik ettik. Bendeniz dün öğleden sonra bir ara Sa
yıştay Başkanının yanına gittim, Sayıştay Baş
kanı ile konuştum, kendisi ile iki husus hakkında 
anlaştık. 

Sayıştay Başkanı birinci husus olarak, müsa
ade edin de arkadaşların sicillerini çıkarayım, 
sicil üzerinde size izahat vereyim dedi, izahat ver
di. Bu izahat arasında daire Başkanlığına nam
zet olarak gösterilen ve hepimizin şahsi teklifleri
mizle çok müspet oy alan bir arkadaşın suiisti
mali olduğu meydana çıktı. Buna nazaran yap
tığımız ve tesbit ettiğimiz • esaslar hilâfına 
Sayıştayda bulunanlar doğrudan doğruya şai
besi olmıyan çalışkan, siciline göre dürüst in
sanlardır. Sayıştay Başkanı bilhassa bunun 
üzerinde durdu ve şu veya bu şahıs üzerinde 
bir mütalâada bulunmadı. Yalnız kendisiyle 
konuştuğumuz hususlardan bir tanesini sizlere 
intikal ettirmekle fayda mülâhaza etmekteyim. 
Sayıştay Başkanı diyor ki ; bu üyeliklere nam
zetler dâhilden de, hariçten de seçilebilir. An
cak bizim dairedeki arkadaşların yükselmesi 
daire dâhilinde olur. Ama hariçtekilerin yük
selmeleri için başka sahalar da mevcuttur. Ko
mitenin hiçbir zaman unutmaması gereken bir 
faktör vardır. O da şudur ki; bizim Sayıştay 
içinde bu üyeliklere atanması lâzımgelen züm
re vardır. Onun için seçilecek üyeler, bizim 
kendi üye namzetlerimizden daha üstün kali
tede şahıslar olursa, bilhassa bu havanın içe
riye intikalini sağlamak !bakımından mühim bir 
rol oynar. Bu hava nedir? Biliyorsunuz, bu
ranın vazifesi Hükümeti murakabedir. Hükü-

2. _ GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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meti murakabe eder. Bu seçilecek elemanlar 
sırf Sayıştaym kendi elemanlarından seçilirse, 
diğer Bakanlıklardan da gelmezse; diğer Ba
kanlıkların çalışma ışekli bilinmediği için, tam 
ıuâııasiyle çalışmalarda 'arkadaşlar nazariyatçı 
olurlar. Diğer Bakanlıklardan da gelmek su
retiyle tatbikatçılığı sağlamış oluruz. 

O halde, seçeceğimiz kimseler içinde bizim 
namzetlerden daha iyi hariçte kimseler yarsa 
onların da dâhil edilmemesini arz ve teklif ede
lim. Noktai nazarım budur. Ben de sizlere bu 
noktayı intikal ettirmiş bulunuyorum. 

BAŞKAN — - Efendim, bu konu üzerine 
konuşmak istiyen arkadaş var mı? Malumu
nuz olduğu üzere seçim yarın yapılacaktır. Ar
kadaşların hazırlıklı olarak yarın gelmelerini 
rica edeceğim. 

2. — 5434 saydı Türkiye Cumhuriyeti Emek
li Sandığı Kanununa ek 42 sayılı Kanunun ge
çici birinci maddesine bir fıkra ve bu han/una 
bir madde eklenmesine dair kamın teklifi 
(2/36) (1) 

BAŞKAN — Şimdi gündem dışı bir kanun 
teklifi var, malûmları olduğu üzere bu kanun 
daha evvelce görüşülmüş ve kabul edilmişti. 
Bir iki maddenin daha ilâvesi ieabetmektedir. 
Bu hususu teminen şimdi bu kanun sözcüsü 
Karavelioğlu Kâmil arkadaşımıza söz vereceğim. 
Daha evvel bu kanunun gündeme alınmasını 
reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler.. Et-
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

Buyurun efendim. 
KARAVELÎO&LU KÂMİL — Efendim, 

müzakeresini yapacağımız; 42 sayılı Kanun 
emekliye ayrılanlara aittir. Bu kanun, emekli 
olan subayların mahkemeye baş vuramıyacak-
1 arını derpiş etmektedir. 

Geçen gün. birinci m'addeyi buradan çıkar
mıştık. Bu kanun çıkmadan bir ihtiyaç daha 
belirdi. Bu da tensikata tâbi tutulan subayla
rın Millî Savunma Bakanlığını Danıştay'a dâ
va etmeyje başlamalarıdır. İddiaları, sicilimde 
bir bozukluk yoktur, benden daha yaşlıları 
kaldıkları, halde emekliye ajyrıldım -gibi şeyler
dir. Bu durum karşısında Millî Savunma Ba
kanlığı bir tasarı ile geldi. Biz de bunu henüz 

(i) (61) e ek 8. Sayılı basmayazı tutanağın 
sonundadır. 
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çıkarılmıyan kanuna şöyle bir madde halinde 
ilâve etmeye karar verdik : «42 sayılı Kanun 
hükümlerine göre emekljiye sevk edilmiş ve edi
lecek olanlar hakkındaki kararlar katidir ve 
bu kararlar aleyhinde hiçbir surette kaza mer
cilerine baş vurulamaz.» Madde budur arka
daşlar. 

BAŞKAN — Kııytak Fikret. 
KUYTAK FİKRET — Efendim, «42 sayılı 

Kanunda re'sen emekliye tâbi Olanlar» denirse 
daha iyi olur. «edilecek olanlar» tâbiri pek iyi 
olmuyor; sanki devam edecekmiş gitbi geliyor. 

BAŞKAN — Şimdi bu kanunun tümü üze
rinde konuşmak istiyenler var mı? 

SOYUYÜCE ŞEFİK — Efendim, bu madde
nin son okunan fıkrasının Anayasa ile olan irti
batı tetkik edildi mi, Sözcü arkadaşımızdan öğ
renmek istiyorum? Böyle bir kanun teklifi Ana
yasaya aykırı mıdır, değil midir, bu hususun 
tetkik edilmesi icabeder. 

BAŞKAN — Karavelioğlu Kâmil. 
KARAVELİOĞLU KÂMİL — Efendim, 

Emekli Kanununun 39 ncu maddesine göre 
emekliye sevk edilenlerin, bundan evvelki Hükü
met zamanında adlî mercilere müracaat etmeleri 
hususundaki yolları kapatılmıştı. Bu hususu na
zarı itibara alarak Anayasaya aykırı mıdır, değil 
midir diye uzun uzadıya münakaşa ettik. O mad
de bugün yürürlükte ve tatbik edilmektedir. Ko
mitemizin görüşüne göre de bizim zamanımızda 
demokratik esaslara tâbi olmaya belki emniyet 
mülâhazasiyle şimdilik pek itibar edilmiyebilir. 
Fakat mühim olan bizim kuracağımız müessese
nin demokratik esaslara aykırı olmamasıdır. Bu 
itibarla da burada buna dikkat etmek lüzumu 
vardır. Anayasaya uygun mu, değil mi bilmi
yorum, Sosyal İşler Komisyonu bu ciheti tetkik 
ettirdi mi? Bu kanun tasarısı ilk defa bizden 
geçtiği için biz, teklifi Hukuk Müşavirliğine ha
vale ettk. Oranın tetkikmdan geçtikten sonra da 
bize geldi. 

BAŞKAN — Taşar Dündar. 
TAŞAR DÜNDAR — Efendim, zannediyo

rum biz, 42 sayılı Kanunda «re'sen emekliye 
sevkedebilir»' dedik. Emekli Sandığı Kanununun 
39 ncu maddesine göre müracaat hakkı kaldırıl
mıştı. Ben böyle bir kanuna lüzum olmadığı ka
naatindeyim. 
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BAŞKAN — Karavelioğlu. 
KARAVELÎOĞLU KÂMÎL — Efendim, bu 

madde Millî Savunma Bakanlığında müzakere ye 
münakaşa edildi. Hukuk Müşaviri Fahri Paşaya 
aksettirdi. Hukuk Müşaviri buraya geldi ve bi
zim Hukuk Müşavirimizle temas ettiler ve bu su
retle böyle bir maddeye kati olarak ihtiyaç be
lirdi. Böylece buraya kadar gelmiş bulunuyor. 
Hattâ, Millî Savunma Bakanlığının bir noktada 
daha endişesi vardı. Fakat , bizim Hukuk Müşa-
virliğimizce yapılan münakaşa sonunda bu endi
şeye lüzum görülmedi. Emekli subaylardan emek
lilik muamelesi tekemmül etmeden ölmüş olan
lar olursa emeklilik haklarının, ikramiyelerinin 
çocuklarına, dullarına intikali hakkında bir 
madde teklif edilmişti. Millî Savunma Hukuk 
Müşavirliği ile yapılan inceleme neticesinde buna 
lüzum olmadığı kararma varıldı. Yüzlerce subay 
Danıştaya dâva açacak ve Millî Savunmayı dâva 
edecektir. 

BAŞKAN — Taşar Dündar. 
TAŞAR DÜNDAR — Arkadaşımız yüzlerce . 

subayın Danıştaya dâva açacağından bahsetti. 
Hangi maddeye istinaden dâva açacaklardır! Ev
velce yapılmıyan bir şey yeniden nasıl yapılır? 

BAŞKAN — Er Ahmet. 
ER AHMET — Efendim, birçok idari tasar

ruflarda ferdin müracaat edeceği kademeli mah
kemeler vardır, Danıştay da bunun sonuncusu
dur. Böyle bir müracaatin vâridolduğunu görü
yoruz. Ancak bizim çıkaracağımız şu maddenin 
anti - demokratik olup olmadığı üzerinde arka
daşlarımızın zihinlerinde bâzı şüpheler uyandı. 
Ben, katiyetle ifade etmemekle beraber, bir mi
salle mevzuu arz edeyim. Meselâ; 10 liradan aşa
ğı olan para cezaları kabili temyiz değildir. Bâzı 
derneklerin kapatılmasında ve sairede de böyle 
hükümler tatbik edilmektedir. Mesele bu cephe
den mütalâa edilirse bu kanunlar da mâna iti
bariyle anti - demokratik olur. Bu itibarla; itiraz 
edemez der, bir itiraz mercii tanımazsak zanne
derim ki antidemokratik bir kanun çıkarmış ol-
mıyacağız. Sonra; bu 42 numaralı Kanun bir za
ruretin icabı olduğuna göre, bunun bütün çıkış 
noktalarını kapatmak da lâzımdır. Bu kanun çı
karılmazsa mutlaka kazanabilirler. Çünkü emsal 
göstereceklerdir. Sıhhat bakımından, hattâ sicil
leri bakımından emsal gösterecekler. Sicil dahi 
idari dâva mevzuudur. Bu bakımdan kazanabi
lirler» 
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BAŞKAN — Ataklı Mucip. 
ATAKLI MUCÎP — Benim görüşüme göre, 

bu madde Anayasaya mugayirdir. Anayasaya 
aykırı bir kanun çıkarsa, müracaat ederler, yine 
hak kazanırlar. Anayasayı ihlâl etmişizdir, o hal
de hak kazanabilirler, yine hak alırlar. Bunun 
daha sıhhatli olarak etijd edilmesi, Anayasaya ne 
derece aykırıdır; tetkik edilmesi uygun olur ka
naatindeyim. Şayet Anayasaya aykırı ise tatbik 
kabiliyeti olmaz. Müracaat eden, Anayasanın 
hükmüne dayanarak bu kanunu tadil ettirir ya
hut hakkını kanuni yoldan almaya teşebbüs ede
bilir. 

BAŞKAN — Çelebi Emanullah. 
ÇELEBÎ EMANULLAH — Efendim, bende

niz de aynı fikirdeyim. Bu kanun Anayasaya ay
kırı mıdır, değil midir bu hususların tetkik edil
mesi lâzımdır. îkinçi bir misal göstermelerini de 
rica edeceğim, bunun tefsir edilmesi lâzımdır. 
Gençleştirme yalnız yaşla olmaz. îşe yarayıp ya
ramadığı bakımından da tefsir edilmesi lâzımdır. 
Bunlar mahkemelere başvururlarsa kazanırlar 
mı, kazanmazlar mı? Onu bilmiyorum. Bence 
gençleştirmenin tarifinin yapılması lâzımdır. 

BAŞKAN — Taşar Djindar. 
TAŞAR DÜNDAR — 42 sayılı Kanunla 

emekliliğini istiyenlerin kurumlarınca, re'sen 
emekliye şevki yapılır diye bir hüküm konmuş
tur. Bunlar da emekliliklerini istemişler ve emek- ' 
li olmuşlarır. Bu yoldan dâva açılamaz, bu dâ
va baştan sakattır. Millî Savunma Bakanlığı 
Hukuk Müşavirliği hangi akılla ve mantıkla 
bunu buraya intikal ettirmiştir, bence meçhul. 
Bu hususta Danıştaym ve diğer hukukçuların 
mütalâasının alınması yerinde olur. Elde edile
cek neticeye göre hareket etmek daha uygun 
olur kanaatindeyim. 

AKSOYOĞLU REFET — Danıştaya başvu
ranı ar, emeklilik için müracaat etmiyenlerdir. 

TAŞAR DÜNDAR — (Devamla) — Efen
dim; «Kurumlarınca, re'sen emekliye şevki ka
rarlaştırılanlar»1, dedik. Demek ki bir vasıf mü
nakaşası yapılmıştır ve bu hususta bir yetki 
verilmiştir. 

BAŞKAN — Kaplan Mustafa. 
KAPLAN MUSTAFA — Efendim, emekli 

olan subaylar kendi isteklerine göre düetçe 
vermek suretiyle, bu madde zaten ortadan kalk-
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mış oklu. Subayların beşte dördü kendi arzuları 
üzerine dilekçe vererek tekaüt olmuşlardır. Bu 
arada dilekçe vermiyenler, bel'ki birkaç kişidir. 
Ancak, bunlar böyle bir hak taleibedebilirler ve 
haklı eıkabilirleı*. Bumu önlemek için buraya 
bir madde konuyorsa, ben şahsan üç beş kişi 
için böyle bir maddenin konmasına taraftar de
ğilim. Diğerleri, kendi arzularına göre emekli
liğini istemişlerdir; zaten hak istiyemezler. 

Bunun için bu maddenin tekrar gözden ge
çirilmesini teklif etmekteyim. 

BAŞKAN — Akk oyunlu Fazıl. 
AKKOYUNLU FAZIL — Efendim, anlama

dığım bir husus var. Buraya her akla gelen hu
sus, şöyle olur mu; böyle olur ımu şeklinde bir 
teklif olarak getirilemez. Kanun kanundur. 42 sa
yılı Kanun gayet sarihtir. Bu sarih hükümlere is
tinaden Vekâlet kendi yetkisini kullanmıştır. O 
da bizim için bir silâhtır. İster versin, ister ver
mesin, Vekâlet kendi yetkisini kullanmıştır. 
Böyle bir müracaat yapılır mı, yapılmaz mı, 
diye düşünüp açık kapıyı tıkamamız lüzumsuz
dur. Hukuk dışına çıkarız. Varsa açık kapı git
sinler. Danıştaya müracaat kapısını neden ka
pıyoruz. Binaenaleyh, bu maddenin reddi lâzımı-, 
dır. 

BAŞKAN — özfeaya Şükran. 
ÖZK AY A ŞÜKRAN — Efendim, nisap yok

tur, boşuna konuşuyoruz. 
BAŞKAN — O'Kan Sezai arkadaşımız mü

him bir vazife için dışarı çıkmışlardır. 
Esasen oya da koymuyoruz, üzerinde konu

şuyoruz. Bu itibarla sözcü arkadaşımıza söz 
veriyorum. 

KARAVELtOĞLU KÂMİL — Efendim, bel
in bu arkadaşların hepsi Danıştay'a müracaat 
ctmiyeeek. Ama biliyorsunuz, birçok subaylar 
dile'kçe vermedi. Nispet az olmakla beraber 
ıbelki 1.00, 300 ve hattâ 500 kişi dilekçe verme
miştir, vermezsem belki bir şansımı olur, diye. 
Şimdi bunlar bu yolu açtılar ve zorlamaya baş
ladılar. Bunların Danıştaya müracaat etmeleri 
mühim, değildir. 

Fakat, sizin tâbirinizle üç - beş kişi başvu
racak Ve dolayısiyle 300-500 kişiye örnek ola
caklar. Danıştay bunların dâvalariyle meşgul 
olacak. Bu sefer Millî Savunma Ba'ka.nlığı, hep
sinin sicil notlarını teşmil* ve kendisini müdafaa 
etmek durumunda kalacaktır. Ben şöyle bir 
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olay biliyorum. Bundan evvel, Millî Savunma 
Bakanlığı; emekliye ayırmak istediği bir gene
rali bir türlü ayıramadı. Emekliye ayrılması 
lâzımgelen durumu da açıklıyamadı; şundan do
layı ayırıyorum, diyemedi. İşte İmi gibi şeylerin 
olmasını kabul ediyor musunuz? İşte Millî Sa
vunma Bakanlığının endişesi budur. Danıştayı 
meşgul edecek, Millî Savunmayı uğraştrracak-
tır. Siz bu kanunu kabul etmezseniz bu endi
şenin ortaya çıkması ve bu durumun meydana 
gelmesine müsaade etmiş olacaksınız. Bu üç beş 
kişi yarın üç beş yüz kişiye örmek olacaktır. 

Bir noktaya, daha işaret etmeyi fa id eli bul
dum. Fazıl Bey dediler ki, kanun kanundur. 
Kamunu çıkardık, ama bu hususa ihtiyaç görül -
m edi. 

BAŞKAN — Yıldız Ahmet. 
YILDIZ AHMET — Benim kanaatimce (hu

kuk' nosyonundan maihrum bu tasarı. Biz bu 
tasan ile vallahi, billahi bumdan evvel çıkar
dığımız kamum, kanundur diyoruz. Evvelce bir 
'kanun eılkardı'k ve ona istinaden dilek e eli veya 
re'sen (bir emekli muamelesi yaptık ve bir kı
sım arkadaşları emekliye ayır'dık. Eğer şimdi 
Ib'ir aksalklık varsa bu, kanundaki kusurların. 
düzeltilmesini istihdaf eder. Eğer 42 numaralı 
Kanun Anayasaya aykırı ise vatandaş Anaya
sa Mahkemesine müracaat etmelk suretiyle bu
nu önliyelbilir. 42 numaralı Kamum Wir kanun
dur, hükümleri elbette katî'dir. Bu Anayasaya 
aykırı ise bumu iddia edenlerin Danıştay'a de
ğil, Anayasa Mahkemesine müracaat etmesi lâ-
zımgelir ve orada bu aykırılığı isbat etmesi 
gerekir. 

OEğer bu tatbik edildiği takdirde; zannet
mem ki, her hangi bir ma'kamı kanunu tatbik 
etti diye, fertlerin açtığı dâva, söylenen duru
ma düşsün. Onun için 'bence hu her (hangi bir 
mıalcsada hizmet etmiyor. 

BAŞKAN —Kaplan Kadri. 
KAPLAN KADRİ — Efendim aHkaldaşlar, 

Anayasaya aykırı olup olmadığı hususunu or
taya attılar. Bunu normal ka/bul etmek 'lâzım
dır; tabiî olarak şüpheler doğurabilir. Blireok 
iddialar ıda ortaya atılmış bulunuyor. Meselâ, 
Emekli San'dığı Kanununda esasen böyle bir 
madde vardır, minaenaleyih (bunun İçerİ'sİnde 
mütalâa edilmesi lâzımgelir, deniliyor. Ama 
'benim sandığıma göre Emekli Sandığı Kamı-

— 6 — 
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ımndak'i hu madde .bir hizmet yılı ile takyit 
edilmiştir. Galiba 25 yıldır. Bizim çıkardığımız 
42 sayılı Kanun da 25 Ihiamet yılını dolduran
larla dalha aşağıdakilere aittir. Esasen tekaüt 
olmuş 'bu arkadaşların bir kısmı Emekli San
dığı Kanunu hükümlerine tâlbidir. Bunun dı
şında olanlar, bin!başılar ki bunların bir" de di
lekçeleri vardır. Bu arkadaşlarımızın ekserisi 
dildkçelerini verdiler. Bunlar da kendi ihtiyarı 
ile ayrılmış oluyorlar. Dilekçe verm'iyenlerle 
25 hizmet yılını bir arada mütalâa edersek, zan
nederim «bunların miktarı pek fazla olmıyacak. 
O halde dilekçe vermeyenler için de Etnekli 
Kandığı Kanununun hahsedilen maddeleri dı-
şırTda hak iddia edilmesi mümkün olacak. Bu 
itibarla hemc'e bunların miktarının teshiti önem
li bir konudur. Bunların sayısı 'belki de pek az 
olacaktır. Bunların tesibiti de süratle yapılabi
lir. Böyle toir teshit yapılırsa, Anayasaya ay
kırılık ımeselesli de göz önüne alınarak işin ıhal-
1İ daha çjök vuzuha kavuşur. 

Danıştay'a müracaat meselesinde pek titiz 
davranmak bence, yerinde olmaz. Çünkü Terfi 
Kanununun son safhaları vardır. Bunlar hiçbir 
zaman tatlbik edilmemek suretiyle gerçekleşti-
rilm'eSİ ve bunun mecibur kıldığı panaromayı 
'karşımıza çıkarmıştır. Zannederim ki, Danıştay 
Ibunu tetkik etme mecburiyetinde kalacak; Da-
niştaym bu yola gitmesi mümkün olacaktır. 
Bunun biraz tehiri faydalı olacaktır. 

BAŞKAN — Karavelioğlu Kâmil. 
KARAVELİO&LU KÂMİL — Efendim ka

tiyen kasten yapmıyorum. Bunun sözcülüğünü 
•ben yapmamalı idim. İktisat Komisyonuna gel
diğinden, bunun .sözcülüğü bana verildi. Esa
sında Sosyal Komisyonun vazifesidir. Bizimle 
irtibatı şu (bakımdan oldu. Suphli Karaman ar
kadaşımız 42 sayılı Kanun hakkında (bir teklif
te bulundu. Bu İktisat Komisyonuna intikal et
ti ve 'biz buraya getirdik; kanunu çıkardık. 

F/akat, acele olarak Millî Savunma Bakan
lığı «bu ihtiyacı duyduğu için, bu maddenin o 
kanuna girmesine lüzum hâsıl oldu. Çıkaraca
ğımız mad'de İle bu maddeyi birleştirirsek iki
si ,bir kanun haline gelir. 

Anlıyorum İd, haklı endişeleri bulunan ar
kadaşlara tatminkâr cevap veremiyorum. Mü
saade ederseniz, Sosyal Komisyona iade ede
lim. Bu komisyonun ibu hu'sulstaki bilgisi daha 
eok olması lâzım gelir. Bu maddenin mevzuatı-
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'miza aykırı olup olmadığını incelesinler. Ya
rın kanun tekrar buraya gelir. Çünkü ik'i mad
denin 'birisi kanunlaşmış, 'birisinin de kanun-
1 aşması gerekmektendir. Katî kararı yarın ve
relim. 

AKKOYÜNLU FAZIL — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Kifayeti miteakere takriri gel

miş bulunuyor. 
AKKOYÜNLU FAZIL — Ben konuştuk

tan sonra, reye koyarsın. 

BAŞKAN — Evvelâ kifayeti müzakere tak
ririni reye koyalım. Kabul edilmezse, size söz 
veririm. 

Kifayeti müzakere takririni reylerinize arz 
ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmemiştir. 

Söz, Akkoyunlu Fazıl'indir. 
AKKOYÜNLU FAZIL — Efendim, çok is

tirham ederim. Suphi Karaman arkadaşımızın 
getirdiği maddeye dahi lüzum yoktur. Şahsan 
o .kanaatteyim. Bu, maliyecilerin lüzumsuz psi-
koslarmdan ileri gelmiştir. 

Arkadaşlar, her önüne gelen kanuni bilgisini 
buraya getiriyor. Bunu maddeye koyarsak bu 
kanunu kendimiz dejenere edeceğiz-1 

İkincisi,; antidemokratik bir kanundur. Da
nıştay yol! arını kapamak değil, 'bütün vatandaş
lara açmak vazifemizdir. Çünkü demokratik bir 
yoldur. Neden bunu trkaıyalım. Binaenaleyh hu 
madde lüzumsuzdur. Bunun tamamen reddi ile 
evvelce kanuniyet kesbetmiş olan maddenin 
tatbikini istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, maddeyi tekrar oku
yacağız. 'Sayın Millî Müdafaa Vekilimiz de bu
rada, kendileri belki bizi tenvir ederler ve 
müzakerelerimiz de daha faydalı devaım eder. 

Madde 2. — 42 sayılı Kanuna aşağıdaki 
madde eklenmiştir : 

Ek Madde -— Bu kanun hükümlerine . göre 
re'sen emekliye sevk edilmiş ve edilecek olan
lar hakkındaki kararlar katidir. Bu kararlar 
aleyhine hiçbir suretle kaza mercilerine haş-
vurulaimaz. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Paşam, bu hü
küm hakkında kaanatiniz nedir? 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI ÖZDİLEK 
FAHRİ — Onu mütecaviz arkadaş, kendileri
nin emekli olmamaları lâzımgeldiği halde emek-
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liye sevk edilmelerinin.'sebebini istida ile soru- I 
yorlar ve sebeplerini öğrendikten sonm da 
haklarını arayacaklarını bildiriyorlar. 

Kanun işleri müdürümüz, arkadaşlarımızın 
bir teklif yapacaklarından bahsetti, Devlet Şû
rasına müracaat edilir ve bâzı zevat lehlerin
de karar alırsa ye bu tevali ederse diye bir 
endişe izhar etti. Ben de haklı ıbulduım. Arka- I 
daşlarımız bir kanun teklifi yapacaklar dedi
ler, benden sordular. Pekâlâ dedim. 

AKKOYUNLU FAZIL — Paşam, dilekçe
lere Bakanlık cevep vermeye mecbur mudur? 

BAŞKAN — Özgüneş Mehmet. 
ÖZGÜNEŞ MEHMET — Efendim, biz mah

rut nizamını tesis etmek için yapmış olduğu
muz kanunda eksik nokta bıraktık. Biz emek
liliklerini kendi istekleriyle isteyen, yani dilek
çe verenlerle re 'sen emekliye sevk edileceklere 
nasıl maaş ve ikramiye verileceğini düzelttik, 
Faikat bunun dışında smahrut nizamını tesis 
etmek için emekli işlerini yapacalk olan Millî 
Savunma Bakanlığına veya Bakanlıkça vazife
lendirilmiş komisyona salâhiyet veren bir mad
deyi kanuna koymadık. Pürüz zannımca ta
mamen buradan çıkıyor. 

Şimdi bunu giderfmek için iki yol vardır: Çün
kü bazı subaylar vardır ki, 'bunlar 25 yılı dol
durmadığı halde, sicil bakımından hiçbir kusur
ları olmadığı halde sadece maıhrut nizamının dı
şında kaldıklarından dolayı emekliye sevk edilmiş
lerdir. Öyle ise (bunlar Şûrayı Devlete müracaat 
dttikleri takdirde hak kazanırlar. Çünkü emek
liye sevk edibine nizamına uıymııyorlar. Şu halde 
iki yol vardır: BirM Şûrayı Devlet yollarını tı
kamak ki, kanaatimce bu yanlış 'bir yoldur, öm
rümüz' boyunca bağırıp çağırdığiimız, şikâyet et
tiğimiz» foİT sistami getirip o kalkanın arkasına 
oturmamız doğru değildir. Binaenaleyh . teklif 
edeceğimiz kamun, şöyle bir kanun olmalıdır. 
Mahrut nizamını tesis etmek için Millî Savunma 
Bakanlığında kurulan 'bir komisyona, bu mahrut 
nizamının dışında* kalanı suibayttarm 25 yılını dol
dursun doldurmasın, müspet sicile mâlik olsun 
veya olmasın tekaütlük yetkisi verilmiştir, bu ka
nun falan tarihinden itibaren yürürlüğe girer de
nildikten sonra Şûrayı Devlelte müracaat da ön
lenmiş olur. 

KOKSAL OSMAN — Bu kanun teklifi Ana
yasaya aykırı bir tekliftir. Bunun içindir ki, bu | 
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I kanunun çıkarılmasına şahsan taraftar değilim ve 

reyimi de menfi olarak kullanacağım. Sayın Ve
kilin de buyurduğu gibi bir yol da bulmak lâzım. 
Tensibederseniz bu kanun teklifi ilim adamlarına 
igitsin, tekrar üzerinde düşünülsün ve daha iyi bir 
şeikild'e gelsin, ondan sonra reylerimizi kullana-
hm. 

I BAŞKAN — Yıldız Ahmeit, 
YILDIZ AHMET — Efendim, zannediyorum 

42 numaralı Kanunda kurullarınca rersen emekli
ye ayrılır hükmü var. Hüküm sarihtir. Emekli
ye ayrılırlar diyor. Bu kanunun hükmünün tat
bikatından itibaren, demin de arz ettiğim, gibi, 
kanunun tatlbikatmdaki noksanlıklar dolayısiyle, 
idari tasarruflardaki haksızlıklar dolayısiyle, mü
racaat yapılabilir. Yoksa bu kanun yanlıştır di
ye müracaat yapılamaz.' Farz edelim bir binbaşı 
kurulunca re'sen emekliye sevk edilmiştir. Bu ka
nuna uygun bir harekettir. Bundan doğacak hak
sızlıklar Anayasa Mahkemesine gider. Bu Ana
yasa Mahkemesine gitmeyi öriliyen bir kanun de
ğildir. Tekrar ediyorum, biz evvelki çıkardığımız 
kanunun doğru olduğunu ve bu kanun hükümle
rinin katî olduğunu teyit .eden bir kanun çıkarı
yoruz. Bu, katmerli bir kanun mânasına gelir. 

KUYTAK FİKRET — Arkadaşlar, bu kanu^ 
nun tatbikattı yanlıştır. Bilmem nazarı dikkati
nizi celbeitti mi? Tekaüt edilen subaylara gönde
rilen vesikada 39 ncu madde diye yazılmıştır. 

Biraz evvel konuşan arkadaşnmız açıkladı. 39 
ncu maddeye kimler tâbidir? 25 senesini doldur
mamış arkadaşlar. Gayemiz, biraz evvel konuşan 

L Mehmet Özgüneş arkadaşımızın belirttiği gibi, 
ımahrut sistemini düzeltmek değil mi idi? Bunun 
dışında kalan, sicili müspet, muhtelif sebeplerden 
hiçbir sebep göstermediğimiz şahıslar vardır. Bi
naenaleyh biz kanunu 39 ncu maddeye bağlamak 
suretiyle değil, doğrudan doğruya Millî Savunma 
Bakanlığının mahrut sisteminin zedelenmesi mec
buriyetinden alınmış olduğunu ve Millî Müdafaa 
Bakanlığına hu salâhiyetin verildiğini belirten 
'bir kanun çıkarmış olsaydık kimse ağzını açmıya-
caktı. 

Oeliyorum ikinci meseleye; arkadaşımız-dedi
ler ki, Millî Savunma Bakanlığı kendisine verilen 
istidalar a cevap verımefc mecburiyetinde midir? 

Bilirsiniz, indî veya hakiki haksızlığa uğrayan 
her şahıs Bakanlığa müracaat eder, cevap alır ve 
ondan sonra aldığı cevap üzerine Danıştaya baş 

I vurur. 
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AKKOYUNLU FAZIL — Ksbaibım açıkla

mak mecburiyetinde midir? 
KUYTAK FİKRET — Mahkeme safhası akıl

dıktan sonra açıklıyahilir. Görülen lüzum üzerine 
der. Hakikaten biz bu çıkardığımız kanunla mah-
rut sistemini düzeltecektik, bunu belirtmemiz lâ
zımdı. 25 senesini doldurmuş veya doldurmamış. 
bunu zikretmemiz lâzımdı. Halbuki arkadaşlara 
gönderilen yazılarda 39 ncu maddeye göre tekaüt 
edildikleri bilhassa belirtilmektedir. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI ÖZDİLEK 
FAHRÎ — Ben de bu 39 neu maddeye temas ede
cek ve cdvap verecektim. Aynı şeye temas ettiler 
temas etmiyeceğim. Müsaade ederseniz Kanun iş
leri Müdürümüz Sayın Acar'ı buraya çağırmak 
suretiyle, bu pürüz diye bahsedilen hükmü, bir 
hukukçu sıfatiyle izah etmesini daha faydalı mü
talâa ediyorum. Arkadaşlarımız emir buyururlar
sa izahat için davet edelim. 

BAŞKAN — Vekil Beyin bu teklifini oya ko
yuyorum : Kabul edenler... Ermiyenler... Kabul 
edilmişti^ 

Efendim, teklif kabul edildiğine güre daha 
evvelce söz alaniki arkadaşımızın söz hakları ba
kidir. Hâkimim gelip izahatından sonra kendile
rine söz vereceğim. Şimdilik bu mevzuu kapatıyo
rum. 

3. — Millî Korunma suçlarının affına ve Millî 
Korunma teşkilât, sermaye ve fon hesaplarının 
tasfiyesine ve bâzı. hükümler ihdasına dair kanun 
tasarısı ve İktisat Komisyonu raporu (1/6) (1) 

BAŞKAN— Gündemin 3 ncü maddesi : Millî 
Korunma suçlarının affına ve Millî Korunma teş
kilât, sermaye ve fon hesaplarının tasfiyesine ve 
bâzı hükümler ihdasına dair kanun tasarısıdır. 

Tasarının Sözcüsü Dündar Taşaradır. Tümü 
hakkında söz ist iyen var mı?.. v 

KUYTAK FİKRET — Arkadaşlar, müsaade 
buyurursanız bir teklifim var, bu kamun teklifini 
biz salhsan, komisyondaki arkadaşlarla birlikte 
müzakere ettik. Biliyorsunuz bir Danışma Kuru
lumuz vardır, Danışma Kurulundan bir arkada
şımız da burada.hazırdır, müsaade ederseniz ge
niş mikyasta izahat vereceklerdir. 

AKKOYUNLU FAZIL — Reis Bey, bu, yal
nız usule aykırı oldu. Bu bir daha böyle olmasın. 

(1) 63 S. Sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
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BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz. Siz hiç mü

saade almadan konuşuyorsunuz. 
AKKOYUNLU FAZIL — İkaz vazifemiz, 

Başkan Bev. 

BAŞKAN 
efendim. 

Söz Osman Torunun. Buyurun 

OSMAN TORUN (iktisat Komisyonu 
Tetkik ve Araştırma Kurulu Üyesi) — Mil
lî Korunma Kanunu, harb ekonomisinde 
lüzumlu tedbirleri almak için Hükümete 
salâhiyet veren bir kanundur. Biliyorsunuz ki, 
bu kanun 1939 yılında ka'bul edilmiş ve bu ka
nunla fevkalâde tedbirleri kullanmaya Hükümet 
1940 senesinde başlamıştır. Kanunun birinci mad
desinde harb ekonomisinde tedbirlerin hangi şart
lar altında alınabileceği tadadedilmektedir. Tür
kiye'nin harbe girmesi veya Avrupa Devletleri 
arasında Türkiye'yi tehdideden bir harb halinin 
mevcudiyetidir. 1940 da Hükümet; Türkiye'yi 
tehdideden bir harb halinin Avrupa devletleri 
arasında meveudolduğunu görmesi üzerine kanun
la bahşedilen fevkalâde tedbirlere mahsus olmak 
üzere bir kararname ile bu kanunla kendisine 
verilen salâhiyetleri kullanmaya başlamıştır. 20 
yılı mütecaviz bir zamandan beri de Hükümet 
fevkalâde halin sona erdiğini ilân etmediği için 
kanun tatbik sahasında kalmıştır. . 

Muhterem Heyetin huzuruna ,getiriten kanun 
tasarısı esas itibariyle Millî Korunma Kanununu 
ilga e'tmiyecektir. Yalnız Hükümet artık fevkalâ
de hallerin sona erdiğini bir kararname ile ilân 
ederek harb ekonomisine mahsus bâzı fevkalâde 
tedbirlerden vazgeçtiğini bildirmek kararındadır. 
Buna karar vermeden evvel 20 yıllık tatbikatın 
bırakmış olduğu bâzı meseleler ve ekonomide ku
rulmuş olan bâzı müesseseler, devamlılık arz eden 
tedbirlerin kanunlaştırılması lâzımgelımektedir.. 
Ve mevcut bâzı müesseselerin de tasfiyesi icabet -
inektedir. Bu tasarı, esas itibariyle bir tasfiye ta
sarısıdır ve Af Kanunudur ve aynı zamanda bâzı 
yeni hükümler ihdas eden bir kanundur. Bu iti
barla hükümleri üç kısımda toplamak mümkün
dür. Madem ki, Millî Korunma Kanununa aykırı 
ol arak-işi enen suçlar bundan sonra suç sayılmıya-
caktır. O halde Ceza Kanununun umumi prensip
lerine göre, şimdiye kadar işlenmiş olan suçların 
da affı lâzımdır. Bu husus tasarının birinci mad
desinde yer almıştır ve bir değişikliğe tâbi tutul
mamıştır. 
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ıBunıın dışında kurulmuş olan birçok müesse

seler vardır. Madem ki, Millî Korunma Kanu
nuna göre artık Hükümet bir salâhiyet kullan-
mıyacaktır, bu tedbirleri almaktan vazgeçmiş
tir. Bu tedbirlere mahsus teşkilâtı da kaldırmak 
lâzımdır. 

Bu başlıca üç teşkilât halinde toplanmakta
dır. Millî Korunma Teşkilâtı, Tahsis ve Tevzi 
Dairesi Reisliği ve Millî Korunma mahkeme-
leridr. Bunlar kaldırılacaktır. Bu kaldırılış sı
rasında bir aksaklığa meydan vermemek için ta
sarıda bu hususlar göz öünde tutulmuştur. Muh
terem Heyetinizin huzuruna tasarı üç grupta 
toplanarak getirilmiştir. Esas itibariyle bundan 
da fayda mülâhaza edilmiştir. Millî Korunma 
Kanunu kaldırılır kaldırılmaz, memleket iktisa
diyatında bir değişiklik olmaması için bâzı mü
esseseler aynen bırakılmıştır. Meselâ kok kömü
rü satışı, depolanması, fiyatlarının tesbiti, çi
mento fiyatlarının ayarlanması, petrol fiyat
larının ayarlanması gibi bugün, dahi ekonomik 
bakımdan lüzumlu ve zaruri görülen tedbirleri 
birden, yürürlükten kaldırımyacaktır. Bu arada 
yeraltında çalışan işçilerin umumi hükümler 
dışında bâzı hükümlere tâbi tutulması gibi Millî 
Korunma Kanununa istinaden evvelce alman 
tedbirlerin kullanılmasına devam edilecektir. 
Binaenaleyh bu- tedbirlerin yürürlükte kalması 
için tasarıda lüzumlu teklifler yapılmıştır. Esas 
itibariyle bu kanunun kabulü ile Millî Korun
ma yürürlükten kalkmıyaçaktır. Tasarı ka
nunlaştığı takdirde Hükümet ayrıca bir karar
name neşredecektir. O kararname ile fevkalâ
de halin sona erdiğini ve evvelce Millî Korun
ma Kanunu ile Hükümete verilen bâzı salâhi
yetlerin artık kullanılmıyacağmı bildirecektir. 
İlerde tekrar fevkalâde hallerin vücut bulması 
halinde biı* gün içinde Hükümet yeniden Millî 
Korunma Kanununu yürürlüğe koymak ve 
salâhiyetlerini kullanmak hakkım elinde bu
lunduracaktır. 

Kısaca mâruzâtını bundan ibarettir. Mad
deler üzerinde de izahat arzu edildiği takdirde 
arz ederim. 

ÖZDİLBK FAHRİ .— Millî Korunma Ka
nunu gibi mühim bir kanunun müzakeresi ya
pılırken arkadaşlarıma şunu arz etmek istiyo
rum. Bu kanunla alâkalı Ticaret ve Maliye 
Vekillerinin de müzakerede bulunmalarında 
fayda vardır.. Vekil Hükümet merkezinde bu-
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i Ilınmadığı takdirde Bakanlık müsteşarının ve

ya alâkalı arkadaşlarının müzakerede buluna
cağı kaydı vardır. Kanun vâzımın kasdettiği 
mâna, burada müzakere sırasında muhteme-

I •- len bâzı esbap dolayısiyle maddenin aleyhinde 
birtakım fikirler belirtilebilir. Vâzıı kanım sı-
fatiylc âmirlerin burada bulunmasında ve bu 
kanun aleyhinde veya lehinde belirtilecek fi
kirlere cevap vermesi ve açıklaması faydalı 
olur. Usul. bakımından arz ediyorum. 

TAŞAR DÜNDAR — Vâzıı kanun zanneder
sem biziz. Bakanlar tatbikcilerdir, vâzıı kanun 
değildirler. 

KARAVELLİOĞLU KÂMİL — Şayet Pa
şamın teklifini kabul eder ve Bakan ve alâka
lıları davet edersek, .Ticaret Bakanı daha ye
nidir, Ticaret Bakanlığı müsteşarını davet ede
lim. Belki daha birtakım mevzulara nüfuz 
edememiştir. Maliye Bakanının kendisini davet 
edelim. 

KÖSEOÜLU MÜNİR — Ticaret Bakanı meş
gul ise müsteşarını gönderebilir. 

ÖZDİLRK FAHRÎ. — Alâkalı Vekilin nok
ta! nazarı öğrenildikten sonra kanunun müza
keresi daha faydalı olur. Vâzıı kanun sıfatiyle 
kasdedilen mâna ile tatbikat bakımından iler
de bir aykırılık vücuda gelmemesi için böyle 
bir müzakerenin faydalı olacağına inanıyorum. 

TAŞAR DÜNDAR — Usul hakkında. 
Kanun sözcüsü sıfatiyle rüçhaniyetim var

dır. Halbuki Reis Bey söz istediğim halde hiç 
aldırmıyor. 

I \ A Ş KA N N — Buyu run. 
TAŞAR DÜNDAR — Efendim, bu kanun, 

İnceleme Komisyonunda Bakanlık temsilcile
riyle yapılan ortak bir müzakereden sonra hu
zurunuza gelmiştir. O bakımdan zannediyo
rum ki, Bakan] arın fikirlerini yeni baştan alıp 
vakti uzatmak faydalı değildir. 

IvUYTAK FİKRET — Efendim, dikkat bu
yu rul ursa bu kanun teklifi Bakanlar Kurulu
nun tasvibinden geçmiş ve buraya öyle gelmiş
tir. Yani teklifi yapan Hükümettir, alâkalı 
Bakanlıkların Bakan veya ilgili personeli ta
rafından hazırlanmıştır. 

İkincisi, bilhassa tebarüz ettirmek isterim, 
yalnız İktisat Komisyonunun görüşü ile değil, 
alâkalı Bakanlıkların mümessillerinin iştiraki 
ile yapılan müzakerede mutabık kalınarak ka
rar alınmıştır. 
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Mamafih, arzu buyurursanız tekrar Bakan

lıklar mümessillerinin gelmesinde de fayda 
vardır. \ 

KOKSAL OSMAN. — Ben de Fikret Beyin 
fikrindeyim. Temas ettiği için vazgeçtim. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi Sayın Bakanı
mız Fahri Paşanın teklifim oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 

AKKOYUNLU FAZİL — Yalnız bunu bir 
prensip kararı olarak oya koyarsak daha iyi 
olur. 

BAŞKAN — Fahri Özdilek Paşamın teklifi 
kabul edilmiştir. 
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AKKOYUNLU FAZIL — Sayın Başkanım; 

zatıâliniz bugünkü Riyaset Makamında, Tüzü
ğümüzü bilmeden riyaset yaptığınız .için, hatalar 
oluyor. Reye koyuş dahi hatalıdır. Tüzüğümüz 
sarihtir. Paşanın yaptığı teklif, komisyonların 
verdiği izahata göre aykırı bir tekliftir. 

BAŞKAN — Zatıâlinize konuşmak için söz 
vermedim. 

Efendim; oturumun 10 dakika tatil edilmesi
ni oya koyuyorum: Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Kapanma saati : 16,00 

I K Î N C Î OTURUM 
Açılma saati : 16,10 

BAŞKAN — Selâhattin özgür 

KÂTİPLER : Er Ahmet, Karavelioğlu Kâmil 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 
Efendim, gündemde, bulunan 3 No. lu madde

nin, Millî Korunma suçlarının affına dair kanun 
tasarısı hakkında alâkalı vekillerin mütalâa
sını almak için kendilerine haber gönderdik, gel
melerini bekliyoruz, 

42 No. lu Kanun hakkında da hukuk müşa
virini bekliyoruz. Bize izahatta bulunacaklar. 

Şimdi, gündemin 4 neü maddesine geçiyoruz. 

KOKSAL OSMAN — Muhterem Başkanım, 
müsteşar gelecek mi? 

BAŞKAN — Ticaret Vekâletinin temsilcisi ge
lecek. Maliye Vekilinin kendisi gelecek. 

4. — Dışişleri Bakanlığı Teşkilât Kanununa 
ek 6081 sayılı Kanunun değiştirilmesi hakkında 
kanun tasarısı ile 3312 sayılı Dışişleri Bakanlığı 
Teşkilât Kanununa bağlı (4) numaralı cetvelin 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Güven
lik Komisyonu raporu (1/75, 1/77) (1) 

(D 
dadır. 

71 S. Sayılı basmayazı tutanağın'sonun-

BAŞKAN — (ründemin dördüncü maddesin
de ki kanun tasarısının tümünün gerekçesi ile 
hirldkte okunmasını oya koyuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

lçtüzeğe göre kanun lâyihası ile gerekçenin 
okunması lâzımdır. Okunması kabul edilmediği-. 
ne göre sözcüye söz veriyorum, maddeler hak
kında izahat verecektir. 

Doğrudan doğruya maddelere geçiyoruz. Tü
mü hakkında bilgi verilmesi kabul edilmedi. 

Sözcünün sözüne devam etmesini oyunuza arz 
ediyorum. Kabul'edenler... Kabul edilmiştir. 

KAPLAN KADRİ — Arkadaşlar ; 
YÜCESOY ŞEFİK — Usule aykırıdır. Hattâ 

Anayasaya aykırıdır. 
REİS — Vekâletten bir temsilci gelecektir. 

Bekliyoruz. 
Buyurun. 
KAPLAN KADRİ — Bu kanun aslında iki 

tasarının birleştirilmiş bir şeklidir. Ben; her iki
sini bir kanun bünyesinde teyhidedilmiş olarak 
sizlere arz edeceğim. Tümü üzerinde müzakere 
kabul edildiğine göre Başkanın da ikazına isti-
nadederek maddeleri ayrı ayrı okuyonım. 

11 
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Dışişleri Bakanlığı Teşkilâtı hakkındaki 3312 
sayılı Kanuna ilişik (4) sayılı cetvelin ve bu ka
nuna ek 6081 sayılı Kanununun değiştirilmesi 

hakkında Kanun 

MADDE 1. — 3312 sayılı Dışişleri Bakanlığı 
Teşkilât Kanununa ilişik (4) numaralı cetvel 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

No : 4 

Meslek memurlarının derece itibariyle un
vanlarını gösterir cetvel : 

D. 

. 1. Büyükelçi, 
2. Birinci sınıf Ortaelçi, 
3. Ortaelçi, --
4. Elçi müsteşar, 
5. Büyükelçilik müsteşarı, birinci sınıf 

Başkonsolos, 
6. Ortaelçilik müsteşarı, Başkonsolos, 
7. Büyükelçilik Başkâtibi, Birinci Sınıf 

Konsolos, 
8. Ortaelçilik Başkâtibi, Konsolos, 
9. Elçilik İkinci Kâtibi, Muavin Konsolos, 

10. Elçilik Üçüncü Kâtibi, Kançılar, . 
11. Ataşe, 

MADDE 2. — 3312 sayılı Kanuna 6081 sayılı 
Kanunla eklenen madde aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

«EK MADDE — Dördüncü derecede meslek 
memurları ortaelçi veya büyükelçi unvanı ile or-
taelçilikleri veya büyükelçilikleri, yahut bunlara 
tekabül eden dış görevleri tedvire memur edile
bilirler. 

Ortaelçiliklerle birinci sınıf ortaelçiler büyük 
elçi unvanı ile büyükelçilikleri veya büyükelçi
liğe tekabül eden dış görevleri tedvire memur 
edilebilirler. 

Yukardaki fıkralar uyarınca tevcih edilen 
ortaelçi veya büyükelçi unvanları, ilgililer ayrı
ca bu unvanlara tekabül eden derecelere terfi et-
tirilmedikçe, görevlerinin devam süresince mün
hasır olup bulundukları barem derecesinin yük
seltilmesini intaç veya bir müktesep hak teşkil 
etmez.» 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

İ960 O : 2 
MADDE 4. — Bu kanunu Dışişleri ve Maliye 

Bakanları yürütür. 
E fen diı», buradaki «maslahatgüzar» tâbiri, 

elci müsteşar tenimi ile değiştirilmektedir. De
ğiştirme zarureti şundan doğmuşjtur. 

«Maslahatgüzar» tâbiri diğer memleketler 
dışişleri teşkilâtında yer almış olmakla beraber 
bugün tamamen kaldırılmıştır. B^.,-yalnız biz
de kalmıştır. Bunun için bu tâbiri, diğer mem
leketler dışişleri teşkilâtında yer almış olan Mi-
nister Konsey karşılığı, Elçi Müsteşar. olarak 
değiştirmek üzere kanunda teklif edilmektedir. 

Bu, bir zaruretin icabı olarak teklif edil
mektedir. Maslahatgüzar; iki maksatla kulla
nılmaktadır, birinci muvakkat maslahatgüzar
lıktır, ikincisi bu kanunda derpiş edilen mas
lahatgüzardır. Muvakkat maslahatgüzar, mis
yon şefinin ayrılması halinde vekâlet eden şa
hıs maslahatgüzar olarak vazifeye alınmakta 
A^ekâlet makamının sıfat ve «ttlâhiyetini haiz 
olmaktadır. Bu cetveldeki maslahatgüzarlık ise 
bir derecedir Misyon şefi ve büyük elçinin ay
rılması halinde vekâlet eden şah «.s da maslahat
güzar ismiyle anılmaktadır. Bunların kanunda
ki derecesi, mutlaka dördüncü derece değildir, 
bu karışıklığı gidermek için diğer memleket
lerde olduğu gibi dördüncü derecede bir elçi-
müsteşarlığm kabul edilmesini teklif ediyorum. 
Birinci madde için arzım budur. 2 nci madde 
için arzım şu olacaktır: 

Umumi panoramayı çizmekte zannederim 
fayda vardır. 

Bugün kadroda büyükelçilik derecesini ik
tisap ve ihraz eden büyükelçi yoktur Ortaelçi 
vardır. Birinci sınıf ortaelçilikle bu iş tamam
lanmaktadır. 6081 sayılı Kanuna göre Ortaelçi, 
birinci sınıf ortaelçi unvaniyle İsleri tedvire 
memur edilir. Bu tedvir esnasında bu hakkı ka
zanmış olur. Ancak baremde değişiklik yapmak 
lâzımdır. Mevcut panoramaya göre büyükelçi
lik, birinci sınıf ortaelçilik ve orta elçilik, ola
rak bu sınıflar birbirini tamamlamaktadır. Bu 
da kifayet etmediği için 4 ncü dereceye inmek 
zaruretiyle karşılaşılmaktadır. 4 ncü derece 
teklif edildiği şekilde kabul buyurulursa elçi -
müsteşar olur. Bu zaruretin ikinci cephesini ele 
alırsak; biliyorsunuz ki, bundan evvel muhte
rem heyetinizin kabul ettiği bir kanun var, dı
şarıdaki büyükelçiler memleket dâhiline, yük
sek müşavir unvaniyle adedlerine bakılmadan 

— Ü — 
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eelbedilmekte idiler, böylece balans .bozulmak
ta idi ve buna mukabil dışarıki miktar da azal
makta idi. Yüksek memurların yetişmesi lâzım
dır. Bunu sağlamak için dinamik, gene, liya
katli ve yüksek karakterli, inkılâbın ruhunu be
nimsemiş kimselerin büyükelçi olarak işleri ted
vire memur edilmeleri uygun görülmüş, bunda 
fayda mülâhaza edilmiştir. 

Ancak bu unvan fiilen o dereceye yükselme
dikçe bir müktesep hak teşkil edemez, elçi ola
maz. İkinci maddenin ruhu budur. 

Üçüncü madde ise yayım tarihine aittir. 
RElS —- Tümü hakkında söz istiyenler?... 
AKKOYUNLU FAZIL — Bu kanunun şu 

maddeleri Hariciyede dinamizmi ve reorgani-
zasyonu sağlıyor mu, sağlamıyor mu?... Sözcü 
buna kaani midir ? 

KAPLAN KADRÎ — Dışişleri Bakanlığında 
yeni teşkilât kanunu hazırlanmaktadır. Yalnız 
tahaddüs eden durumu karşılamak- için böyle 
kanunlara ihtiyaç vardır. Bu kanun dinamizmi 
yaratacaktır. 

KOKSAL OSMAN — Sual soracağını. 
RElS — Buyurun. 
KOKSAL OSMAN — Sabırsızlıkla bekledi

ğimiz reorganizasyon dediğimiz teşkilât kanun 
tasarısı ne zaman elimize geçebilir?.. 

KAPLAN KADRÎ — Kanun tasarısının muh-
muhterem heyetinize arzı için her hangi bir mü
talâa serdedememekle beraber bunu lüzumlu 
ikaz sayıp ve araştırıp kısa zamanda heyetinize 
arz edebilirim. 

KOKSAL OSMAN — Acaba uzun zaman 
alacak mıdır? Bunları birleştirsek. 

KAPLAN KADRİ — Şimdi bu elimizdeki 
tasarı ihtiyaçtan doğmuştur. Birleştirmek için 
belki biraz zaman alacaktır. Tâyinlerin peyder
pey yapılmasında fayda vardır. 

BAŞKAN'— Başka söz istiyen? 
YILDIZ AHMET — Tâbir kulağa pek iyi 

gelmiyor. Maslahatgüzar tâbiri kalkmış değil
dir. Her yerde kullanılır. Elçi - müsteşar keli
mesi kulağa iyi gelen bir tâbir değildir. Elci -
müsteşar iki kelimedir, maslahatgüzar tek keli
medir. 

KAPLAN KADRÎ — Efendim, zanneder
sem, bu terimler beynelmilel hale sokulmuştur. 
Filvaki Ahmet Yıldız Beyin söylediği masla
hatgüzar tâbiri vardı, fakaı bugün artık kaldı
rılmıştır. 
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Kendileri dış vazifelerde bulundular mi-

nistre - Conseiller tâbirinin daha çok kullanıl
dığına şahidolmuşlardır. Bundan dolayı zaru
ret hâsıl olmuştur. 

Elçi - müsteşar terimi kulağı biraü tırmalı
yor gibi geliyor, bunun karşılığı böyle bulun
muştur. Terim olarak da karşılığı yerinde olu
yor. Daha uygun bir terim bulunursa değişti
rilmesi mümkün olur. 

BAŞKAN — Maddelere geçeceğiz, kanunun 
tümünü oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddelere geçiyoruz. 

Dışişleri Bakanlığı Teşkilâtı hakkındaki 3312 sa
yılı Kanuna ilişik (4) sayılı cetvelin ve bu ka
nuna ek 6081 sayılı Kanunun değiştirilmesi hak

kında Kanun 

MADDE 1. — 3312 sayılı Dışişleri Bakanlığı 
Teşjkilâtt Kanununa ilişik (4) numaralı cetvel aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

No: 4 

Meslek memurlarının derece itibariyle unvanla
rını gösterir cetvel 

Derece 

1 Büyükelçi 
2 Birinci Sınıf Ortaelçi 
3 Ortaelçi 
4 Elçi - Müsteşar 
i5 Büyükelçilik Müsteşarı; Birinci Sınıf Baş

konsolos 
6 Ortıaelçilik Müsteşarı, Başkonsolos 
7 Büyükelçilik Başkâtibi, Birinci Sınıf Kon

solos 
8 Ortaelçilik Başkâtibi, Konsolos 
9 Elçilik îkinci Kâtibi, Muavin Konsolos 

10 Elçilik Üçüncü Kâltübi, Kançılar 
11 Ataşe 

BAŞKAN — Bu madde hakkında söz Osman 
Beyin, buyurun. 

KOKSAL OSMAN — Bu maddenin ruhu, ar
kadaşımızın da açıkladığı gibi isim değişikliği 
var. Maslahatgüzar kalkmış, elçi - müsteşar gel
miş. Yalnız çok kıymetli arkadaşımın biraz evvel 
buradaki bir ifadesi beni teredetüde düşürdü. Ah
met Yıldız, maslahatgüzar niçin kallktı dediği za-

— 13 — 
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man zannedersem diye konuştular. Zanneder- ı 
semi bir tarafa bırakıp, kati olarak bunun zame
retini bildirirlerse memnun olacağım. 

BAŞKAN —Sözcü..' 
KAPLAN KADRİ ^- «Maslahatgüzar» tâbiri 

dış memleketler teşkilâtında bugün, kaldırılmış
tır, kanunlarında yoktur. Gerekçede bu şekilde 
ifade edilmektedir. Meslekteki memurların ifade
si bu tarzdadır. Ama bu tatminkâr kabul edil
mezse, (bunun bütün detaylariyle 'bulunması yaban
cı memleketler Dışişleri teşkiilât kanunlarından 
öğrenilmesi mümkündür. Buna dayanarak -arız 
ediyorum. 

BAŞKAN — Birhfei madde üzerinde konuş
mak isftiy enler.'? . . . . . . . 

YILDIZ AHMET — Tâbir üzerimde duraca
ğım. «Elçi - Müsteşar» deyince iki kişi gibi olu
yor. Tâbir kulağa pek iyi gelmiyor. Bunun yeri
ne daha iyi bir tâbir bulmak lâzım. Maslahatgü
zar bana daha iyi geliyor. Ministere Ooseiller, da
ha çok kul lan ılıyor, ama gerekçesinde Hariciye 
Vekâleti öyle izah ediyor. 

BAŞKAN — Birinci madde hakkında başka 
söz istiyen olmadığına göre... 

KAPLAN KADRİ — Efendim,; terim bakı
mından arkadaşlarımızın kulaklarını tırmalayan 
ıbir hal mevcut ilse, dil uzmanlarına tetkik ettire
lim, belki daha iyi bir karşılık bulmak mümkün 
olur. Fakat tam kargılığı ve tercümesi Elçi - Müs
teşardır. Maslahatgüzar pek garip bir kelimedir. 
•Başka hımudarı da akla geltiriyor. 

BAŞKAN — Osman Bey. 
KOKSAL OSMAN — Daha lâtif bir kelime

nin bulunmasını teklif ediyorum. 
BAŞKAN — Birinci maddeyi ,oya koyuyorum. 

Kaibul edenler... Kabul, edilmiştir. Yalnız- Elçi -
Müsteşar tâbiri yerine daha uygun bir kelime, 
tetkik edilecektir. 

ER AHMET — Kabul edilmemiştir. Yanlış
lık olmuştur. Tekrar oya konsun. 

BAŞKAN — Kelimenin tetkiki kaydiyle mad
deyi kabul edenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 3312 sayılı Kanuna 6081 sayılı 
Kamınla eklenen madde aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir : 

«Ek madde — Dördüncü derece mevSİek me- I 
murları ortaelçi veya büyükelçi unvanı ile orta-
elçilikleri veya 'büyükelçilikleri, yahut bunlara 
tekabül eden dış görevleri tedvire memur edile
bilirler. 

1960 0 : 2 
Ortaelçiliklerle birinci sınıf ortaelçiler büyük

elçi unvanı ile büyükelçilikleri veya büyükelçiliğe 
tekabül eden dış görevleri tedvire memur edile
bilirler. 

Yukardaki fıkralar uyarınca tevcih edilen or
taelçi veya 'büyükelçi unvanları, ilgililer ayrıca 
bu unvanlara tekabül eden derecelere terfi etti-
rilmedikçe, görevlerinin devam süresine münha
sır olup bulundukları barem derecesinin yüksel
tilmesini inltaç veya bir müktesep hak teşkil et
mez.» 

BAŞKAN — Söz istiyen? 
YILDIZ AHMET — Bu maddenin aleyhin-

deyim. Bu madde elçiliğin, münhasıran Harici
ye Vekâleti mensuplarına açık (bulundurulmasıırı 
hedef'tutmakladır. 4 derece atlatıyor, sırf Bükel-
çilik kadrosu doldurulsun diye... Halbuki her 
im eslekten insanı Büyükelçi tâyin etmek mümkün-

-dür. Kanunlarımız da buna müsaittir. Böyle 4 
ncü dereceden, birinci dereceye bir kimseyi çıkar
mak doğru değildir. Büyükelçi miktarı 30 - 40 ı 
geçmez. Hariciye Vekâleti bunun yarısını bulu
yorsa yarısı, da Başka Bakanlıktan da büyükelçi
lik yapabilecek insanlar arasından seçilebilir. 
Daha aşağı kademelerden büyük elçi yapmak 
üzerinde neden duruyoruz1? 

Onun için. ben, iki dereceden fazla çıkn-
rılmıyacak şekilde maddenin kabulünü rica 
ediyorum. 

BAŞKAN1" •— Maddenin aleyhinde konuşmak 
isteyen, var mı? 

AKKOYUNLU FAZIL — Bu madde de, or
duda olduğu gibi bir gençleştirmeyi istihdaf 
ediyor. Hariciye Vekâletinde her yüksek ka
deme alt kademelerdeki memurlarla doldurul
mak isteniyorsa, ben de bunun aleyhindeyinı. 
Fakat iyi niyetle gelen kanun açıklığı kapat
mak üzere gelmişse, yani büyükelçi bulunama
dığı takdirde dördüncü kademeden getiril
mesini istiyorum. Orduda, tümgeneralle idare 
edilen yere albayın getirildiği gibi. Bugün bir 
tek generalimize kolordu veya tümen kuman
danlığı veriyoruz. Dün veremiyordıık. Aynı 
esaslar dâhilinde hu da aynı şeyi istihdaf et
tiğine göre yapılsın. Hariçten geleceklere kapı 
tamamen kapatılmasın. . 

REİS — Buyurun. 
TAŞAR DÜNDAR — Madeni ki, bir teşkilât 

kanunu hazırlanıyor, alelacele getirilen bu ka-

- 14 — . 
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nuna ne lüzum vardır? Erkendir. Kelimeler I 
do munis değildir, ladesini ve teşkilât kanuniy
le beraber gelmesini teklif ediyorum, 

REİS — Buyurun. 
KARAVELÎOÖLÜ KÂMİL — Hükümet tek

lifinde yoktur. Yalnız Güvenlik Komisyonu bu 
ikinci maddeyi ilâve etmiş. Bu hangi zaru
retle olmuştur, izah edilsin-. 

KAPLAN 'KA'DRt — TCaımn iki tasarının 
tevhididir. 

KOKSAL OSMAN — Ben de Ahmet Yıl
dız'in fikrindeyim. 4 neü dereceden bir me
murun bir anda birinci dereceye yükseltilmesi I 
doğru değildir. Bu o •duda yüzbaşının albay ol
ması demektir. Bu mümkün değildir. Gençleş- | 
tirme böyle olmaz. Böyle gençleştirme emniyeti 
sarsar. Bunun için bu maddenin reddini istiyo- I 
ram- I 

BAŞKAN — Başka, söz isteyen var mı? 
SOYUYÜCE ŞEFİK — Bir sual soracağım : 

Bu 'madde kabul edilmezse dış teşkilâtta hangi 
elçilik orta, elciliklerle beraber acık kalacak? 
Böyle açık yoksa şu veya bu tedbirle İm açık 
kapatılırsa Teşkilât Kanunu çıkıncaya kadar 
bu maddenin mevkii tatbika konulması neden 
icabetmiştir? 

AKKOYÜNLÜ FAZIL — Efendim, eski | 
mevzuat perdeleri kaldırılarak Dışişleri Bakan
lığında, bâzı elçiler içeri alındı. Dışarıda boş- ı 
hıklar var. Bu boşluğu kapatmak için bu yapı
lıyor. Kanun çıkmazsa boşluk kalacak. Teşki
lât Kanunu çıkarken bu yine ele alınacaktır. 
Çekilen elçilerin adedinin ne kadar olduğunu 
şimdi bilemiyorum. 

BAŞKAN — Koksal Osman. 
KOKSAL OSMAN — O zaman yazar bo- f 

zar tahtasına döner. Bu kanundan sonra arka
dan Teşkilât Kanunu geliyor diyoruz. Şu hal
de arkadaşlar; bunları tevhit etmek daha 
doğru olmaz mı?.. Geceli gündüzlü çalışalım. 
tam. kâmil bir kanun çıkartalım. 

YILDIZ AHMET — Boşluk varsa, dördüncü 
dereceden bir kimseden başka bir insan bu
lamıyor..muyuz, Türkiyyde?... Büyükelçinin va
zifesini biliyoruz. Bu kanunda bu kapıyı biz 
Hariciye mensuplarımı açık tutuyor diğerle
rine kapatıyoruz. Ortaelçilik ve büyükelçilik 
için mükemmeleu hariçten de insan bulunabilir. 
Rica ederim; böyle bir zorlama yapılmasın'. I 
Açık; varsa, bunların miktarı nedir? 1 
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I ÖZGÜNEŞ MEHMET — Efendim ; bu açık

lar daha ne zamana kadar devam edecektir? 
Lonca zihniyetiyle; aman buraya hariçten kim
se alınmasın, fikri mi hâkim olacaktır? Bu zih
niyetin kalkması lâzımdır. Bu işleri teehdr ede
cek kifayetli insan bulunduğu takdirde hariç
ten de tâyinler yapılabilmelidir. 

ATAKLİ MUCİP — Ben de arkadaşımın 
I fikrine iştirak ediyorum. Bu zihniyete asla mü

saade etmiyelim. Bu cihetleri bilhassa nazarı 
dikkate almak lâzımdır. 

KÜVTAK FİKRET — Ben de arkadaşların 
fikirlerine iştirak ediyorum. Buna asla müsaa-

I de etmiyelim. Büyük elçilik yapacak insanlar 
i memlekette vardır. Bunları yalnız Hariciyeden 
I yetişenlerin inhisarına bırakmıyahm. 

I SOYUYÜCE ŞEFİK — Kifayeti müzakere 
takririm vardır, okunsun. 

BAŞKAN — Söz almış bir iki arkadaşımız 
vardır, konuşmalarından sonra "nazarı dikkate 
alacağız. 

Buyurun Kaplan Kadri,. 
KAPLAN KADRİ — Arkadaşlarımız endi

şelerinde şüphesiz haklıdırlar. Ancak, kötü bir 
I tatbikatla karşılaşıldığı takdirde bunun tedbi

rini de düşünmemiz lâzımdır. Büyükelçilik 
Statüsünü tâyin ve tesibit etmiş olan kanuna bir 
taarruz teşkil edecek hükümler koymıyalım. 
Bu kanunun çıkın asiyle büyük elçiliklere yalnız 
meslekten yetişmiş insanların tâyin edileceği 
hatıra gelmemelidir. Halen mer'i kanuna göre 
diğer sektörlerden de istifade edilecek ve tâ
yinler yapılacaktır. Ama tatbikatçı bunu o şe-

P kilde mütalâa etmez. Bu kanuna dayanarak 
birinci sınıfa orta elçiler gönderebilir, ikinci sı
nıf elçiliklere de dördüncü sınıftan tâyinler 
yapmak suretiyle bunları kapatayım, diyebilir. 
Yalnız bunun iyi bir şekilde mütalâa edilmesi 
şarttır. Bu da takdirinize bağlı. 

Diğer taraftan bugün 44 kadar kadro var. 
Buna mukabil bu dereceye yükselmiş 32 şahıs 
mevcuttur. Bunun 12 «i memlekette 20 si dı-
şarda bulunuyor, geri kalanı da açıktır. Bu 
kadroları doldurmak için orta elçilikler de ki
fayet etmemiştir. Onların yerine de ikame edi-

I lecek olan maslahatgüzar ki, bunun yerine baş-
I ka bir terim kabul ettiniz, bunların miktarı da 
I ibunu doldurmaya kifayet etmiyor. 



B : 7 "8.9. 
Muhakkak şekilde büyükelçiliklere tâyin 

edilecek zevat bulunacaktır. Yalnız bu onlara 
bir unvan olarak veriliyor, müktesep hak teşkil 
etmiyor. Kanunun maddesinde vardır. Onun bir 
altında olan ve hakikaten temsil kabiliyeti mev
cut bulunan faziletli bir insan bulunursa bu 
yolu niçin kendisine kapıyalım. Tatbikatçı bü
tün bu hususları elbet nazarı dikkate alacak
tır. Burada mutlaka lonca zihniyetinin doğma
sına meydan verecek bir durum yoktur. 

BAŞKAN — Efendim; kifayeti müzakere 
•teklifi geldi. Esasen başka söz istiyen arkadaş 
da bulunmadığına göre ikinci maddeyi reyinize 
arz edeceğim. Kabul edenler... Etmiyenler.., 
îkinei madde kabul edilmemiştir. 

AKKOYUNLU FAZIL — Efendim; bir tek
lifim var, Dışişleri Vekili bu kanunun müzake
resini tekrar istiyecek olursa, evvelce cereyan 
etmiş müzakerelerden ilhanı alınacaktır ve on
dan sonra kanunun tümü üzerinde bir karara 
vâsıl olunacaktır. 

KAPLAN KADRİ — Bu teklif yerinde gibi 
mütalâa edilirse de prensip bakımından biraz 
aykırılığını da kabul icalbeder. 

Şu hale göre Hariciye Vekilini veya bu hiz
meti " ifa edecekleri bir taahhüde bağlamak, 
sen tatbikatta böyle yapacaksın, demek iktiza 
edecektir. Kanunda hüküm olmadığına göre tat
bikatta böyle yapmazsa bunu tatbikatçısının 
reyine bırakmak lâzımdır. Veyahut bunu red
dedip huzurunuza daha iyi bir şekilde hazırla
nıp getirilmesini istemek daha yerinde olur. 

BAŞKAN — Efendim, bu kanun tasarısının 
ikinci maddesi reddedilmiştir. 

AKKOYUNLU FAZIL — O halde birinci ^ 
maddenin tatbikma da mahal kalmıyor. 

SOYUYÜÖE ŞEFİK — Efendim, prensip
lere muhalif hiçbir madde kabul edilemez. Bu
rada madde içindeki meselâ müsteşar gibi tâ
birler kabul edilmedi, reddedildi. O halde mad
denin komisyona iadesi iktiza eder. 

KUYTAK FİKRET. — Cetvelde, büyükelçi, 
birinci sınıf ortaelçi, ortaelçi, elçi müsteşar var
dır. Ben dördüncü sınıf elçilik de olsun diyorum. 

BAŞKAN — Efendim; kanunun tümünün, 
tekrar müzakere edilmek üzere komisyona iadesi 
teklif ediliyor. 

Bu teklifi reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Teklif kabul edilmiş ve 
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lâyiha tekrar görüşülmek üzere komisyona iade 
edilmiştir. 

Efendim; gündemimizin 3 ncü maddesini gö
rüşmeye tekrar başlıyoruz. 

Millî Korunma suçlarının affına ve Millî Ko
runma teşkilât, sermaye ve fon hesaplardım tas
fiyesine ve bâzı hükümler ihdasına dair tasarının 
müzakeresine başlamadan evvel, bu tasarının mü
zakeresi için davet edilmiş olan Ticaret Bakan
lığı temsilcisi ile Millî Korunma Dairesi temsil
cisinin salona alınması hususunu reylerinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Bu ar
kadaşların salona alınması kabul edilmiştir. 

(Ticaret Bakanlığı temsilcisi ile, Millî Konul
ma Dairesi temsilcileri salona alındılar) 

BAŞKAN — Efendim; 63 numaralı Kanunun 
gerekçesini İktisat Komisyonu Sözcüsü arkadaşı
mız izah etti. Şimdi Maliye Bakanı arkadaşımıza 
söz veriyorum, 

Buyurun, Maliye Bakanı. 
MALÎYE BAKANI EKREM ALlCAN — • 

Efendim, Millî Korunma Kanunu hakkındaki ge
rekçe Yüksek Heyetinizin huzurundadır. 

Millî Korunma Kanunu, mâlûmuâliniz, İkinci 
Dünya Harbini takilbeden günlerde çıkartılmıştı 
ve Hükümete normal şartlar dışında ve fevkalâde 
hallerde birtakımı salâhiyetler vermeyi istihdaf 
etmekte idi. Hakikaten İkinci Dünya Harbi .şart
ları içinde Hükümete bazı salâhiyetlerin verilme
si zaruri idi. 

Bu kanun, bilâhara İkinci Dünya Harbinin 
sona ermesinden sonra da, fevkalâde hallerde tat
bik edilmesi icabedeıı o hükümler, Bakanlar Ku
rulunun salâhiyetine bırakıldığı için, fevkalâde 
haller devam ediyor kaydı ile zamanımıza kadar, 
inkılâp Hareketinin başlamasına kadar devam 
etti. Eski iktidar zamanında da bu kanunun kal
dırılması ve piyasaya, ekonomik şartlara göre bir 
ekonomik düzen verilmesi hususundaki münaka
şalar senelerce devam etti. Yüksek Heyetiniz bu 
münakaşaları, o zamanki Mecliste cereyan eden 
münakaşaları elbette öğrenmiş bulunmaktadır. 
Millî Korunma Kanunundaki hükümlerin kaldı
rılması iktiza ederken, bu hükümler 1956 senesin
de teşdidedildi. O zaman biz, açıkça, Millî Ko
runma Kanununa ihtiyacölmadığına, eğer mem
lekette bir fiyat artışı mevcut ise bu artışın, bu 
pahalılığın ekonomik şartların düzene konulama
mış olmaisından, enflâsyonun tesirlerimden ileri 
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geldiğini ifade ettik. Fakat o zaman Millî Korun
ma Kanunuyla Hükümete verilmiş olan salâhi
yetler detvam ettirildiği takdirde, hattâ bu salâ
hiyetler 1996 da artırılırken, bu memlekette ucuz
luk temin edilecek ve ekonomik düzen sağlanacak
tır fikri bizim karşımıza çıkarıldı. Fakat, bir 
memleketjte istihsal ve istihlâk düzenlenimedifcçe, 
helıe memleketin dış ticareti tanzim edilmedikçe 
bu düzenin sağlanamıyaeağı yolundaki 'bütün 
yerli ve yabancı mütehassısların fikirleri bir ta
rafa itilerek, Millî Korunma Kanunuyla yaptığı
mız tahditler bize bu metalekette ekonomik düzeni 
temiin eder dendi. ^ 

Fakat istihsal ile istihlâk arasındaki düzen bir 
türlü temin edilemedi, Türk parasının kıymetini 
hiç olmazsa istikrar içinde tutacak malî politika 
takiibedilemedi. Enflasyona istinadeden bir geri
leme politikasımda ısrar edildiği için, çok sıkı ted
birlere rağmen fiyatların artışı önlenemedi, Bun
dan sonra, bildiğiniz gibi, eski iktidar, bu halleri 
tethiç politikası ile önliyemiyeceğine kaani oldu
ğu için, 4 Ağustos 1998 kararlarını almak mecbu
riyetini hissetti. Oil ile istişare yapıldı, bu ka
rarların. alınmasına saik olan âmillerden biri olan 
359 milyon dolarlık kredi müesseseleri ortaya ko
nuldu. ,Ve bu müesseselerle vâki olan anlaşmalar
da Türk parasının kıymetini iktisadi tedbirlerle 
ve bir devalüasyona gitmek suretiyle istikrar içe
risine sokmak taahhüdünde bulunduk, bu suretle 
4 Ağustos kararlan ortaya çıkarıldı. 4 Ağustos 
kararlarının çıkarılmalsiyle ele alınan hususlardan 
birisi de şu Millî Korunma Kanununun ortadan 
kaldırılması idi. Fakat olduğu yerde kaldı. Za
man zaman kaldırılacağı, tadil edileceği yolunda 
beyanlarda bulunuldu. Bu kanunun boş bıraka
cağı hususlar için yeni kanunlar getirileceği ifa
de edildi. Fakat hiçbir şey yapılmadan iki sene 
geçti ve inkılâba ulaştık. 

©iz, inkılâptan sonra düşündük; eğer bu mem
leketin ekonomisine bir istikamet vermek lâKimge-
lirse bu ancak ekonomik tedbirlerle, piyasaya mü
dahale e'fcmiyen tedbirlerle olabileceğini, fakat bu
nun yanında bâzı saikalarda Hükümetin salâhi
yetlerinin. baki kalıması lâzıanigeldiği kanatine var
dık. Ticaret Bakanlığı huzurunuzdaki kanun tasa
rısını hazırlayıp Yüksek Heyetinizle sundu. Mali
ye Bakanlığı olarak, tasarının altına imzasını koy
muş bir Bakan olarak, bendeniz de Millî Korun
ma Kanununun kaldırılması fikrini kabul etmiş 
bulunmaktayım. Ama burada Hükümete bâzı i 
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mevzularda salâhiyet verilmesi fikri vardır ki, 
bunun da zaruretine bendeniz inanmaktayım. 
Onun için, benden öğrenmek istediğiniz hususlar 
varışa ayrıca izahat vermeye amadeyim. Meselâ 
memleketin ekonomik hayatının bu çeşit tahdid-
edici tedbirlerle değil, daha 'ziyade ekonomik 
şartların düzeltilmesiyle halledileceği kanaatini 
muhafaza ediyorum. 

Biz, piyasalar kâfi derecede beslendiği, istih
sal sektörümüz kâfi derecede teşvik edildiği, dış 
ticaretimiz dış tediye imkânlariyle beslendiği tak
dirde Millî Korunma Kanununun lüzumuna kaa
ni bulunmamaktayız. Bunun dışında bazı ihtiyaç
lar hâsıl olurisa bu mevzuda Hükümetin bazı salâ
hiyetleri ipka olunabilir. Meselâ çalışma mevzu
ları gilbi, Bunun dışında bugün için Millî Korun
ma tahdidatını gerektirecek şartlar memlekette 
mevcut değildir, diyoruz. 

ERSÜ VEHBÎ — Efendim, bu kanun tasa
rısı esasen Hükümetten gelmiştir. Bakanları
mızın veya itemsilcilerinin buraya davet edülme-
lerlnfin asıl sebebinin şu olduğu kanaatmdayım: 
Hükümetten gelen tadarı komisyonda incelen
miş ve bâzı maddeleri değiştirilerek Komiteye 
sevk edilmiş (bulunmaktadır. Burada Vekilleri-
mfizi dinrîyerdk, komisyonda ta&armın değişti
rilen maddeleri ite Hükümettin düşüncesini' 
'bağdaştırma'k endişesi bu daveti icalb'elrtârmiş-
tir. Bu noktanın ıgöz önünde tutulması icab-
ed'er. Aksi halde boşuna vakit Öldürmüş oluruz. 

BAŞKAN — Karavelioğlu. 
KARAVEIiîOĞLU KÂMİL — Ben arkadaş

larımın sayın Maliye Vekilinden sormak iste
dikleri sualler varsa sormalarını ve bu usulün 
daha iyi olacağını 'zannediyorum. 

BAŞKAN — Ben rde kanaatimi söylüyorum. 
İçtüzüğümüze göre kanunun tümünü oylamaya 
geçeceğiz. Fakat bundan evvel arkadaşlarımı
zın bu hususta malûlmat salhiibi olmaları lâzım. 
Onun için sual sorulmasını uygun görüyorum. 

SOYUYÜOE ŞEFÎK — Efendim biz ko
misyon olarak Millî Korunma Kanununun yü
rürlükten kaldırılması hakkındaki tasarıyı in
celedik. Yalnız burada sonradan .aklıma gel
miş olan bir hususu Vekil Beyden sormak isti
yorum. Eğer yanlış hatırımda kalmamışsa or
du mensuplarına, emniyet mensuplarına, jan
darmaya ve gümrük teşkilâtına verilen tayın 
bedelleri Jevkalâde halin devamı müddetlince 
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verilir. Şu kanun kalbul edildikten sonra Ba- I 
kanlar Kurulu <bir kararla fevkalâde 'halin de
vam ötıned'iğin'i ilân edecek ve 'bu ilân ediliş 
ile tayın bedeli durumu kıriti'k bir safihaya gi
recektir. AcaJba 'bunu nasıl fhalle'tm'dk lâzımdır? 
Bu kanun hazırlanırken veya bu baptaki mü- I 
zakereler esnalsında bu 'hususlar düşünülmüş 
müdür? Eğer yanılmıyorsam, ibu hu'su's gerek:-
çede yoktur. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Bakan soru
ları teker teiker imi cevaplandıracaklar, yo'ksa 
hepsini Ibîrden mi ? 

MALÎYE BAKANI ALÎCAN EKREM — 
YÜkis'ek Heyetiniz na&ıl arzu ed'ersîe.. Hapsine 
Ibîrden cevap vermeyi 'tercİlh ediyorum. Arzu 
öd'i'l'irse somlara t'efc'er teiker de cevap verebili
rim. 

KUYTAK FİKRET — Ben de aynı komis
yonda bulunan bir arkadaşınız olaraik, 'bu ta- I 
sarıyı arkadaşlarla tdtM'k ettik. .Aykırı husus
ları Ve'kâletten sordu'k. Bununla beralber, bâzı 
hususları da öğrenmek işitiyorum. 

Biz bu 'kanunu çıkarmakla, aşağıyukan, ka
nunu kaldırmış 'olmuyoruz, onu rafa koymuş 
oluyoruz, istediğimiz zaman taltlbiilk edeceğiz. 

Şimdi, aca'ba bu 'kanun 'kalbul ediTirste bir 
hu'zursuklük yaratmaz mı? Daima DenroMes'ın 
kılıcı 'gibi Mıdit ai'tındaldır. Icalbeders'e Millî 
Korunma Kanununun filân veya falan hükmü
nü yine taitlbık edenilec'ektir. Bu bakanların sa
lâhiyeti dahilindedir. Bu hal halk arasında bir 
huzurlsuzlu'k yaratmaz mı? Bilhassa Ibunu rica 
edeceğim. 

BAŞKAN — KaraVefioğlu. 
KARAVEDIOĞLU KÂ'MÎL — Bu tasarı 

* I 
kanunlaştığı zaman Ibunun piyasaya realksÜyo-
nu ,ne olacaktır? Piyasada mala karşı iş/tattı ar
tacak .mıdır? Fiyatlar yükselecelk midir? Piya
sanın istediği mal ihtiyacı karşılanaibileeek mi
dir? Yo'ksa bdr mal darlığı mı doğacaktır? I 

BAŞKAN — Kö'bsal. 
KOKSAL OSMAN — Birinci sualimi Kara-

velioğlu ifade ettilef. I 
İkincisi; Vekil Beyefendinin iza'hatı beni I 

tatmin etti. Yalnız ışunu siormak istiyorum: I 
Tümü üzierinde Vekil Beyefendinin mutalba'katı I 
var. Detayları üzerinde acalba muta'bı'k bulun- I 
matlıkları noktalar var mıdır? I 
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BAŞKAN — Efend'im, simidi tümü üzerinde 

konuşuyoruz. Maddelerine geçince detayları 
üzerinde de (konuşulacaktır. 

YILDIZ AHMET — Efendim, bu kanunu 
ah bir kaldırabilsek diyoruz, fakat bende kal-
dırılmıyacağ] intibaı var. Sayın Maliye Veki
linin de; ifade ettikleri gibi kanunun kalkması 
için mevcut şartlar yok gibi geliyor. Bizde is
tihsal düzenlenmemiş; ve piyasa bir düzene so
kulmamış - Ayrıca ticaret erbabının davranışı -
da hepinizce malûm. Pek memnuniyet verici de
ğil. Bu sebeple şartlar mcvcudolmadığma göre 
bu kanunu kaldırmak sıkıntılara sebep olmasın. 
Bu şartlar istihsal ve istihlâk rejimi düzenlen
miş, ithalât rejimi düzenlenmiş ise böyle bir 
kanuna lüzum yoktur deniyor ki, doğrudur. 
Böyle baskı tedbirleri ile bu düzeltilmez ama, 
ıslah veya arzu ettiğimiz düzen tahakkuk edin
ceye kadar bu safha için de zaruridir, gibi ge
liyor bana, 

Sonra, başta İstanbul olmak üzere ticaret 
erbabı, düşük iktidarla iştirak halinde bulun
maları, normal ahlâk müessesemizi bozmuştur. 
Bu ticaret müesseseleri, kendilerine iyi hayat 
şartları temin edemiyen kimselerin, maalesef 
ticaret hayatımızı her yönden baltalamakta ol
duğuna şahidiz. 

Böyle bir devirde, Hükümetin elinde bu
lunan böyle bir kanunu kaldıracak olursak, 
aynı nizam dalha çok bozulmıyaeaik mıdır? 

Beyefendi de aynı andişeleri izhar buyur
dular. ' - \ "% 

BAŞKAN — Konulmalarınız, lütfen sual 
şeklinde olsun. 

YILDIZ AHMET (Devamla) — Gerekçede 
böyle söylenmediği halde, acaba tatbikatta 'bu
gün' karşılaştığımız mahzurlar artacak mıdır? 

BAŞKAN — Koksal. 
KOKSAL OSMAN — Ben Ahmet Beyin bir 

sürçü lisanına temas edeceğim. Tüccarlarımız 
düşük iktidarla 'beraberdirler, buyurdular. 
Hepsi değil, pek 'az bir kısım tüccarlarımız 
onlarla beraberdirler şeklinde düzeltilmesini 
teklif ediyorum. 

YILDIZ AHMET —- Zaten hepsini ika&det-
medim. 

BAŞKAN — Teklifiniz kabul edilmiştir. 
Başka konuşmak istiyem var mı? Yok. Yal

nız şu noktayı açıklıyalım. Bu soruların bir 

18 — 
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bir kısmı Ticaret Vekâletini alâkadar ekmek
tedir. Bu (konuşmaları gerek Maliye Vekili, 
gerek Ticaret Vekâleti temsilcisi cevaplandıra
bilir. Söz1 Vekiıl 'Beyin. 

ALÎCAN EKREM (Maliye Balkanı) — Ben 
yüksek heyetinize umumiyetle fikirlerimi arz 
etmek isterim. 

Şimdi bu mesele, hakikaten üzerinde çok 
tereddütler yaratan, kati olarak şu veya bu 
istikâmette hâdiselerin seyredeceğini ifadeye im
kân olmıyan bir meseledir. Bu bir vakıa. Bi
zim ekonomimiz içinde mutlaka bu böyle ola
cak derseik kefndimizi aldatmış oluruz. Ben 
eskiden beri Hükümetin piyasaya, ihtiyaç hâ
sıl olduğunda müdahale ietmesini' isteyen ve 
buna inanan bir insanım. Ben 17 Haziranda 
radyo 'konuşması yaptığım zaman Millî Korun
ma Kanunu topyekûn değil sadece tatbikattan 
kaldırılacak diye. ifade ettim. Millî Koruf-ima 
Kanununun verdiği salâhiyetlerin Hükümetçe 
lüzum hâsıl olduğu zaman kullanılması zarure
tine inanıyorum. Bu kanunu filhakika Ticaret 
Vekâleti hazırladı, fakat kendileriyle de böyle 
mutabık kaldık. Şimdi Ticaret Vekâleti temsil
cisi arkadaşımla istişare ettik. Benim bildi 
ğim bu kanun tatbikattan kaldırılmıyor, aslın
da Hükümete salâhiyet bırakıyordu, dedim. Mad
delerin teknik teferruatını vekâlet olarak o gün
lerde tetkik etmek uzun süreceğinden buna im
kân bulamadım, prensiplerde mutabık kaldık. 
Bu kanun aslında gene Hükümeti icabettiği za
man müdahale etmek imkânına sahip kılmakta
dır. 

Fikret Bey arkadaşımızın, rafa koymak, tâ
birine iştirak ediyorum. Arkadaşlar, bu ka
nunu rafa koyalım, tatbikattan kaldıralım, ih
tiyaç vukuunda bu kanunun verdiği salâhiyet
leri Hükümet kullanabilsin. 1956 da bu kanun 
çıkarken aynı şekilde müdafa ettim. Biz nasıl 
ki, asayişi sağlamak için jandarmayı, asayişi 
ihlâl edenlere karşı sevk ediyorsak, ticari asa
yişi bozanlara karşı da bu kanunu sevk etmek 
suretiyle piyasada da bazı güna bu gibi tedbir
leri almak zarureti vardır. Bilhassa kâr had
leri mevzuunda bu zaruridir. Çünkü ekonomi
miz o kadar gayri nıüstekardır ki, işi ele ali]) 
hemen iki üç ay içerisinde bu ekonomiyi tama
men müstekar bir hale getireceğiz iddiasında 
olamayız. Esasen bugünkü dış ticaret esasla
rını düşünecek olursak daha başka şekilde de 
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düşünmeye imkân kalmaz. Ekonomimiz gerek 
ithalât ve gerekse iç istihsalle kâfi derecede 
beslenemediği ahvalde, bunların tevzii ameli
yesi, istihsal ameliyesi, ithalât ameliyesi 'kâfi 
derecede memleketin ihtiyacı ile mütenasip bir 
şekilde- yürümediği zaman, orada burada ve 
umumiyetle ekonomimiz içerisinde kifayetsiz
likler olabilir ve pekâlâ bu tedbirlere başvu
rulabilir. Böyle zamanlarda gayet tabiî olarak 
piyasa normal ekonomik şartlar içerisinde ça
lışmak imkânlarından mahrum kalabilir. Ar
kadaşlarımın gayet yerinde ifade ettikleri üze
re, pe'kâlâ bu piyasaya Devletin, Hükümetin 
müdahalesi mecburiyeti hâsıl olabilir. Bu ba
kımdan rafa koyup bunu en kısa zamanda bu 
raftan atmaya çalışmak bizim için başlıca 
prensibolmalıdır. Lüzum hâsıl olduğu zaman 
bu 'kanunun bana verdiği yetkileri ilerde kul
lanabileyim. Eski düşük iktidar 4 Ağustos 
1958 de Para Fonuna ve Avrupa İktisadî İş 
Birliği Teşkilâtırî'a ıbâzı sözler vermişler. Neti
cede bu 350 milyonluk krediyi sağlamışlar. 
Bunlardan bir tanesi de bu Millî Korunma Ka
nununun kaldırılması taahhüdü idi. Fakat 
topyekûn kaldıramadılar. Bunun yerine İktisa
di Tedbirler Kanununun tasarısı diye bir tasarı 
getirdiler. Bu tasarıya gövc Hükümet aşağı-
yukarı aynı salâhiyetleri, elinde muhafaza edi
yordu. Ben o zaman Adapa'zarı Ticaret Oda
sında âza idim. Kanun tasarısı gelmiş, sen bu 
işleri anlarsın, bu mesele hakkındaki mütalâa
nı 'bildir, dediler. Tetkik ettim, aşağı - yukarı 
Millî Korunma Kanunu hükümlerinden daha 
ağır hükümlerin muhafaza edilmekte olduğunu 
ve iktisadi tedbirler adı altında Hükümete sa
lâhiyetler tanıdığını gördüm. Böyle yapılma
ması lâzımdı. 

Fevkalâde ahvalde Hükümetin alabileceği 
salâhiyetler kanunu, diye bir kanun çıkarılma
sı, fevkalâde ahvalin kaldırılması memleket 
piyasasının normal şartlar içinde işlemesini 
temin etmelidir ama, fevkalâde ahvalin ilânın
da bu salâhiyetler Hükümete verilmelidir. Böy
le bir halin vukuunda Hükümet fev'kalâde hal 
ilân eder, salâhiyetlerini kullanırı dedim. 

Bu kanun da aynı, aşağı - yukarı aynı vazi
yetten. doğmaktadır. 

Arzu ettiğimiz zaman, ekonomik zaruretler 
hâsıl olduğu takdirde, müdahale yttpmak imkâ-" 
nı. verilmelidir, benim,'anladığınım göre, bu ka-
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nuna ihtiyaç vardır. Bugünün iktisadi şartla
rı içerisinde bu kanunu rafta muhafaza ederek 
ilerde onu ele almak imkânı hazır tutulmalıdır. 

Benim umumi mütalâam budur. Biraz evvel
ki mâruzâtımda tutuk konuştum. Şimdi açık 
konuşmak lâzımgelirse, bir taraftan kaldırmak 
lüzumu aşikâr hale gelmiş; tatbikatını hiçol-
mazsa ortadan kaldırmak lâzım. Bir taraftan 
da, yarın ihtiyaç hâsıl olursa, bu çeşit salâhi
yetleri bütün bütün elimizden bırakmak ve 
yarın tekrar bu gibi salâhiyetler peşinde 'koş
mak yerine, bir tarafta muhafaza etmek ieab-
ediyor. , işte bu mülâhazalarla demin biraz tu
tuk konuşmuştum. 

Suallere gelince; Şefik ıSoyuyüce Beyin sor
duğu mesele Ibahis mevzuu değildir. O kanun
lar kaldırılmıyor. Er tayınları, tayın bedelle
ri birer ayrı kanunla konulmuştur. O kanun
lar şimdiki halde tatbikattan kaldırmıyoruz. 
Maliye Vekâleti olaraik biz bu tahsilatların 
kaldırılması gibi bir fikri hiçbir zaman düşün
müş değiliz. Fakat kanun tekniği bakımından 
böyle bir vaziyet varsa, bu kanuna konulacak 
bir hükümle bu mesele halledilir. Böyle bir 
meseleyi Maliye Vekâleti olarak düşünmüş de
ğiliz. 

Bu kanun çıktıktan sonra piyasadaki reak
siyonu ne olacak diye Karavelioğlu arkadaşım 
buyurdular. Bugünkü şartlar içinde piyasada 
ferahlık yaratacaktır. Bütün iktisatçı arkada
şımızla devamlı toplantılar yapıyoruz. Şimdi 
rakamlar yanımda değil, buraya acele geldim, 
memleket ekonomisi hakkında izahat versem 
göreceksiniz bizim enflâsyonist temayüle de
ğil bilâkis, resasyon denilen temayülden endi
şe ederek tedbirlerimizi, almaktayız. Gazeteler 
emisyon artışı var, şu var, bu var diye yazıyor. 
Bizim üzerinde durduğumuz mesele daha ziya
de resasyona gider gibi gözüken ekonomimizi 
böyle bir temayülün içine düşürmemek ve is
tihsal artışını sağlamak suretiyle piyasayı fe-
rahlatmıya çalışıyoruz. Bu bakımdan hangi 
sahaya gidilirse gidilsin herkes istihlâkin da
ralışından şikâyette bulunmaktadırlar. Bütün 
istihsal mekanizmasında tekstil sanayiinde, çi
mento sanayiimizde, şeker sanayiimizde ve 
hususi sektörün diğer sahalarında duraklama-
lar vardır. Mevduatımızda gerilemeler vardır. 
Mütemadiyen mevduat çekilmeleri vardır. On-
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dan sonra, umumi olarak harcamalarda da 
azalmalar müşahede etmekteyiz. Diğer fiyat
larımız müstekardır, yer yer ufak tefek gerile
meler de mevcudolmasına rağmen bu kanunu 
çıkardığımızda her hangi bir tehlikenin mev-
zuubahsolacağma kaani değilim. 

Ticaret kotalarında, bilhassa 4 ncü kota
nın yürütme imkânlarını sağlamak için kendi 
tasarruflarımız meyanmda Amerikalılardan da 
34 küsur milyon lira bir imkân sağlamak su
retiyle aşağı - yufcarı Ekim ayında yeni kotaya 
imkân sağlandı. Ayrıca munzam olarak 12 
milyon dolar daha son bir kanunla ÎCA dan 
yardım temin edilmiş bulunmakadır. Ekim 
ayı başında Para Fonu ve iktisadi îş Birliği 
temsilcileri gelecekler. O da tabiatiyle bu im
kânlarımızı bir miktar artıracaktır. Ekim ayı 
başında Para Fonu ve İktisadi îş Birliği İda
resi temsilcileriyle burada görüşeceğiz. On
larla 5 nci kotanın finansmanını ve 1961 yılı 
tediye muvazenesini müzakere edeceğiz. On
ların bugünkü havası müsait gözüküyor. Bi
zim müşkülâtla karşılaşabileceğimiz bir hava
nın olmadığını ifade ediyorlar. Yeter ki, ikti
sadi tedbirleri ve malî fikirleri açık açık mem
leketin ve dünyanın huzuruna çıkaralım. Yeni 
rejimin ekonomik, sosyal politikası ne olacak
tır. Memleketin bu çeşit hayatına vereceği is
tikamet ne olacaktır, rengi nedir? Bilmek is
tedikleri meseleler bunlardır. Bunları tâyin et
tikten sonra mesele kalmıyacaktır. Bu resas
yon halini ben psikolojik sebeplere istinadetti-
riyorum. Acaba Millî Birlik Komitesi ne dü
şünüyor? Sosyal ve ekonomik politikası ne 
olacaktır? Hep bildiğiniz gibi Hükümet pro
gramı bir türlü Yüksek Heyetinizden geçmedi. 
Bu hal piyasada bâzı gûna tereddütler yara
tıyor. Hükümet bir politika takibedecekti şim
diye kadar bu kabul edilmediğine göre baş
ka bir politika takibedilecek düşüncesi piyasa
da bu tereddütleri yaratmaktadır. Bu politika 
ne olacak bunu bilelim, ondan sonra ithalât ve 
ihracat faaliyeti bir yola girecek. Ancak ta-
kibedilecek politika belli olduktan sonra öyle 
tahmin ediyorum ki, piyasada ferahlık mev-
cudolacaktır. Bugün için karaborsa durumu 
mevcut değil, elde bulunan malları satmamak 
durumu vardır. Bu husus normale avdet ede
cektir. Fakat eldeki yani rafa kaldırılan ka
nunla verilen salâhiyetler baki kalacaktır. 
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Tümü üzerinde mutabakatları vardır. Osman 

Bey arkadaşımın, detaylar üzerinde bâzı tered
dütleri oldu. Zannediyoru'm, bu umumi konuş
mamdan sonra kendileri de tatmin oldular. 

KOKSAL OSMAN — Evet, taifemin oldum. 

MALlYE BAKANI ALÎCAN EKREM (De
vamla) — Ahmet Yıldız arkadaşımıız, keşke kal-
dırsak, dedi. Fikri gayet yerindedir. Kaldırma
mak da rafta tutacağız. Netice itibariyle piyasa
dan bunun tatbikatının kaldırılması kâfi derece
de feraıhlık yaratacaktır. İhtiyaç hâsıl olduğu 
zaman tatbik edilebilir, bu büyük bir mahzur de
ğildir. 

BAŞKAN — Soyuyüce Şefik. 
ISOYUYÜCE ŞEFİK — Efendim, tayın be

delleri mevzuu'tamamen diğer kanunlara istinat 
etmektedir. Yalnız hatırladığıma göre bu kanun
larda şu ifade edilmişti. 

«Fevkalâde hal devam ettiği müddetçe tayın 
bedeli verilir.» Biz Millî Korunma Kanununun 
tatbikattan kaldırılmasını sağlıyacağız. Şimdi şu 
kanunu çıkardıktan sonra Balkanlar Kurulu fev
kalâde halin sona ermesini ilân etmesi suretiyle 
kanun tatbikattan kaldırılacaktır. Bu suretle 
Millî Korunma Kanunu alınıp rafa konacaktır. 
Bu şekilde bir kararname çıkarılıp neşredildiği 
takdirde, tayın bedellerini tâyin eden kanunlar 
dtiomatifcman mevkii tatibiklten kalkarlar. Belki bu 
mevzu düşünülmemiştir, bu gibi mağduriyetler 
tahaddüs edebilir. E'vvelâ bunu istirham edece
ğim, 

lîkin'ci mesele; bu kanunu yeniden mevkii tat-
bika 'koymak meselesi. Bildiğiniz gibi Millî Ko-
run'ma Kanomu şu zamanlarda tatbika konabilir: 
Türkiye'nin fiilen bir harbe girmesi; hudutları
mıza yakın 'bölgelerde, komşularımızda bir harb 
'halinin tahaddüs etmesi ve bundan Türkiye'nin 
•zarar ,görmesi. Yoksa Bakanlar Kurulunun iste
diği zaman fevkalâde hal ilân edip Millî Korun
ma Kanununu tatbilk mevkiine koyamıyacağını 
dikkat nazarına almak lâzımdır. Şu kanuna vaz'-
edilen hükümler Hükümete kâfi salâhiyet vermi
yorsa, iktisadi düzeni icabımda bu şekilde baskı 
altında tutabilmek imkânı mevcut değil ise, zan
nediyorum, ileride bunun İstıraplarını çekeceğiz 
yeni salâhiyetler istemek zorumda kalacağı®. Ben 
Hükümetten bunun cevaplandırılmasını istiyo
rum. 
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I BAŞKAN — Efendim mevzaı ile alâkası dola-

yısiyle Sayın Millî Müdafaa Vekiline sözü veri
yorum. 

(ÖZDlLEK FAHRİ — (Millî Savurana Baka
nı) — Efendim, fevkalâde hal vukuunda seyyar 
orduya ikinci (bir zamlı tayın befdeli verilir. Biz 
bunu manevralarda ve fevkalâde diğer hallerde 
Erkânı Harbiyei Umumiye Riyaseti yazısı ile tat
bik ediyoruz. Binaenaleyh Şefik Soyuyüce arka
daşımın endişelerine mahal yok. Nitekim bu im
kanlardan istifade ettirdiğimiz arkadaşlar oldu. 
Garnizonunu terketmiş arkadaşlara bu imkânları 
vereceğiz. Bütün arkadaşlarımızın malûmudur 
ki, bundan, kıta kumandanı sıf altiyle tabur komu
tanına kadar olan subaylar istifade ederler. Bu
nun dışındakiler, sefer olmadığı müddetçe istifa
de edemezler. 

ikincisi, zamlı tayın bedeli fevkalâde halle il
gili bir durumdur. Bizim tatbikatımıza göre, Şe
fik Beyin endişeleri varit olmamak lâzım gelir. 

Kaldı ki, bu kanun müzakere edilirken, 'bâzı 
arkadaşlar, bu kanunun tatbik edilmediğini tesr 
bit etmişlerdir. 

BAŞKAN — Efendim, Tfcaret Bakanlığından 
gelen temsilci arkadaşımız kamunun tümü hakkın
da konuşmak arzu ederler mi? 

TİCAREIT BAKANLIĞI 'TEMSİLCİSİ NEC-
Ml ÇELlK — Emrederlerse izahatta bulunurum. 

BAŞKAN — Ticaret Bakanlığı Temsilcisi 
arkadaşımızın konuşmasını arzu edenler lütfen 
işaret buyursunlar..,. E'tmiyenler... Arkadaşları
mızın konulması kabul edilmiştir. Buyurun efen
dim. 

TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ NEC-
MI ÇELİK (Devamla) — Sayın Maliye Vekili 

I Beyefendi etraflı şekilde izahatta bulundular. 
Bendeniz de bâzı ilâvelerle bu sözü tamamlamaya 
çalışacağım. Eldeki kanun tasarısından başka Baş
kanlığa sunduğumuz (bir tasarı mevcuttur ki, Mil
lî Korunma Kanununun 3 ncü maddesine istinad-
etmekttedir. Üçüncü madde bu yetkiyi Bakanlar 
Kuruluna vermektedir. 3780 sayılı Millî Korun
ma Kanunu ikinci Cihan Harbinin ikinci sene
sinde, 1940 yılında tatbik mevkiine konmuş ve 
birinci maddesiyle fevkalâde hallerde Devletin 
bünyesini iktisat ve millî müdafaa bakımından 
takviye maksadiyle, icra Vekilleri Heyetine 
birtakım salâhiyetler vertniştir. 

Fevkalâde halleri de şu şekilde tarif etmiş
t i r : 

- 2 1 -
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Umumi veya kısmi seferberlik, Devletin bir 

harbe girmesi ihtimali, Türkiye Cuimhuriye'tini 
alâkalandıran yabancı memleketler arasındaki 
harlb hali. 

Bu fevkalâde hal hadis olduğu zamanda çı
karılan kanun 20 yıldan beri 12 defa tadile uğ
ramış ve yapılan eklerle bugüne kadar tatbik 
edilegermiştir. 4 sene evvel de bir teşkilât ku-
ralmuştur. 6731 sayılı Kanunda yapılan tadil 
üzerine bir Millî Korunma Dairesi kurulmuş
tur. Kontrol elemanları vasıta/siyle de istanbul, 
Ankara ve izmir vilâyetlerinde fiyat kontrolü 
cihetine gidilmiştir. Tabiî olarak, memleket eko
nomisi deyince sadece üç büyük şehir akla ıgel-
mez. Yurdun her tarafında aynı şekilde bir kon
trol sağlamaya imkân olmadığı gibi, her taraf
ta da bu kontrolün sağlandığı iddia edilemez. 
Ancak, 6731 sayılı Kanunda yapılan tadil piya
sayı o kadar sıkmış ve piyasadan malın kaçma
sına o kadar sebebiyet vermiştir. Esasen İkinci 
Cihan Harbi bittikten birkaç sene sonra, on se
ne evvel, bu kanun mevkii tatbikten kaldırıla
bilirdi. O kanun bugün kaldırılamamış piyasada 
madde darlığı husule gelmiştir. Bu vaziyet kar
şısında iki yıldan beri Millî Korunma Kanunu
nun kaldırılacağı şu.yu bulmuş ve bu şüyu bul
ma üzerine ihtimal daha fazla kâr ederim ümi
diyle tüccar bir kısım inallarını kaldırmış ve 
satmamıştır. Bulgun piyasada sıkıntı çekilecek 
bir vaziyet yoktur. Bu kanun kabul buyurıı-
• hırsa bu mallar piyasaya dökülecek ve bir mad
de bolluğu bağlıyacaktır. Bu suretle fiyatların 
yükselebileceğini ben şahsan tahmin etmiyo
rum. Bu bakımdan, kanunun tatbik mevkiinden 
kaldırılması faydalıdır. Esasen büsbütün ilga 
edilmemektedir. Fevkalâde halin hudusü bu üç 
şarta bağlıdır. Beyefendinin buyurdukları doğ
rudur. Bu üç şartın mevcudiyeti fevkalâde hali 
izah eder. Ancak, Bakanlar Kuruluna bu salâ
hiyet verilmiş olduğuna göre 3 ncü maddedeki 
salâhiyetlerine istinaden kanunu tatbik mevki
inden kaldıranlar, Bakanlar Kurulu, 2 nci mad
deye istinaden de bunu tekrar tatbik mevkiine 
koyabilir, düşüncesindeyiz. Bunda da bir mah
zur olmasa gerektir. 

Bu tayın bedellerini ve diğer istihkakları 
temin eden kanun numaralarını tasarının 8 nci 
maddesindeki kanun numaraları arasına koy
makla, bir endişe vâridolmamakla beraber, da-
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ha esaslı bir yola gidilmiş olur. Bunu Yüksek 
takdirinize arz ederim. 

8 nci maddede; 3828, 4040, 4226 sayılı ka
nunların tatbik edilmekte olan hükümlerinin 
uygulanmasına devam edilir, denilmektedir. 
Beyefendinin buyurduğu kanunların numarala
rını da buraya ilâve etmek suretiyle bu cihet 
temin edilebilir. Bu 3 kanun Maliye Bakanlığını 
ve Hazineyi ilgilendiren kanunlardır. Diğerle
rini de buraya ilâve etmek kabildir. 

Şimdilik mâruzâtım bundan ibarettir. Başka 
emirleriniz olursa cevabımı arz edeyim. 

BAŞKAN — Sual sormak istiyen arkadaş 
var mı? 

KARAVELÎOĞLU KÂMİL — Müsaade 
ederseniz bendeniz sual sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, efendim. 
KARAVELÎOĞLU KÂMlL (Devamla) — 

Efendim, iktisat Komisyonunun değiştirişi ile 
Ticaret Bakanlığının teklifi arasında bir görüş 
ayrılığı ve bir ihtilâf var mıdır? 

TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ NEC-
Ml ÇELİK — Efendim, tamamen hemfikiriz, ik
tisat Komisyonu Araştırma ve inceleme Heye
tine çağırdılar, bendeniz de geldim. Bakanlık 
temsilcisi olarak bu tadil edilen kısımlar üze
rimle tamamen mutabık kaldık. Çünkü, 17 Ha
ziranda sevk edilen kanun tasarısında değişik
likler yapılması icabetti. Ticaret Bakanlığına 
bağlı Tevzi ve Tahsis Dairesinin lağvı düşünü
lüyordu ve böyle bir teşkilâta lüzum olmadığı 
anlaşılıyordu. Bundan dolayı 3 - 4 ncü madde
nin birleştirilmesi lâzımgeldi bu hususta da hiç
bir itirazımız olmadığı belirtildi. 

KARAVELÎOĞLU KÂMİL — Bu kanunun 
göz önünde tuttuğu bâzı müesseselerin yeni sta
tülere tâbi tutulması hakkındaki hazırlıklar var. 
Meselâ Et - Balık Kurumu, Petrol Şirketine 
verilecek yeni statü gibi. Bu mevzularda da ha
zır mısınız? 

TİCARET VEKÂLETİ MÜMESSİLİ NEC-
Ml ÇELtK — Bu mevzular bakanlığımızın plân 
ve etüd kısmını ilgilendirmektedir. Onların bu 
hususlarda bir hazırlıkları olduğu.uı biliyorum. 

(Karavelioğlu Kâmil Başkanlık makamına 
geçti.) 

KOKSAL OSMAN — Hükümet tasarısının 
bâzı maddeleri komisyonda değişmiştir. Bunla
rın müzakeresinde bulundunuz mu? 
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MALÎYE BAKANI ALİCAN EKREM — 

Maliye Vekâletinin temsilcisi istendiği zaman 
geliyor. Bir de müfettiş Adnan Bey var ki, ko
mite emrindedir ve davet edildiği zaman geli
yor Davet edilmemişse gelmemiştir 

KOKSAL OSMAN — Maliye Bakanlığının 
mutabakatı var mı? 

MALÎYE BAKANI EKREM ALİCAN — Bu 
meselede bizim mutabakatımız vardır 

BAŞKAN — Ticaret Bakanlığı Mümessili 
Necmi Bey, buyurun. 

TÎCARET BAKANLIĞI MÜMESSÎLÎ NEC-
Mî ÇELÎK — Efendim, Osman Beye cevap ve
receğim. Kanun projesini hazırladığımız zaman 
Maliye Bakanlığından iki arkadaş iştirak et
mişti, metin birlikte hazırlanmıştı. Ondan son
ra yapılan tadillerde, esasen Maliye Bakanlığı
nı ilgilendiren maddeler üzerinde bir değiştirge 
yapılmadığı için, oradan temsilci cağırılma-
mıştı. 

BAŞKAN — Buyurun, O'Kan Sezai. 
O'KAN SEZAÎ — Ticaret Bakanlığı temsil

cisi Beyefendi bir arkadaşımıza cevaben buyur
dular ki, Ticaret Bakanlığı bu kanun tasarısı
nı hazırlamıştı; fakat Komitenin ilgili Komis
yonunda tetkik edilirken zaman geçti; neticeye 
bağlanmcaya kadar da bâzı hâdiseler oldu. 
Millî Birlik Komitesi Komisyonunda bu yön
den bâzı değişiklikler icabetti ve biz bunu tas-
vibettik. Bu söz bizde şüphe uyandırdı. Acaba 
birkaç gün daha tehir edilmesi bu kanım tasa
rısında yeniden bir değişikliği icabettirecek mi
dir? Bu temelin sarsılmıyacağını temin edebi
lirler mi? Bu hususta ne düşünüyorlar? 

BAŞKAN — Ticaret Bakanlığı temsilcisi. 
TÎCARET BAKANLIĞI TEMSÎLCÎSÎ NEO-

Mî ÇELÎK — Efendim, araştırma ve inceleme 
heyetinde sual tevcih edildi, Tevzi ve Tahsis 
Dairesini lâğv mı ediyoruz diye. Biz bu teşki
lâtın kaldırılmıyacağı fikrini savunduk. Fakat 
vakit geçti Maliye Bakanlığınca sevk edilen 
bir kanun tasarısı ile geçici ikinci maddenin çı
karılmasını da komisyona arz ettik. Bundan 
sonra bir değişiklik olabileceğini de tahmin et
miyorum. 

O'KAN SEZAÎ — Teşekkür ederim. 
GÜRSOYTRAK SUPHİ — Millî Korunma 

Kanununa muhalefetten takibat ve mahkûmi
yete uğrıyanlarm affa mazhar kılınmalarının 
uygun görüldüğü beyan edildi. Bu suçlar âm-

.1960 O : 2 
m e menfaati aleyhine işlendiğine göre, acaba 
af hangi zaviyeden uygun görülmüştür? 

TÎCARET BAKANLIĞI TEMSÎLCÎSÎ NEC-
M.î ÇELÎK — Âmme menfaati aleyhine işlenen 
suçların hukuki neticeleri bakidir. Çünkü bu
rada cezai neticeleriyle affı derpiş edilmiştir. 
Hukuki neticeleri bakidir. Suç eğer bir âmme 
menfaati aleyhine işlenmişse ve âmme menfaati 
aleyhine işlenmiş suçlar mevzuubahis ise, bun
ların takibatı devam edecektir. Cezai neticele
riyle birlikte affedil mistir, deyince; hukuki ne
tice bakidir. 

GÜRSOYTRAK SUPHÎ — Hukuki neticesi
nin baki kalacağı anlaşılıyor. Fakat mevzua 
göre; o zaman suç işlemiş olan bir ferdin affı
nı icabettiren husus nedir? 

TÎCARET BAKANLIĞI TEMSÎLCÎSÎ NEC
Mİ ÇELÎK — Kanun tatbik mevkiinden kaldı
rılmak suretiyle, cezaların da ortadan kaldırıl
mış olması keyfiyetidir. 

BAŞKAN — Buyurun, Soyuyüee. 
SOYUYÜCE ŞEFÎK — Zannediyorum, bu 

mevzuda tamamen bir yanlış anlama vardır. 
Bir defa bu kanun tatbikattan kaldırılıyor. Fa
lanca kanun tatbik edildiği müddetçe verilmiş 
olan cezaların baki kalması icabeder. Çünkü, 
bu kanunu tamamen yok etmiyoruz. Tatbikat
tan kaldırıyoruz, sonra bu kanunu yürüteceğiz 
denmektedir. Bu demektir ki, bu kanun suç
luları da affedilecektir. Bunu yaptığımızda aca
ba doğru bir iş yaptığımıza kanimiyiz? Asla. 
Bir cemiyetin hayatına kasdeden bu suçluları 
nasıl affedebiliriz? Bu kanun yürürlükten kalk
mıyor. Tatbikatını durduruyoruz. Sosyal îşler 
Komisyonunda meşguldü, ilgilenmeleri için hu
kuk işlerine verdi, hâkimler uzun tartışmadan 
sonra cezaların affedilmemesi neticesine vardı
lar. 

BAŞKAN —• Başkanlık Divanı olarak so
ruyorum, Sosyal Komisyonun bu^madde hak
kındaki görüşünü öğrenebilir iniyiz? 

GÜRSOYTRAK SUPHÎ — Arkadaşımız nok-
tai nazarını arz etti. Sosyal Komisyon.'in işi çok 
olduğu için iş Hukuk Müşavirliğine havale edil
miştir. 

SOYUYÜCE ŞEFÎK — Kanun tamamen kal
dırılmıyor, tatbiki durduruluyor. Binaenaleyh 
bu cezanın affı âmme vicdanında büyük menfi 
'tesirler yaratır. Düşününüz ki, bir muhtekir 
memleketi sömürmüş, milyonlarca vatandaşı 
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kendi menfaati uğruna ızrar etmiştir. Ondan 
sonra falan kanunun tatbiki durdurulmuş ol
ması sebebiyle bu muhtekir hapisten çıkıyor ve 
sanatını tekrar icraya başlıyor. Bu sebeple böy
le bir affı biz tasvibetmiyoruz. 

MALİYE BAKANI ALlCAN EKREM — 
Efendim, Ceza Hukukunda bir prensip vardır. 
Her hangi bir hareket, aneakl o hareketin yapıl
dığı zamandaki kanunlarda mevcut müeyyide
lerle cezalandırılır. Ceza Hukukunda diğer ibir 
prensip de; her hangi bir hareket yapıldığı za
man, bu hareketin yapıldığı tarihteki kanunlar
da mevcut müeyyideler bilâlhara çıkarılan bir 
kanunla ortadan kaldırılmışsa, vaktiyle verilmiş 
olan cezalar da affedilir. 

Şimdi, hâdiseyi hissî olarak mütalâa edecek 
Olursak; hakikaten cemiyetin hayatına kasdetmiş 
insanları ne diye affedelim fikri akla gelebilir. 
Ama emin olunuz ki, ibu kanunlar yürürlükte kal
dığı müddetçe daha ziyade asıl cezalandırılması 
icaıbeden insanlar cezalandırılmamışlardır. Ceza
landırılanlar eskiden beri olduğu gibi küçük çap
ta iş yapan insanlardır. Umumiyetle tatbikatta 
bu böyle olmuştur. Asıl hırsızlığı yapmış olan 
kimseler bu kanunun cezai müeyyidelerinin dı
şında kalma imkânını bulmuşlarıdır. Ceza huku
ku prensipleri bir taı|afa, kanun tamamen yürür
lükten kaldırılıyor, umumi efkârda bilinen hâdise 
Millî Korunma Kanunu tatbikattan kaldırılıyor, 
şeklindedir. Bu kanun gayrîâJdÜ'l sekilide yürü
müş, asıl muhtekirler cemiyetin içerisinde serbest 
dolaşmakta. Ceza görenler hep küçüklertlir. 30 
kuruşa satılması icabeden bir şeyi 35 e sattın, 
gir içeri. Hepiniz bir zamanlar radyolarda dinle-
mişsinizdir, müddeiumumilikler bunları ilân eder
lerdi; 30 kujijuşluk ıspanağı 35 kuruşa sattığı için 
falan manav şu kadar cezaya çarptırılmıştır, diye. 

Onun için biz derİ2j ki, şu memlekette bu in
kılâpla bir değişiklik olduktan sonra hiç olmazsa 
şu küçük esnaf mâkulesinin bu mevzudaki ceza
larının kaldırılmasının bir atıfet olarak kabulüne 
lüzum vardır. Bunun kabulünden bendeniz ce
miyet bakımından ibir fayda mülâhaza ederim. 

Büyük çapta muhtekirler esasen cemiyetin 
içellisinde dolaşmaktadır. 

BAŞKAN — Gürsoytrak. 
GıÜRSOYTRAK SUPHİ — Efendim, Vekil 

Bey, eğer asıl muhtekirler yakalanmış ve ceza 
verilmiş olsaydı; bu cezayı prensibe uygun gö-
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İ
receklerdi. Ama Vekil Bey buyurdular ki; daha 
ziyade asıl muhtekirler dışında, zavallı insanlara 
ceza verildiği için, bu rejimin affına mazhaıı ol
maları lâzımgeliyor, onun için bunları affedelim. 
Ama bir esas olarak ileri sürdükleri ceza pren
sibinden ayrılıyor gibi geliyor. Burada bir tena
kuz görülmektedir. 

MALÎYE BAKANI EKREM ALlCAN — 
Bunda bendeniz tenakuz diye bir şey görmedim. 
Ben diyorum ki, ceza prensipleri bakımından, bu 
çeşit hareketleri bundan böyle suç vasfından çıka
rıyor muyuz? O halde ceza prensipleri bakımın
dan bu suçluları affetmemiz lâzımdır. Birincisi 
budur. 

ikincisi, buna rağmen muhterem Soyuyüce Şe-
fiş arkadaşımızın ifade ettiği gibi bu adamlar 
eğer cemiyetin hayatına kasdetmişse, asıl büyük 
muhtekirler, onlardır, biz sadece kanunu tatbi
kattan kaldırıyoruz, bunlar cezalarını çeksin di
yebiliriz. Ama bunu diyebilmek için dahi eli
mizde bir mucip sebep yok. Umumiyetle bu ka
nunun tatbik devresinde cezalandırılmış insan
larda; tabiî ben Adliye Bakanlığı temsilcisi ola
rak konuşmuyorum, onlar olsaydı suçların ma
hiyeti ve miktarları hakkında izahat verebilir
lerdi; ama ben şu kanunun taJtbilkında umumi 
mahiyette müşahede ettiğim bir hâdiseyi ifade 
ediyorum ve diyorum ki, bu kanunun tatbikatın
da asıl büyük muhtekirler cezalandırılmamıştır, 
küçük, birtakım esnaf mâkulesi insanlar cezalan
dırılmıştır. Mademki, kanunu tatbikattan kaldı
rıyoruz, bunlara da his bakımından, atıfet bakı
mından da olsa bu affı vermek bir zarurettir'. 
Bilmiyorum, bunda bir tezat var mı? 

BAŞKAN — Müsaade ederseniz, tümü üze
rindeki müzakereleri kâfi buluyorsanız reye 
koyayım. Şimdi tümünün kabulünü oyunuza 
arz edeceğim. 

Kanunun tümünü kalbul e'denler... EUmryen-
ler... Kanunun tümü kalbül 'ed'il'mÜştir. 

Başkanlık Divanı bir ihtiyaçla karşı karşı
ya bulunmaktadır. Maliye Bakanı, teferruat 
üzerinde bir görüş ayrılığı olmadığını izah et
mişlerdi. Arkadaşlarım arzu ederler mi, (mad
deleri 'müzakere ederken Hükümet temsilci
leri burada bulunsunlar mı? Bu hususu oyu
nuza arz ediyoruz. Kabul edenler.. Etaıiyenler. 
Kabul edilmemiştir. 

Efendim, Hükümet temsilcilerine çok teşek-
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kür ederiz. Buraya teşrifleri Komite ve tasa
rının aydınlanması için çok faydalı olmuştur. 
(Anlaşılmadı sesleri.) 

(Maliye Vekili ve Temsilciler salondan ay
rıldılar.) 

BAŞKAN — Efendim, bâzı arkadaşlarımız 
anlaşılmadı diyorlar; Hükümet Temsilcisi ar-
kadaşlarımızm burada kalmasını isteyenler 
tekrar işaret buyursunlar. Kalbul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmemiştir. 

İnceleme ve Araştırma Kurulu Üyesinin ka
nun maddelerinin müzakeresi sırasında burada 
kalmasını arzu edenler lütfen işaret buyursun
lar... Etmiy enler... Arkadaşımızın kalması kabul 
edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerindeki görüşmelerin ye
terliğini oyunuza arz edeceğim. Kabul edenler.. 
Etmiyenlei'.. Kabul edilmiştir. 

Maddelere geçilmesini oyunuza arz edece
ğim. Kabul edenler.. Etmiyenelr.. Kabul edil
miştir. 

O 'halde İçtüzüğe uygun olarak maddeleri 
okutacağım. Şimdi birinci maddeyi okutup söz 
istiyen arkadaşımıza söz vereceğim. 
Millî Korunma suçlarının affına, Millî Korunma 
teşkilât, sermaye ve fon hesaplarının tasfiye

sine ve bâzı hükümler ihdasına dair Kanun 
MADDE 1. — 3780 sayılı Millî Korunma 

Kanunu ile eik ve tadillerine aykırı hareketle
rinden dolayı haklarında tahkikat ve takibat 
yapılanlarla mahkûm edilmiş bulunanların suç
ları ve cezaları cezai neticeleriyle birlikte affe-
dilmiştir. 

BAŞKAN — Soyuyüce Şefik. 
SOYUYÜCE ŞEFİK — Arkadaşlar, ben bu 

maddenin aleyhinde konuşacağım. Filhakika ta
sarının birinci maddesi aynen kabul edilmiştir 
diye İktisat Encümeninden geçmiştir. Faikat 
gerekçesinde bunun bir de Sosyal Komisyon 
tarafından incelenmesi lüzumu belirtilmişti. 
Komisyon fazla meşgul olduğu için bu işi üze-

-rime; aldım. Biraz evvel Maliye Bakanının da be
lirttiği üzere büyük suçlular cefalarını çek
miş olsalardı ben de buna taraftardım. Ama 
arkadaşlar kanun, kanundur. Tatbikatı yanlış 
yapılmış, şu veya bu düşünceler', rüşvet ve 
suiistimaller sebebiyle büyükler yakalanmamış 
ise yakalanmış olanların affına bu bir sebep teş
kil etmemelidir. Her şeyden evvel, efkârı umu-

, miye bunların küçük veya büyük olduğunu 
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| değerlendirecek bir kıstasa malik değildir. 

Millî Korunma suçlularının hepsi birden affa 
uğramıştır, şeklinde düşünürler. Bu iyi bir ne
tice sağiamıyacaktır. Kaldı ki, Maliye Vekili 
şöyle buyuruyorlar; «flVTillî Korunma Kanunu 
tatbikattan kaldırılırsa, umumi efkârda, kanun 
kaldırılmıştır, şeklinde anlaşılacaktır.» Bu şe
kilde anlaşılacaktır diye, affa doğru 'gitmek 
hatalı olur, kanaatindeyim. Binaenaleyh, suç 
ne olursa olsun, mademki bir adlî takibata imâ
nız kalınmıştır ve bir ceza verilmiştir, ma-
deımki bu kısanlar şimdiye kadar cemiyeti mu
tazarrır etmişlerdir; bu gibi suçlardan dolayı 
ceza. almış insanların affına taraftar değilim. 

BAŞKAN — Başkanlık Divanı bir ihtiyaçla 
karşı karşıyadır. Müsaade eder (misiniz müzake
reyi hızlandırmak malksadiyle konuşmaları tah-
didedeyim. (Doğru sesleri) Konuşma müddeti
nin tahdidedilmesini kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 
, BAŞKAN — Kaplan Kadri'. 

KAPLAN KADRİ - Efendim, insanın vic
danı bu. gibi suçları : m i d e d e n insanların suç
larım affetmesini arzu ediyor ama bu kanunun 

I tatbikatında görüldüğü gibi ve Sayın Maliye 
1 Vekili arkadaşımızın da izah buyurduğu gibi 

birçok yolsuzluklar politik mülâhazalar yüzün-
I den vukubulmuştur. Büyük muhtekirlerin tek-
I sir ve tekessür kabiliyeti her zaman müm-
I kündür. Sabahleyin eline bir demet maydonos 
I alıp akşama apartıman yaparım hayaliyle orta

ya çıkanlar mevcuttu. Bunlar olmuş, ve ihtikâr 
sayesinde apartımanlar yaptıranlar olmuştur. Şu 

1 halde bu Millî Korunma Kanununun iyi tatbik 
I edilmemesinden doğmuştur. Cidden 3 - 5 tane... 
I BAŞKAN — Lütfen birinci madde hakkın-
I daki teklifinizi söyler misiniz? 

KAPLAN KADRİ (Devamla) — Maddenin 
I pynen kabulünü rica ediyorum. 

ÖZGÜNEŞ MEHMET — Ben iki noktaya te
mas deceğim. Birisi ceza kaidesi gayet sarihtir. 

I Mademki bir hareket suç olmuyor, bunların affı 
lâzımdır. İkincisi; Şefik Bey Maliye Bakanının 
sözlerini yanlış aksettirdi. O, ben büyük suçlar 
içeride olsaydı bu ceza kaidesinin mevcudiyeti-

I no rağmen bunu çiğneyerek belki affetmezdim. 
I öyle ise neden kaideyi çiğnemiydim? 
I «Milyonla çalan mesnedi izzette şerefraz bir-
I kar kuruşun mürtekibi cay'ı kürektir.» 
1 (Gülüşmeler ve anlaşıldı, anlaşıldı, sesleri) 
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BAŞKAN — 1 nci maddenin görüşülmesi 

hakkında kifayeti müzakere takriri gelmiştir. 
Kabul edenler... Kabul edilmiştir. 

KAPLAN MUSTAFA -— Bana söz vermişti
niz. 

BAŞKAN — Buyurun. 
KAPLAN MUSTAFA — Ben de aynı fikir

deyim. Yani 1 nci maddenin aynen kabulünü is
tiyorum. Ama, halen Yassıada'da bulunanlarla il
gili olarak mahkemeler tarafından bu hususta 
haklarında takibat yapılmaktadır. Bunların mah
kemeleri de aynı zamanda düşecek mi? (Gayet 
tabiî, sesleri) Hemen kesip atmıyalım. Üç beş 
tane garip kurtulsun ama Yassıada'da Millî Ko
runma suçu ile ilgili birçok kimseler vardır. Bun
lar bütün mevzuatı çiğneyerek bâzı suiistimal
ler yapmışlardır. Şimdi bunlar durdurulacak 
mıdır? Bunların suçlarının bir kısmı Anayasayı 
çiğnemek bir kısmı da suiistimaldir. Bu mad
deye istinat ettiriyorlar. Yani Millî Korunma 
Kanununa karşı gelmek suretiyle suiistimal yap
mışlardır. Bunlar ne olacaktır? 

BAŞKAN — Birinci maddenin müzakeresini 
kâfi bulmuştunuz. 

AKKOYUNLU FAZIL — Tekrar oya koyu
nuz. 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. Müsaade edi
niz. 

Osman Bey, Kaplan Beyin sualini cevaplan-
dırabilecek misiniz? 

OSMAN TORUN (Araştırma ve İnceleme Ku
rulu Âzası) — Maddeyi tetkik etmedik. Araş
tırma Kurulunun ihtisası dışında idi. Bu mevzu
da rey beyan etmek ihtisasımız dışına çıkmak 
olur. 

BAŞKAN — Birinci madde hakkında teklif 
sahibi arkadaşımız var mı? (Var sesleri) O hal
de yazılı teklif yapınız efendim. Birinci teklif 
geldi, arz ediyorum, teklif özgüneş'indir, Adli
ye Vekilini dinliyelim, kendisi buradadır, diyor. 

ikinci teklif; Hükümetçe bir af kanunu ha
zırlanmaktadır, bu suçların da, bu kanun mad
deleri iyice etüt edildikten sonra affa tâbi tu
tulmasını teklif ederim, diyor. 

Üçüncü takrir ; Adalet Vekâletinden bir söz
cü gelerek birinci madde üzerinde sorularımızın 
cevaplandırılması, bu zat gelinceye kadar diğer 
maddelerin müzakeresi, 

Daha teklif verecek var mı?. 
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Son teklifi okuyorum. 
Adliye Vekâletinden bu suçla tecziye edilen

lerin miktarı, Yüksek Soruşturma Kurulunca 
tesbit edilen yeni zenginlerin miktarı ve bu İn
kılâptan sonra tutuklu olanların miktarının bil-

. dirilmesi. 
Gürsoytrak Suphi 

BAŞKAN — Şimdi birkaç teklif var. Birin
cisi maddenin kendisinin kabulü, ikincisi Adliye 
Vekili veya temsilcisinin dinlenmesi, üçüncüsü 
bu kanunun bu maddesinin gündemden çıkarı
lıp hazırlanacak af kanununa ithali, bir de Ad
liye Vekâletinden bâzı bilgilerin sorulması, tn-

*kılâp Hükümeti zamanında tutukluların miktarı. 
Son bir teklif : «Bu maddeye inkılâp Hükü

meti zamanında tutuklu olanlar hariçtir» fıkrası
nın eklenmesi hakkındadır. 

ERSÜ VEHBİ — Anayasanın 6 nci maddesi 
diyor ki : «Sakıtlar ve bunların suçlarına iştirak 
edenlerin muhakemesini Yüksek Adalet Divanı 
yapar.» Binaenaleyh Anayasayı tadil edemedi
ğimize göre çıkaracağımız hiçbir kanun bunla
rın suçlarını affedecek durumda değildir. 

YILDIZ AHMET — Mahkemesini yapar. Hâ
kim suç bulmazsa karar veremez. 

ERSÜ VEHBİ — Mahkemeden maksat suçu 
bulmak ve ona ceza vermektir. 

BAŞKAN —- Oylamaya geçiyorum: Birincisi; 
kanun maddesinin aynen kabulünü oyunuza arz 
ediyorum: Kabul edenler... Kabul edilmemiştir. 

AKKOYUNLU FAZIL — Bu şekilde Yassı-
ada'nın bir kısmını boşaltacağız, yanlış yoldası
nız. Usule aykırıdır. 

BAŞKAN — Usule itiraz eden var mı?., iti
raz eden yok. Bu maddenin kanundan çıkarılıp 
Af Kanunu içine konması teklifini oyunuza arz 
ediyorum: Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

Bu maddeye inkılâp Hükümeti zamanında 
tutuklu olanlar hariç kelimesinin eklenmesine 
dair teklifi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

ER AHMET — Bu katiyen olmaz. 
BAŞKAN — Adliye Vekâletince bu suçla tec

ziye edilenlerin miktarının tesbit edilmesi ve 
Yüksek Soruşturma Kurulunca bu suçtan Yassı
ada'da bulunanların miktarının sorulması hak
kındaki teklifi oylarınıza arz ediyorum; Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 
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Adalet Bakanlığından bir sözcü gelerek 1 nci 

madde hakkındaki sualleri cevaplandırması ve 
bu sözcü gelinceye kadar birinci maddenin mü
zakeresinin tehir edilmesi hakkındaki teklifi 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Görüyorsunuz, bu da halledilmedi. Adliye Ba
kanım dinleyelim. Bunu da oyunuza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

O halde şimdi iki şık kaldı. Maddenin kabulü 
veya reddi. 

AKKOYUNLU FAZIL — Bir teklifim vardı, 
oya koyunuz. 

BAŞKAN — Niçin usulüne uygun teklif yap
mıyor sunuz? 

' AKKOYUNLU FAZIL — Oya koyunuz efen
dim, teklif ediyorum. 

Arz etmek istediğim şu, müzakereler sonunda 
mühim bir husus tebellür etti. Adliye Bakanlığı
na bu hususu havale edelim, bizim endişelerimizi 
giderecek müspet veya menfi bir mütalâa vcısin. 
(.Reye kondu sesleri) 

BAŞKAN — Bu teklif reye kondu, kabul edil
medi, bir. Kifayet kararı aldım, iki. Adliye Ve
kilinin kanun tasarısı altında imzası var, üç. Sos
yal Komisyon niçin vazifesini yapmamıştır, dört. 

Şimdi, birinci maddeyi leyinize arz ediyorum: 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Birinci maddenin müzakeresi bitmiştir efendim. 

MADDE 2. — Bu kanuna ekli (1) sayılı cet
velde yazılı kadrolar 3656 sayılı Kanuna bağlı 
(1.) sayılı cetvelin Adalet Bakanlığı bölümüne 
ve (2) sayılı cetvelde yazılı hizmetli kadroları 
1960 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa 
bağlı (D) işaretli cetvelin Adalet Bakanlığı kıs
mı na eklenmiştir. 

Bu kadrolarda bulunanlarım 1960 malî yılı so
nuna kadar maaş ve ücretleri, Millî Korunmn Ka
nununun 6731 «ayılı Kanunla değişen 43 ncü 
maddesinin II nci bendi gereğince tahsil edilerek 
T. C, Ziraat BaiSfasında hususi bir hesapta top
lanan ve Ticaret Bakanlığı emrine intikal etmiş 
bulunan paradan bu Bakanlıkça Adalet Bakan
lığı emrine tefrik edilecek meblâğdan ödenir. 

BAŞKAN — Sözcünün kısa olarak maddenin 
izahını arz etmesini rica ederim. 

TORUN OSMAN (İktisat Komisyonu Tetkik 
ve Araştırma Kurulu Üyesi) — Şimdi, ikinci 
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madde iki fıkradan ibarettir. Birinci fıkra Millî 
Korunma teşkilâtında çalışan hâkim, müddeiu
mumi ve diğer görevlilerinin durumunu halledi
yor. ikinci fıkra da; bunların maaşlarının 1960 
yılı sonuna kadar ne şekilde ödeneceğini hallet
mektedir. Yalnız biz ikinci fıkrada bir değişiklik 
yaptık. Aynı hâkim ve savcılar olduğu gibi Ada
let Bakanlığı kadrosuna intikal ettirilecektir. D 
cetvelinde çalışanları ayırdık. Halbuki Hükümet 
teklifinde D cetvelinde yani hizmetlilerle memur
ların karşılığı olarak gösterili .mistir. Binaenaleyh 
yapılan değişiklik sadece kanun tekniği bakımın
dandır. Esasında bir değişiklik yapılmamıştır. 
Maddenin ikinci fıkrasındaki Adalet Bakanlığı 
bütçesinden, 1960 yılı sonuna kadar ilâve edilecek 
kadro için, ödenecek bir paradır. Çünkü bugüne 
kadar savcı ve hizmetlilerin maaşları Ziraat Ban
kasındaki fon hesabından ödeniyordu. Bu hesabın 
bakiyesi vardır ve müsaittir. Binaenaleyh Ticaret 
Bakanlığından Adliye Bakanlığına devredilen bu 
kadroların ihtiyacını karşılıyaeak kadar tahsisat 
Adliye bütçesine nakledilecek, bundan sonraki üc
ret ve maaşlar bundan karşılanacaktır. 

TAŞAR DÜNDAR — Fondaki paranın mik-
j tan ne kadardır? 
İ TORUN OSMAN (İktisat Komisyonu Araş

tırma ve İnceleme Üyesi) — 5 - 6 milyon lira ka-
I dar sadece tahsis ve tevzi işleri için alınmıştır, 

bakiye bu senenin sonuna kadar yapılacak ödeme
ler için müsaittir. 

BAŞKAN — ikinci madde hakkında başka 
konuşmak iştiyen var mı?.. Olmadığına göre ikin
ci maddeyi reyinize arz ediyorum : Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — K/1024 sayılı Kararla kurul
muş olan Millî Korunma Dairesi ve K/1146 sa
yılı Kararla kurulup 1 Haziran 1960 tarihli Res
mî Gazetede yayınlanan 5/5 sayılı Kararla Ti
caret Bakanlığına bağlanmış bulunan Tahsis ve 
Tevzi Dairesi lağvedilmiştir. 

Bu daireler memur ve müstahdemlerinden : 
a) Ekli (3) sayılı cetvelde gösterilen kadro

lar 3656 sayılı Kanuna bağlı cetvelin Ticaret Ba
kanlığı kısmında değişiklik yapılması hakkındaki 
5102 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvele eklen
miştir. 

3656 sayılı Kanuna tâbi dairelerden kaldırı
lan dairelere iritisabetmiş olanlar, müktesep hak
ları veya bir derece aşağısı ile Ticaret'Bakanlığı 
kadrolarındaki münhailerle bu defa verilen kad-

— 27 — 
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rolara en geç 1960 malî yılı sonuna kadar tâyin j 
edilirler. 

b) Mukavele ile müstahdem bulunanlar mu
kavelelerinin sonuna kadar Ticaret Bakanlığı eni
rimde istihdam olunurlar. I 

e) T. C. Ziraat Bankası Millî Korunma Mu
hasebe Bürosunda çalışmakta bulunan memurlar 
T. C. Ziraat Bankası kadrolarındaıki münhallere 
'müktesep hâklariyle tâyin olunurlar. 

d) ÛVIdllî Korunma Kanununun tatbikten 
kaJldırılıdığı tarihte adı geçen dairelerde bulunan 
diğer bültün vazifelilerin, bu kanunun neşrini 
takibeden aydan başlamak üzere üçüncü ayın so
nuna 'kadar Ticaret Bakanlığı emrinde istihdam
larıma devam olunur. 

Yukarda .gösterilen memur Ve müte'talhjdemle-
rin istühfcakları ile müddetleri sonuna kadar ih
tiyar edilecek sair masraflar, 2 nci maddenin 
ükimci bendinde yazılı Ticardt Bakanlığı emrin
deki fhesapltan ödenir. 

Bu maddenin (b) ve (d) fıkralarında yazılı 
olanların istihdam müddetlerinin 'sonunda va
zifeleri ile ilişikleri kesilir ve kendilerine bun
dan ,sonra geçecek zaman için her hangi bir te
diye yapılmaz. 

BAŞKAN — Osman 'Bey, maddeyi fıkra 
fıkra izaih buyurun. 

TORUN OSMAN (iktisat Komisyonu 
Tetkik ve Araştırma Kurulu Üyesi — 
Efendim, Hükümet yalnız Millî Korunma 
Dairesini lağvetmiş'tir. Talhs'ils ve Tevzi Dairesi 
de hizmet olarak sona ereceğine göre, bu mak
satla kurulan (bir daire vardır, biz bu daireyi 
de lağvediyoruz. Ticaret Vekâleti temjsilc'ileri 
ile de yaktığımız görüşmede bu hizmetin sona 
ereceğinden bunu lağvetmekte bir maihzur ol
madığını beyan ettiler. Aşağıyukarı Ticaret I 
Vekâleti ile Ibu hususlarda multalbakalta yardık. 
Bu suretle de 1 nc'i fıkrada Ta'hlsis ve Tevzi Da
iresinin lağvedileceği IbJü'kmünu vaz 'etmiş bulu
nuyoruz. I 

İkinci fıkrada, Hükümet ,27 kadro tıdklif 
etmiştir. Bu ilki dairede 3656 sayılı Barem Ka
nununa göre çalışmakta olan 29 memur açıkta 
kalacaktır. Bunların iki tanesi m'evout münhal -
lere tâyin edilecek, 27 tanesi için ek kadro is-
tiyelim dediler. Ticaret Bakanlığından buigün-
kü duruma göre ilâve (hizmetler olup olmadı
ğını sforduk. İlâveye ihtiyaç olmadığını fakat j 
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bâ'zı kadroların sıkışık olduğunu söylediler. 
Bunları tesfoit e'ttik, 12 memura ihtiyaçları var
dır. Binaenaleyh Ticaret .Vekâletine 12 yerine 
29 k'işi vermek suretiyle lüzumsuz Ibir şişirme
ye gitmedik. Bu 1'2 kişiTik kadro verildikten 
sonra Ticaret Vekâletinldeki mevcut münhalier-
1te birlikte 29 memur kendi ihtiyaçlarını sağlı-
yacak ve açıkta bırakmıyacak şekilde tâyinle
rini yapmak suretiyle maddeden beklenilen ih
tiyacı karşılamüş 'olacaklardır. 

Yalnız burada mukavelelilerin durumu var
dır. Bunlar Barem Kanunu dâUıilinde çalışma
mışlardır, vazifelerinin muvakkat olduklarını 
esasen /bilmektedirler, bu şartlarla gelmişlerdir. 
1960 malî yılının sonunda vazifeleri sona ere
cek ve .DeVletle alâkası kesilecektir ve ibir hak
sızlık da, balh'is mevzuu değildir. Bültün muka
veleliler, mukavele fesli edilir edilmez açıkta 
kalır!]ar ve emeklilik, memuriyetinin devamı gi
bi birtakım hak iddiasına salhip değillerdir. 

Bir de Millî Korunma Mufhaselbe bürosu var
dır. Burada çalışan memurlar Ziraa't Banka
sının emrinde çalışır ve Millî Korunma Fonun
dan maaşlarını alırlar. Biz Ziraat Bankası ifle 
temas ettik. Bu muhasebe bürosunda çalışan 
memullar- sizin için faydalı olabilir mi, sizde 
istihdamı düşünebilinlr mi, dedik. Bunun üze
rine Ziraat Bankası bize bunları kenddİ kadro
larımıza tâyin etmeyi düşünüyoru'z dediler. Biz 
de bu şifahi anlaşma neticesinde Deçlet büt
çesinden (bir para ayırmaya lüzum görmedik. 
Bu suretle de neticeye vardık. 

Bir de bu maddeye intikal .fıkrası koyduk. 
Hizmetleri 'Sona .erecek olan görevlilerin, 3656 
sayılı Kamın bükümlerine göre çalıkmamış 
olan memurlara, iş bulacak 'kadar bir za'manı 
'kendilerine Veriyoruz. Bunu üç ay olarak tels-
bi't ettik. Üç ay maaş alacaklar ve sonra alâ
kaları kesilmiş olacaktır. 

Sondan ikinci fıkra bunun nereden ödene
ceğini göstermektedir. Bunun için de kâfi tah
sisat ayrılmıştır. Gerek üç ay çalışacak olanlar 
için gerek 1960 yılının sonuna kadar devredile
cekler için kâfi tahsisat zaten Ticaret Vekâleti
nin emrine verilecektir. 

BAŞKAN — 3 ncü madde 'hakkında söz is-
tiyen var mı? Yoktur. O halde 'maddeyi oyunu
za arz ediyorum: 
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YILDIZ AHMET — Bir sual. 1960 malî yılı 

sonuna kadar deyince, Mart başına kadar mı"? 
TORUN OSMAN (iktisat Komisyonu Araş

tırma ve inceleme Komisyonu Üyesi) — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — Üçüncü maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum : Kabul edenler.. Etnıiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Mülga Millî Korunma Daire
si ile Tahsis ve 'Tevzi Dairesinin bilûmum mal
zeme, demirbaş, matbu evrak ve kırtasiyesi 
Hazineye devredilir. 

Her iki teşkilât için kiralanmış bulunan 
gayrimenkuller, kira mukavelelerinin sonuna 
kadar bu Bakanlığın emrinde kalır. 

TORUN OSMAN (iktisat Komisyonu Araş
tırma ve İnceleme Komisyonu üyesi ( — Dör
düncü madde, Hükümetin teklifinde olduğu gi
bi, lâğvedilecek olan bir iki dairenin malzeme, 
demirbaş gibi şeylerin âkibetine dairdir. Hü
kümet teklifinde Ticaret Bakanlığına devredi
lir denmiştir. Muhasebei Umumiye Kanununa 
aykırı olduğu için Komisyonda Hazineye dev
redilir şeklinde tashih edilmiştir. Hazine ihti
yaçları göz önüne alarak diğer dairelere tevzi 
ve tahsis eder. 

ER AHMET — Millî Korunma dairesi ile 
Tahsis ve Tevzi Dairesi hakkmd'a ac-alba bir ta
kibat var mı? 

BAŞKAN — Madde ile ilgisi yoktur, sadet 
dışıdır. Bu eşyanın başka bir yere devredilme
sini istiyor musunuz? Bu madde yalnız bunun
la ilgilidir. 

Madde hakkında başka söz istiyen var mı? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler.. Etmîyenler.. Kabul edilmiştir. 

Beşinci maddeyi okuyoruz. 

MADDE 5. — Hükümet, doğrudan doğruya 
müstehlike perakende olarak veya tevzi müesse
seleri tarafından satılan petrol ve petrol müş
taklarının ve - ham petrol hariç - her ne suret
le satılırsa satılsın sair akar yakıtların dahilî 
fiyatlarını tanzim etmek maksadiyle ithal ve 
satış fiyatları arasında husule gelecek farkları 
T. C. Ziraat Bankasında tesis edeceği fiyat is
tikrar fonu hesabında toplamaya ve mezkûr 
akar yakıt ve tenekenin alım, satım ve tevzii ile 
fiyatlarını tesbite ve Petrol Kanununa tâbi olan-
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Lar hariç Türk tenekelerinin navlun ve suris-
taryalarım tâyine yetkilidir. 

Bu fona yatırılacak paralar, Âmme alacak
larının tahsil usulü hakkındaki Kanun hüküm
lerine göre tahsil olunur. 

Bu hesapta toplanacak paralar münhasıran 
petrol fiyatlarında istikrarı sağlamak için kul
lanılır ve hesaba yatırılacak paralarla buradan 
yapılacak ödemelerin şekil ve esasları bir ka
rarname ile tesbjit edilir. Ancak bu fonun ida
re ve murakabesi ile görevli özel teşkilâtın 
rnaaş ve ücretleriyle diğer idare masrafları, 
1960 malî yılı sonuna kadar bu fondan ödene
bilir. 

Maliye ve Ticaret Bakanları akar yakıt mü
essese ve şirketlerinin her türlü defter, kayıt 
ve hesapları üzerinde lüzumlu teftiş ve mura
kabeyi yaptırır. 

Mülga K/744 saylı Kararla tesis olunup, 
K/1242 sayılı Kararla idame ettirilen fiyat 
istikrar fonunda biriken paradan 10 milyon 
lirası, Ibu maddenin birinci fıkrası ile tesis olu
nacak fon hesabı ile birleştirilir. 

BAŞKAN — Buyurun, Osman Bey. 
TORUN OSMAN (İktisat Komisyonu Araş

tırma Kurulu Üyesi) — Efendim, biz tasarının 
5 ve 6 ncı maddelerini kabul etmedik. Burada
ki 5 nci madde Hükümet tasarısının ;7 nci mad
desidir. 5 nci madde esas itibariyle petrol fi
yatlarının ayarlanmasını yapmak ve memleket
te petrol fiyatlarında bir buhran olmasını ön
lemek üzere ihdas edilmiş olan fonla alâkalıdır. 
Bugün Ziraat Bankasında bu fon dolayısiyle 
birikmiş 83 milyon lira olduğunu bu tasarı ha
zırlanırken öğrendik. Tasarı hazırlandıktan 
sonra bunun 4 milyon lirası çekilmiş ve 79 mil
yon lirası kalmıştır. Fonun gayesi hariçten it
hal edilen petrol fiyatlarında bir yükselme ol
duğu takdirde buhranın önüne geçmek ve ar
tacak maliyetleri buradan karşılamaktır. Hü
kümet temsilcileriyle yaptığımız müzakere so
nunda şimdilik 10 milyon liranın bunu temine 
kâfi olduğunu anladık. Halen mevcut 69 mil
yon lirayı buradan (Hazineye devretmek müm
kündür. Biz de maddeyi bu şekilde baleme al
mış bulunuyoruz. 83 milyon liradan 10 milyon 
lirasını ikinci maddedeki fona bırakıyoruz, 4 
milyon lirası halen Ticaret Vekâletince kulla
nılmıştır, binaenaleyh 69 milyon lira Hazineye 
devredilecektir. Bu maddenin maksadı Ibudur. 

29 — 
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TAŞAR DÜNDAR — Bu paranın İstanbul 

Belediyesine verilmesini teklif ediyorum. 
BAŞKAN — Bu kanun ile alâkası yoktur 

ve sadet dışıdır. 
TAŞAR DÜNDAR — Bu hususta konuşmak 

istiyorum. 
BAŞKAN — Efendim, bu husus kanunla 

alâkası olmadığı için Dündar Beyin konuşma
sını oylarınıza arz ediyorum. Kalbul edenler... 
Etnıiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Osman Beye bu mevzu hakkında sual sora
cak var mı? Yok... O 'halde 5 nci maddeyi oyla
rınıza arz ediyorum. Kalbul edenler... Etmiyen-
ler... Kaibul edilmiştir. 

Altıncı madde. 

. MADDE 6. — Hükümet kararı ile iş yerle
rinde gündüz ve gece çalışmalarında tatbik 
edilmek üzere, günlük iş saatleri, işlerin ma-
ihiyetine ve ihtiyaç derecesine göre üçer saate 
kadar artırılabilir ve zaruret halinde Hafta 
tatili Kanunu ile Ulu'sal lb ayranı ve genel ta
tiller hakkındaki Kanun hükümleri kısmen ve
ya tamamen tatbik ediimiyelbilir. Bu gibi hal
lerde ücretler İş Kanununun 37 nci maddesine 
göre ödenir. 

Kadınların ve 12 yaşından yukarı kız ve er
kek çocukların sanayi işlerinde ve 1.6 yaşın
dan yukarı erfcek çocukların maden işlerinde 
çalışmaları hakkındaki 151, 1593 ve 3008 nu
maralı kanunlarda mevcut tahdidi hükümler 
Hükümetçe görülecek lüzum ve zarurete bina
en tatlbik edilmiyelbilir. 

'Millî Korunma Kanununun 19 ncu madde
sine istinaden evvelce alınan kararlardan bu 
kanunun neşri tarihinde mer'i olanlarının tat-
bikma devam olunur. 

TORUN OSMAN (İktisat .Komisyonu 
Araştırma ve İnceleme Kurulu Üyesi) — 
(Bu 6 nci madde Hükümet tasarısındaki 8 nci 
maddeye tetâbuk etmektedir. 

Millî Korunma Kanununa dayanarak Hükü
met bâzı kararnamelerle iş saatlerini artırmak 
yetkisini almıştır. Gündüzleri üç saate kadar iş 
yerlerinde iş saatlerini artırabilir. Hükümet 
kanundaki bu hükmün bugün dâhi tatbik edil
mesine lüzum Ihissetmektedir. Dolayısiyle bu 
hükmün mujhafazasını istiyor. Biz de iktisadi 
bakımdan bunun muhafazalında bir mahzur 
görmedik. Çünkü, orada çalışacak olan işçilere 
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I zaten fazla mesai ücreti ödenecektir. Bu fazla 

mesai, işçilerin iki misli ücret almasını istilzam 
ettireceğine göre bu madde iktisadi bakımdan 
îbize uygun göründü. 

BAŞKAN — Hükümete verilen bu salâhi
yet hakkında konuşmak istiyen var mı? Olnıa-

I diğma göre... 
AKSOYOĞLU REFET — 6 nci madde tama

men izah edilmemiştir, maddenin ikinci Vıkrası-
I nı izalh etsinler. 

TORUN OSMAN (İktisat Komisyonu 
Araştırma ve İnceleme Kurulu Üyesi) — 
'İş mevzuatımıza göre muayyen şartlar altm-

I da kadınların, kız ve erkek çocukların ça 
lişmaları menedilmiştir. Ama Millî Korunma 
Kanununa istinaden Hükümetin çıkardığı bâzı 
kararlarla bu yerlerde, kadın işçilerle, küçük 
çocukların çalıştırılması caizdir. Burada bir de
ğişiklik yapmadan aynen huzurunuza getirdik. 

1 nci fıkrada iş saatlerinden ve icabında ar
tırılabileceğinden bahsedilmekte; ikinci fıkrada 
bâzı yerlerde çalıştın lamıyaeak kadın ve çocuk
lar için Hükümete icabında salâhiyet verilmesi 
hakkındadır. 

TAŞAR DÜNDAR — Efendim, ben kanun 
sözcüsüyüm. Osman Bey benim yerime konuş
maktadır. Bana sözcü olarak söz verilmediğine 
göre ben hiç burada oturmıyayım. / 

BAŞKAN — Efendim, biz Osman Beyin 
sözcülük yapması hususunda Komiteden salâhi
yet aldık. 

TAŞAR DÜNDAR — Alamadınız. Tüzükle 
yazılıdır. Sözcü komisyon üyelerinden biridir. 
Hergün tüzük değişmez. 

(Salonu terk etmek üzere ayağa kalktılar.) 

BAŞKAN — Bir dakika gitmeyiniz. Teklifi 
oya arz edeyim : 

TAŞAR DÜNDAR — Teklif oya konamaz. 
Sözcünün konuşup konuşmaması oya konulur. 

| Osman Bey benim adıma konuşuyor. 

' BAŞKAN — Sizin teklifiniz sadet dışı oldıı-
! ğundan müzakereyi kısaltmak maksadiyle sö-
I zünüzü kesitim.. Çünkü, siz yok iken komisyonda 
| bu mesele incelenerek bu 73 milyon lira ka-
| uunla mı verilsin, bağışla mı, olsun, diye tartı-
j şıklı. Ve bu kanuna ithal edilmesi kabul edil-
| medi. Şimdi burada tekrar tartışılmasında fayda 
' var mıdır? 
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ER AHMET — Çok feci halde, gördüm, bil- 1 

gim vardır. 
•BAŞKAN — Ben bu ihtilâfın Komite tarafın

dan halledilmesini istiyorum. 
KOKSAL OSMAN — Ayrı bir kanını getir

mek üzere 'ben de kabul ederim. 
TAŞAR DÜNDAR — Usule aykırı da onun 

için... 
BAŞKAN — Arkadaşların alâkasının azal

maması içindir. Ahmet Er, bir sualiniz vardı. 

ER AHMET — Sanayi işleri sözü tasrih edil
memiştir. Tekstil de sanayidir, Demir - Çe
lik işleri de sanayidir. Binaenaleyh, burada sa
nayiin açıklanması lâzımdır, bunun açıklanması
nı rica ederini. 

'ER AHMET — Ben birçok küçük çocukların, 
12 yaşından küçük çocukların Demir- Çelik Fab
rikasında çalıştırıldığını gördüm. Eski kanunda 
vardır, bu kanunun bu noktası açıklanmalıdır. 
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ÖZGÜR SELÂHATTİN — Gözlerimle gör

düğüm bir hâdiseyi biliyorum. Maalesef çok şanlı 
ve ünlü bildiğimiz bazı ig adamlarının sırf az üc
ret ödemek ve çok kâr etmek için küçük çocukları 
çalıştırdığına bizzat şahit oldum. Maddenin bu 
fıkrasının kaldırılmasını istiyorum. 

BAŞKAN — Özgüneş Bey. 
ÖZ GÜNEŞ MEHMET — Efendim; arkadaşı

mızın 'bahsettiği, işin etiketidir. Çok güzel bah
settiler. Hakikaten bazı madrabazlar ucuz işçi 
çalıştırmaktadır. Bu kapının sonuna kadar açıl
ması dolayısiyle, ucuz işçi çalıştırmak suretiyle 
daha bol kazanç elde etmek için kadın ve çocuk
ları sıhüıatlarmm bozulması pahasına çalıştınmak 
'isterler. Kadın ve çocukların aleyhine bu cina
yetin işlenmemesini teklif ediyorum, sureti kati-
yede ikinci fıkranın aleyhindeymı. 

. ıER AHMET — Ersü arkadaşımızın dedikle
ri 1051 sayılı Kanun, maden işlerinde çalışanlar 
içindir, yukarıdaki kayıt. 

Şimdi arz edeyim, çocuklar çalışsın, çalışma
sın diye iki fikir var. Bunlar muhtaç oldukları 
için çalışıyorlar, ailelerine yardım için çalışıyor
lar. 12 - 13 yaşındaki bu çocukların yüzde sekseni 
ihtiyaç için çalışıyorlar. Benim arzum şudur : 
Bunların sanayi işlerinde çalışırken ağır ve ha
fif sanayideki durumları talıdidedilmelidir. Ben 
çalıştırılmaları taraftarıyım. 

REİS — Buyurun Osman Bey. 
HÜKÜMET TEMSİLCİSİ TORUN OSMAN 

— Buradaki iki husus vardır. 18 yaşından kü
çüklerin çalıştırılmaları. Bunların burada ay
rıca tadadına lüzum yoktur. 

Diğeri, maden işlerinde çalışacak olanların 
yaşlarının 18 den 16 ya indirilmesi keyfiyeti
dir. Tatbikatta iki zaruret karşılanıyor; 

1. Çalıştırılacak çırak sayısı çok azdır. Hal
buki yeni kurulan fabrikalarda ekseriya bu ih
tiyacı karşılamak mümkün olmuyor. Evvelâ 
Devlet işletmeleri bakımından bunların çırak 
olarak alınmasında zaruret vardır. Burada sa
dece Hükümete salâhiyet veriliyor. Umumi ola
rak Türkiye'de bu tarzda şey caiz değildir. Ya
ni Hükümet istediği yerde istediği mevzularda 
salâhiyet verecek bu müesseselere... Umumi bir 
salâhiyet mevzubahs değildir. 16 yaşından iti
baren erkek çocukların maden işlerinde çalış
maları Ereğli Kömür İşletmeleriyle alâkalıdır. 

BAŞKAN — Bu salâhiyet Hükümete verilme
meli 'midir?1 

ER AHMET — Sanayi işleri açıklanmalıdır. 
BAŞKAN — Bu kanunda bu kadar teferru

ata inilebilir mi? 
Buyurun Özgüneş. 
ÖZGÜNEŞ MEHMET — İkinci fıkranın 

aleyhindeyim. Bu sahalarda çalışacak işçiler bu
lunabileceği halde, kadın ve çocukların da kendi 
cinsiyetleriyle alâkalı işter'de çalışması mümkün 
iken, bu hususta Hükümete salâhiyet verilmesinin 
aleyhindeTyim. 'Sıhhi 'bakımdan doğru değildir. 
Kadın ve çocukların buralarda, yani sanayi işle
rinde çalıştırılması hakkında Hükümete salâhiyet 
veren bu ikinci fıkranın olduğu gilbi aleyhi ilde
yim. 

BAŞKAN — Ersü Vehbi. 
ERSÜ VEHBİ — Efendim, arkadaşımın işa

ret ettikleri gibi kanunda numara alan şeyler esa
sen bu kanunlara atıf yapmaktadır. Daima dik
katini iki noktaya teksif eden Mehmet Bey arka
daşım Sosyal Komisyonun üyesi olması hasabiyle 
iyi bir noktaya temas ediyorlar. Ancak kanun 
vâzıı çocukların sıhhatini korumak için değil, 
hunları dilenmek ve ahlâksızlık yollarına sapma
mak için tezekkür ötmek durumundadır. Çalışma 
kabiliyeti olan kadın ve çocukların çalışıma sure
tiyle cemiyete faydaları olması için vazetmiştir. 
Kimse onu zorlıyamaız. Kimıse 12 yaşındaki ço
cuğu tutup çalışmaya zorlıyamaz. 
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Burada kâfi derecede işçi yoktur. Diğer maden
lerde Hükümet isterse müsaade eder, istemezse 
etmez. 16 yaşından yukarı çocuklar için Ereğ
li Kömür İşletmesinin işçi ihtiyacı bakımından 
Hükümetin bir sıkıntı ile karşılaşacağı kanaatin
deyim. 

BAŞKAN — Yıldız Ahmet. 
YILDIZ AHMET — Efendim, ben de tek

life malesef muhalif kalıyorum, Şimdi bir ha
mal tasavvur ediniz, zayıftır; ağır yük ver-
miyelim, para verelim mi dersiniz, yoksa ha
fif yük verelim, arkasından da para verelim mi 
dersiniz? Eğer zaruret hissediyorsa çalıştıralım, 
karşılığında da para verelim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen' var mı? 
ÖZGÜNEŞ MEHMET — Efendim, kadın

lar ve çocuklar çalıştırılmasın demiyorum, yan
lış anlaşılmasın. Çocuk ve kadınlar, sıhhatleri 
zararına olan işlerde çalışmasınlar diyorum. 

BAŞKAN —• Bu mevzu 'kanun ve teknik ta
limatlarla ilgilidir. Özgüneş arkadaşımızın tek
lifi ile müessir bir tetbir almamıyacağı, bu 
mevzuda ısrar edilirse kanunlar tetkik edilecek. 

6 ncı madde müspet rey verenler işaret bu
yursunlar. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — 3828, 4040 ve 4226 sayılı ka
nunların tatbik edilmekte olan hükümlerinin 
uygulanmasına devam olunur. 

REİS — Yedinci madde hakkında buyurun 
Osman Bey. 

HÜKÜMET TEMSİLCİSİ TORUN OSMAN 
— Bunlar fevkalâde zam kanunlarıdır. 1940 ve 
1942 yıllarında yürürlüğe girmiştir. Kanunların 
bâzıları Gelir Vergisiyle ilga edildiği halde bâ
zıları halen yürürlüktedir. Bilhassa Millî Mü
dafaa ve Tayyare Vergisi bunlar arasındadır. 
Millî Korunma Kanunu kaldırıldığı takdirde bu 
vergiler tahsil edilemez hale gelecektir. Yedin
ci madde bütçede yeri olan ve yirmi seneden beri 
tahsil edilmekte olan bu vergilerin tahsiline im
kân verecektir. 

KARAVELlO&LU KÂMİL — Müsaade eder
seniz çıkan Millî Korunma suçlarının affına 
dair olan tasarı yarın neşredilecektir. Bugün 
Maliye Vekâletinden bir müracaat oldu. Bu mü
racaata göre koordinasyon ve kanun numarası 
unutulmuş. Arz edeyim; mesele şudur : 

Olağanüstü durumlarda Artırma ve Eksiltme 
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Kanununa göre nispetler değişmiştir. Normal 
durumlarda bin liraya kadar olan küçük salâ
hiyet dâhilinde bunun üç mislini, fevkalâde hal
lerdeki salâhiyetleri gibi kullansınlar. 

Meselâ bin liralık satınalma ilân ile yapılı
yorsa, fevkalâde hallerde üç bin liralık satınalma 
ilânla yapılacaktır. Fevkalâde hallerdeki bu şart
ların fevkalâde halin son'a elemesinden sonra da 
satınalma mevzuunda da devamını istiyorlar. 

Biz kendilerini haklı bulduk. Geç kaldılar, 
kanun vejsoordinasyon kararının bu kanuna itha
lini istiyorlar. İsteklerini biz haklı bulduk. Mü
saade ederseniz yedinci maddeye kanunun numa
rasını, 10 ncu maddeye de koordinasyon numa
rasını ilâve edeceğiz. 

Üç bin liraya kadar artırıma ve eksiltmeleri 
bundan sonra normal ahvaldeki şartlarla devam 
ettirsinde, maliye de zaıjarîa girmemiş olur. 7 nci 
maddeye «487ı6 numara» yi ilâve ediyoruz. Yani 
madde şöyle bağlıyacak. «3728, 4040, 2226 ve 4876 
sayılı kanunların1 tatbikatından...» şeklinde mad
de devam ediyor. 

Bir de 10 ncu maddeye 792 numaralı Koordi
nasyon kararının ithal edilmesi gerekmektedir. 
Sual sormak istiyen var mı, efendim? 

ÖZDAĞ MUZAFFER — Normal şartlarla 
anormal şartlar1 arasındaki fark ne oluyor? 

KARAVELlO&LU KÂMlL — Efendim, bu
nu yapmazsak; 3 bin liraya kadar olan artırma 
ve eksiltmelerde herkes Resmî gazetelere ilân 
verebilir.' Bunu kaldırdığınız anda bu nispet bin 
liraya düşecektir. Bin liralık eksiltmeler, de ilân
lara tâbi olacaktır. Buna tâbi olması demek hem 
foıfmalitenin uzaması demektir hem de masrafı 
muciptir. Takdir ederjsiniz ki, bugün bin lira ile 
neler alınabilir? 

Arkadaşların soracakları sualler varsa cevap 
arz etmeye amadeyim başkanım. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, bu mevzuda konuş
mak istiyen var mı? 

Teklifi oyunuza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

KARAVELÎOĞLU KÂMÎL — Teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Maddeyi tadil şekliyle tekrar 
okutuyorum. 

MADDE 7. — 3828, 4040 ve 4226, 4876 sayılı 
kanunların tatbik edilmekte olan hükümlerinin 
uygulanmasına devam olunur. 
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ÖZGÜR SELÂHATTIN — Kanunun madde

sine Ticaret 'vekâletinden gelen temsilci, sadece 
Er Tayını hakkındaki kanuna ilâve edilmesini 
söylemişti. İcabediyorsa bunu ilâve edelim. 

SOYUYÜCE ŞEFİK — Bu kanunları getirt
tim, tetkik ettim. Benim söyliyeceğim, tayın be
deli 110 liraya çıkarıldığı zaman esasen Millî 
Müdafaa tarafından bu hüküm kaldırılmıştı. Bi
naenaleyh böyle bir şey varit değildir. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı? 
O halde maddeyi yapılan ilâve ile reyinize arz 

ediyorum; 7 nci maddeyi kabul 'buyuranlar... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. —• Satış fiyatının Bakanlar Ku
rulunca tesbitine • hususi kanununda yetki ve
rilmiş olan şeker fiyatında bir değişiklik olduğu 
takdirde, bunu • beyana tâbi tutmaya ve fiyat 
farklarını'tahsil veya tediye ettirmeye Hükümet 
yetkilidir. 

BAiŞKAN —• 8 nci maddeyi izah ediniz. 
TORUN OSMAN — 8 nci madde, şeker fiya

tının yükseltilmesi veya alçaltılması ile alâkalıdır. 
Büyük istihlâk Vergisi alman maddeler hususi 
kanunlarla beyana tâbi tutulduğu halde şeker ay
rıca beyana tâbi tutulmamıştır. Şeker fiyatı yük
seltildiği veya alçaltıldığı takdirde şeker stokunu 
beyan ettirmek lâzımdır. Aksi takdirde vergi tah
sil etmek veya gerekirse farkı fiyatı iade etmek 
mümkün değildir. 

Binaenaleyh Hükümetin istediği şey; şeker 
fiyatlarında ayarlama .yapıldığı takdirde, elin
de stok şçker bulunduran kimselerden beyan
name almak suretiyle vergi farkının iadesini 
mümkün kılmaktan ibarettir. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen? Yok. O 
halde sekizinci maddeyi oylarınıza koyuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etıniyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDR 9. — İthal edilmiş, ve edilecek oto
mobil ve benzeri nakil vasıtalarından (Station 
W'agon dâhil) gerek ithalleri, gerek satışları 
sırasında prim almaya ve bu primin miktar ve 
şartlarını tesbit etmeye Hükümet yetkilidir. 

MALİYE TEMSİLCİSİ OSMAN TORUN •— 
Dokuzuncu madde otomobil ithali primleri ile 
alâkalıdır. Millî Korunma Kanununa istinaden 
alınmakta olan vergiye aittir. Millî Korunma 
mevzuatı Devlete varidat temin etmektedir. 
Otomobillerden vergi almak üzere sevk edil
miş bir maddedir. 
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.v BAŞKAN — O halde dokuzuncu madde hak

kında sual sormak istiyen var mı? (Yok sesleri) 
Dokuzuncu maddeyi kabul edenler... Kabul 

edilmiştir. 

MADDE 10. — K/5, K/792, K/964, K/1089, 
K/1164, K/1180 sayılı kararların tatbikma de
vam olunur. 

5/20 sayılı Kararın 2 nci maddesine göre 
borsalarda yapılacak her nevi hububat satış
larına münhasır olmak üzere K/1051 sayılı Ka
rar hükümleri uygulanır. 

K/1164 sayılı Kararla tesis olunan fona ya
tırılacak paralar Amme alacaklarının tahsil 
usulü hakkındaki Kanun hükümlerine göre 
tahsil olunur. 

Onuncu madde hakkında Osman Bey lütfen 
izahat verir misiniz ? 

HÜKÜMET TEMSİLCİSİ TORUN OSMAN 
—• Yürürlükten kaldırılmak istenen bâzı ka
rarnamelerle ilgilidir. 

5 sayılı Kararname kok kömürünün Eti-
bankca depolanması ve tevzii hakkındadır. 

K/964 sayılı Karar; biriketlerin fiyatları
nın tesbiti için Hükümete salâhiyet veriyor. 

1089 sayılı Karar; bu da salâhiyet Kanunu
dur. 

1164 sayılı Karar; çimento fiyatlarının sa
tışında prim alınması ve prim verilmesi hak
kındadır. Eski çimento fabrikalarının mali
yetleri çok düşük olduğu için yüksek olan kâr 
marjından bir kısmının alınması yani kurul
muş olup da maliyetleri yüksek olan fabrika
lara bu farkın ödenmesini mümkün kılıyor. 
Bir tevzin fonu durumundadır. 

K/11.80 sayılı Karar; çimento alım ve sa
tımını serbest bırakmakla beraber, valilere 
% 10 masraf tanıdıktan sonra âzami satış fi
yatını tesbit etmek salâhiyetini veren bir" ka
rardır. Yani Hükümet bunların yürürlükte 
kalmasını arzu etmektedir. 

K/1051 sayılı Karar; sadece borsalarda sa
tılan hububat üzerinden yüzde almaları ile 
alâkalıdır. Bu kaldırıldığı takdirde borsalar 
kötü duruma düşeceklerdir. 

Son 1.164 sayılı Karar; çimento satışların
dan. tahsil edilen primlerin tahsili hakkındadır. 
Böyle bir hüküm sevk etmektedir. 

BAŞKAN — Söz istiyen ? 
ÖZGÜR SELÂHATTÎN — Yiyecek madde-

— 33 — 
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leri üzerine her hangi bir şey koydunuz mu? 
Hükümet teklifinde yoktu. 

TOKUN OSMAN — Biz Hükümet teklifin
de istenilenleri aynen bıraktık. Şimdi, bu ka
nunun kalkmasiyle yiyecek maddeleri üzerinde
ki kontrolü belediye vazife ve salâhiyetlerine 
göre belediyelerin yapması mümkündür. Fakat 
Millî Korunma Kanununa istinaden bir şey 
yapmak mümkün olmıyacaktır. 

BAŞKAN — Belediyeler bu işleri ne dere
ceye kadar kontrol edeceklerdir? 

MALİYE TEMSİLCİSİ OSMAN TORUN — 
Takibata tâbi tutar ama cezalar kifayetsiz 
olduğu için müessir olmıyacağı kanaati vardır. 

BAŞKAN—Sual? Yok. 
Onuncu maddeye yapılan ilâve ile hakkında 

müspet oy kullananlar... Kabul edilmiştir. 
GEÇİCİ MADDE 1. — K/J269 sayılı Koor

dinasyon kararı gereğince 1959 mahsulü ekici 
tütünleri piyasalarda Devlet nam ve hesabı
na destekleme mubayaası ile vazifelendirilmiş 
bulunan Tekel Genel Müdürlüğü mezkûr piya
saların sonuna kadar bu vazifesine devam eder. 

Bu yetkiye dayanılarak mubayaa edilen tü
tünler, Gümrük ve Tekel Bakanlığının muvafa
kati ile piyasa icaplarına göre Tekel Genel Mü
dürlüğünce satılır. 

ıBAŞKAN — Geçici birinci madde hakkında 
Osman Bey, lütfen izahat verir inisiniz?.. 

HÜKÜMET TEMSİLCİSİ OSMAN TORUN 
— 1959 yılı tütünlerinin İnhisarlar İdaresince 
alınmasını mümkün kılmaktadır. Hükümet tekli
finde 1957 den itibaren bültün. tütünlerin İnhisar
lar İdaresince alınmasına salâhiyet isteniyordu. 
Fakat 65 sayılı Kanun çıktığı için 1959 a kadar 
olan tütünlerin idarece mubayaası mümkün kılın
mıştır. Açıkta kalan 1959 mahsulüdür. Bu kanun
la bu malların alınması ve ihracı mümkün kılrn-
ımaJktadır. 

IBAŞKAN — Buyurun, Paşanı. 
ULAY SITKI — İhracı kalbul olduğu takdir

de satmalınmasmı evvelce bir kanunla kalbul et
miştik. Şimdi burada, satınalınması, tarzında ifa
de edersek öbür kanuna tezat teşkil etmez mi? 
Çünkü ihracına imkân bulunmadığı takdirde sa-
tınalmırsa Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti büyük 
bir taahhüt ve zarar altına girmiş olabilir. 

TORUN OSMAN — Buradaki mubayaayı İn
hisarlar İdaresi mevcut karar esasına göre yapa-
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| çaktır. 65 sayılı Kanunla 1951 mahsulünden iti

baren elde mevcut tütünlerin mubayaası mevzuu-
bahistir. Binaenaleyh zaten evsafını kaybetmiş 
olan tütünlerin onlar arasında bulunması keyfi
yeti vardır. Evsafını kaybetmiş bazı maddelerin 
mubayaasında fiyatı yükseltmemek için hüküm 
konulmuştur. Fakat burada böyle bir şeye lüzum 
yoktur. Çünkü her sene zaten Tekel İdaresi mu
ayyen ölçülere göre muibayaa yapmaktadır. Bu 

1 ölçülerle ihtiyacı karşılamak için 1959 mahsulü 
bakımından ayrı bir talhsisata ihtiyaç hissetmek
tedir. 

ULAY, SITKI (Ulaştırma Bakanı) — Yani 
cebren aldırıyoıısuınuz, Tekel İdaresine. 

OSMAN TORUN — Umumi hükümlere göre 
efendim. 

BAŞKAN — Başka söz iıstiyen?... 
KAPLAN KADRİ — Geçici madde usule ay

kırı olabilir. Teknik -bakımdan hata olmasın, mü
saade eder misiniz konuşayım. 

•BAŞKAN — Buyurun. 
KAPLAN KADRİ — Bazı kararların tatfci-

kına devam olunacağına dair bir hüküm var. Hü
kümet teklifinde : 5/20 sayılı Kararın 11 nci mad
desine falan diye bazı şeyler var, sonra hatalı çı
kıp gitmesin... 

BAŞKAN — Usule aykırı bir şey yoktur. Mü
saade ederseniz ben sonradan tetkik ettireyim. 

KAPLAN KADRİ — Sonra yine 12 nci mad
de var. 

OSMAN TORUN — 12 nci madde aslında çok 
uzundur. Bunlardan bir kısmı geçici olduğu için 
geçici maddeler arasında yer aldı. Geçici bir 
üçüncü madde mevcut bulunmaktadır. 

BAŞKAN — Geçici birinci madde hakkında 
söz ist iyen?.. Yoktur. Kabul edenler... Kabul edil
miştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Millî Korunma Ka
nununa istinaden kurulmuş olan Petrol Ofisi ile 
Et ve Balık Kurumu için hususi birer teşkilât ka
nunu yürürlüğe konuluncaya kadar bunlar; ku
ruluşlarına, işleyişlerine ve vazifelerine ait karar
lar ve bu kararların alâkalı bulunduğu Millî Ko
runma Kanunu hükümlerine göre faaliyetlerine 
devam ederler. 

I Geçici ikinci madde hakkında, buyurunuz. 
HÜKÜMET TEMSİLCİSİ OSMAN TORUN 

— Millî Korunma Kanununa göre kurulan Et -
I Balık Kunumiyle, Petrol Ofisinin, yeni kanunları 
I getirilinceye kadar, mevcut hükümlerle idaresine 
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devam imkânı veren bir hükümdür. Yeni kanun
lar ilgililerin bize verdiği teminata göre üç ay 
içinde gelecektir. Bunların yaşamaları bize göre 
lâzımdır. 

BAŞKAN — Söz istiyeıı? 
ÖZGÜR SELÂHATTİN — Millî Korunma 

Kanununa göre tesis edilen Petrol Ofis ve Et -
Balık Kurumu, bu kanun ortadan kaldırıldığına 
göre fonksiyonları ne olacaktır? 

TORUN OSMAN — Et - Balık Kurumu Millî 
Korunma Kanununun verdiği salâhiyete istina
den Millî Korunma senmayesiyle kumılmuştur. 
Diğer maddelerde Millî Korunma sermayelerinin 
tasfiyesine gidiliyor. Et - Balık Kurumunun bu
gün için faydalı hizmetleri vardır. Dövammı lü
zumlu görüyoruz. 

Diğer maddelerde Millî Korunma sermayeleri
nin tasfiyesine gidiyoruz. Binaenaleyh hüküm 
koymadığımız takdirde, Et ve Balık Kurumu ser
mayesi de Millî Korunmaya istinaden kalbul edil
diği için tasfiyesi icafoedecekti. Kurumun faaliyet 
ve hizmetlerinin devamım lüzumlu görüyoruz. 
Bilhassa büyük şehirlerde et fiyatlarını tanzimde, 
et mubayaasında arzın fazla olduğu zamanlarda 
destekleme mubayaası yapması için lüzumlu ol
duğuna kaaniiz. Dövammda fayda olacaktır. Bu 
maddeyi koymasa idik derhal tasfiyesi yoluna gi
dilmesi icalbedeoekti. 

Petrol Ofisim, muayyen bir nispette şirketle
rin, Bafcantâdaraı ve yabancı müesseselerin ihti
yaçlarını karşılamak için anlaşmaları vardır. Di
ğer ihtiyaçlara da başka şirketler karşılıyacağı 
için devamında fayda gördük. 

BAŞKAN — Başka söz ist iyeni.. Yok. 
Geçici ikinci maddeyi ka'bul edenler... Etmi-

yenler... Kalbul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. : 
a) Millî Korunma Kanununa göre alınmış 

bulunan Koordinasyon Heyeti (kararları ve bun
larla ilgili muamelelerin, 

b) K/744 sayılı kararla tesis olunup, 
K/1242 sayılı kararla idame ettirilen ve 10 mil
yon lirası bu kanunun 5 nci maddesine istina
den tesis olunacak fon ile birleştirilen akar ya
kıt fiyat istikrar fonu hesap "bakiyesinin; 

c) Millî Korunma Kanununun 43 ncü mad
desindeki sermayeden muhtelif daire, teçeKkül 
ve müesseselere yapılan tahsisler ve verilmiş 
bulunan paralarla açılan kredilerin ve mezkûr 
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1 kanunun 26 nci maddesine istinaden yapılan 
I müdahale ve destekleme mubayaası ile ilgili 
I işlerin ve hesapların ve 'bu mubayaalar için 
I Türkiye (jıiimlhuriyet Merkez Bankasından te

min edilen reeskont kredileri bakiyelerinin; 
j . d) Aynı kanunun 27 nci maddesine göre 
I muhtelif kararlarla tesis edilmiş bulunan fonla-
I rm; 
I e) Millî Korunana Kanunu şümulüne giren 
I ve yukarıda tadadedilenler haricinde kalan her 
I türlü hak ve vecibelerle borç ve alacakların; 
I Tasfiyesi 3460 sayılı Kanunun şümulüne 
I giren müesseselerin bilanço kâr ve zarar hesap -
I lannın tasdiki tarihinden başlamak üzere Maliye 

ve Ticaret Bakanlıkları ile T. C. Ziraat Banka
sı Umum Müdürlüğünce beş kişiden az olmamak 

1 üzere seçilecek bir heyet tarafından üç ay için
de yapılır. 

I Millî Korunma sermayesi ile fon ve kredi
lerinden faydalanmış olan müessese ve teşek-

I küllerin tasfiye dolayısiyle karşılaşacakları güe-
I İlikler, Bakanlar Kurulunca alınacak kararlarla 

giderilir. 
Petrol Ofisi' ve Et ve Balık Kurumu hariç 

olmalk üzere, alâkalı müesseselerin bu kanunla 
ilgili hesaplarının tasfiyesi ve neticenin Tasfi
ye Heyetine tevdi muameleleri T .C Ziraat Baıu 
kası Genel Müdürlüğü tarafından yapılır. Tasfi
yenin icabettirdiği bilcümle masraflar, T. C. 
Ziraat Bankası nezdindeiki ikinci maddenin ikin
ci bendinde, yazılı hesaptan ödenir. 

Bu geçici maddenin b, e, d, e fıkralarında be
lirtilen tasfiyelerin neticeleri Hazineye devre
dilir. Vukuu tesbit olunacak zararlar, Maliye 
Bakanlığı bütçesine konulacak tahsisatla mah-
sufcediİM'. 

Geçici üçüncü madde, buyurun Osman Bey. 

OSMAN TORUN — Kısa zaman içinde yü
rürlükten kalkacak olan tasfiye hükümleri ve 
diğerleri buraya aktarılarak toplanmış bulunu-

I y<w. 
(B) fıkrası petrol istihlâk foniyle ilgilidir. 

; 83 milyon liradır. On milyonu Ticaret Bakan
lığına bırakılacaktır. 4 milyon lirası kullanıl-
îriıştır. 69 milyonu.Hazineye devredilecektir. 

Bir husus daha var; Millî Korunma Kanu
nun 43 ncü maddesine göre; muhtelif fon he
saplan tesis edilmiştir : Ve bu müesseseler ıku-

î rulmuştur. Bunlardan büyük kısmı kömür iş-
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leriyle alâkalıdır. Esas olarak Hükümet ıbmnla- I 
n n fonksiyonlarını ifa ettiğine kaanidir. Bina- I 
enaleyh, bunlarda diğer şeylerde olduğu gibi 
tasfiyeye tâbi tutulacak ve kısa zamanda tas
fiyeleri imkân dâhiline girmiş olacaktır. Bu 26 
ve 27 nci maddelerde olduğu için bunu zikret
mek lüzumunu hissettik, kanun tekniği ba-
kımında.n. 

(E) fıkrası, borç ve alacakların tasfiyesine 
aittir. Tasfiye 346Ö sayılı Kanunun şümulüne 
giren müesseselerin bilanço kâr ve zarar hesap
larının tasdiki tarihinden başlamak üzere Ma
liye ve Ticaret bakanlıkları ile T. C. Ziraat Ban
kası Umum Müdürlüğünce 5 kişiden az olma
mak üzere seçilecek bir heyet tarafından 3 ay 
içinde yapılacaktır. 3460 sayılı Kanuna göre 
fon hesaplarının tetkik edilmesi ve Hazineye 
devredilmesi icabetmektedir. 

BAŞKAN — Geçici üçüncü madde hakkın- I 
da söz isteyen?.. I 

ERSÜ VEHBİ — Geçici maddede, koordi
nasyon kararları ve ek maddeler denilmektedir, I 
bunların hali hazır duramlan nedir? 

MALÎYE TEMSÎLCÎSÎ OSMAN" TORUN — 
1 500 ilâ 1 600 karar vardır, bunların bir kısmı 
kaldırılmış bir kısmı tadil edilmiştir. I 

ERSÜ VEHBÎ — Şimdi 'bunlar ne durum
dadır? Hangileri kaldırılmıştı? I 

OSMAN TORUN — Efendim, bütün bu ev
raklar... I 

BAŞKAN — Efendim, adlî mevzuu oldu mu i 
kanun, dışı kalmaktadır. I 

ERıSü VEHBÎ — Bugüne kadar alınmış 
olan koordinasyon kararlarman durumları ne- I 
dir, bunlarla ilgili muameleler ne durumdadır? I 
Milyonlarca liralık suiistimal ile alâkalı ev- I 
raklar vardır. 1 500 deniyor şu anda bunlar 
ne durumdadır? Binaenaleyh bu sadet dışı de- I 
ğiklir. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Birinci maddeyi 
kabul etmekle affettiniz. Kabzımal Süleyman' bu I 
madde ile hapisten çıkacaktır. I 

BAŞKAN — Üçüncü madde hakkında, bu- I 
yurun. I 

OSMAN TORUN — Bu muameleler suiisti
malle alâkalı değildir. Normal muamelelerdir. I 
Başlatılmıştır; tasfiyesi lâzımdır. Suiistimal 
mevzuubahis olsa; umumi hükümlere göre takı- I 
bat yapılır. Şayet birinci maddenin dışındaki 1 
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affedilen millî korunma suçlarından değilse. 
Devlet memurlarının vazifelerini kötüye kullan
maları gibi âdi suçlardır. Çünkü Devlet teşkilâ
tının ve bu teşkilâtın yapmış olduğu muamele
lerin tasfiyesi mevzuubahistir. Bunların netice
leri ise zaten birinci maddeye giren af içine dâ
hil değildir. Fiyat ve tahsis hükümlerini ihlâl 
edeceklerdir. Vazifesini suiistimal etmiş olabi
lir, zimmetine para geçirmiş olabilir, diğer Dev
let memurlarının işlediği suçları işlemiş olabi
lir. 

REÎS — Geçici üçüncü madde hakkında baş
ka sual «oran arkadaşımız yok. 

Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Geçici 4 ncü maddeye geçiyo
ruz. 

GEÇÎCÎ MADDE 4. — Millî Korunma kanu
nunun muaddel 43 ncü maddesinin II nci bendi
ne istinaden tahsil edilip T. O. Ziraat Bankasın
da açılan ve Ticaret Bakanlığı emrinde bulu
nan hesaptan yapılacak sarfiyat tamamlandık
tan sonra kalacak bakiye Hazineye devredilir. 

OSMAN TORUN (İnceleme ve Araştır-
ma Kurulu Üyesi) — Kanunun 6 nci mad
desi Ziraat Bankasında Millî Korunma Ka
nununun 43 ncü maddesine göre tesis edilmiş 
bulunan fonun tasfiye sonuna kadar devamını 
kabul etmiş bulunuyor. Fakat bu fon ne zama
na kadar devam edecektir. 4 ncü muvakkat mad
de bunu ifade etmektedir. Bu fon, diğer fonlar 
Hazineye devredilmeleri sırasında diğer baki
yeleri de almak üzere tek fon olarak bütün fon
ları bir araya toplıyacak ve 3460 sayılı Kanuna 
göre tesis edilmiş fon hesapları tasfiye edilmiş 
olacaktır. Üç ay içinde de devredilecektir. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yok. Mad
deyi oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
miy enler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Bu kanun neşri tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul, edil
miştir. 

MADDE 12. — Bu kanunun bükümlerini ic
raya Bakanlar Kurulu memurdur. 
... ,BAŞKAN — Mjaddeyi oyunuza.arz ediyorum, 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

36 — 
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Usule uygun olarak 8 imzalı bir takrirle ar

kadaşlarımız birinci maddeye itiraz etmiş bu
lunuyorlar. Bu sebeple birinci madde hakkın
da tekrar müzakere acıyoruz. 

Söz alan arkadaşların isimlerini kaydediyo
rum. 

îlk söz özgüneş Mehmet'indir. 
ÖZGÜNEŞ MEHMET — Çok kısa arz ede

ceğim. Bir hukuk kaidesinin çiğnenmesindense 
bin canın fedasına razıyım. 

BAŞKAN — Yani fikriniz. 
ÖZGÜNEŞ MEHMET — Yani tasarının le-

hindeyim, birinci maddenin kabulü fikrinde
yim. 

SOYUYÜCE ŞEFÎK — Bu bir hukuk kaide-
sidir, bunun için büyük titizlik göstermek zo
rundayız. 4 tane hâkim çağırıp dışarda konuş
tum. Böyle bir hukuk kaidesi mevcuttur, aksi 
ancak bir~ merhamet kaidesi olur diyorlar. 
Eğer bunları kabul edecek olursak umumi bir 
af kanunu çıkartalım. Bunları da af kanunu 
içinde müzakere edelim, bu maddeyi buradan 
çıkaralım. 

BAŞKAN — Yani teklifiniz nedir? 
SOYUYÜCE ŞEFİK — Bu maddeyi kal

dıralım. Bu maddeyi, hazırlanmakta olan Af 
Kanununun içinde derpiş edelim. O zamana ka
dar da Af Kanunu çıkmış olur. Ben, kanunun 
birinci maddesiz çıksın diyorum. 

GÜRSOYTRAK SUPHÎ — Vazettiğimiz. 
misallerle birinci maddenin şüpheli olduğu bu 
suretle meydana çıkmış oluyor. Hukuk prensip
lerini ihlâl etmiyelim. Ben, Şefik Bey arkada
şımızın teklifine aynen iştirak ediyorum. 

ER AHMET — Birinci madde çıkmadığı 
takdirde netice değişmez. Ve arzu edilen neti
ce elde edilmez. Kanun kalkınca eski mahkûm
lar çıkacak. Bunu düşünmemiz iktiza eder. 

BAŞKAN — Başkanlık Divanı olarak arz 
ediyoruz, burada rast gele hukukçuların fikir
lerini mi dinliydim, yoksa birinci madde üze
rinde salahiyetli organ olan Adliye Vekâletini 
mi dinliyelim. 

ER MEHMET — Hariçten birisini dinle
mek yerine, müzakerenin yarma tehiri ile Adli
ye Vekilinin görüşünü dinliyelim ondan sonra 
madde üzerinde müzakeremize devam edelim. 

ERKANLI ORHAN — Sizin teklifinizi.şim
di yerine getirelim. Adliye Vekilini şimdi ça
ğıralım, gelsin dinliyelim meseleyi halledelim. 
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BAŞKAN — Bu teklifi kabul edenler... Ka

bul edilmemiştir. 
O'KAN SEZAÎ — Vekile haber verelim mev

zuu etüd edip yarın gelsin dinliyelim. 
(BAŞKAN — O halde yarın Adalet Bakanını 

çağıralım. Kendisini bu akşam ikaz edelim. Yarın 
kendilerinin huzurunda birinci -maddeyi tekrar 
müzakere ederiz. (Muvafık sesleri) 

O halde tasarının birinci maddesinin tekrar 
görüşülmesi Adliye Vekilinin dinlenilmesine bı
rakılmış ve tasarı tehir edilmiştir. 

Şimdi size bir şey dalha arz etmek isterim. 
'Bundan evvelki görüşülen tasarı hakkında Mil
lî Korunma Şubesi1 Müdürünü dinlemeye karar 
vermiştik. Kendileri hazır olmadıkları için mü
zakerenin yarına tehirini istediler. Biz de müna
sip görıMük. Müzakere edilecek son iki maddemiz 
kalmıştır. 

Gündemin son iki maddenin müzakeresine de
vamı arzu edenler... Eıtmiyenler... Müzakerelere 
devam edilmesi kabul edilmiştir. 

5. •— Bazı görevlilerin siyasetle uğraşmaları
nın (men'ine dair kamın tasarısı ve Sosyal İşler 
Komisyonu raporu. (1/15) (1) 

BAŞKAN — Şimdi bu tasarı sözcüsüne söz 
veriyorum. Buyurunuz. 

SOSYAL ÎŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
KAPLAN MUSTAFA — Malûmu âliniz, bu me
murların siyasetle uğraşmalarını meneden bir 
kanundur. Devlet hizmetlerinde görevli bulunan 
memurlarımızın saihiboldukları haklara bu hizmet-

; İllerin de sahibolduğu aşikârdır. 
Memurların siysetle uğraşmaımaları lâzım

dır. On seneden beri memurların siyasete âlet 
edilmeleri memlekette birçok kötülüklerin doğma
sına sebebolmuştur. îşte bu kanun memurların 
siyasetle uğraşmalarını önlemek için hazırlanmış-
:tır. Biz; Hükümetin teklifini aynen kabul etmiş 
bulunuyoruz. İsterseniz hemen maddelerin müza
keresine »geçelim. 

'BAŞKAN — Sual sormak istiyen arkadaş var 
mı? 

Sual sormak istiyen arkadaş olmadığına* göre 
maddelerin müzakeresine geçilmesini reylerinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Mad
delerin müzakeresine geçilmesi kabul edilmiştir. 

(1) 72 S. Sayılı basmayanı tutanağın sonun-
dadır. 

— 3 7 • • • — 
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ıŞu halde lütfen birinci maddeyi okuyup izah I 

ediniz. I 
SOSYAL İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

KAPLAN MUSTAFA — 

«Bazı görevlilerin siyasetle HgTaşmalaruun men'-
ine dair Kanun I 

(MADDE 1. — Aşağıda yazılı daire, teşekkül 
ve kurumlarda maaş, aylık, ücret, gündelik, öde- I 
nek almak suretiyle, yahut fahrî olarak görevli I 
olanların (işçiler hariç) siyasi partilere ye 'bun- I 
ların kurumlarına üye olmaları, 'memurluk nü- I 
i uzlarımı siyaset uğrunda kullanmaları, siyasi I 
propaganda ve yayın çalışmalarında bulunmaları I 
ve siyasi partilerin faaliyetlerine vasıta olmala
rı yasaktır...» ' I 

Yalnız bundan işçiler hariçtir, çünkü memur I 
değillerdir. I 

ULAŞTIRMA BAKANI ULAY SITKI — 
İktisadi Devlet Teşekfoülleri denince meselâ bizde I 
20 bin işçi vardır. Bu kanunla biz memurları si- I 
yasetle uğraşmaktan menederken, diğer taraftan I 
büyük bir kütleyi ve asıl iş gören unsurları siya- 1 
setle iştigalde serbest bırakıyoruz. Bunlar da Ik- I 
tisadî Devlet Teşekküllerinden parasını alıyor. I 
Memurlar gibi Emekli Sandığına dahildirler. I 

BAŞKAN — Muhterem Paşamıza bir sual I 
tevcih etmek istiyorum. Paşamız bu tezlerini aca- I 
ba Bakanlar Kurulunda müdafaa ettiler mi? ı 

ULAY SITKI (Ulaştırma Balkanı) — Bakan
lar Kurulunun o günkü toplantısında yoktum. I 

BAŞKAN — Bu mevzu Sosyal işleri Korniş- I 
yonunda mitealkere edildi mi? I 

KAPLAN MUSTAFA — Biz de işçileri aynı 
şekilde mütalâa ettik ve siyasetle uğraşmalarını 1 
tasvilbetmedik. Diğer memleketlerde işçiler siya- J 
setle uğraşmaktan menedilmiş değildir. Bunlar I 
memur da sayılmıyorlar. Memleketimizde işçile- I 
rin siyasete âlet olmalarını.'mahzurlu telekki edi- I 
yoruz. I 

ÖZGÜNEŞ MEHMET — Memleketimizdeki j 
işçilerin diğer memleketler işçileriyle mukayese j 
edilmesi doğru dlmaız;. Diğer memleketlerdeki iş- I 
çilerin patronları Devlet değildir. Oradaki işçi- I 
ler, oralarda çalışanlar sermayedarların elindeki 1 
nnüesseselerde çalışırlar. Bizde ise işçinin desteği I 
Devlettir. İşçinin bir desteğe nasıl ihtiyacı varsa I 
ve bu desteği de Devlet temin ettiğine göre ben- I 
denizce bu işçilerin de siyasetle uğraşmamalar! | 
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lâzımdır. Nitkim Devletçi olan memleketlerde iş
çiler bu siyasi haklarından mathrum edilmişler
dir. 

BAŞKAN — Buyurun Er Ahmet, 
ER AHMET — Şu kanun her hangi bir me

muru rey vermek hakkından mahrum etmiyor. 
Biz, siyasî faaliyetlerde bulunmasın, her hangi 
bir partinin lehinde veya aleyhinde propaganda 
yapmasın diyoruz. Kendilerini bu gibi konuş
malar yapmaktan menetmek istiyoruz, işçiler 
arasında yapılan bu gibi siyasî faaliyetler işçi
lerin randımanını düşürmekten başka bir şeye 
yaramıyor. 

MADANOĞLU CEMAL — Ben de işçilerin 
siyasî faaliyetler içerisinde bulunmalarına aleyh
tarım. İşçilerin başında bulunan insan, falan 
partiye girin diye işçileri tazyik ediyor. Bu, 
doğru bir şey değildir. 

SOYUYÜCE ŞEFÎK — işçilerle memurlar 
arasındaki farkı tahsilde buluyoruz. Memurla 
işçi arasında bir tahsil seviyesi farkı vardır. Tah
sili ileri olanlar memur statüsüne tâbi olan in
sanlardır Tahsili az olanlar işçi durumunda ka
lanlardır. Onlar da, ortaokuldan fazla tahsil yap
mışlar gibi ücret alır ve aynı haklardan istifade 
ederler. Binaenaleyh iktisadi Devlet Teşekkül
lerinde çalışan işçiler de bu kanun hükmü dâ
hiline girmelidir. 

BAŞKAN — işçilik ile memurluk yalnız tah
sil bakımından mı ayrılmıştır? 

ULAŞTIRMA BAKANI ULAY SITKI — 
Bizde işçilik üç türlüdür : 

Birincisi; memur gibi aylık ücret alanlar, 
ikincisi, bir muvakkat işin icabı muvakkaten is
tihdam edilen işçiler, üçüncüsü de Devlet dışın
da hususi teşekkül ve teşebbüslerin işçileridir. 

Benim maksadım bütün işçilerin bu hakları
nın alınması değildir. Memur gibi Devlet iktisa
di Teşekküllerinde daimî olarak çalışan işçilerin 
bu hükümlere tâbi tutulmasıdır. Madanoğlu Pa
şamızın dediği gibi, ben bunun tatbikatını ya-
kır. zamanda gördüm. Fabrikanın içindeki bir. 
çok işçilere başındakiler her hangi bir partiye 
girmeleri için envai türlü tazyikler yapmışlar
dır. Serbest sektörde çalışan işçiler için bir di
yeceğim yoktur. 

ERSÜ VEHBİ — Arkadaşımız, Fikret Beyin 
işaret ettjkleri noktaya iştirak etmiyorum. Biz 
işçilerin siyasi partilere girmelerini menetmiyo-



B : 7 8 . 9 . 
ruz, her hangi partiye girmelerine mâni olmıyo-
ruz. Siyasi haklarını tanıyoruz. Yalnız aktif ola
rak siyasetle uğraşmalarım doğru görmem. Bu
radaki metin de esasen bunu temin ediyor. 

SOSYAL İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
KAPLAN MUSTAFA — Efendim bu mevzu ha
kikaten çok hassastır. Bu hukuki mevzu üzerin
de uzun boylu tartışılabilir. Hakikaten işçilerin 
siyasi faaliyetlere katılması iş verimini azalt
maktadır. İşçinin bir partiye mensubolması, âmi
rinin başka bir partiye kayıtlı bulunması işçi ile 
âmirler arasındaki münasebetlere tesir eder. Bu 
haller uzun yıllar devam etmiştir. Siyasi hak ve 
faaliyetleri şümulendirmemek lâzımdır kanaa
timce. İşçiler, kendilerini idare edenlerin tazyik
lerine mâruz kalırlardı evvelce. Bu kanunla bu 
gibi hallerin önlenmesi memleketimiz için çok 
hayırlı olacaktır. 

BAŞKAN — Buyurun, Aksoyoğlu. 
AKSOYOĞLU REFET — Biz işçileri her yer

de daimî olarak kullanmıyoruz. Bâzı işçilerimiz 
için muayyen bir zaman için işçi alıyor ve işin 
hitamında bırakıyoruz, öye bölgeler ve fabrika
lar vardır <ki, bir kampanya için işçi istihdam 
etmektedir. Şimdi biz böyle işlerde sen partili

min diye işçiyi bu işe almıyacak mıyız? Binaen
aleyh biz daimî işçiler ile muvakkat işçiler ara
sında bu tefriki yapmalıyız. 

* SOSYAL İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
KAPLAN MUSTAFA — Evvelâ işçi bir memur 
mudur, değil midir? Bunu tefrik etmeliyiz. 788 
sayılı Kanun memuru şöyle tarif ediyor : (Ken
disine Devlet hizmeti tevdi olunan ve sicilli 
mahsusunda mukayyet olarak umumi veyahut 
hususi bütçelerden maaş alan kimseye memur 
denir.) İşçi evvelâ kendisine memurluk hizmeti 
tevdi edilmiş olan kimse değildir. Kendisinin bir 
sicili yoktur. Bu bakımdan işçi memur değildir. 
Bu kanun tamamen memurlara ait bir kanun ol
duğuna göre, memurları siyaset dışı bırakacak
tır. Bu bakımdan işçiler hariçtir denmiştir, bir. 

İkincisi; memur bir nüfuza sahiptir ve siya
setle iştigal ederse nüfuzunu istediği gibi kulla
nabilir. İşçi öyle değildir. Kendisinden bir iş 
yapması beklenir ve yalnız ondan mesul olur. 
Bu bakımdan işçilerin siyasi sahada tesirleri 
yoktur. 

Sonra bir arkadaşımız dedi ki, Devlet pat
rondur ve işçileri çalıştırdığı için her zaman on-
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lar üzerinde bir hâkimiyet kurar. Devlet bizde 
her yerde patron değildir. Ancak bâzı fabrika
larda patrondur. Birçok fabrikalarda hususi şa
hıslar, fabrikatörler patrondur. Bunlar işçileri
ni istediği istikamette sürükliyebilir. Bu bakım
dan bunu kanuna koymakla bir fayda temin ede
meyiz. İşçiler Paşamın dediği gibi fabrikada faali
yet göstermiyecekler, bunu istihdaf eden bir 
madde değil. İşçiler siyasi partilere kabul edile
cekler. Memurlardan ise bu hakkı alıyor ve siya
si hiçbir partiye katılamamasını ve propagan
da yapmamasını istiyoruz. Halbuki işçiler par
tilere kayıtlı bulunacaklar, işte aradaki fark bu. 

BAŞKAN — Buyun Paşam. 
ULAY SITKI — Bizde hakikatte arkadaşı

mızın da dediği gibi işçiler memur değildir. Fa
kat bugün sahiboldukları hak ve imtiyazarla me
muru geçmişlerdir. 30 seneyi doldurdu mu emek
lilik hakkını kazanır. Tatbikatta memurlarla iş
çilerin hiçbir farkı yoktur, bilâkis bugün işçiler 
memurlardan daha üstün seviyededirler. Bana 
işçilerin yazmış olduğu bir istida var onu arıyo
rum size okuyacağım Bu yazıdan sonra hepiniz 
hak vereceksiniz. Ama hepsi istemiyor. Memur 
Statüsünde vazife gören, ev temin ettiğimiz, 
maaşlı ve 25 sene hizmete tâbi olan, Emekli San
dığından tekaüt maaşı alan işçinin hakikatte 
memurdan hiçbir farkı yoktur. Bilâkis üstün se
viyededir. Mektubu bulursam, - sizlere okuyaca
ğını. 

BAŞKAN — Aksoyoğlu Refet. 
AKSOYOĞLU REFET — Efendim, bu mad

de üzerinde biraz daha çalışılması ve yevmiyele
rin, ücretlilerin ayrılması lâzımdır. 

KÜÇÜK SAMİ — Kanunun tümünün kabul 
edilmesine taraftarım. İşçi hiçbir zaman âmir 
değildir. Buradaki gaye, âmirlerin, yani bir kit
leye hitabeden insanların kendi içtihatlarına gö
re, onları peşinden zoraki sürüklemeye mâni ol
maktır. Eğer işçi dersek, bunun içine fikir işçisi, 
gazeteciler veya gazete idresinde çalışanlar da 
girer. Sonra işçi diye bir şey tavsif edemeyiz, 
köylüyü ne yapacağız? Sınıflandırma ve zümre
lere ayırma temayülü ortaya çıkar. Bu itibarla 
yalnız memurlara raci olması kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Söz Özgür Beyin. 
SELÂHATTİN ÖZGÜR — Bu dâvayı içti

mai yönden etüt etmeyi uygun buluyorum. 
Eğer içtimai yönden mütalâa edersek bu meşe-
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lenin hal çaresini bulacağız. Bizdeki partiler 
doktrin partileri olmadıkları için, doğrudan 
doğruya particilik zihniyeti iie hareket ettikleri 
için ve Türkiye üzerinde nüfusları 50 - 60 bin 
kişi olduğu ve muhtelif zümrelerin menfaatle
rini koruyan temayülleri olmadığı için, daimî 
olarak parttiler tarafından - her müessese oldu
ğu gibi - işçilik müessesesi de istismar edilmiş
tir. Diğer memleketlerde, tarihî tekâmülleri ne
ticesinde, işçiler bir sosyal kuvvet olarak teşki
lâtlanmış ve bu teşkilâtlariyle siyasete karış
mışlardır. Bizde ise bunun aksine, memleketi
mizde büyük sanayi tesisleri devletin elinde 
olduğuna göre Devlet bunların patronudur ve 
iktisadi hareketler de doğrudan doğruya dev
letin eline bağlıdır. Diğer memleketlerde ise 
bunun aksinedir. Sermayedarların elinde bulu
nan işçi zümresi kendi hak ve hukuklarını ko
rumak için teşkilâtlanmış ve bu hususta muvaf
fak olmuşlardır. Durum böyle olduğuna göre 
bizde işçilerin siyasete karışması partiler tara
fından istismar edilmiştir. Bendenizin teklifi 
şudur, Devlet sektöründe çalışan işçiler parti
lere kaydolmamahdırlar. Hususi sektörde çalı
şanların serbest olmaları kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Osman Koksal, Bey. 
KOKSAL OSMAN — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Şükran Bey. 
ÖZKAYA MEHMET ŞÜKRAN — Efendim, 

birinci madde tamamen etüdedilmiş vaziyette 
olmadığı kanaatindeyim. işçiler hakkında Pa
şamın fikrine iştirak ediyorum. «B) (A) fıkra
sında yazılı daire, teşekkül ve kurumların kur
dukları yahut sermayesine katıldıkları kurum
lar;:» tâbiri vardır. Buralda, girecek kurumlar ı 
kabul. Fakat sermayeye katılacak, ne derecede 
sermayeye katılacak? Yüzde 30 mu, yüzde 40 
mı? Yo'ksa yüzde 51 mi? I 

Çünkü, statü değişir. Yüzde 51 dendiği za
man iktisadi Devlet Teşekkülleri ile hiçbir alâ- I 
(kası kalmaz, öızel bir şirket halinde olurlar. Bu J 
sebeple oradaki memurları bu haktan nasıl j 
mahram edebiliriz. Bu bakımdan etüde ihtiyaç ! 
vardır. 

BAŞKAN — Kaplan Mustafa. 
KAPLAN MUSTAFA — Efendim, Avrupa'

da, ingiltere'de, Almanya'da ve isveç'te olsun 
birçok işçi partileri sosyalizmi müdafaa eden i 
işçi partileri çıkmıştır. Birçok işçi kütlelerini 
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bir araya toplıyan bu partiler çok zamanlar 
iktidarı ellerine almışlardır. Tatbikatta fabrika 
işçileri tamamiyle bu partilere girebilirler. Yal
nız fabrika içerisinde parti propagandası yapa
mazlar. Ayrıca bu tasarıda bu mevzu bir madde 
ile kayıt altına alınmıştır. Arkadaşların bu 
mevzu üzerindeki endişeleri fazladır, lüzumsuz
dur, 

ÖZKAYA MEHMET ŞÜKRAN — Sermaye
ye ne nispette katılacaklardır. Yüzde 50 den 
fazla olması icabeder. Aksi takdirde hususi sek-
tör'deki işçilere de karışmış oluyorsunuz. Yani 
Devletin sermayesine katıldığı bir şirkette bu 
iştirak sermayenin % 51 inden aşağı olursa o 
müessese hususi bir şirkettir. Orada çalışan me
mur <o şirketin memurudur. 

'KAPLAN MUSTAFA — işçi değil, memur
dur. 

ÖZKAYA MEHMET ŞÜKRAN — Efendim, 
sermayesine iştiraki % 51 inden aşağı olursa 
Devletin o müessesenin işine karışmaya hiçbir 
'hakkı yoktur. Çünkü, o müessese iktisadi Dev
let Teşekkülü değildir. Bir şirkettir. Buradaki 
kaydın % 51 olarak tasbiıhi lâzımdır. Bugün 
bir hususi fabrikada çalışan mühendisle Antal
ya Bez Fabrikasında çalışan mühendis arasında « 
hiçbir fark yoktur. Ama Antalya Bez Fabrika
sında Ziraat Bankasının hissesi vardır, % 51 
den aşağı, bu Ziraat Bankasının hissedar oldu
ğu sektör statüsünü kendi yapar, memurunu 
kendi tâyin eder. Maddeyi bu şekilde kabul 
ederseniz burada çalışan memurlar da işin içine 
gireceklerdir. 

KAPLAN MUSTAFA — Şimdi efendim, (A) 
fıkrası, «Genel, katma, özel bütçelerle idare 
olunan dairelerde, belediyelerde, köylerde ve 
iktisadi Devlet Teşekkülleri ile bunların kur
dukları yabut sermayesine katıldıkları...» 

ULAY SITKI — O zaman ne oluyor, Deniz
cilik Bankası Anonim Şirket ve mensupları ta
mamiyle siyasetle meşgul oluyor. Fakat Devlet 
Demiryollarının mensupları olamıyor. 

ÖZKAYA MEHMET ŞÜKRAN — öyle de
ğil Paşam. 

ERSÜ VEHBÎ-—. Komisyona iade edilmesi 
lâzım. 

BAŞKAN — Efendim, şu anda nisap yok, 
bir arkadaşa ihtiyaç var. 

40 
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BAŞKAN — Efendim, Ulaştırma Bakanı

mıza gönderilmiş «.olan istidanın zapta geçmesi 
için okunmasını oylarınıza arz ediyorum. Ka -
bul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 
İstidayı okuyoruz. 

Türkiye Demiryolları İşçi 
Sendikaları Federasyonu 

Sayı :#3-A/5058 
Eskişehir, 1 . 9 . 1960 

Zata mahsustur 

Sayın General Sıtki Ulay 
Münakalât Vekili 

Ankara 

înküâp Hükümetinin Münakalât Vekilliğini 
ifaya başladığınız günden beri camiamıza kar
şı tutum ve yakınlığınız bilhassa, bâzı dilekle
rimizin halli için, ehemmiyetle üzerinde duru
şunuz, şükranla karşılanmaktadır. 

Bu alâkanızın aşağı kademelere kadar inme
si, en başta gelen temenni ve arzumuzdur. Çün
kü, memleketimizin kalkınması dolayısiyle he
pimizin refah ve saadete kavuşması, birbirimi
zin hak ve hukukuna riayet ederek iş ve fikir 
birliği yapmamızla kaimdir. Bu sebeple-: 

a) Bilhassa Demiryolu İşçilerini alâkadar 
eden mevzuatta, Yüksek Vekâlet tarafından 
Başvekâlete sunulacak tekliflerin şevkinden 
önce, mezkûr teklif ive gerekçesinden federasyo
numuza da bilgi verilmesi hususunda, 

b) TCDD. Umum Müdürlüğü tarafından 
hazırlanan ve Demiryolu işçilerini gerek kıs
men ve gerekse kül halinde alâkadar eden eva-
mir, mevzuat ve sair hususat hakkında işletme
lere, fabrikalara ve limanlara gerekli talima
tı vermeden önce, Federasyonumuzla istişare
de 'bulunmaları keyfiyetinin prensibe bağlanma
sı hususunda, 

c) Münhasıran Demiryolu işçilerine ait 
bulunan Devlet Demiryolları İşçileri Emekli 
Sandığı tarafından, bu işçileri alâkadar eden 
her türlü teşebbüslerin, kuvveden fiile geçme
den önce, mezkûr sandığın federasyonumuzla 
istişarede bulunmaları ve son şeklinden de fe
derasyonumuza mutlaka bilgi vermeleri husu
sunda, 

İlgili makamlara katî emirlerinizi ve netice
den Federasyonumuza da bilgi verilmesine mü-
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j saadelerinizi saygı ile arz ederiz. 

Saygılarımızla. 
Başkan Genel Sekreter 

Rıza Tetik A. Çatakçinler 

| ULAŞTİRMA BAKANI ULAY SITKI — 
Bizde de işçiler direktif verir vaziyete geldiler. 

BAŞKAN — Şimdi bir teklif var, okuyoruz! 

Başkanlığa 
J Bu maddedeki ihtilâfı tetkik için tasarının 
i komisyona iadesini arz ve teklif ederim. 

Çelebi Emanullah, 

BAŞKAN — Bu maddenin komisyona iade 
teklifini oylarımıza arz ediyorum. Kabul eden-

j 1er.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. Madde üze
rinde çalışıldıktan sonra tasarı komitemize ge-

| lecektir. 
j Birinci maddede ihtilâf olduğuna >göre diğer 

maddelerin de buna istinat etmesi sebebiyle, di
ğer maddeleri de müzakere etmiyoruz. 

Şimdi gündemin son maddesine geçiyoruz. 

1 * 
j 6. — Bâzı garevlilerin andiçmesi hakkında 
i kanun tasarısı ve Güvenlik ve Sosyal İşleri Ko-
! misyonları raporları, (l/M) (1) 
| BAŞKAN — Komisyon Sözcüsü buyurun. 

I KÜÇÜK SAMİ — Efendim, tasarı Güvenlik 
| Komisyonundan Sosyal İşler Komisyonuna gel-
j mistir. Sosyal İşler Komisyonunda Güvenlik 
j Komisyonunun teklifi aynen kabul edilmiş ve 

görüşülmek üzere Heyeti Umumiyenizo sevk 
j edilmiştir. 

| ER AHMET — Usul hakkında söz istiyorum, 
i bu kanun da biraz evvel geri bırakılan kanun-
! la alâkalıdır. İşçi meselesine temas etmektedir. 
İ Bunun da biraz evvelki kanunun müzakeresin-
| den sonraya (bırakılması lâzımdır. 

j KÜÇÜK SAMİ — Bu tasarının diğer kanun
la alâkası görülmemektedir. Bu doğrudan doğ-

| rüya âmir meVkiinde olan insanların hizmetleri-
j ni tarafsız olarak yapmaları için yeminlerini 
j andiçmelerini icabettiren bir tasarıdır. İşçi bir 
i makina başında, kazma kazan veya torna tez-
! gâhı başında iş yapan bir insandır. Bunların 
i yemin etmesi bahis mevzuu olamaz. Âmir mev-

(1) 70 S. Sayhlı basmayazı tutanağım sonun-
dadır. 
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kiinde olan insanların tarafsız olacaklarına 
dair yemin etmelerini ieabettiren bir tasarıdır. 
İşçinin yemini bahis mevzuu olamaz. Kanunun 
gerekçesini hepiniz okumuşsunuzdur. Güvenlik 
Komisyonunun değiştirişini aynen okuyorum. 

BAŞKAN — Bu hususta takdiminiz bitti mi 
efendim. 

KÜÇÜK SAMİ — Umumiyetle idare âmir
leri.. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, arkadaş
lar üzerinde çok büyük bir yorgunluk gözük-

1960 O : 2 
mektedir, müzakerelere devam edelim mi, yok> 
sa yarma mı bırakalım. Ben* bu alâkasızlıkla 
salim.bir neticeye varılacağını zannetmiyorum. 
Bu kanun üzerinde müzakereyi arzu edenler.. 
(8). O halde kâfi değil. Bugün gündemimizi 
tamamlamış oluyoruz, bu kanun reddedilmiş 
değil, öbür kanunla birlikte tekrar müzakere 
edilecektir. 

Yarın toplanmak üzere oturumu kapatıyo
rum. 

Kapanma saati : 19,45 



S. S A Y I S I 73 
Sayıştay'da açık bulunan iki daire başkanlığı ile üç üyelik için 
seçim yapılması hakkında sayıştay Başkanlığı tezkeresi ve İktisat 

Komisyonu raporu (3/33) 

T. C. 
Divanı Muhasebat 26 . 7 . Î9G0 

Sayı : 442602/1439 

T. C. Millî Birlik Komitesi Yüksek Başkanlığına 

Teşkilâtımızda 2 Daire Başkanlığı ile 3 üyelik münhal bulunmaktadır. 
Sayıştay Daire Başkanlığı ile üyeliklere seçilebilmek için aranılacak vasıflar 16 . 6 . 1934 tarihh 

ve 2514 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinde, secimin ne suretle yapılacağı da aynı kanunun 4 ncü 
maddesinde gösterilmiş bulunmaktadır. 

Gereğinin ilasına, müsaade buyurulmasmı derin saygılarımla arz ve rica ederim. 
Sayıştay Birinci Başkanı 

M. Gürün 

İktisat Komisyonu raporu 

T. C. 
MUM Birlik Komitesi 8 , 9 . 19€ö 

iktisat Komisyonu 
Esas No. 3/33 
Karar No, 52 

Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

Sayıştayda münhal bulunan iki daire Reisliği ve üç âzalıfc için seçim yapılması hakkında 
Sayıştay Başkanlığı tezkeresi, iktisat Komisyonuna havale edilmiş olmakla bu hususta istida 
ile müracaatta bulunmuş olan ve 2514 sayılı Suyıştay Kanununun 3 ncü maddesinde mündertç 
vasıfları haiz olup olmadıkları, yapılan incelemeden sonra seçime geçilmiş ve neticede aşağı
da soyadları sırasiyle gösterilen zevat namzet olarak seçimi kazanmışlardır. 

Daire Reisliği için : 
ögat İhsan Sayıştay Âzası 
örencik Reşat » » ve 1 nçi Daire Başkan Vekili 
Çitici Celâl » » 
Karabacak Mehmet » » 

Âzalık için yapılan seçimde : 
Bozkurt Hayri Millî Birlik Komitesi iktisat Komisyonu 

(Bütçe Müdür Muavini) : 

Dümer M. Hüdai Sayıştay Âza Vekili Uzman Murakıp 
Erem Semiha » x Başmurakıbı , 
öktem Hikmet » » ..< 
Tek'er Necdet » U/r- an Murakıbı 



Seyhan Azmi /, •• Maliye Bakanlığı Bütçe ve 
Malî Kontrol Müdür Muavini 

;''!İ2Ş514 sayılı-Kanunun "4 ncü-maddesi gereğince gereken muamelenin ifası için Millî Birlik Kö-
nii^sin;e.; arz .edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

İktisat Komisyonu Başkanı Sözcü 
Kuytak Fikret Karavelioğlu Kâmil 

Üye 
Saykal • Rifat 

Üye 
Ersü Vehbi 

Üye 
•Soyuyüce Şefik 

Üye 
Aksoyoğlu Refet 

Üye 
Koksal Osman 

Üye 
Taşar Dündar 

Üye 
Bastuğ îrfan • 

üye 
özkaya M. Şükran 

• . • ; • > • . ' : 

(•S: Sayısı : 73 ) 
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5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa ek 42 
sayılı Kanunun geçici birinci maddesine bir fıkra ve bu kanuna 

bir madde eklenmesine dair Kanun (2 /36 ) 

MADDE 1. — 5434 sayılı Türkiye Cumhu
riyeti Emekli Sandığı Kanununa ek 42 sayılı 
Kanunun geçici birinci maddesine aşağıdaki 
fıkra, eklenmiştir. 

EK FIKRA — Bu madde gereğince emek
liye ayrılması gereken binbaşı ve yarbaylardan 
30 Ağustos 1960 tarihinde terfi veya terfih sı
rasında olup da bu tarihte terfi veya terfih 
şartlarını ihraz edecek olanların emeklilik işlem
leri 2 Eylül 1960 tarihine kadar geri bırakıla
bilir. 

MADDE 2. — 42 sayılı Kanuna aşağıdaki 
madde eklenmiştir : 

EK MADDE — Bu kanun hükümlerine göre 
re'sen emekliye sevk edilmiş ve edilecek olan
lar hakkındaki kararlar katidir. Bu kararlar 
aleyhine hiçbir suretle kaza mercilerine başvu
rulamaz. 

MADDE 3. — Bu kanun 20 Ağustos 1960 
tarihinden itibaren yürürlüktedir. 

MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

/< 





S. S A Y I S 1 t 6 3 
Millî Korunma suçlarının affma ve Millî Korunma teşkilât, ser» 
maye ve fon hesaplanmn tasfiyesine ve bâzı hükümlerinin ihdasına 

dair kanun tasarısı ve İktisat Komisyonu raporu (1/6) 

T. C, 
Başbakanlık 28 . 6 . 1.960 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 71-1156/1414 

Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

Bakanlar Kurulunca 27 . 6 . 1960 tarihinde Millî Birlik Komitesine arzı kararlaştırılan «Millî Ko
runma suçlarının affına ve Millî Korunma teşkilât sermaye ve fon hesaplarının tasfiyesine ve bâzı 
hüMmier ihdasına dair geçici kanun tasamı» gerekçe ve ilişikleriyle birlikte bağlı olarak smnul-
muştur. 

Gereğimin ifasını arz ve rica ederim. 
Devlet 'Başkanı ve Barbakan 

Org. 
Cemal Gürsel 

ESİBAİBI MUCİBE 

Millî Korunma Kanununun tatbikten kaldırılması dülayısiyle 20 seneyi mütecaviz bir zamandan 
beri şiddetli cezai müeyyideler ve bâzı gayriiktisadi tedbirlerle tazyik altında bulundurulan piyasa 
bu tesirlerden kurtarılarak ferahlığa kavuşacak, memleketimizde de tamamen seıibest rekaibet ve nor
mal iktisadi kaideler hâkim olacaktır. 

Kanunun tatbikten kaldırılması ile istihdaf olunan maksata ve gayeye uygun olarak mezkûr kanu
na muhalefetten takibat ve tahkikata mâruz kalanlarla, cezai mahkûmiyete uğramış olanların, affa 
maahar kılınmaları uygun göralnıüştür. 

Kanunun tatbikten kaldırılması ile teessüs edecek yeni ve serbest piyasa nizamını ihlâl etmiyeeek 
mailıdut ve muayyen hususlarda, Hükümete salâhiyet verilmesi zaruri görülmüş ve bu maksatla ilişik 
kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

Tasarının 1 nci maddesinde, Millî Korunma Kanunu şümulüne giren suçların ve verilmiş cezaların 
bütün cezai neticeleriyle birlikte affı sağlanmıştır. 

Tasarının 2 nci maddesi ile Millî Korunma Kanununun tatibikı sı-rasında teşkil olunan Millî Ko
runma mahkemelerine tâyin edilmiş olan hâkim, müddeiumumi ve muaıvinleriyle, diğer memur ve 
hizmetlilerin, kanunun tatbikten kaldırılması ve bu teşkilâtın ilgası dolayısiyle, hâsıl olacak vaziyetini 
karşılamaktadır. 

Bu makide ile Millî Korunma mahkemelerindeki görevlilerin sınıf ve derecelerine muadil yeni va
zifelere tâyinleri yapılıncaya kadar açıkta kalmamaları ve adlî teşkilâtın bu personele olan ihtiyacı
nın karşılanması maksadı temin olunmuş, bu kadrolar 3656 sayılı Kanuna bağlı cetvelde Adalet Ba
kanlığı bölümüne Eklenmiş ve bu personelin maaşlarının ne suretle karşılanacağı hükme bağlansnjçitır. 

Tasarının 3 neü maddesi ile, K/1024 şayıln Kararla kurulmuş olan Millî Korunma Dairesi lâğ-
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vedilmiş ve bu.dairede, çalıştırılmakta olan memur ve müstahdemlerin durumlarının İmsusiyeti göz 
önünde tutularak üç kate'g'oride ayrı hükümlere bağlanmış, mümkün olan nispattc mağduriyetleri 
önlenmekle beraber Ticaret Bakanlığının artan iş hacmi karşısında bdr intikal devresi dâhilinde is
tihdamları temin edilmiştir. 
. Maddede yazılı müddetlerin hitamında Bakanlıkla ilişikleri kesilecek ve kendilerine bundan son
raki zaman içinde hiçbir tediyede bulunıılmıyacaktır. 

Bu maddede personelin'maaş ve sair istihkaklarının, hangi membadan karşılanacağı da ayrıca hük
me bağlanmıştır. 

Tasarının 4 ncü maddesinde, mülga dairenin analzeme, demirbaş, evrak ve sairesinin ve tahtı ica
rında bulunan yerlerin Ticaret Bakanlığı emrine intikal edeceği hükme bağlanmıştır. 

Tasarının 5 nci maddesiyle 1 . 6 . 1960 tarihli Resmî Gazetede münteşir 5/5 sayılı Kararın 3 ncü 
maddesi ile Ticaret Bakanlığına 'bağlanmış olan dairenin, teşkilâtında değişiklik yapılması husıısım-
da Ticaret Bakanlığına salâhiyet verilmiş ve bu teşkilâtta tazminat verilmek suretiyle memur istih
damı da mümkün kılınmıştır. 

Tasarının 6 nci maddesi, tatbikten kaldırılan Millî Korunma Kanununa ıgöre kurulan, Petrol 
Ofisi ile Et ve Balık Kurumunun faaliyetlerine -devam imkânını sağlamaktadır. 

Tasarının 7 nci maddesi, akar yakıtın haiz olduğu ehemmiyet dolayı'siyle, bu madde ile ilgili 
fiyat istikrarunı temin etmekte ve bu hususta Ticaret Bakanlığına gerekli salâhiyetleri, vermekte
dir. 

Tasarının 8 nci maddesi ile memlekette istihsale matuf faaliyetlerde fazla mesaiyi temin, husu
sunda Hükümete salâhiyet veriLmektedir. Millî Korunma Kanunu ile de tanınmış olan ve tatbikatın
dan faydalı neticeler elde edilmiş bulunan, bu salâhiyetlerin, devamı zaruri görüldüğünden işbu mad
de sevk olunmuştur. 

Tasarının 9, 10 ve 11 nci maddeleri, Millî Korunma Kanununun tatbikten kaldırılması sebebiyle, 
hâsıl olan malî zaruretler dolayısiyle, sevk olunmuştur. 

Tasarının 12 ve 13 ncü maddeleri, Millî Korunma Kanununun tatbikten kaldırılması hasebiyle ya
pılması icabeden tasfiyeye taallûk etmektedir. 

Tasarının 14 ncü maddesi, ihraç mallarımız arasında ehemmiyet arz eden tütünlerin, muayyen se
ne mahsullerinin ihracını temin etmek maksadiyle, bâzı kararlarla derpiş olunan tedbirlerin devamı
nı mümkün kılmak için sevk olunmuştur. 

Tasarının 15 nci maddesi, Ticaret Bakanlığı emrine verilmiş olan hesaptan yapılacak sarfiyat 
bakiyesinin Hazine.ye devrini derpiş etmektedir. 

Tasarının 16 ve 17 nci maddeleri müteamel maddelerdir. 

( S. Sayısı : 63 ) 
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iktisat Komisyonu raporu 

T. C. 
Millî Birlik Komitesi 6.9.1960 

İktisat Komisyonu 
Şsas No. : 1/6 
Karar No. : 49 

Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

Millî Korunma suçlarının affına ve Millî Korunma teşkilât, sermaye ve fon hesaplannm tasfi
yesine ve bâzı hükümler ihdasına dair Bakanlar Kurulunca Millî Birlik Komitesine arzı karar
laştırılan ve Başbakanlığın 28 Haziran 1960 gün ve 71-1156/1414 sayılı tezkeresiyle gönderilen 
kanun tasarısı komisyonumuza havale olmakla tetkik ve müzakere edildi. 

Kanun tasarısının tümü kabul edilmiş ve fakat tedvin tekniği ve Millî Birlik Komitesinin 
memleket şümul iktisadi telâkkilerine uygun bulunmıyan bâzı maddelerinin değiştirilmesi za
ruri bulunmuştur. Değiştirilen maddelerin değiştirilme sebepleri ile yeni hükümlerin vaz'ı ge
rekçeleri aşağıda açıklanmıştır. 

Hükümet tasarısının birinci maddesi aynen kabul edilmiştir. Ancak birinci maddenin bir de
fa da Sosyal îşler Komisyonunca tetkiki uygun olacaktır. 

Tasarının ikinci maddesinin 1 nci fıkrası kanun tekniği bakımından uygun bulunmıyarak 
lâğvolunan teşkilâtlarda çalışan hâkim, savcı ve sair adalet hizmetlerine ait tasarıya bağlı (1) 
No. lu cetvelde gösterilerek 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Adalet Bakanlığı bölü
müne, bağlı (İl) sayılı cetvel de 1960 Muvazcnei Umumiye Kanununa bağlı (D) işaretli cet
vele eklenmiş ve komisyonca maddeye vazıh bir şekil verilmiştir. Maddenin 2 nci fıkrasında 
yalnız ifade şekli değiştirilmiş, hüküm değişikliği yapılmamıştır. 

Tasarının 3 ncü maddesi tamamen değiştirilmiştir. Hükümet tasarısında yalnız «Millî Korun
ma Dairesi» nin lâğvedildiği halde, maddeye komisyonumuzca verilen şekilde hem Millî Korun
ma ve hem de Tevzi ve Tahsis Dairesi lâğvolunmaktadır. Hükümet tasarısı,. kadrolan lâğvedil-
diğinden açıkta kalacak memurlardan kaldırılan dairelere, 3656 sayılı Kanuna tâbi dairelerden 
geçmiş bulunanlar tâyini için Ticaret Bakanlığına bir mecburiyet tahmil etmediği halde ve bu
na rağmen yeniden 24 kadro Ticaret Bakanlığına verilmekte idi. Komisyonumuz Ticaret Bakan
lığına 24 yerine 12 kadro vermiş ve kaldırılan dairelerden açıkta kalan (3656 ya tâbi dairelerden 
intikal etmiş olan) 29 memurun 17 sinin bakanlığın münhal .kadrolarına tâyin olunacağını ve 
12 si için de münhal bulunmadığı için de yeniden 12 aded müsait kadro verilmiştir. Derpiş olu
nan bu değişiklik (a) bendi hükmüne sokularak, (b) fıkrası muhafaza edilmiştir. Komisyon ta-
sansmm 3 ncü maddesinin (c) fıkrası, Hükümet tasarısının geçici 3 ncü maddesinin (e) bendi
nin 5 nci fıkrasındaki hükmü karşılamak üzere ve personel statüsiyle ilgisi dolayısiyle bu kı
sımda mütalâa edilmiştir. Maddenin (d) fıkrası ise Hükümet tasarısının (c) fıkrasına mütena
zırdır. • . • 

Hükümet tasarısının 4 ncü maddesi kaldırılan dairelerin mallannın devrine dair hükmü ih
tiva etmektedir ki, burada Ticaret Bakanlığı yerine «Hazine»ikame olunmuştur. 

Hükümet tasarısının 5 nci maddesi Ticaret Bakanlığı emrinde ek görev kadroları ihdasına 
dair hükümleri ihtiva ettiğinden ve eski idarenin vekillere bahşettiği ihsan dağıtarak idareyi 
soysuzlaştırma usulünü devam ettirecek esasla'a müstenit bulunduğundan tamamen tasarıdan 
çıkarılmıştır. $$$$$&• 

Hükümet tasarısının 6 nci maddesi Et ve Balık Kurumu-ve Petrol Ofisinin yeni teşkilât ka
nunları kuruluncaya kadar bu teşkilâtları kuran kararnamelerle idarelerine devam olunacağını 
âmirdir. Komisyonumuz bu madde hükmüne geçicilik vasfını nazara alarak «Geçici 2 nci madde» 
olarak sevk etmiş bulunmaktadır. Hükümde bir değişiklik yapılmamıştır. 

Hükümet tasarısının 7 nci maddesi, 5 nei madde olarak tertibolunmuş bulunmaktadır. M id
de metninde esas itibariyle bir değişiklik yapılmamıştır. Ancak petrol fiyatı tevzin fonundan 

( S. Sayısı : 63 ) 
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yapılacak ödemeler tahdidedilerek barem dışı ve fondan yüksek ücret alan 9 kontrolörün tasfiyesi 
de temin edilmiş bulunmaktadır. Bu kontrolörler 1960 malî yılı sonuna kadar fondan istihkak
larını almaya devam edeceklerdir. Kontrolörlerin kaldırılmasiyle hizmette bir aksama olmaması 
için Maliye ve Ticaret Bakanlarına petrol şirketlerinin her çeşit hesaplarını tetkik ve teftiş et
tirme yetkisi tanınmıştır. f 

Hükümet tasarısının 8 nci maddesi altıncı madde, 9 ucu maddesi 7 nci madde, 10 ncu mad
desi 8 nci madde, 11 nci maddesi 9 nen madde olarak aynen kabul ve sevk 'edilmiş bulunmak
tadır. 

Hükümet tasarısının 12 nci maddesi geniş çapta değişikliğe tâbi tutulmuştur. Tasarının a, b, 
e, d, e bentleri hükümlerindeki geçicilik vasıfları dolayısiyle 3 ncüy madde metnine ithal olunmuş-
lardır. Hükümet tasarısının geçici 2 nci maddesindeki hükümler de, sözü geçen kararnameler hü-
kümleri süresiz olarak tetkika devam olunacağından komisyon tasarısının 10 ncu maddesi hük
mü olarak tertibedilmiştir. 

Hükümet tasarısının 13, 14, 15 nci maddeleri kaldırılmış ve hükümleri kanunun muhtelif mad
de ve geçici maddelerine dağıtılmış yalnız 14 ncü madde hükmü 65 sayılı Kanunun 6 nci madde
sinin a,' b ve c bentleriyle derpiş edilmiş bulunmaktadır. 

Geçici maddeler — 65 sayılı Kanun hükümleri arasında yer almıyan ve 1930 yılında 1959 
mahsulü ekici tütünleri için yapılacak destekleme mubayaatında Hükümete yetki veren hüküm 
geçici 1 nci maddede 1269 sayılı Kararname hükümlerinin devamını tenîin suretiyle muhafaza 
edilmiştir. Hükümet tasarısındaki hüküm aynen muhafaza edilmiş ve yalnızca «Salâhiyet» keli
mesi «Yetki» şeklinde değiştirilmiştir. 

Geçici ikinci madde, yukarda Hükümet tasarısının 6 nci maddesinin izahında da temas olun
duğu üzere aynen Hükümet tasarısının 6 nci maddesi hükmünü ihtiva etmekte olup, hükmün ge
çiciliği dolayısiyle, geçici maddeler araşma kor muştur. Hükümet tasarısındaki muvakkat 2 nci 
madde ise komisyon- tasarısında 10 ncu madde olarak sevk edilmiş bulunmaktadır. 

Komisyonumuzun geçici 3 ncü maddesi Hükümet tasarısının 12 ve 13 ncü maddelerindeki hü
kümleri içine alacak şekilde tertip ve tanzim edilmiş bulunmaktadır ve Millî Korunma fon hesap
larının tasfiye suretlerine dair hükümleri ihtiva etmektedir. Komisyonumuzca Hükümet teklifin
deki hükümlere ilâve yapılmamış ve hiçbir hüküm de tayyedilmemiş bulunduğu cihetle bu hu
susta ayrıca izahat verilmemektedir. 

Tasarımızın 11 ve 12 nci, Hükümet tasarısının ise 16 ve 17 lîci maddeleri kanunun yürütme 
yetkisi ve yürürlük tarihlerine dairdir. 

Bu suretle komisyonumuzca yeniden tanzim olunan kanun tasarısı Millî Birlik Komitesinin 
tasvibine arz edilmek üzere Yüksok Başkanlığa sunulur. 

İktisat Komisyonu Başkanı Sözcü Üye . Üye 
Kuytak Fikret Taşar Dündar Aksoyoğlu Refet Başthğ İrfan 

Üye Üye Üye Üye 
Baykal Rifat Ers'û Vehbi Karavelioğlu Kâmil Koksal Osman 

, : ' Üye Üye 
Özkaya M. Şükran Soyuyücc Şefik 

{ 3. Sayısı : &* ? 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Millî Korunma suçlarının affına ve Millî Ko
runma teşkilât, sermaye ve fon hesaplarının 

tasfiyesine ve bâzı hükümler ihdasına dair 
geçici kanun tasarısı 

MADDE 1. — 3780 sayılı Millî Korunma 
Kanunu ile ek ve tadillerine aykırı hareketle
rinden dolayı haklarında tahkikat ve takibat 
yapılanlarla mahkûm edilmiş bulunanların suç
l an ve cezaları cezai neticeleriyle birlikte affe-
dilmiştir. 

MADDE 2. — Millî Korunma hâkim ve müd
deiumumi ve muavinleri ile başkâtip, kâtip, me
mur ve hizmetlilerinin bulundukları sınıf ve de
recelere muadil vazifelere tâyinleri yapılmak 
üzere, kadroları 3656 sayılı Kanunun 1-nci mad
desine bağlı (1) sayılı cetvelin Adalet Bakan
lığı bölümüne eklenmiştir. 

Yukarda zikri geçenlerin bulundukları sınıf 
ve derecelere muadil vazifelere tâyinleri yapı
lıncaya - en geç 1960 malî yılı sonuna - kadar 
aylıkları ile sair bilûmum istihkakları, Millî 
Korunma Kanununun muaddel 43 ncü madde
sinin II nci bendi mucibince tahsil edilerek T. C. 
Ziraat Bankasında hususi bir hesapta toplanan 
ve Ticaret Bakanlığı emrine intikal etmiş bu
lunan paradan bu Bakanlıkça Adalet Bakanlığı 
emrine tefrik edilecek meblâğdan ödenir. 

MADDE 3. — K/1024 sayılı Kararla kurul
muş olan Millî Korunma Dairesi lâğvedilmiş ve 
bu dairenin ilişik (1) sayılı cetvelde gösterilen 
kadroları 3656 sayıh Kanuna bağlı cetvelin Ti
caret Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması 
hakkındaki 5102 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvele eklenmiştir. 

Mülga daire memur ve müstahdemlerinden: 
a) Ekli cetveldeki kadrolarda istihdam 

edilecekler en geç 1960 malî "yılı sonuna, 
b) Mukavele ile müstahdem bulunanlar, 

mukavelelerinin hitamına, 
e) Millî Korunma Kanununun tatbikten 

kaldırıldığı tarihte mezkûr dairede bulunan di
ğer bütün vazifeliler 1 Ekim 1960 tarihine, 

Kadar Ticaret Bakanlığı emrinde istihdam
larına devam olunabilir. 

Yukarda gösterilen memur ve müstahdemle
rin istihkakları ile müddetleri sonuna kadar ih-
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Millî Korunma suçlarının affına ve Millî Ko
runma teşkilât, sermaye ve fon hesaplarının 

tasfiyesine ve bâzı hükümler ihdasına dair 
kanun ttasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanuna ekli (1) sayılı cet
velde yazılı kadrolar' 3656 sayılı Kanuna b'ağlı 
(1) sayılı cetvelin Adalet Bakanlığı bölümüne 
ve (2) sayılı cetvelde yazılı hizmetli kadroları 
1960 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa 
bağlı (D) işaretli cetvelin Adalet Bakanlığı kıs
mına eklenmiştir. 

Bu kadroların 1960 malî yılı sonuna kadar 
maaş ve ücretleri, Millî Korunma K a n u n u n a 
6731 sayılı Kanunla değişen 43 ncü maddesinin 
II nci bendi gereğince tahsil edilerek T. C. Zi
raat Bankasında hususi bir hesapta toplanan ve 
Ticaret Bakanlığı emrine intikal etmiş bulunan 
paradan bu Bakanlıkça Adalet Bakanlığı emrine 
tefrik edilecek meblâğdan ödenir. 

MADDE 3. — K/1024 sayılı Kararla kurul
muş olan Millî Korunma Dairesi ve K/1146 sa
yılı Kararla kurulup 1 Haziran 1960 tarihli Res
mî Gazetede yayınlanan 5/5 sayılı Kararla Ti
caret Bakanlığına bağlanmış bulunan Tahsis ve 
Tevzi Dairesi lağvedilmiştir. 

Bu daireler memur ve müstahdemlerinden : 
a) Ekli (3) sayılı cetvelde gösterilen kadro

lar 3656 sayılı Kanuna bağlı cetvelin Ticaret 
Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması hakkın
daki 5102 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvele 
eklenmiştir. 

3656 sayılı Kanuna tâbi dairelerden kaldırı-
' lan dairelere intisabetmiş olanlar, müktesep 

hakları veya bir derece aşağısı ile Ticaret Ba
kanlığı kadrolarındaki münhallerle bu defa veri
len kadrolara en geç 1960 malî yılı sonuna ka-

I dar tâyin edilirler. 
I b) Mukavele ile müstahdem bulunanlar mu-

( S. Sayısı : 63 y 



6 
Hiİ 

tiyar edilecek sair masraflar, 2 nci maddenin 
II nci bendinde yazılı Ticaret Bakanlığı emrin
deki hesaptan ödenir. 
, Müddetlerinin hitamında vazifeleriyle ili
şikleri kesilir, kendilerine bundan sonra geçe
cek zaman için her hangi bir tediye yapılmaz. 

MADDE 4. — Mülga Millî Korununa Daire
sinin bilûmum malzeme, demirbaş, evrak ve kır
tasiyesi 'Ticaret Bakanlığına devredilir. 

Bu teşkilât için kiralanmış bulunan gayri-
menküller, kira mukavelelerinin «onuna kadar 
bu Bakanlığın emrinde kalır. 

MADDE 5. — K/1146 sayılı Kararla kuru
lup, K/1205 sayılı Kararla Koordinasyon Ve
kiline bağlanan ve 1 Haziran 1960 tarihli 
10517 sayılı Resmî Gazetede münteşir 5/5 sayılı 
Kararnamenin 3 ncü maddesiyle Ticaret Ba
kanlığına bağlanmış bulunan kadrolarda ilhti-
yaş ve zaruretlere göre değişiklik yapmaya Ti
caret Bakanı salahiyetlidir. 

Çeşitli teadül kanunlarına tâbi vazifelerde 
bulunanlardan ihtiyaca göre esas vazifelerine 
ilâveten bu kadrolarda çalıştırılacaklara almak
ta oldukları maaş veya ücretin bir mislini ve 
birinci derece maaş tutarının % 60 mı geçme
mek üzere ayrıca tazminat verilebilir. 

Bu tazminatın miktarı Ticaret Bakanı ta
rafından tâyin olunur. 

Bu kadrolarda istihdam edileceklerin istih
kakları ile lüzumlu masraflar, 2 nci maddenin 
I I nci bendinde yazılı hesaptan ödenir. 

îktisat ICo. 

kavelelerinin sonuna kadar Ticaret Bakanlığı 
emrinde istihdam olunurlar. 

c) T. C. Ziraat Bankası Millî Korunma Mu
hasebe Bürosunda çalışmakta bulunan memurlar 
T. C. Ziraat Bankası fcadrolarındaki ımünhallere 
müktesep haklariyle tâyin olunurlar. 

d) Millî Korunma Kanununun tatbikten 
kaldırıldığı tarihte adı geçen dairelerde bulunan 
diğer bütün vazifelilerin, bu kanunun neşrini 
takibeden aydan başlamak üzere üçüncü ayın 
sonuna kadar Ticaret Bakanlığı enirinde istih
damlarına devam olunur. 

Yukarda gösterilen memur ve müstahdemle
rin istihkakları ile müddetleri sonuna kadar ih
tiyar edilecek sair masraflar, 2 nci maddenin 
ikinci bendinde yazılı Ticaret Bakanlığı emrin
deki hesaptan ödenir. 

Bu maddenin ('b) ve (d) fıkralarında yazılı 
olanların istihdam müddetlerinin sonunda vazi
feleri ile ilişikleri kesilir ve kendilerine bundan 
sonra geçecek zaman için her hangi bir tediye 
yapılmaz. 

MADDE 4. — Mülga Millî Korunma Dairesi 
ile Tahsis ve Tevzi Dairesinin bilûmum malzeme, 
demirbaş, matbu evrak ve kırtasiye Hazineye 
devredilir. 

Her iki teşkilât için kiralanmış bulunan gay-
rimenkuller, kira mukavelelerinin sonuna kadar 
bu Bakanlığın emrinde kalır. 
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MADDE 6. — Millî Korunma Kanununa 
istinaden kurulmuş olan Petrol Ofisi ile E t ve 
Balık Kurumu için hususi birer teşkilât kanu
nu meriyete konuluncaya kadar bunlar, kuru
luşlarına ait ıkararlar ve bu kararların alâkalı 
bulunduğu Millî Korunma Kanunu hükümleri
ne göre faaliyetlerine devam ederler. 

MADDE 7. — Hükümet, doğrudan doğru
ya müstehlike perakende olarak veya tevzi mü
esseseleri tarafından satılan petrol ve petrol 
müştaklarının ve - ham petrol hariç -%her ne 
suretle satılırsa satılsın şâir akaryakıtların da
hilî fiyatlarını tanzim etmek ma'ksadiyle itftıal 
ve satış fiyatları arasında husule gelecek fark
ları T. C. Ziraat Bankasında tesis edeceği fiyat 
istikrar fonu hesafbmda toplamaya ve mezkûr 
akar yakıt ve tenekenin alım, satım ve tevzii ile 
fiyatlarını tesibite ve Petrol Kanununa tâbi 
olanlar hariç, Türk tankerlerinin navlun ve sü-
ristaryalannı tâyine salahiyetlidir. 

Bu paralar, Âmme alacaklarının tahsili hak
kındaki Kanun hükümlerine göre tahsil olunur. 

Bu hesaiba yatırılacak paralarla bu hesap
tan yapılacak her türlü sarfiyatın şekil ve esas
larını ve hesalbm tedvir ve mura'kafbesi için lü
zum göreceği tedbirleri bir talimatname ile tes-
bit ve tâtbika, akaryakıt müessese ve şirket
lerinin her türlü defter, kayıt ye hesapları üze
rinde lüzumlu teftiş ve murakabeyi yaptırmaya 
Ticaret Bakanı yetkilidir. 

Mülga K/744 sayılı Kararla tesis olunup, 
K/1242 sayılı Kararla idame ettirilen Fiyat İs
t ikrar Fonunda teraküm eden paradan 10 mil
yon lirası, bu maddenin birinci fıkrası ile tesis 
olunacak fon hesaJbı ile birleştirilir. 

MADDE 8. — Hükümet kararı ile iş yer
lerinde gündüz ve gece çalışmalarında tatfbik 
edilmek üzere, günlük iş saatleri, işlerin mahi
yetine ve ihtiyaç derecesine göre 3 er saate ka
dar artırılalbilir ve zaruret' halinde Hafta tatili 
Kanunu ile Ulusal bayram ve genel tatiller hak-
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MADDE 5. — Hükümet, doğrudan doğruya 
müstehlike perakende olarak veya tevzi müesse-

i seleri tarafından satılan petrol ve petrol müş-
j taklarının ve - ham petrol hariç - her ne suretle 
\ satılırsa satılsın sair akar yakıtların dahilî fi

yatlarını tanzim etmek mabsadiyle ithal ve satış 
fiyatları arasında husule gelecek farkları T. 
C. Ziraat Bankasında tesis edeceği fiyat istik
rar fonu hesaibırida toplamaya ve mezkûr akar 
yakıt ve tenekenin alım, satım ve tevzii ile fi
yatlarını .tespite ve Petrol Kanununa tâbi olan
lar hariç Türk tankerlerinin navlun ve suris-
taryalarım tâyine yetkilidir. 

Bu fona yatırılacak paralar, Âmme alacak
larının tahsil usulü hakkındaki Kanun hüküm
lerine göre tahsil olunur. 

Bu hesapta toplanacak paralar münhasıran 
petrol fiyatlarında istikrarı sağlamak için kul
lanılır ve hesaba yatırılacak paralarla buradan 
yapılacak ödemelerin şekil ve esasları bir ka
rarname ile tesibit edilir. Ancak bu fonun ida
re ve murakelbesi ile görevli özel teşkilâtın 
ma,aş ve ücretleriyle diğer idare masrafları, 
1960 malî yılı sonuna kadar bu fondan öde
nebilir. 

Maliye ve Ticâret Bakanları a'kar yakıt mü
essese ve şirketlerinin her türlü defter, kayıt 
ve hesapları üzerinde lüzumlu teftiş ve mura
kabeyi yaptırır. 

Mülga K/744 sayılı Kararla tesis olunup, 
K/1242 sayılı Kararla idame ettirilen fiyat 
istikrar fonunda biriken paradan 10 milyon 
lirası, bu maddenin birinci fıkrası ile tesis olu
nacak fon hesabı ile birleştirilir. 

MADDE 6. — Hükümet kararı, ile iş yerle
rinde gündüz ve geee çalışmalarında tatbik 
edilmek üzere, günlük iş saatleri, işlerin ma
hiyetine ve ihtiyaç derecesine göre üçer saatâ 
kadar artırılalbilir ve zaruret halinde Hafta 
tatili Kanunu ile Ulusal bayram ve genel ta-
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kındaki Kanun 'hükümleri kısmen veya tama
men tatbik edilmiyebilir. Bu gibi hallerde üc
retler İş Kanununun 37 nci maddesi mucibince 
ödenir.; 

Kadınların ve 12 yaşından yukarı kız ve er
kek çocukların sanayi işlerinde ve 16 yaşından 
yukarı erkek çocukların maden işlerinde çalış
maları hakkındaki 151, 1593 ve 3008 numaralı 
kanunlarda mevcut tahdidi hükümler Hükümet
çe görülecek lüzum ve zarurete binaen tatbik 
edilmiyebilir. 

Millî Korunma Kanununun 19 ncu madde
sine istinaden evvelce alınan kararlardan bu ka
nunum neşri tarihinde m'er'i olanlarımın- tatbi
kine devam olunur. 

MADDE 9. — 3828, 4040 ve 4226 sayılı ka
nunların tatbik edilmekte olan hükümlerinin 
uygulanmasına devam, olunur. 

MADDE 10. — Satış fiyatının Bakanlar 
Kurulunca tesbitine hususi kanununda salâhi
yet verilmiş olan şeker fiyatında bir değişiklik 
olduğu takdirde bunu beyana tâbi tutmaya ve 
fiyat farklarını tahsil veya tediye ettirmeye 
Hükümet salahiyetlidir. 

MADDE 11. — İthal edilmiş ve edilecek oto
mobil ve benzeri nakil vasıtalarımdan . (Station 
Wagon dâhil) gerek ithalleri ve gerekse satış
ları sırasında prim almaya ve bu primin mik
tar ve şartlarım tesbit etmeye Hükümet salahi
yetlidir. 

MAADE 12. — a) Millî Korunma Kanu
nuna göre alınmış bulunan Koordinasyon He
yeti kararları ve bunlarla ilgili muamelelerin; 

b) K/744 sayılı Kararla tesis olunup K/1242 
sayılı Kararla idâme ettirilen ve 10 milyon 
lirası bu kanunun 7 nci maddesine istinaden 
tesis olunacak fon ile birleştirilen Akaryakıt 
fiyat istikrar fonu hesap (bakiyesinin; 

c) Millî Korunma Kanununun 43 ncü mad
desindeki sermayeden muhtelif daire, teşekkül 
ve müesseselere yapılan tahsisler ve verilmiş 
bulunan paralarla açılan kredilerin ve mezkûr 
kanunun 26 nci maddesine istinaden yapılan 
müdahale ve destekleme • mubayaası ile ilgili 
işlerin ve hesapların ve bu mubayaalar için 
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tiller hakkındaki Kanun hükümleri) kısmen ve^ 
ya tamamen tatbik edilmiyebilir. Bu gibi hal
lerde ücretler İş Kanununun 37 nci maddesine 
göre ödenir. 

Kadınların ve 12 yaşından yukarı kız ve er
kek çocukların sanayi işlerinde ve 16 yaşın
dan yukarı erkek çocukların maden işlerinde 
çalışmaları hakkındaki 151, 1593 ve 3008 nu
maralı kanunlarda mevcut tahdidi hükümler 
Hükümetçe görülecek lüzum ve zarurete bina
en tatbik edilmiyebilir. 

Millî Korunma Kanununun 19 ncu madde
sine istinaden evvelce alman kararlardan bu 
kanunun neşrji tarihinde mer'i olanlarının tat
bikine devam olunur. 

MADDE 7. — 3828, 4040 ve 4226 sayılı ka^ 
»unların tatbik edilmekte olan hükümlerinin 
uygulanmasına devam olunur. ; 

MADDE"8. — Satış fiyatının Bakanlar Ku
rulunca tesbitine hususi kanununda yetki ve
rilmiş olan şeker fiyatında • bir değişiklik ol
duğu takdirde, bunu beyana tâbi tutmaya ve 

^ fiyat farklarını tahsil veya tediye ettirmeye 
Hükümet yetkilidir. 

MADDE 9. — İthal edilmiş ve edilecek oto
mobil ve benzeri nakil vasıtalarından (Station: 
Wagon dâhil) gerek ithalleri, ger!)ek satışları 
sırasında prim almaya ve bu primin miktar ve 
şartlarını tesbit etmeye Hükümet yetkilidir. 

MADDE 10. — K/5, K/964, K/1089, K/1164, 
K/1180 sayılı kararların tatbikine devam olu
nur. 

5/20 sayılı Kararın 2 n'ci maddesine göre 
borsalarda yapılacak her nevi hububat satuş^ 
larına münhasır olmak üzere K/1051 sayılı Ka
rar hükümleri uygulanır. 

K/1164 sayılı Kararla tesis olunan fona ya
tırılacak paralar Âmme alacaklarının tahsil 
usulü hakkındaki Kanun hükümlerine göro 
tahsil olunur. 
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından temin 
edilen reeskont kredileri bakiyelerinin; 

d) Aynı kanunun 27 nci maddesine göre 
mupıtelif kararlarla tesis edilmiş bulunan fonla
rın; 

<e) Millî Korunına Kanunu şümulüne giren 
ve yukarda tâdadedilenler haricinde kalan her 
türlü hak Âe vecibelerle borç ve alacakların; 

'Taisfiydsi, Maliye ve Ticaret Bakanlıklarınca 
5 kişiden az olmamak üzere teşkil olunacak bir 
heyet tarafından - bu kanunun neşrinden itiba
ren en geç 3 ay zarfında - yapılır. 

T. C. Ziraat Bankası Millî Korunma Muha
sebesinin vazifesi, yukarda yazılı tasfiyenin hita
mına kadar devam eder. 

Adalet Bakanlığı Millî Korunma Muhasebe 
Bürosu ile Ticaret Bakanlığı Millî Korunma Da
iresinin tahakkuk memurları ve tediye muhasip
lerinin kadroları - taisfiye sonuna kadar devam 
etmek üzere - T. C. Ziraat Bankası Millî Korun
ma Muhasebe Bürosu kadrosuna eklenmiştir. 

Tasfiye Heyeti ile bu işlerde çalıştırılacak 
personelin istihkakları ve tasfiyenin icabettirdiği 
sair masraflar, 2 nci maddenin ikinci bendinde 
yazılı T. C. Ziraat Bankasındaki hususi hesaptan 
ödenir. 

MADDE 13. — 12 nci maddenin b, c, d ve e 
fıkralarında belirtilen tasfiyelerin neticeleri Ha
zineye devredilir. Vukuu tesbit olunacaik zarar
lar, Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak tahsi
satla mahsubedilir. 

MADDE 14. — 1956 ve 1957 seneleri mahsulü 
olup, Tekel Genel Müdürlüğünce K/1236 sayılı 
Karara göre tüccardan mubayaa edilen tütünle
rin bu idarece satışından tahassül edecek zararı 
karşılamak ve 1958 mahsulü tütünlerin ihraçları
nı temin maksadiyle K/1268 sayılı Kararla yapıl
ması derpiş olunan yardımları ödemek üzere 
K/1189 sayılı Kararla teşekkül eden fonun baki
yesi muhafaza edilerek mezkûr tütünlerin ihracı 
hususundaki yardım ve zarar tutarlarının tediye
sine tahsis olunur. Bu tütünlerin tasfiyesinden 
sonra kalacak mezkûr fon bakiyesi 12 nci madde
deki esaslar d'âıhilinde tasfiye edilir. • 
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»MADDE 15. — Millî Korunma Kanununun 
muaddel 43 ncü maddesinin II nci bendine is
tinaden taihlsil edilip T. C. Ziraat Bankasında 
açılan ve Ticaret Bakanlığı emrinde bulunan 
hesaptan yapılacak sarfiyat tamamlandıktan son
ra kalacak bakiye Hazineye devredilir. 

MUVAKKAT MADDE 1., — K/1269 sayılı 
Koordinasyon Kararı gereğince I'9i5i9 mahsulü eki
ci tütünleri piyasalarında Devlet nam ve hesabı
na destekleme mubayaası ile vazifelendirilmiş bu
lunan Tekel Genel Müdürlüğü mezkûr piyasala
rın sonuna kadar bu vazifesine devam eder. 

Bu salâhiyete müsteniden mubayaa edilen 
tütünler, Gümrük ve Tekel Bakanlığının muva
fakati ile piyasa icaplarına göre, Tekel Genel Mü
dürlüğünce satılır. 

MUVAKKAT MADDE 2. — Yeni birer ka
rar istihsaline kadar K/5, K/964, k/1089, 
K/11164, K/1180, ve 5/20 sayılı Bakanlar Ku
rulu Kararının 13 ncü maddesinde bahsi geçen 
K/1247 sayılı kararların tatfbikına devam olu
nur. 

Yine 5/20 sayılı Kararın 11 nci maddesine 
göre borsalarda yapılacak her nevi hulbubat 
(satışlarına münhasır olmak üzere, K/1051 sayı
lı Karar hükümleri uygulanır. 

(K/1164 sayılı Kararla tesis olunan fona ya
tırılacak paralar, Âmme alacaklarının tahsil 
usulü hakkındaki Kanun hükümlerine göre tah
sil olunur. 
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iktisat Ko. 

GEÇİCİ MADDE 1. — K/1260 sayılı Koor
dinasyon Kararı gereğince 1959 mahsulü ekici 
tütünleri piyasalarında Devlet nam ve hesabına 
destekleme mubayaası ile vazifelendirilmiş bulu
nan Tekel Genel Müdürlüğü mezkûr piyasaların 
sonuna kadar bu vazifesine devam eder. 

Bu yetkiye dayanılarak mubayaa edilen tü
tünler, Gümrük ve Tekel Bakanlığının muvafaka
ti ile piyasa icaplarına.göre Tekel Genel Müdür
lüğünce satılır. 

GEÇÎCÎ MADDE 2. — Millî Korunma Ka
nununa istinaden kurulmuş olan Petrol Ofisi ile 
Et ve Balık Kurumu için hususi birer teşkilât ka
nunu yürürlüğe konuluncaya kadar bunlar; ku
ruluşlarına, işleyişlerine ve vazifelerine ait karâr
lar ve bu kararların alâkalı bulunduğu Millî Ko
runma Kanunu hükümlerine göre faaliyetlerine 
devam ederler. 

GEÇlöI MADDE 3. : 
a) Millî Korunma Kanununa göre alınmış 

bulunan Koordinasyon Heydti kararları ve bun
larla ilgili muamelelerin; 

ıb> K/744 sayılı Kararla tesis olunup, 
K/1242 sayılı Kararla idame ettirilen ve 10 mil
yon lirası bu kanunun 6 ncı maddesine istina
den tesis olunacak fon ile birleştirilen akar ya
kıt fiyat istikrar fonu hesap bakiyesinin; 

c> Millî Korunma Kanununun 43.ncü mad
desindeki sermayeden muhtelif daire, teşekkül 
ve müesseselere yapılan tahsisler ve verilmiş 
bulunan paralarla açılan kredilerin ve mezkûr 
kanunun 26 ncı maddesine istinaden yapılan 
müdahale ve destekleme mubayaası ile ilgili 
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MADDE 16. 
rürlüğe girer. 

Bu kanun neşri tarihinde yü-
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iğlerin ve hesapların ve bu mubayaalar için Tür
kiye Cumhuriyet Merkez Bankasından temin edi
len reeskont kredileri bakiyelerinin; 

d) Aynı kanunun 27 nci maddesine göre 
muhitelif kararlarla tesis edilmiş bulunan fonla
rın; 

c) Millî Korunma Kanunu şümulüne giren 
ve yukarıda tadadedilenler haricinde kalan her 
türlü hak ve vecibelerle borç ve alacakların; 

Tasfiyesi 3460 sayılı Kanunun şümulüne gi
ren müesseselerin bilanço kâr ve ^arar hesapları
nın tasdiki tarihinden başlamak üızere Maliye ve 
Ticaret Bakanlıkları ile T. C. Ziraat Bankası 
Umuım Müdürlüğünce beş kişiden az olmamak 
üzere seçilecek bir heyet tarafından üç ay içinde 
yapılır. 

Millî Korunma sermayesi ile fon ve kredile
rinden faydalanmış olan müessese *ve teşekkülle
rin tasfiye dolayısiyle karşılaşacakları güçlükler, 
Bakanlar Kurulunca alınacak kararlarla gideri
lir. 

Petrol Ofisi ve Et ve Balık Kurumu hariç 
olmak üzere, alâkalı müesseselerin <bu kanunla 
ilgili hesaplarının tasfiyeci ve neticesinin Tasfi
ye Heyetine tevdi muameleleri T. C. Ziraat Ban
kası Genel Müdürlüğü tarafından yapılır. Tasfi
yenin icabettirdiği bilcümle masraflar, T. G. 
Ziraat Bankası nezdindeki ikinci maddenin ikin
ci bendine yazılı hesaptan ödenir. 

IBuı geçici maddenin b, c, d, e fıkralarında be
lirtilen tasfiyelerin neticeleri Hazineye devre
dilir. Vukuu tesbit olunacak zararlar, Maliye Ba
kanlığı bütçesine konulacak tahsisatla malhsuibe-
dilir. « 

GEÇİCİ MADDE 4. — Millî Korunma Kanu
nunun muaddel 43 ncü maddesinin I I nci bendi
ne istinaden tahsil edilip T. C. Ziraat Bankasın
da açılan ve Ticaret Bakanlığı emrinde bulu
nan hesaptan yapılacak sarfiyat tamamlandık
tan sonra kalacak bakiye. Hazineye devredilir. 

MADDE 11. — Tasarının 16 nci maddesi ay
nen kabul edilmişltir. 

/ 

( S . Sayısı : £ 3 ) 
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MADDE 17. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Bakanlar Kurulu memurdur. 

Devlet Başkanı ve Başbakan 
C. Gürsel 

Devlet Bakanı 
Ş. întm 

Millî Savunma Bakanı 
F. özdilek 

Dışişleri Bakanı 
S. Sarper 

Millî Eğitim Bakanı 
F. Yavuz 

Ticaret Bakanı Sa. 
C. tren 

Güm. ve Tekel Bakanı 
F. 'Aşkın 

Ulaştırma Bakanı 
S.Ulay 

Sanayi Bakanı Ba. 
M. Vluer 

27 . 6 . 1960 

Devlet Bakam 
Â. Artus 

Adalet Bakanı 
Al P. Gözübüyük 

İçişleri Bakanı 
M. t. KızıloğİM 

Maliye Bakanı 
E. Alican 

Bayındırlık Bakanı 
D. Koper 

ve So. Y. Bakanı 
N. Karasu 

Tarım Bakanı 
F. Üstün 

Çalışma Bakanı 
C. Talaş 

- Ya. ve Tu. Bakanı 
Z. Tarhan 

İmar ve İskân Bakanı 
O. Kubat 

İktisat Ko. 

MADDE 12. — Tasarının 17 nci maddesi ay
nen kabul edilmişti?. 

£S. Sayısı: 68 ) 
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D. 

Hükümetin teklifine bağlı 
Ticardt Bakanlığı 

[1] SAYILI CETVEL 

Memuriyet unvanı Adöd Tutarı 

2 
4 
5 
6 
6 
6 
9 
2 
o o 

4 
5 

Müdür 
Müdür Muavini 
Raportör 

» 
Ayniyat Muhasibi 
Memur 

» 
Kontrolör 

» ' 
> 

Daktilo (3656 sayılı Kanuna 
tâbi maaşlı memuriyetten 
naklen tâyin edilmiştir.) 

1 
1 
6 
1 
1 
2 
1 
1 
5 
4 

1 

24 . 

1 750 
1 250 
1 100 

950 
950 
950 
600 

1 750 
1 500 
1 250 

1 100 

İktisat Komisyonunun deği§tiri§ine' bağlı cetveller 
Adalet Bakanlığı 

\l) SAYILI CETVEL 
D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

9 
10 
11 

MERKEZ 
Muhasip 
Şef 
Memur 

VİLÂYETLER 
/['başkan, Hâkim, Üye, Sulh] 
| Hâkimi, C. Başsavcılığı | 
| Başyardımcısı, C Başsav| 
l'eılığı Yardımcıları, C. Sav-|, 
•{cısı ve Yardımcıları, İcra}-
| Hâkim ve Hâkim Yardım-1 
| cilan, Sorgu • Hâlkimleri, | 
j Yargıtay Üye Yardımcı-1 
[lan J 

KÂTİPLER 
[Başkâtip, Başkâtip Yar.] 
Jdımcılan, Zabıt Kâtibi, [ 
] Zabıt Kâtip Yardımcıları [ 
[ve Kâtip J 

1 950 
1 700 
1 600 

5 
1 
o O 

2 
4 

1 500 
1 250 
1 100 

950 
800 

4 
5 
6 
4 

700 
600 
500 

•450 

(•& Saywı s- 63) 
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[2] SAYILI CETVEL 

D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

Adalet Bakanlığı 

MERKEZ 
6 Daktilo 1 600 
9 Müvezzi 1 .400 

VİLÂYETLER 
11 Hademe 8 300 

Ticaret Bakanlığı 

. [3] SAYILI CETVEL 

MERKEZ TEŞKİLÂTI 

Hukuk MüşavirUği 
6 Raportör 1 950 

İç Ticaret Genel Müdürlüğü 
6 Raportör 2 950 

Dış Ticaret Dairesi Reisliği 
7 Raportör 2 800 
9 » # 1 600 

Umumi Evrak Müdürlüğü 
9 Büro Şefi 1 600 

4 
7 
9 

Vilâyetler teşkilâtı 
Mmtaka Ticaret Müdürü 
Raportör 
Büro Şefi 

1 
2 
2 

1 250 
800 
600 

>>»Q«SW •<'••• 

(S; Sayışı : 63 ) 
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Bâzı görevlilerin siyasetle uğraşmalarının men'ine dair kanun 
tasarısı ve Sosyal İşler Komisyonu raporu (1 /15 ) 

T. C 
Başbakanlık 4 . 7 . İ96Ö 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 -1167/1495 

Millî Biriik Komitesi Başkanlığına 

Bakanlar Kurulunca Millî'Birlik Komitesine, arzı 2 . 7 . 1960 tarihinde kararlaştırılan «Bâzı gö
revlilerin siyasetle uğraşmalarının men'ine dair geçici kanun tasarısı» gerekçesiyle birlikte ilişik ola
rak sunulmuştur. 

Gereğinin ifasını arz ve rica ederim. 
Devlet Başkanı ve Başbakan 

Org. 
Cemal Gürsel 

• GEREKÇE 

1. — Devlet hizmetlerinde görevli olan kimselerin, bâzı haklara ve teminata sahibolmaları, bu
na karşılık olarak da bâzı vecibelere ve yasaklara tâbi tutulmaları, bu cümleden olarak, görevle
rinin devamı süresince, siyasi partilere girmekten ve siyasetle uğraşmaktan menedilmeleri, idare 
hukukumuzca kabul edilmiş ve G^rb âleminde uzun zamandan beri uygulanmış prensiplerdendir. 

2. — Devlet hizmetinde görevli olan bir kimse, görevini kullanırken, siyaset adamlarının baskı
sından azade olmalı, aynı zamanda, kendi şahsi siyasi düşüncelerinin üstünde, yalnız âmme men
faatleri ile müteharrik, görevini hak, adalet ve vatandaşların Devlet önünde eşitliği prensipleriy
le ifa edebilir halde bulunmalıdır. 

3. — Tasarı, Devlet hizmetinde görevli olan kimseyi, hem siyaset adamlarının yeltenecekleri 
baskıdan azade kılmak, hem de bilhassa, yapılacak baskılara mukavemet edebilmek üzere, diğer 
kanuni tedbirler yanında, mânevi bir .kuvvet ile takviye edilmek maksadiyle hazırlanmıştır. . 

4. — Bu tasarı ile, Devlet işlerinde görev alan kimseler, iktidar değişikliklerinde yerlerinden 
emin hale getirilmiş olacakları gibi, idare de istikrarlı bir personele kavuşmuş olacaktır. 

5. — 788 sayılı Memurin Kanununun 9 ncu maddesi de aynı maksatlarla tedvin edilmiştir. An
cak, Memurin Kanunu, yaşlı bir kanundur. Tedvininden beri geçen zaman içinde, Devlet teşki
lâtı genişlemiş, yeni yeni hizmetler, ve bu hizmetler için yeni yeni memur kategorileri ortaya çık
mıştır. Yeni tasarı, memuru, bugünkü realitelere uygun olarak, geniş bir anlamda ele almış, onu, 
maddi, mânevi bütün gücü ile, ezelî ve ebedî olan Türk Devleti hizmetine almayı ve bu çerçeve 
içinde tutmayı istihdaf etmektedir/ 

6. — Vatandaşların, idare karşısında eşitliği, demokrasinin temel ilkelerindendir, işbu tasarı, 
bu temel ilkeyi müessir kılmak maksadını da temin edecektir. 



-^2 ~, 
Sosyal îşler Komisyonu raporu 

T. c. 4 

Millî Birlik Komitesi 8.9. 196Ö 
Sosyal İşler Komisyonu 

Esas No: 1/15 
Karar No: 9 

Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

Hükümet tarafından sevk olunan kanun tasarısı incelendiğinde, gerekçesinden de anlaşılacağı 
gibi, Devlet hizmdtinde görevM olan kimseleri, siyaset adamlarının yapacajdarı her türlü baskıdan 
azade kılmak. 

Âmme menfaatleri ile müteharrik görev ve salâhiyetini kendi şahsi siyasi düşüncelerinin üstünde 
tutmak suretiyle vatandaşa Devlet önünde eşitlik prensipleriyle hizmet etmek' maksadım gütmekte
dir,. 

Garp âleminde görevlilerin siyasi partilere girmeleri ve siyasetle uğraşmalarını meneden pren
sipler idari hukukumuzca da ka'bul edilmiş ve Memurin Kanununun ('788) 9 ncu maddesiyle tatbi
kata geçirilmiştir. Ancak 1926 senesinde ka'bul edilen Memurin Kanunundan sonra Devlet teşkilâtı 
genişlemiş, yeni yeni hizmetler ve bu hizmetleri gerçekleştirecek yeni memur zümreleri meydana çık
mıştır. Bugünkü realiteler altında görevlileri, Memurin Kanununa göre siyasetten meni veya siyasi 
haklarını temin güçlenmiştir. Esasen tatbikatı da bugüne kadar uygun netice vermemiştir. 

Yeni Hükümet tasarısı, görevlilerin siyasi hak ve faaliyetlerini daha elâstiki ve fakat daha kati 
olarak halletmektedir. 

Ancak 2 nei maddesindeki (Görevlere seçim yolu ile gelenler •makamlarında bulundukları süre 
içinde mensulboldukları siyasi parti ile alâkalarını devam ettirebilmekle beraber, görev yetki ve nüfuz
larını siyasi amaçlar uğrunda kullanamazlar) tâbiri tefsirlere yol açalbilir ve tatbikatında şüpheyi 
celbeder. 

Bu sebeple kanun tasarısının 2 nçi maddesinin ek komisyon teklifinde tadil edildiği şekilde ka
bulü ile Millî Birlik Komitesine teklif ©dilmesine oy birliği ile karar verilmiş olduğunu arz ederiz. 

Esin Numan Oürsoytrah Suphi \ (Sözcü) Karan Muzaffer 

Kaplan Mustafa „ 

Küçük Sami Özdağ Muzaffer Özgüneş Mehmet Solmazer İrfan 

Türkeş Alp&slan Yıldız Ahmet 

ı 

( S. Sayısı : 72 ) 



HÜKÜMETÎN TEKLİFİ 

Bâzı görevlilerin siyasetle ulaşmalarının 
men'ine dair geçici kanun tasarısı 

MADDE i: — Aşağıda yazılı daire, teşek
kül ve kurumlarda maaş, aylık ücret, gündelik, 
ödenek almak suretiyle, yahut fahrî olarak gö
revli olanların» (İşçiler hariç) siyasi partilere 
ve bunların kuramlarına üye olmaları, memur
luk nüfuzlarını siyaset uğranda kullanmaları, 
siyasi propaganda ve yayın çalışmalarında bu
lunmaları ve siyasi partilerin faaliyetlerine va
sıta olmaları yasaktır. 

A) Genel, katma ve özel bütçelerle idare 
olunan daireler, belediyeler, köyler ve İktisadi 
Devlet Teşekkülleri; 

B) (A) fıkrasında yazılı daire, teşekkül ve 
kurumların kurdukları yahut sermayesine ka
tıldıkları kuramlar; 

C) Kanunla kurulu meslek teşekkülleri; 
D) Kızılay, Çocuk Esirgeme Kurumu, Türk 

Hava Kurumu ve umumi menfaate hadim diğer 
kurumlar. 

MADDE 2. — 1 nci maddede yazılı daire, 
teşekkül ve kurumlardaki görevlere seçim yo-
liyle gelenler, bu görevlerinde bulundukları sü
rece, mensub oldukları siyasi parti ile alâkala-

c nnı devam ettirebilmekle beraber, görev, yetki 
ve nüfuzlarını siyasi amaçlar uğrunda kullana
mazlar. 

MADDE 3. — Yukarıki maddelerde yazılı 
yasaklara uymadıkları yetkili mahkemelerin ka
rarı ile sabit olanlar, görevlerinden çıkarılır ve 
bu gibiler, asgari bir yıl süre ile 1 nci maddede 
bahis konusu olan daire, teşekkül ve kurumlar
da tekrar vazife alamazlar. 

Bunların, bu mahiyetteki hareketlerinden 
mutazarrır olanlar tarafından, haklarında taz
minat dâvası açılabilir. 

'MADDE 4. — (788) sayılı Memurin "Kanu
nunun (9) ncu maddesi kaldırılmıştır. 

MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 2 .7 .1960 

Devlet Başkanı ve Başbakan Devlet Bakanı 
C. Gürsel Â. Art us 

SOSYAL İŞLER KOMİSYONUNUN 
DEĞİŞTİRİŞİ 

Bâzı görevlilerin siyasetle uğraşmalarının 
men'ine dair Kanun 

MADDE 1. — Hükümetin 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Birinci maddede yazılı dare, 
teşekkül ve kurumlardaki görevlere seçim yo-
liyle gelenler makamlarında bulundukları süre 
içinde mensuboldukları siyasi parti ile kayıtları 
baki kalmak suretiyle görevlerine devam eder
ler, fakat görevde, yetki ve nüfuzlarını siyasi 
amaçlar uğrunda kullanamazlar. 

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

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

MADDE 5. — Hükümetin 5 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Hükümetin 6 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 72) 
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N Devlet Bakanı 
§. İnan 

Millî Savunma Bakanı 
F. özdileh 

Dışişleri Bakanı 
8. Sarpev 

Millî Eğitim Bakanı 
F. Yavuz 

Ticaret Bakanı 
C. tren 

Güm. ve Tekel Bakanı 
F. A§km 

Ulaştırma Bakanı 
8. Ulay 

Sanayi Bakanı 
M. Vluer . 

Adalet Bakanı 
A. P. Gözübüyük 
İçişleri Bakam 
M. 1. Ktzıloğlu 
Maliye Bakanı 

E. Alican 
Bayındırlık Bakanı 

D. Koper 
Sa. ve So. Y. Bakanı. 

N. Karasu 
. Tarım Bakam 

F. Üstün 
Çalışma Bakanı 

C. Talaş 
Ba. - Ya. ve Tu. Bakam 

Z. Tarkan 
İmar ve İskân Bakanı 

0. Kubat 

»CKi 

( S. Sayısı : 72 ) 



S. SAYISI : 7 0 
Bâzı görevlilerin andiçmesi hakkında kanun tasarısı ve Güvenlik 

ve Sosyal İşler komisyonları raporları (1 /24) 

T. C. 
Başbakanlık ' 9.7. 1960 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Haıp: 71-1167/1564 

Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

Bakanlar Kurulunca Millî Birlik Komitesine arzı 7 . 7 . 1960 tarihinde kararlaştırılan «Bazı gö
revlilerin andiçmesi hakkında Geçici Kanun tasarısı» gerekçesiyle birlikte ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin ifasını arz ve rica ederim. 
Devlet Başkanı ve Başbakan 

Oflgv 
Cemal Gürsel 

G E R K K O E 

27 Mayıs 1960 İnkılâbının son verdiği gayrim eşru, kanun dışı idarenin, Devlet bünyesinde aç
tığı yaralardan birisi de, çeşitli teşkilâtında vazife almış olanların, hizmet yararından -ayrı ve hat
tâ ona aykırı olarak, şahıs ve zümre yararına hareketlere, vatandaşlara, siyasi kanaatlerine göre, fark
lı muamele yapmaya, zorlanmış olmaları keyfiyetidir. On yıldır, Devlet teşkilâtında vazifeli olan gö
revliler, her an, vazifelerinin icabı ile, ailelerinin ekmeği arasında seçimli bırakılmışlardır. 

Fedakâr Türk memurları arasında, sayıları az da olsa, bâzı zayıf karekterli görevliler, ya 
baskı altında, veya kendilerini zamanın icabına, kendi arzulariyle kaptırarak, görevlerini hizmet ya
rarı dışında kullanmışlar ve böylece, halkımızın idareye olan itimadının sarsılmasına sebebiyet ver
ilişlerdir. Bu. gibiler, lâyik oldukları cezayı, 27 Mayıs inkılâbından sonra görmüşlerdir, görecek
lerdir. Ancak, bu gibi ahvalin gelecekte de tekerrürünü önlemek üzere, alınacak umumi tedbirler 
yanında, bir de, insanların davranışları üzerindeki tesiri, asırların tecrübesiyle anlaşılmış bulunan, 
mânevi hususlardan da faydalanmanın yerinde olacağı düşünülerek, işbu tasarı hazırlanmıştır. 

Bu tasarı kanunlaştığı takdirde, en geniş anlamiyle Devlet teşkilâtında vazife almış bulunanla
rın, 27 Mayıs İnkılâbının bütün memlekette estirdiği ulvi hava içinde, bir vicdani yıkanma ameliye
sine tâbi tutulmaları, İnkılâbın felsefesi ile de pek uygun düşecek, memur kitlesinin vazife aşkını 
kamçılayacak, vatandaşın idareye olan itimadım artıracaktır. 

Dördüncü madde ile, 27 Mayıs İnkılâbının temelinde yer alan Ordu İç Hizmet Kanununun otuz 
beşinci maddesi istihdaf edilmiştir. Ayrıca, doktorluk, mühendislik... ilâh. gibi bâzı mesleklerin mes
lekî yeminleri de, kezalik mahfuz tutulmuştur. 
. Andiçmenin nerelerde yapılacağı belirtilirken, görevlerinin durumları, sayıları, görev yerleri el

çiler, valiler, müsteşarlar gibi yüksek görevlilerin de yargılama, usulleri göz önünde tutulmuştur. 
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Güvenlik Komisyonu raporu 

T. C. 
Millî Birlik Komitesi . 7 5 . 7 . 1960 
Güvenlik Komisyonu 

Esas No: 1/24 
Karar No: 9 

Yüksek B aşkanl ığa 

Bâzı görevlilerin andiçmesi hakkındaki geçici kanun tasarısı, alâkalı Devlet Bakanının iştira
kiyle komisyonumuzda görüşüldü. 

Tasarı Hükümetin gerekçesinde de belirtildiği ve Sayın Devlet Vekilinin izahatından da anla
şıldığı gibi, muhtelif daire, teşekkül ve kurumlardaki bâzı görevlilerin sabık ve sakıt iktidar za
manında zümre yararına hareketlerde bulunmaya, vatandaşlara siyasi kanaatlerine göre farklı mu
amele yapmaya zorlanmış olmaları neneesi olarak her sahada, mevcut idareye itimatsızlığı gider
mek ve 27 Mayıs 1960 İnkılâbından sonra mânevi hususlardan da faydalanılması düşünülerek mem
lekette ulvi bir hava yaratılması ve vicdanların yıkanılınası gayesiyle hazırlanmış bulunmakta 
ve bu görüşe komisyonumuzca da tamamen iştirak edilmiş olmakla beraber; aşağıdaki hususla
rın tasarıda yer alması uygun görülmüştür. 

Tasarı başlığındaki «bâzı görevliler» tâbiri yerine, âmme hizmeti mefhumunun çok geniş mâna
da alınmasına doğru gidilen zamanımızda bu mefhumdan istifade edilerek tasarının adı «Kamu 
hizmeti görenlerin andiçmesi hakkında» olarak değiştirilmiş. 

Birinci maddede özel idare, belediye ve köylerin seçimle işbaşına gelen uzuvlan (Genel meclis, 
daimî komisyon, belediye meclisi ve komisyonu, köy muhtarı ve ihtiyar meclisi) mahalle muhtar 
ve ihtiyar heyeti üyeleriyle kurumlar ve derneklerin seçimle iş başına gelen ve fahri olarak çalı
şan başkan ve idare kurulu üyelerinin de andiçmelerinin aynı gerekçe ile zaruri ve lüzumlu görül
mesi karşısında maddeye gerekli ilâve yapılmış, 

Tasarının üçüncü maddesinde disiplin kurulu bulunan daire, teşekkül ve kurumlar mensupla-
riyle bulımmıyanlar için, ayrıca illerde disiplin kurulu bulunmıyanlarm da merkeze çağrılmaları 
için metne gerekli sarahat verilmiş, 

Andiçmeye ait tutanağın tanzim şekli ile kimlere verileceği ve ne şekilde saklanacağa hususları
nın talimatnameye bırakılması düşünülerek 4 ncü maddeye ilâve yapılmış ve 5 nci madde redaksi
yona tâbi tutularak subay, astsubay ve erler için yeniden andiçme yapılması için sarahat verilmiş, 

Andiçmenin şekli, ne suretle yapılacağı, merasimin usulü ve kanunun uygulanışı hususunda bir 
talimatname yapılması uygun görülmüş ve tasarıya bir madde eklenmiştir. 

İzah edilen değişikliklerle komisyonumuzca kabul olunan tasarı, Sosyal işler Komisyonunda bu
lunan (bâzı görevlilerin siyasetle uğraşmalarının mcn'ine dair kanun tasarısiyle) ilgili görülmüş 
olduğundan, bu tasarının da Millî Birıik Komitesine verilmeden evvel mezkûr komisyonda görü
şülmesinde fayda mülâhaza edilmiş ve havalenin tanzimi için Yüksek Başkanlığa sunulmuştur. 

Güvenlik Komisyonu 
Başkanı Başkanvekili Sözcü Kâtip 

Özdilek Fahri Yurdakuler Muzaffer Er Ahmet Akkoyunlu Fazıl 

Üye Üye Üye Üye 
Ataklı Blucip Kabibay Orhan Kaplan Kadri Karaman Suphi 

Üye Üye. Üye 
Köseoğlu Münir Madanoğlu Cemal Vlay Sıtkı 
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Sosyal îşler Komisyonu raporu 

T. C. 
Millî Birlik Komitesi 

Sosyal îşler Komisyonu 
Esas No. : 1/24 

Karar No. : 19 

8.9.1960 

T. C. Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

Komisyonumuza havale olunan «Bâzı' görevlilerin andiçmesi hakkında kanun tasarısı» ve Gü
venlik Komisyonu raporu tetkik ve müzakere olundu. 

Görüşmeye Güvenlik Komisyonu metni esas alınarak yapılan incelemede, gerek Hükümetin 
gerekçesinde ve gerekse mezkûr komisyon raporunda ileıi sürülen hususlar yerinde görülerek 
Güvenlik Komisyonunun tadili veçhile aynen kabul edilmiştir. 

Komitenin tasvibine sunulmak üzere Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Esin Numan 

Küçük Sami 

Gürsoytrak Suphi 

Özdağ Muzaffer 

- Türkeş Alpaslan 

Kaplan Mustafa 

Ozgüneş Mehmet 

Yıldız Ahmet 

Karan Muzaffer 

Solmazer İrfan 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Bâzı görevlilerin andiçmesi hakkında geçici 
kanun tasarısı 

MADDE .1. — (rene], katma, özel bütçelerle 
Mare olunan daireîerd'e, belediyelerde, 'köyler
de ve İktisadi Devlet Teşekkül.feri ile bunların 
kurdukları, yahut sermayesine katıldıkları ku
rumlarda, kanunla kurulu meslek teşekkül fe
rinde, Kızılay, Çocuk Eisîrgem'e Kurumu, Türk' 
Hava Kurumu il'e umumi menfaate Ih adim diğer 
'kurumlarda, maaşlı, aylık ücretfli, yevmiyeli 
(işçiler hariç) olarak görev alanlar; bu görev
lerine baslarken, aşağıdaki şekilde andicjerler: 

«Maddi, •mânevi Ibü'tün gücümü, ir/erine al
dığım' hizmete hasredeceği-me; 

Bu hizmeti ifa edenken ahlâk, hak ve ada-
l'e't esaslarından ve kanunların çizdiği yoldan 
ayrılmıyacağıma; 

Vazife ve salâhiyetlerimi, şalisi menfaat ve 
em eler uğrunda kull arım ıya cağım a; 

Kanunlara aykırı her türlü emri reddedece
ğime ; 

Vatandaşlarım arasında din, ırk, siyasi ka
naat farkı gözetmed^en (hepsine eşit muamele 
yapacağıma; 

Şerefim, namusum, vicdanım ve 'bütün mu
kaddesatım üzerine aridiçerim.» 

MADDE 2. — Anktiçilmedikçe göreve ba-şla-
nılamaz. 

MADDE 3. .— Yargıtay, .Danıştay, »Sayıştay 
mensupları 'kendi genel kuru la r ı ; 

Elçiler, valiler, müsteşarlar, genel müdür
ler ve bu derecedeki merkez memurları, Danış
tay ö'enel Kurulu; 

öteki görevliler, 'bağlı bulundukları kuru
mun merkez .yakut m ahal î disiplin kurulları; 

Disiplin 'Kurulu bulunmıyan kurumlar men
supları, malhailin en yüksek dereceli hâkimi 
önünde, 

Andiçerler. 

MADDE 4. — Andiçme bir tutanakla belir
tilir. ıBu tutanak, görevlinin isicil dosyasına ko
nulmak üzere, andiçen'e verilir. 

MADDE 5. — Andiçmeye mütaallik hususi 
kanunlar hükümleri mahfuzdur. 

UÜVENliİK KOMİSYONUNUN DEĞİŞTÎRİŞİ 

Kamu hizmeti görenlerin andiçmesi hakkında 
Kanun 

MADDE 1. — Genel, katma, özel bütçelerle 
idare olunan dairelerde, belediyelerde, köyler-
de ve İktisadi Devi et Teşekkülleri ile bunların 
kurdukları, yahut sfcrmayesin'e katıldıkları ku
rumlarda, kanunla kurulu meslek teşekkülle
rinde, Kızılay, Çocuk Esirgeme Kurumu, Türk 
Hava, Kurulu ile umumi menfaatlere 'hadim. 
derneklerde maaşlı, aylık ücretli, yevmiyeli 
(İşçiler hariç) olarak veya bu yerlerde seçim
le görev alanlar aşağıdaki şekilde andîçerler: 

«Maddi, mânevi (bütün gücümü, üzerine al
dığım1 hizmete hasredeceğime; 

Bu hizmeti ifa ederken alhlâ'k, hak ve ada
let esaslarından ve kanunların çizdiği yoldan 
aynim ıya cağım a; 

Vazife ve salâhiyetlerimi, şahsi menfaat ve 
emeller uğrunda kullanmıya^ağıma; 

Kanunlara aykırı her türlü emri reddedece
ğime ; 

"Vatandaşlarım arasında, din, ırk, siyasi ka
naat farkı gözetmeden (hepsine eşit muamele 
yapacağıma; 

Şerefim, namusum, vicdanım ve bütün mu
kaddesatım üzerine and'ieer'im.» 

MADDİM 2. — Andieme, görevlinin görevi
ne başladığı günden itübaren en geç ıbir ay için
de yapılır. 

MADDE o. — Yargıtay, Danıştay, Sayışta}' 
mensupları kendi genel kurulları; 

Elçiler, valiler, müsteşarlar, genel müdür
ler ve bu derecedeki merkez memurları, Danış
tay Oenel Kurulu; 

Öteki görevliler, hağlı bulundukları daire, 
teşekkül ve kurumun merkez ya'hut mahallî 
disiplin kurulla rı; 

Disiplin Kurulu bulunmıyan veya bağlı .ol
duğu disiplin kurulu hizmetin görüldüğü il 
sınırları dışında olan görevliler o malhailin en 
yüksek dereceli haklini önünde, andiçerler. 

MADDE 4. — Andiçme bir tutanakla belir
tilir. 'Tutanakların ne şekilde tanzim edilece
ği, kimlere verileceği ve ,ne şekilde saklanacağı 
hususları talimatnamede gösterilir. 

MADDE 5. — Hususi kanunlarda yazılı 
andieme hükümleri mahfuzdur. 
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Hü. 

GEÇİCİ MADDK — Bu kanunun yayımı ta
rihinde (1) nei maddede yazılı yerlerde görevli 
olanlar, üç. ay içinde bu kanunda gösterilen şe
kil ve usule uygun olarak andiçerler. 

Yurt dışında görevli olanlar, o yerdeki Tür
kiye Cunıhunyeti temsilcisinin önünde bu ödevi 
yaparlar. 

Halen vazife başında bulunan elçiler, her 
hangi bir sebeple yurda geldikleri zaman, (15) 
gün içinde bu ödevi erini.yaparlar. 

MADDE 6. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 7. 
yürütür. 

Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

Devlet Başkanı ve Başbakan 
C. Gürsel 

Devlet Bakanı 
8. İnan 

Millî Savunma Bakanı 
F. Özdilek 

Dışişleri Bakam 
8. 8arper 

Millî Eğitim Bakanı 
F. Yavuz 

Ticaret. Bakanı 
C. tren 

Güm. ve Tekel Bakanı 
F. Askın 

Ulaştırma Bakanı 
8. JJlajyi 

Sanayi Bakanı 
M. Vlmr 

7.7 .1960 
Devlet Bakam 

Â. Artus 
Adalet Bakam 

. l . P. Gözübüyül: 
İçişleri Bakanı 

M. 1. Kızüoğlu 
Maliye Bakam 

E. Alican 
Bayındırlık Bakanı 

D. Kop er 
Sa. ve So. Y. Bakanı 

İV". Karasu 
Tarım Bakam 

F. Üstün 
Çalışma Bakam 

C. Talaş 
Ba. - Ya. Are Tu. Bakanı 

Z. Turhan 

Güvenlik Ko. 

Dahilî hizmet Kanununa göre andiçen su
bay, astsubay ve erler ayrıca andiçmezler. 

MADDK 6. — Andiçmenin ne şekilde ve ne 
suretle yapılacağı, bu kanuna göre kimlerin 
işçi addedileceği ve kanunun uygulanış şekli 
Adalet ve İçişleri Bakanlıklarınca düzenlene
cek bir talimatnamede belirtilir. 

GEÇİCİ MADDE — Hükümetin geçici mad
desi geçici madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

İmar ve İskân Bakam 
O. Kubat 

MADDK 7. — Hükümetin (6) neı maddesi 
(7) nei madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Hükümetin (7) nei maddesi 
(8) nei madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

« M m 
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