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?,. — Görüşülen işler 
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1. — Sanayi Bakanı Şahap Kocatop-
çu'nun, Bakanlığına ait işler üzerinde 
açıklaması 2:11 

2. — 3546 sayılı Danıştay Kanununun 
bazı maddelerinin değiştirilmesi • hakkında 
Kanun tasarısı ve Sosyal îşler Komisyonu 
raporu (1/53) 11:13 

3. — Danıştay Başkan ve üyelerinden 

Sayfa 
Yüksek Soruşturma Kuruluna ve Sayıştay 
Tahkik Komisyonuna seçilenlere dair karar 14 

4. —• Yıldız Ahmet'in, inkılâbın tanı
tılması hakkında Kanun teklifi (2/63) 14:16 

5. — Türkeş Alparslan'ın, Sivil Müda
faa Kanunu teklifi ve İktisat Komisyonu 
raporu (2/39) 16:20 

6. — Türkeş Alparslan'ın, Yatırımlar 
(Holding) Anonim Şirketine tanınacak.mu
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2 — GEÇEN TOPLANTI TUTANAK ÖSETÎ 

Milli Müdafaa Vekâleti İlmî istişare ve Araş
tırma Kurulu teşkiline dair 7279 sayılı Kanıma 
bir ek madde ilâvesi hakkındaki Kanun ile, 

1960 malî yılı Muvazenei Umumiye Kamımma 
bağlı (A'/l)'işaretli cetvelde değişiklik yapıl
ması hakkındaki Kanun kabul olundu. 

Soyuyüce Şefik'in, 1960 malî yılı Muvazenei 
Umumiye Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkındaki Kanun teklifi
nin teklif sahibinin isteği üzerine geriverilmesi 
kabul edildi. 

Birleşime son verildi. 

• Başkan 
Karan Muzaffer 

Divan Kâtibi 
Esin Numan • 

Divan Kâtibi 
Karavelioğlu Kâmil 

BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15,40 

BAŞKAN — Ataklı Mucip 

KÂTİPLER: Özdağ Muzaffer, Karavelioğlu Kâmil 

2. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Sanayi Bakanı {Şahap Kocatopçu'nun 
Bakanlığına ait işler üzerinde açıklaması 

BAŞKAN — Şimdi Sanayi Vekili arkadaşı
mız konuşacaktır. 

SANAYİ VEKİLİ ŞAHAP KOCATOPÇU — 
Muhterem arkadaşlarım; sizlerle beraber bulun
mak şerefini barna bahşettiğinizden dolayı hepi
nize teşekkür ederim. Bu yeni vazifem dolayısiyle 
üzerime almış olduğum ^şerefli görev hayatımın 
en zevkli vazifesini teşkil etmektedir. Bilhassa 
sizlerim büyük bir feragat ve fedakârlıkla giriş
miş olduğunuz dâvamıza kendi payım nispetinde 
iştirak etmek zevki bana ayrı bir mazhariyet 
verdi. 

Bugün almış olduğum vazifenin birinci mad
desi olarak memleketimizin istihsal gücünün ve 
millî gelirinin azaltılmadan memleketimizi ikti
sadi refahta yürüyebilecek şekilde çalışma im
kânlarının sağlanmasını görüyorum. Bunun için 
de, Bakanlığa bağlı 19 teşekkül içinde çalışan 
yüzbinlerce işçi, memur, mühendis ve idarecinin 
huzur içinde millî istihsalde vazifelerini yapabil
meleri için icabcden vasatı hazırlamakla vazife
liyiz. 

Haklı veya haksız yüzleri aşan, duyduğuma 
göre 300 ü aşan ihbar mektubu; muhtelif kade
melerdeki arkadaşları birbirlerine düşman eder
cesine, birbirlerinden haklı veya haksız şüphe 
edercesine bir huzursuzluk havası yaratmış bulun-
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maktadır. Bu huzursuzluk içinde muhakkak ki 
haklı ithamlar mevcuttur. 

Şimdilik benim gördüğüm haksızlıkların ber
taraf edilmesi bakımından milletçe beklenen hu
zura kavuşabilmek için büyük bir hamle yap
mak lâzımdır. Fakat maalesef suiistimalleri 
olan birçok insanlar olduğundan, iyi gayelerle 
ve bu memlekete rahat ve huzuru getirmek için 
yapmış olduğumuz bu savaşta, şahsi menfaat
leri haleldar olmuş -bâzı insanların buna mâni 
olmaya çalıştıkları kanaatindeyim. 

Bugün Bakanlığın muhtelif kademelerinden 
Öyle şikâyetler, öyle ihbarlar yapılıyor ki, bun
lara inanmak veya inanmamak için bunu tetkik 
ve tahkik edip neticeye varmak lâzımdır. Bütün 
mekanizmanın nasıl işlediğini ve kimin yüzde 
kaç nispetinde lekelenmesini tasnif etmek icab-
ediyor. Bu şartlar dâhilinde rkatî olarak mu
ayyen bir işi bir yerde kesip 'atmak imkânı yok. 
Hatasızı hatalıdan ayırmak için de muhakkak 
tahkikat lâzım. Fakat bu tahkikat mekanizma
sını bugünkü 45 sayılı Kanun çerçevesi içinde 
yürütmek icabettiği takdirde fabrikalarda ve 
idare mekanizmasında öyle bir huzursuzluk çı
kıyor ki, buralarda çalışan arkadaşlar istihsa
li düşünme yerine acaba bizi de yarın birisi fit-
neliyecek mi, diye bir düşünce ile hareket et
mektedirler. Bu şartlar dâhilinde istihsali doğ
ru dürüst yürütmeye bendeniz imkân göremi
yorum. 

Fakat, bütün bu inkılâbımızın semerelerini 
görebilmek için, memlekete soysuzluklariyle 
kötü günler yaşatan ve muhtelif yerlere serpiş
tirilmiş olan kimselerin çıkarılması imkânını 
bulmak lâzımdır. Bu zor bir problem halini al
maktadır. Bunun için de, bugünkü 45 sayılı 
Kanun herkesi birden, bir kuruş suiistimal ya
pan liir kimseyi de sorumlu olarak mahkeme 
huzuruna çıkarmayı, yani hepsini birden yü
rütmeyi icabettiriyor. Bu takdirde büyük bir 
kitle, ufak hataları dolayısiyle, belki iktidar
daki kimselerle yakın temasları dolayısiyle, iyi 
niyetlerine rağmen bunların da bu tahkikat ve 
tetkikat devresinde bu şaibeler içinde, bu şüp
heli devre içinde, huzursuz çalışmalarını intac-
edecektir. Bu halin çaresini bulalım. Delege
niz arkadaşınız sayın Refet Bey ve tahkikat 
komisyonundan Hikmet Beyle mütaaddit top
lantılar yaptık. Bu işte iyi niyetlerimizle şu
nu bir kenara bırakarak şunun üzerinde dura-
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hm diyemedik. Vicdanen bir haksızlık olaca
ğına kaani olduk. Biz şu iyi, buna. dokunmıya-
lım, şuna dokunalım desek, nihayet biz de bir 
insanız. Belki bir tesir altında kalarak bu işi 
yapmış olmanın mesuliyetim taşımış olacağız. 
Fakat bugünkü kanunun hükümleri dâhilinde 
işin tahkikat safhasına gidip gitmemesi bakı
mından kıymetli komiteniz içinden seçeceğiniz 
beş kişilik bir arkadaş grupu ile bu uzun liste
ler gözden geçirilerek vicdanlarınızın emretti
ği şekilde gerekli gördükleriniz hakkında tah
kikatın yürütülmesine ve diğerleri hakkındaki 
tahkikatın durdurulmasına karar vermenizi ve 
bu suretle istihsale hizmet etmenizi rica ediyo
rum. Böyle bir yardımınız olduğu takdirde va
zifemi memleket namına daha iyi yapacağımı 
tahmin ediyorum. Bunun için zamanınızı al
dım, özür dilerim. 

BAŞKAN — Arkadaşlarımızın soracakları 
sualler varsa, kaydedelim." 

Buyurun, Erkanlı Orhan. 
ERKANLI ORHAN — Muhterem arkadaşlar, 

Bakanımızın ıstırap duydukları mevzu, bir hafta 
evvel hepimizin müşterek bir derdi olarak zaten 
belirmişti. Bu maksatla Adalet Bakanlığında yap
tığımız temaslar neticesinde, 45 sayılı Kanunun 
tatbikatını durduran yeni bir kanun tasarısı ha
zırlandı. Bu tasarı bugünkü gündemdedir. 

Binaenaleyh, 45 sayılı Kanun hakikaten bir 
huzursuzluk membaı olmuştur. O kadar ki, en kü
tlük bir memur bile kendi sırasının ne zaman ge
leceğini beklemektedir. Bunu anladığımız için 
artık bu kanunun yürürlükten kaldırılması der
piş ediliyor. Eğer Yüksek Heyetiniz kabul bu-
yurursa, derhal bu işin tatbikatına geçilecektir. 

Şu noktayı arz edeyim ki, Adalet Bakanlığı 
ile yaptığımız konuşma prensip kararma müste
niden yapılmıştır. îcabederse bir deklârasyon 
yapmak suretiyle şu şekilde mesele açıklanabilir. 
Bugün birçok memurlar geçmiş idarenin cazip 
veya fena işlerine enfekte olmuştur. Şu veya bu 
şekilde ya suiistimallere göz yummuş veya mü
dahale etmemiştir. Halbuki bugün bunlar mazur 
görülebilir. Bir taraftan suç işliyenleri tecziye 
etmek, diğerlerini bırakmak ve milleti bu şekilde 
idare etmek lâzımdır. Biz bu hususta daha aşağı 
gidemeyiz ve daha ileri de gidemeyiz. Şu kanunu 
Adliye Bakanı burada okuyacak ve tasvip eder
seniz ilân edecek, öyle zannediyorum ki, Muhte-
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rem Bakanımızın endişeleri kısmen izale edilmiş 
sayılır. 

BAŞKAN — Söz Kuytak'm. 
KUYTAK FİKRET — Ben de aynı hususu 

belirtecektim, arkadaşım izah etti. Bu itibarla 
ikinci defa konuşmama lüzum kalmadı. 

BAŞKAN — Aksoyoğlu. 
AKSOYOĞLU REFET — Orhan Erkanlı Be

yin fikirleri ile mutabakat halindeyim. Ancak 45 
sayılı Kanunu yürürlükten kaldırmakla diğer 
vekâletlerdeki müracaatları da durdurmuş olu
yoruz. Esasen onlarda durdurulmuş bulunuyor. 
Ancak Sanayi Vekâletinin bu tahkikat mevzuu 
o kadar geniş ki, bu kanunun kaldırılmasiyle 
bunların ortadan kalkmasına imkân olmuyor. Ad
liye Vekili ile görüşsek ve o deklârasyonu da neş-
retsek yine devam edecek ve buradaki persone
lin hepsi ki, miktarları 500 - 600 e yaklaşıyor, 
bunların tahkik mevzuları devam edecektir. Bu
nun devam etmesi müddetince de Sanayi Baka
nımızın söyledikleri mahzurlar da bertaraf edile
memiş olacaktır. Bu bakımdan; Sanayi Bakanlı
ğının Tahkikat Komisyonu olarak değil, Komite
mizden birkaç arkadaşın bu işi ayarlaması husu
sunda bir prensip kararma varılması ve büyük 
suçların ele alınması, diğerlerinin de şimdilik 
ele alınmaması yolunda bu heyete salâhiyet ve
rilmesini istiyoruz. Komite bu salâhiyeti bizim 
îktisat Komisyonuna da verebilir. Fakat, ben 
şahsan, Vekil Beyle görüşerek empoze edip, şu
nun hakkındaki tahkikatı durdurun, şunmıkini 
devam ettirin demek, belki başka bir dedikoduya 
yol açabilir. Bu bakımdan böyle bir prensip ka
rarına burada varılmasını istiyorum. 

.BAŞKAN — Şefî k Bey. 
ıSOYUYÜGE ŞEFİK — Efendim, daha ev

velki müzakerelerimizde biz mazide suç işlemiş 
olanların bir tasfiyeye 'tâbi tutulmadı, muayyen 
bir -tahkikat yapılmasını prensip olarak kahul 
etmiştik. Binaenaleyh. 45 sayılı Kanunun tatbi
katını durduracak olan bu kanun bu görüşe uy
gundur. Ama başlanmış olan tahkikatı durduran 
cak şekilde bir kanun zannetmiyorum ki, gelebil
sin. Bu haklımdan Rerfet Beyin fikrine ben de işti
rak ediyorum. Bir heyet teşkil edilsin ve buna 
göre muamele yapılsın. 

ÖZDAĞ MUZAFFER — Yakın tarihimizde 
pek çok inkılâplar yapıldı. Bu inkılâplarda .suç
lular daima affa uğradılar. Bunun neticeyi ola
rak suça karşı bir alâkasızlık ve adaletsizlik bl«i 
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doğduğu söylenebilir. Bu durum, millete, millet 
malına karşı yapılan suçlar cezalanmıyor diye 
suçlular cesaretleniyor ve yeni devirlerde aynı 
suçlar tekrar ediliyor. Biz suçlu mutlaka ceza 
görmelidir, derken mücerret: adalet duygusu ile 
hareket ediyoruz. Fakat herkes ceza görsün de
yince istihsal düşüyor ve umumi huzursuzluk 
doğuyor. Bu, içtimai faydayı taihdidediyor. Fakat 
hunun aksi daha kötü neticeler doğuruyor, 
suçluyu te-şvilk ediyor, gelecek neyi iler için kötü 
örnekler yaratıyor. Hakikaten suça karşı âdeta 
şerbetleniyor. Yani bir kötü ata sözünde olduğu 
gibi; «Devletin malı ideniz, yemeyen domuz» Bu 
tahripkâr zihniyet devamı edegcliyor. Aksoyoğlu 
arkadaşımızın ifade ettiği kist alsı bulabilir miyiz? 
Bu son derece ince bir mevzudur ve çözümü de 
zordur. Ben, içtimai fayda duygusundan ziyade 
mücerret adalet duygusunun uygulanmasını ge
lecek nesillerin menfaati 'baklanından daha uygun 
buluyorum. 

BAŞKAN — Söz İrfan Beyin, 
S OLMAZ ER İRFAN — Efendim, 'benim söy-

liyeeeklerlm hemen hemen Muzaffer Beyin söyle
diğidir. Aynen iştirak ediyorum, ikinci husus; 
Vekil Beyin ve Rofet Beyin tekliflerine gelince : 
Komiteden seçilecek 3 - 5 arkadaşın bu gibi tay
fı yey i yapmasına sureti kat iyede taraftar deği
lim. Bunun neticesinin nahoş olacağına inanıyo-
rınm. Vekâletin Vekili var, tahkikat komisyonu 
da var. Bunlar elbetteki salâhiyetlerini vicdanla
rının sesine uyarak,, tam olarak ve bizim arzu etti
ğimiz şekilde kullanacak insanlardır. Bunların bu 
şekildeki yetkilerine bizim müdahale etmemizi 
doğru bilinmiyorum. Mademki vekilimize İtimadı
mız var, mademki tahkikat komisyonuna itima
dımız var ve tamdır, Komiteden ayrıca bir heyet 
teşkili ile işe el koymayı ben lüzumsuz görüyor 
ve kabul edilmemesini teklif ediyorum. Bütün 
yetkilerin bu hakanlığa devri lâzımgelir zannedi
yorum. 

A K K O Y U N U J FAZİL — Efendim; benim 
söyliyeeeğim esas noktaya İrfan arkadaşım par
mak bastı. Biz kanunen ve teşriî bir Meclis olarak 
bir tahkikat komis3ronunun yaptığı listeler üze
rinde inceleme .yaparak Ahmet gitsin, Mehmet 
kal-nn şeklinde bir ayırma yaparsak ve bunun so
rumluluğunu omuzumuza alırsak en büyük usul-
slzlüğü işlemiş oluruz. Böyle bir şey olamaz. 

Bizim 'yapabileceğimiz şey şudur; Orhan Er
kanlı arkadaşumzın. belirttikleri gibi, getirilecek 
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l>ir kanunla bunu halletmek mümkün olacak!ir. j 
Memleketimizde şu .1.0 - 15 senelik tatbikatın '.o- j 
nımda memurlarımızın çoğu ist iverek veya is-ie-
ıııiyerek, evlâdü - ayalim var d üş üne es iyi e bir kı
sım kirli işlere ist emiyor ek girmiş; bir kışını da | 
•şahsan ist iverek suiistimale karışmıştır. Bir kıs- j 
•mini ayırırsak, hakikaten memlekette belki de te- | 
miz memurlunuz pek ,az kalacaktır. Ne yapalım; j 
memlekette dejenere olan ve çirkef işlere karış
mış bulunan bu nesle belki bir atıfette bulun arak 
ve millete açıkça ilân cdereik, sırt bir atıfet ol,un ! 
diye şunun hakkında tahkikat yapalım, şunun j 
hakkında yapmıyalmı, şunu durduralım, şu de
vam edecek, şu ııeticclcnmiyeeek. diyemeyiz. Askı 
böyle bir şey yapılımaz ve yapamayız. Böyle bir 
kanun, kanunlarımıza ve Anayasaya aykırıdır, i 
reddini teklif ederim. | 

BAŞKAN — Söz Muzaffer Karaırm. 
KAKAN MUZAFFER — Efendim, hangi ka- | 

nun bunu kestirebilir. Bunların «onu alınmaz. 
Yalnız bu vekâlette değil, buna mümasil, buna 
yaikm diğer vekâletlerde de aynı durum mevzuu-
bahistir. Arkadaşlarımızın çoğu bilirler. Birbir
lerini şikâyet eden birçok insanlar var. Bu şikâ
yetler devam edecektir. Biz bunların en ufak nok
tasına kadar inmek zorunda kalacağız. Bu hali 
kestirip atmak lâzımdır. Sayın Vekil. Beyin söy
lediği gibi memurlar arasında rahatlık, huzur ve 
normal bir çalışma sistemi yaratabilmek için ar- | 
tık suçluyu suçsuzu kesin olarak tesbit etmek lâ
zımdır. Binaenaleyh İrfan arkadaşımı destekle- i 
rim. Vekil Bey komisyonla birlikte bunu hallet
sinler. Yetkileri kendilerine aittir. 

SOYU/YÜCE ŞFFİK — Arkadaşlar umumi 
bir af çıkarılması arzusunda değildir. Fakat kıs
mi affa giderken de suçluları da taltif etmiyoknı. 
Bir insan ki, maiyetindeki bir insana çeşitli yol
lardan tazyik yaparak hırsızlık .yaptırmıştır. Bu 
insan ondan ya faydalanmış veya faydalanmamış, 
âmiri lehine yapmıştır. Eğer -biz bu çeşit alet ol
muş insanla, tamamen parayı yemiş ve Devlet Ha
zinesine zarar iras etmiş menfaattar olmuş kir in
sanı diğer insanla bir tutarsak, cihetteki elimizde 
ne kaliteli memur kalacak ve ne de hakkaniyeti 
temin edecek usulümüz olacaktır. Biraz evvel ar
kadaşımızın belirttiği gibi o zaman suçsuz memur 
bulmak çok güç olacaktır. Kaldı ki, bunların bir
çoğu bir isnattan ibaret kalıyor, derinliğine imli- j 
ğimıiz takdirde mühim bir şey bulamıyorsunuz. O j 
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hakle, bütün tahkikat sadece huzursuzluk yarat
an aktan ibaret kalıyor. 

Bizim söylediğimiz şudur. Biz sadece ihbara 
dayanan suçlularla esas suçluları birbirinden 
ayırmak, esas suçlular hakkında tecziye kararı, 
diğerlerini de tasnif dışı bırakmak elbette arzu 
edilir. Bu suretle bir istikrar sağlanabilir. Af su
ca karşı bir şerbetleme meydana getirir. Daha ev
vel bir kanun münakaşasında bu fikri sonuna ka
dar savunmuştum. Ama çeşitli suiistimallere ismi 
karışmış, kirli işlere girmiş insanları ayırmak ve 
temiz, dürüst olan şahıslan huzura, ikavuşturmak 
elbette bizimdir. Bu ayırmanın bu yönden yapıl
ına sına taraftarım. 

AKSOYOĞLU REFET — Efendim ben, bu 
iukilâbı yapmakla beraber ahlâk müessesesinin 
de yeni baştan düzenlenmesi mevzuunda konu
şan arkadaşlarla aynı fikirdeyim. Ancak İliz 
l)rınvı, vekâletin ve oradaki tali kik komisyonu
nun yetkisi dahilindedir, diye bırakamayız. 
Eğer bu liste içindeki kimseler hakkında tah
kikat devam ettirilsin diye vekil ve Tahkikat 
Komisyonu karar verirse, bizim şimdi yapaca
ğımız tahkikattan daha büyük huzursuzluk 
meydana gelir. Hattâ burada tutunmak bile güç 
olur. Bu hususta Tahkikat Komisyonu Başkanı
nın da fikrinin alınmasını rica ediyorum. 

Şimdi, Tahkikat Komisyonu Başkanına söz 
verilsin, onun konuşmasından sonra, eğer müm
kün olmazsa, ben başka bir teklif yaparım. 

BAŞKAN — Özdağ. 
ÖZDAĞ MUZAFFER — Aziz arkadaşlarım, 

Lâtince'de bir söz vardır. «Müfettişi kim teftiş 
edecek?» 

Geçenlerde yüksek huzurunuzda bir hâdise 
cereyan etmişti. Müfettişlerin suiistimal yap
tıkları meydana çıkmıştı; hem de yıllar yılı 
devam eden bir suiistimal. Bunu yapan kim? 
Müfettişler. 

Devlet mekanizması .bozuk değildir, çürü
müştür, kokmuştur. O halde bütün memurları 
bir anda emekli etmeye, işlerinden etmeye im
kân yoktur. Zira Devleti yıkmak niyetinde de
ğiliz. Ne yapacağız? Bunu çözüm tarzının son 
derece zor olduğunu biraz evvel arz etmiştim. 
Çünkü, her çözüm tarzı bir mahzuru bünyesin
de taşımaktadır. 

Ben şöyle bir teklifle huzurunuza geliyo
rum. Serveti itibariyle etrafın dikkatini çeken, 
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anormal kazançlar, gayrinıeşru iktisaplar ya
pan kimselerle ilgilenilir, diğerleri hakkındaki 
ihbarlar dikkate alınmaz. Elbette ki, bu şekil
de suiistimal yapanların da sayısı mahduttur. 
Şikâyet dikkati çekecek mahiyette ise bunun 
hakkında tahkikat yapılabilir. Memurlar içinde 
iyi ve fenalar bulunabilir. Esasen küçük yol
suzluklar, suiistimaller hakkında yapılacak 
tahkikattan temin edilecek maddi fayda mad
di zararından daha azdır. 

Teklifimi bir daha arz ediyorum Serveti 
itibariyle etrafın dikkatini çeken, anormal ka
zançlar, gayrimeşru iktisaplar yaparı kimseler 
hakkında takibat yapılsın diğerleri hakkında 
tahkikat durdurulsun.--

BAŞKAN — Söz, Ekrem Acuner'in. 
ACUNER EKREM — Efendim, usul hak

kında arz edeyim : 
Heyeti umumiyenin görüşlerini arz edebil

mesi için Tahkikat Komisyonu Reisini dinliye-
lim. Mahiyetleri itibariyle yaptıkları keşiflerin 
esası nedir, âdi suç mudur, siyasi «uç mudur? 
Yoksa memuriyeti suiistimal midir. Bunları öğ
rendikten sonra bir karara varmak mümkün 
olabilecektir. 

ÖZGÜR SELÂHATTÎN — Yapılan teklif, 
bir kaç kişilik bir komisyonun buna karar ver
mesidir. Bu, Meclis tahkikatı gibi bir şeydir. 
Meclis tahkikatı bakanlar hakkında olur. Daha 
aşağı kademede, ameleden umum müdüre kadar 
olan suçlarda karar almak bizim yetkilerimiz 
dışındadır. Suçları belli olmuş kimseler hak
kında muhterem bakana yetki verilmesini ve 
kendisinin idari tasarrufta bulunarak en iyi bir 
şekilde ve en az kimseyi mağdur edecek bir 
tarzda bu işin neticelendirilmesini teklif edi
yorum. 

BAŞKAN — Müsaade ederseniz soruşturma 
kurulu başkanına söz vereyim. Belki birçok is
tifhamları halledecektir. 

SORUŞTURMA KURULU BAŞKANI .HİK
MET BAŞARAN — Efendim; gerek F/14 sayılı 
karara istinaden ve gerekse 45 sayılı Kanuna 
müsteniden teşekkül etmiş olan Sanayi Bakan
lığı Tahkik Komisyonuna bugüne kadar intikal 
etmiş olan işlerin adedi; 394 tür. Bunlardan 
198 i, yani yarısından fazlası intaeedilebilmiştir. 
Bu iııtacedilen işlerden elli tanesi, Reisicumhur, 
Başbakan, bakanlarla ve mebuslarla ilgili oldu-

.1960 O : 1 
ğu için, şerikleri de dâhil olmak üzere Yüksek 
Soruşturma Kuruluna intikal ettirilmiş, 12 yük
sek dereceli memur hakkında dâva açılmıştır. 
Bunlardan birisi zimmet, evrakta sahtekârlık
tır. Eski Petrol Dairesi Reisi ve onun suç or
takları hakkındadır. Tevkif kararı verilmiş ve 
iş İstanbul Ağır Ceza Mahkemesine intikal et
miştir, tevkif kararma itiraz edilmiştir, mah
keme de itirazı reddetmiştir. On kişi hakkında 
da men'i muhakeme kararı verilmiştir. Geri ka
lanları da yüksek dereceli memur olmadıkları 
için 45 sayılı Kanun hükümleri dışında olduk
larından tetkikat yapılarak umumi hükümler 
dairesinde muamele yapılmak üzere, kendi ve
kâletlerine tevdiine karar verilmiştir. Elimizde 
halen 196 evrak vardır. Halen işe başladığımız 
günle bugün arasında intikal eden işlerin adedi 
bakımından bir fark maalesef yoktur. îlk gü
nü kaç aded ihbar ve şikâyet tahkik heyetimize 
intikal etmişse bugün de aynı ihbar ve şikâyet
ler devam etmektedir. Yalnız bu 196 aded eli
mizde mevcut tahkikat evrakının mühim bir 

"kısmı yarıyı geçmiştir. Bunlar karara yaklaş
mıştır. Hepsi de yüksek dereceli memurlara 
aittir. Yakın bir tarihte gelen birkaç tahkikat 
hariç bunların içinde yüksek soruşturmaya in
tikal edecek mevzu yoktur. Yani yüksek soruş
turma işini tamamen ayıklamış ve kendilerine 
teslim etmiş vaziyetteyiz. Yakın bir tarihe ka
dar Tahkikat Komisyonumuzda 28 hâkim, mü
fettiş ve uzman vardı. Ancak, Karabük'le Zon-
gııldak'm bize olan mesafesi dolayısiyle onların 
faaliyetlerini arzu ettiğimiz şekilde kontroi ede
mememiz karşısında Adliye Vekili Beye müra
caatı." e bulunduk. Oralarda işin sürat ve selâ
metle neticelenebilmesi için müstakil 2 tahki
kat heyeti kurdurduk. Şimdi onlar bizden ay
rılmıştır. Ayrı bir heyet halinde faaliyet gös
termektedir. 

Mevcut işlerimizin kısmı küllisi vazifeyi sui
istimaldir. Nüfu^ suiistimali, ihmal ve bazan da 
zimmet şeklindedir. Suçlar umumi olarak dört 
grup içerisindedir. 45 sayılı Kanunun mâna ve 
mahiyeti, bendenizin anlayışıma nazaran, her 
hangi bir tahkikatın öne alınmasını veyahut 
geciktirilmesini derpiş etmemektedir. Umumi 
olarak vazedilmiştir. Küçük suç da, büyük suç 
da -miktarı ne olursa olsun memur yüksek dere
celi olduktan sonra tahkik heyetinin normal tet
kikimi tâbi tutulmasını âmir bulunmaktadır. 
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Ancak bizim tahkiklerimiz dolayısiyle, Devlet 
dairelerinde ve Sanayi Bakanlığına bağlı olan 
İktisadi Devlet Teşekkülleri ve -müesseselerin
de bir huzursuzluk mevcudolduğu bir vakıadır. 
Bunun ortadan kalkması için bir tetbir olmak 
üzere kanunu zedelememek kayıt ve şartiyle 
şu şekilde tetbir almak mümkündür, bendeni
zin görüşüne göre; bir kısım tahkikatı öne ala
lım. öne alman tahkik evrakını intacedelinı, ge
ri kalanlar için 45 sayılı Kanunu Yüksek He
yetiniz tamamen kaldırmak ve dosyaları bun
larla ilgili dairelerin tahkik ve teftiş organla
rına devretmek suretiyle işi kökünden hallet
miş oluruz. Şu önümüzdeki 45 sayılı Kanunu 
zedelemeden bu şekilde bir tasarrufta buluna
biliriz. Bakan Beyin dediği huzursuzluk da bu 
suretle ortadan kalkmış olur, kanun da zede
lenmemiş olur. 

BAŞKAN — İrfan Solmazer. 

SOLMAZER İRFAN — Efendim; 45 sayılı 
Kanun, kâh bakanlıklararası teşkil edilen tah
kik heyetleri, kâh Adalet Bakanlığınca ku
rulmuş olan tahkik heyetleri memurlar içinde 
huzursuzluk yarattığı ve bu yüzden işlerin 
aksamış olduğu gerçek. 45 sayılı Kanun da 
zannedersem memurların alt kademesine ka
dar inmiyecektik. Bu kanun hükümlerine yük
sek dereceli memurlar girecekti. Yüksek dere
celi memurlardan suç işliyenleri affetmek ci
hetine gitmek kanaatimce büyük bir hatadır. 
Bu fikirlerimi kanunun kalkmasına ait teklif
ler geldiği zaman ayrıca arz edeceğim. Ben 
bir âza olarak diyorum ki ; Komite hiçbir za
man, Bakanın emri altındaki memurların şu 
veya bu şekildeki suçlarının affı, tahkiki, 
ademi takibi gibi hususlara müdahale etmesin. 
Etmesi de doğru olmaz. 

Arkadaşlar, Komiteden seçilecek 5 kişinin 
vakti var mı ki, falan yerde filân memur suç 
işlemiş, onun dosyasını tetkik etsin? Yetkili 
Bakan bu hususta salâhiyetini kullanamaz mı? 

Tekrar ediyorum : Bütün bu işleri tetkik 
ve tahkik etmekte Tahkikat Komisyonu ile 
Bakan kendi idari tasarrufu ile istediği gibi 
ve istediği şekilde hareket etmekte serbesttir. 
Onun için böyle bir komisyon kurulmasına ta
raftar değilim. Oya konmasını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Fikret Kuytak. 
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.1 KUYTAK FİKRET —'Efendim, Bakanımı

zın teklifini ve bu Bakanlıktaki Teftiş Heyeti 
Başkanının konuşmasını dinledik. Arkadaşları
mızın, Komiteden bir heyetin teşkili ile Ba
kanlıkta çalışmasını muvafık görmedikleri hak
kındaki noktai nazarlarını da dinledikten son
ra buna iştirak ediyorum. Ancak, ortada bir 
vakıa var. Hâdise şudur : 

Sanayi Vekâleti memleketin iktisadi haya
tında çok mühim rol oynıyan bir Bakanlıktır. 
19 müessesedeki bu hâdiselerin süratle izalesi 
bakımından esasen Teftiş Heyeti Başkanı ar
kadaşımız bir formül ileri sürdüler. Bu for
mül, gerek Muzaffer Bey arkadaşımızın ileri 
sürdükleri mahzuru bertaraf etmekte ve ge
rekse bizim Millî Birlik Komitesinden bir he
yetin çalışmalara iştirakine lüzum gösterme
mektedir. Binaenaleyh her iki mahzuru önli-
yen bu teklifin oya konmasını teklif ediyo
rum. Görüşmeleri -esasen dinlediler, bu gö
rüşmelere istinaden 45 sayılı Kanunun ruhuna 
uygun olarak öne alman işleri neticelendire-
bilirler. 

45 sayılı Kanunun ilerde kalkması ile, asli 
değil; fer'î suçluların, Bakanlığın camiası için
de tahkiki uygun olur kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Söz; Yurdakuler'in. 
YURDAKÜLER MUZAFFER — Bir sual 

soracağım. „ 
BAŞKAN — Söz Bakanın. 
SANAYİ BAKANI ŞAHAP KOCATOPÇU 

— Efendim, arkadaşımız; Bakanlığın salâhiyet
lerinden bahsettiler. 

Bakanlığın salâhiyeti veya vazifesi; Bakan
lığımıza gelmekte olan ihbar mektuplarını 
Tahkik Komisyonu Başkanına havale etmek
ten ibarettir. Bu hususta başka hiçbir salâ
hiyeti yoktur. Bugünkü kanun tasarısında 
vaziyet böyledir. O bakımdan şahsıma göster
diğiniz itimat dolayısiyle benden bir hizmet 
beklediğinizi anlıyorum. Ama ben bu imkâna 
malik olmadığım için sizlerden özür dilerim. 

Burada yüksek dereceli memurların tarifi 
de bir hal çaresi olabilir. En nihayet bu ka
nunu vaz'eden sizler en büyük kademelerde 
vazife almış ve gerek iktisabettikleri nüfuz 
veyahut servet bakımından umumi efkâr önün
de kötü isim yapmış olduğu anlaşılan kimse
lerin temizlenmesine matuf harekettir. Ancak; 

I bunun tarifini küçük şehirlerdeki fabrika mü-
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dürlerine kadar intikal ettirdiğimiz takdirde 
bilhassa büyük işçi kütleleriyle karşı karşıya 
olan bu arkadaşların bundan evvelki dev
relerde de geçirdikleri acı tecrübeleri iyi bilen 
biri olarak çok müşkülâtla karşılaşacağımızı ve 
hiçbir zaman bu ihbar müessesesini dolduramı-
yspacağımızı arz etmek isterim. 

Bendeniz 1948 -1953 senelri arasında Zongul
dak havalisinde Filyos mmtakasmda kurulmak
ta olan bir fabrikanın işletme şefliğinde çalış
tım. Amerika'dan yeni gelmiş ateşli bir mü
hendistim. 1951 - 1953 seneleri arasında, o zama
nın mebusları geldiler, açıkça dediler ki : «Se
nin bir tek reyin var. Burada 500 işçi var, sen 
bize vız gelirsin, 500 işçinin reyini alacağız» de
diler. Orada kurmuş oldukları teşkilâtla teşriki 
mesai etmediğim için 3 sene sonunda beni ora-

' dan attılar. Gerçi Ankara'ya attılar. Orada yeni 
kurulmuş bir fabrikanın başında çalışmış bir 
kimse için bu kadar uğraştılar. O esnada 30 bin 
işçisi ile Zonguldak mmtakasmda .ve 7 bin iş
çisi ile Karabük mmtakasmda çalışan ve Ameri
ka'da tahsil görmüş nice mühendisler bu yüzden 
hepsi bir tarafa gittiler. Bu tazyik devam ettik
ten sonra, on sene evvel bana Halk Partili diyen
ler, bugün kisve değiştirmek suretiyle oradaki 
arkadaşlara Demokrat Partili diyorlar. İhbar ya
pan bir grup var, muayyen bir grup var. Bunlar 
mütemadiyen kisve değiştiriyorlar, kendi vazi
yetlerini bu suretle kurtarmak istiyorlar. 

Bugü* alt kademenin bir dokunulmazlığı var. 
Fakat ihbar edilen ve daima alttan ve üstten taz
yik edilen bir idareci sınıfı var. Bunlar vazife
lerini yürütebilmek için bir taraftan kendileri
ne emir veren yüksek makamların emirlerini tat
bikle mükelleftirler. Diğer taraftan da yüz bin
lerce işçinin, işçi kütlesinin haklarını yürütmek 
bakımından devamlı tazyik altındadırlar'. Tazyik 
altında vazifelerine devam eden müdür arkadaş
larımızın suçlu sayılmamaları faydalı olur kana
atindeyim. 

Arkadaşlar bugün şunu kabul etmek lâzımdır 
ki ; fabrikaların başında bulunan idareci arka
daşları, işleri doğru dürüst yürütebilmek için es
ki iktidarın menfaatperestlerine ufak tefek yar
dımlarda bulunanları eğer suçlu telâkki edersek 
kanunun onlara basiretli bir tüccar gibi hareket 
etme vasfını vermesiyle tezada düşmüş oluruz. 
Bir fabrika idarecisi elbet her hangi bir Dev-
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let memuru değildir. Hususi hayattaki rakiple
ri gibi ticari bâzı teamüllere uyacaktır. Rüşvet 
verecektir demiyorum, ama sırasında vermesini 
dahi bilmesi icabedecektir, işini yürütebilmesi 
için. Bir bakan kendisinden bir masa yaptırma
sını istemişse ve o da Allah belâsını versin deyip 
yaptırınışsa bu bugün suç telâkki ediliyor. Bu 
yüzden bu arkadaşları mahkemeye vereceğiz. Di
ğer taraftan bu gibi tazyiklerle mmtakasmda 
bulunan ocak, bucak binasını beyaz badana yap
tırması da bugün bunu yapanın vazife suiisti
mal iyle mahkemeye verilmesini intacediyor. bu 
hareketi yapmış olmaktan mütevellit fabrikada 
rahatça ve yüksek istihsal yapmak içm gayret
lerini temine çalışmışsa, bu arkadaş basiretli bir 
tüccar olmak için çalışmışsa, yalnız kendisinin 
yükselmesi için basamak olarak kullanmamışsa 
bunu ayırmak çok zordur. Burada iyi ile kötüyü 
ayırmak için ancak ve ancak vicdanlarımızın se
sine müracaat etmek lâzımdır. Hukuk burada 
gayet sarihtir. Vazifeyi suiistimal varsa 45 sayı
lı Kanuna göre bu arkadaşın mahkemeye gitme
si lâzımdır. Fakat fabrikasına daha çok tazyik 
ve tesirleri sokmamak için gayret ederek bunu 
yapmışsa bu arkadaş basiretli bir tüccar olarak 
memleket menfaatine çalışmış olabiliyor. Bunu 
ayırmak hakikaten çok zor. Bu, sizlerin takdiri
ne kalmıştır. Bendeniz hususi teşebbüste çalışan 
bir insan olarak Demokrat Partiye 4 bin lira 
verdim. Mıııtakadaki tazyikleri önlemek için bi
ner biner 4 sene Demokrat Partiye hibede bulun
dum. Bu hibe sayesinde Demokrat Partinin te
sirini sokturmadım. Bugün 30 tane en yüksek 
kademeli âmir hiçbirisi, biçbir partinin tesirine 
girmeden temiz ve saf olarak vazifelerini yapı
yorlar. Bu bir fidyei necat olmuştur. Fakat ka
nun sarihtir. Bugün Demokrat Partiye 500 lira 
hibede bulunan bir kimseyi mahkemeye sevk edi
yoruz, kanun bunu âmirdir. Diğer taraftan bir 
umum müdür arkadaşımız, şirkete bir araba al
mak vazifesi ile vazifelendiriliyor, ithâl zorluğu 
dolayısiyle, istediği arabayı getirmek imkânına 
malik değildir. Bu arkadaşımız Devlet Malzeme 
Ofisine müracaat ederek umum müdürlüğe lüzum
lu arabayı sormuştur, kendisine elli bin lira değe
rinde hususi binek arabası değil; kaptıkaçtı araba
sı verileceği söylenmiştir. Bundan otuz sene ev
vel yapılmış olan kanun ancak kaptı kaçtı al
masını âmirdir, binek arabası almak selâhiyeti 
kendisine verilmemiştir, binek arabası almak 
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mümkün olamamıştır. Fakat öyle bir teamül ol
muştur ki ; bu teamülde umum müdürler gibi 
müsteşarlar, herkes birer araba almışlar ve kul
lanmışlardır. Bu arkadaşlar bugün bu teamüle 
uyarak Devlet Malzeme Ofisinden o arabayı al
mış, bugün bu arkadaşlar mahkemededirler. Bu 
şartlar içinde bir fabrika idarecisinin Devlet 
sektöründe çalışmasiyle hususi sektörde çalış
ması arasındaki maddi imkân farkını da düşün
memiz icabeder. Bendeniz de Devlet hesabına 
okuduktan sonra mecburi hizmetimi yan hususi 
bir sahada çalışarak tamamlıyordum. Bugün bu 
sahada aldığım paranın beşte birini, altıda biri
ni Devlet sektöründeki arkadaşlarım alıyorlar. 
Bu arkadaşların hepsi de benden idealist olarak 
daha çok vazifelerine bağlı kalmışlardır. Beni 
bu kıymetli ve şerefli vazifeye çağırdığınız za
man o arkadaşlardan daha çok maddi imkâna 
salıibolduğum için kendimden utandım. O arka
daşların bugün çeşitli tezviratla karşı karşıya 
bulundukları bu sırada yalnız memleket dâvala
rı için içinde bulundukları çeşitli anormal tesir 
ve parti baskılarına karşı koydukları için bun
lar hakkında takdir hislerimi belirtmek istirim. 
Ancak bunların içinden bir kısmı atılmış ve 
atılmaktadır. Binaenaleyh burada kanun hük
münü aynen tatbik ettiğimiz takdirde, ki Dev
let müessesesinin % 70 ni teşkil eden bu mües
sese felce uğrayacaktır. Bu felci bizim durdur
mamıza imkân görmüyorum. Bu ehemmiyetli dâ
vayı huzurunuza getirmek benim için bir vazife 
olmuştur. Çünkü dâva sizin dâvanızdır. 

Sözlerim bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Buyurun İrfan Solmazer. 

SOLMAZER İRFAN — Efendim, Bakan 
Beyin endişelerini pek iyi anlıyorum. Yalnız; 
kiım suçlu olurca olsun, şahsi kanaatime göre 
cezalandırılmalıdır. Biz askerler böyle düşünü
rüz. Bir kahve ocoğmdan parasız iki çay içti 
diye bir binbaşıyı ordudan ihraç etmişizdir, 
biz gaddar adamlarız. Yine şahsi kanaatime gö
re, Devlet işleri başında suçlu adam bulunma
malıdır. Tezviratlarla yıpratılmak istenen kıy
metli adamların hiç birisinin tahkik kuruluna, 
şuraya, buraya sevk edilmemesi'adalet icabıdır. 
Malûm, vatandaşın şikâyet hakkı vardır. Yap
tığı haklı ihbardan , şikâyetten dolayı hiçbir va
tandaş tecziye edilemez. Vatandaş 45 sayılı Ka
nun kalksa dahi ihbar yapacaktır, meriyette kalsa 
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dahi ihbar yapacaktır. Hepsine af çekersek de bu 

1 ihbarlar devam edecektir. Hem de eskiden bun
ları kimler yapıyorsa yine onlar bu ihbarları ya-

i pacaklardır. Bu demek değildir ki, bizim bâz i 
j işlerimiz aksayacak ve kötüye gidecek diye her-
! kesin suçuna bir sünger çekelim. Bu aflar çıkı 
i çıka memleket mahvoldu, ormanlar mahvoldu. 
i memleket milyonlarca lira zarara uğradı, hâlâ 
i da uğruyor. Af çok büyük bir müessesedir. Bi-
I zim dinimizde Ailaha mahsustur. Biz madem 
i ki, kullarız, orada af diye bir şey yoktur. Bil-
\ hassa millet malları için böyle bir şey hiç düşü

nülemez. Vekil Bey, bunlar hakkında salâhi-
! yeti olmadığını ve, bunlar hakkında bir şey ya

pamayacağını ifade ettiler. Bana öyle geliyor 
ki, bu yapılmaz bir iş değildir. Sıtkı Paşa ve
kâletinde bunu _ yaptı ve temizledi teşkilâtını. 
Şimdi orada herkes memnun, (lene geçen gün 
arz etmiştim, koşup geldiler bize rica ettiler, 
müsteşar 3 ay kalsın tamamen temizliydim. Öy
le ise teşkilâtta Vekil Beyin salâhiyeti dâhilin
de temizlenecek kadar iş vardır. Ve mevzuat da 
buna müsaittir. Onun için biz Komite olarak ken
di işlerine müdahale etmiyelim. Kendileri Dizler 
kadar bu işi halledecektir, ben şahsan buna ina
nıyorum. Hiçbir zaman affa taraftar değilim. 
Millet adına işlenen suçlarda katiyen atfa taraf
tar değilim. 

BAŞKAN — Fikret Kuytak. 

j KUYTAK FİKRET — Arkadaşlar, Sanayi 
i Vekâleti, bünvesi itibarivle diğer vekâletlere na-
I zaran çok müstahdemi bulunan bir vekâlettir. 

İkincisi bu vekâletin muhiti de vardır. Vekil Be
yin söylediği gibi bunun iki mahzuru vardır. Bi
rincisi, bu fabrika ve müesseselerde randıman 
düşüklüğü, ikincisi de, muhitteki psikolojik te
sirdir. Yalnız randıman düşüklüğü ile'kalmayıp 
bence - yine tekrar ediyorum - Teftiş Heyeti Baş
kanının teklifini oya koyalım ve neticelendire
lim. ' 

SOLMAZER İRFAN — Bir dakika efendim. 
Eğer randıman düşüklüğü varsa; memleketi
miz Rus rejimine tâbi değildir, fakat bu her 
şeyden evvel vatana ihanettir. Nerede randı
man düşüklüğü varsa, mesulleri meydana çıka
rılmalı ve cezalandırılmalıdr. Biz ihtilâl yap
tık, memleketin hayatiyetini temin edebilmek 
için. 
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Randıman düşüyor, şu oluyor, bu oluyor. 

Yino soyuyorum, hiçbir zaman suçlu affedilme
melidir. Tahrik edilsin, randıman düşüklüğü 
varsa mesuller tahkik edilsin, icabederse bunları 
İnkılâp Mahkemelerine sevk ederi/, İnkılâbı bal
talayıcı bir dururudur <bu. ' 

BAŞKAN — Arkadaşlar, kifayet takriri var
dır. Oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şu anda üç; teklif vardır huzurunuzda. Ev
velâ teklifleri okuyayım. 

Birinci teklif; 
Bu teklif Bakan Beyle, Aksoyoğlu'ııun tek

lifidir. 
«Sanayi Vekâletindeki tahkikatın neticelen

mesinde Komiteden bir grupun vekâletle müştere
ken çalışması.» «? 

AKSOYOĞLU REFET — Teklifimi geri alı
yorum. 

AKKOYONLU KAZIL — Bu teklif reye dahi 
konamaz. Anayasaya aykırıdır. 

BAŞKAN — Vekil Beyin de imzası var, 
kendileri de geri alıyorlar mı? 

SANAYİ BAKANI KüOATOPÇU ŞAHAP 
-—• Bu, bir kısım tahkikatın geriye alınması key-
fiyetiyle alâkalıdır. Bunu kim geriye alacak
tır? Bu hususta bir salâhiyet vermek lâzımdır. 

BAŞKAN — Soruşturmanın kalkması hak
kında bir 'teklif vardır. Muzaffer Özdağ ar
kadaşımızın teklifi de aşağı - yukarı aynı ma
hiyettedir. 45 sayılı Kanunun ruhu zedelen
meden bir kısım tahkikatın öne alınması sa
lâhiyetinin verilmesi. Diğer tahkikatın da 45 
sayılı Kanuna göre yürütülmesi. 

Diğer bir teklif 'de, hakanlık ve bakanlık
taki 'komisyonların tahkikatın neticesine göre 
serbest bırakılması. 

Bu vaziyette geriye Ibir teklif kalıyor; 45 
sayılı Kanunun ruhu zedelenmeden (bir kısım 
tahkikatın öne alınması, teklifi. 

ERSÜ VEHBİ — İki teklifin ile müştere
ken oya konmasını teklif ediyorum. Dikkat çe
kici iktisaplar denmiştir. Beyefendinin 'söyle
diği ise tamamiyle kanuni yön içerisinde'dir. 
Kendileri tahkik edecekler ve karara varacak
lar. Bu ikisi birleşince hem maddi 'bakımdan 
hem de makam 'bakımından suçların ayrılması 
cihetine gidilebilir. 

.BAŞKAN — Tahkikat Komisyonu başka-
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nma göre 'bir kısım tahkikattan kasıt, anor
mal iktisaplar içindir. Öyle mi beyefendi. 

SORUŞTURMA KURULU BAŞKANI HİK
MET BAŞARAN — Biraz evvel de belirttim. 
Bi'dayetcn bunun mâna ve ehemmiyetini anla
maya imkân yoktur. Tahkikat yapıldıktan son
ra veya yarıya vardıktan sonra mühim olup 
olmadığı veya miktarı hakkında hır bilgiye sa-
hiboluyoruz. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, Soruşturma Ku
rulu Başkanının teklifini oylarınıza arz ediyo
rum. 

AKK OYUNLU KAZIL — Özdağ'm tekli
fiyle birlikte... 

BAŞKAN — Onu' da kapsıyor. 
Arkadaşlar, anlaşılmamışsa tekrar izah ede

yim, 45 sayılı Kanunun ruhunu 'zedelemeden 
tahkikatın öne alınması için salâhiyet veril
mesi •diğer tahkikatın 4'5 sayılı Kanunun ru
huna uygun alarak yürütülmesi... (Soruşturma 
Kurulu Başkanı tarafından bir kere daha izah 
edilsin sesleri.) 

'SORUŞTURMA KURULU BAŞKANI HİK
MET -BAŞARAN — Efendim, henüz elimizde 
196 tane tahkikat evrakı var. Çok kısa za
manda bunlarında intacı isteniyor. Bunun 
için mühim gördüğümüz tahkikatı öne ala
lım, evvelâ onu intacedeiim. Oeri kalan kısma 
bakmiyalım demiyorum. Ona da bakalım, bel
k i aradan bir ımüddet "geçtikten Sonra Heye
tiniz, 45 sayılı Kanunun artık yeri kalmamış
t ır deyip onun ila tahkik ve tetkik vazifesini 
yine Bakana, Bakanlığın tahkik heyetlerine 
devretmek temayüllerini gösterecektir; yoksa 
af ('edilmiş »değillerdir. Yine Bakanlığın tahkik 
'bünyeleri içinde tahkikata devam edilecek
tir. Esasen vökâletler'deki tahkik heyetleri va
zifelerini bitirmek , üzeredirler. Yalnız iki Ba
kanlıkta bu heyetler kalmıştır; bunlardan bi
risi İçişleri Bakanlığı, diğeri Sanayi Bakan
lığı. İki Bakanlıkta 196 dosya kaldığına gö
re, bunlar da bııe alınarak bizim tarafımız
dan intacedilir. 

Ondan sonra Yüksek Heyetiniz bir kanunla 
«45 sayılı Kanun kaldırılmıştır. Tahkikat He
yetinin elinde bulunan evraklar vekâletlerin 
tahkikat 'organları tarafından intacedilmek 
üzere devir ve teslim edilecektir» 'derse bu iş 
hallolur kanaatindeyim. 
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BAŞKAN — Anlaşıldı mı arkadaşlar... (An

laşıldı sesleri) 
Te'klifi oya arz ekliyorum. Ka!bul edenler... 

Ka'bul edilmiş'tir. Teşekkür ederiz .efendim. 

SANAYİ BAKANI ŞAHAP KOCATOPÇU 
~ Bendeniz çok teşekkür ederim. İdealleri ze
delemeden şu hareketi yürüteibilirse'k fani dün
yadaki vazifelerimizi yapmış olacağız. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Arkadaşlar 
müsaade ederseniz, hakikaten dördü çok âeil ve 
birkaç tanesi de çok küçük fakat mühim bâzı ta-
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sarılar kanunlaşmak için bekliyor. Biliyorsunuz 
birkaç günden beri de bunlar üzerinde görüşeme
dik. Halbuki Devlet Reisi bunların kanunlaşma
sını istiyor. Arkadaşlarımız ayrılmazlarsa şu bir 
iki saat içinde bunları görüşüp karara bağlı
yalım. Teklifim 'budur. (Muvafık sesleri.) 

BAŞKAN — Arkadaşlar oturuma 10 dakika 
ara veriyorum, bütün arkadaşlarım 10 dakika 
sonra burada bulunsunlar, çalışmalarımıza de
vam edeceğiz. 

Kapanma saati : 16,50 

» > • • « 

Î K Î N C I O T U R U M 
Açılma saati : 17,00 

BU OTURUM BAŞKANI — Ataklı Mucip 

DİVAN KÂTtPLERt : Karavelioğlu Kâmil, Özdağ Muzaffer 

BAŞKAN — Oturumu acıyorum. 
Müsaade ederseniz, Danıştay Kanununun 

müzakeresine devam edelim. 

2. — 3546 sayılı Danıştay Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısı ve İktisat Koyyıisyonu raporu (2/56) 

Buyurun Küçük Sami. 
KÜÇÜK SAMİ — İsimleri yazılan arkadaş

ların biyografileri hakkında bâzı bilgiler top
ladım. Yeni üyeler komisyonumuzca aday gös
terilmektedir. Bunları seçelim, bu suretle Danış
tay işini halledelim. Dün bana isimleri verilen 
bâzı üyeler hakkında notlar arz edeceğim. Mü
saade ederseniz zapta geçmesin. 

Adalet Bakanı üç tanesinin biyografisini 
gönderdi. Bunlar Fahrettin Öztürk, Mustafa 
Karaoğlu, Şevket Töre'dir. 

AKKOYUNLU FAZIL — Şevket Töre'nin 
durumu kanıma sığmıyor. 

KÜÇÜK SAMİ — Birinci derecede hâkim 
olmak şart. Şevket Töre birinci derece hâkim
dir. 

SOLMAZER İRFAN — Nuri Gencer alba
yımı niçin seçmediler? 

KÜÇÜK SAMİ — Asker olduğu için. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Bence bu 
usulle müzakere uzıyacak, fakat bizi yine aynı 
neticeye götürecektir. Ben rica ediyorum, Sami 
albayımız komisyonun namzet teklifleri şun
lardır desin görüşüp bu işi bitirelim. 

AKKOYUNLU FAZIL 
ğim buna. 

Ben itiraz edece-

SOLMAZER İRFAN — Hâkimlik meslekin
de birinci sınıf 100 liradan başladığına göre bu
nun asker veya sivil farkı nereden çıkıyor. As
ker olmaz diye Âmil Artus nereden çıkarıyor 
bunları 1 

KÜÇÜK SAMİ — Devlet Şûrası Reisi, Daire 
Reisi ve azaları : 

A) Yüksek mektepten mezun bulunup da 
40 yaşını ikmal etmiş; 

B) Vekillik, umumi müfettişlik, elçilik et
miş ; 

C) Tuğgeneral, Tuğamiral ve daha yüksek 
rütbeyi ihraz eylenıiş; 

D) Müsteşarlıklarda veya valiliklerde bu
lunmuş ; 

— 11 — 
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E) Temyiz Mahkemesi Reis ve âzalıklarm-

da bulunmuş yahut bu memuriyetlere kanunen 
istihkak kazanmış; 

F) Vilâyetlerde en az üç sene memuriyette 
bulunduktan sonra, merkez daireleri umum mü
dürlüklerinde veya o derecedeki memuriyetlerde 
yahut hukuk müşavirliklerinde hizmet etmiş; 

G) Devlet Şûrası Başmuaviııliğindc en az 
üç sene durmuş olanlardan ilim, ihtisas ve tec
rübeleriyle temayüz eylemiş zevat arasından; 
Büyük Millet Meclisince seçilir. 

ÖZGÜR SELÂHATTİN — Efendim, askerî 
hâkimler sivil hâkimlik yapamazlar. Kanun bu
na mânidir. Bunun bir kanunla değiştirilmesi 
lâzımdır. Zannedersem askerî hâkimlerin Da-
nıştaya seçilmemesine tesir eden bu husustur. 

KARAVELİOĞLU KÂMÎL — Namzetlerin 
listesini sormuştum. 

KÜÇÜK SAMI — Fahrettin Öztürk, Musta
fa Karaoğlu, eksiklerin yerine teklif edilmişler
dir. 

AKKOYUNLU FAZIL — Bir teklifim var, 
bunun kabulünü rica ediyorum. 

Arkadaşımız şimdi telefonla Âmil Artus'e ve 
Devlet Vekiline sorsun, bu kanun metnine sığ
madığı için seçilmedi dedikleri tetkik sonunda 
kanuna sığdığı anlaşılırsa istifa edecekler mi
dir? (Anlaşılırsa azlederiz sesleri) 99 tane va
sıf sayıyorlar. Kanunda yeri bulunduğu takdir
de azledeceğiz. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Arkadaşların 
şimdi gösterdikleri infiali ben onlara kargı gös
termiştim. Kanunun neşri tarihini sordum; ka
nunun hazırlandığı tarih 1938' diı\ O zaman 
Tuğgeneral, Tuğamiral kaydının koıımasındaki 
zaruret aslî maaşlarının nazara alınmasından 
ötürüdür, dediler. Bu bakımdan bu kayıt o za
man konmuştur. Bugün albaylarımız bu imkâ
na saîıiboldukları için değiştirmeyi teklif edi-
îyoruz diye bana cevap 'verdiler. Binaenaleyh 
kanun yakında huzurunuza gelecektir. Kanun 
neşredildikten sonra albaylarımız seçilme hak
kını kazanmış olaealklardır. 

KÜÇÜK SAMİ — Hattâ iben .teklif olarak 
diyorum ki, bu kanun Bakanlar Kurulundan 
geçerek (getirilsin. Bunu, bizden sonra gelenle
rin 38 tane asker toplanmış bütün kanunları 
askerlerin yararına değiştirmiş dememeleri için 
söylüyorum. 
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ÇELEBİ EMANULLAH — Ben de aynı şe

yi söyliyeeektim. Hava Kuvvetlerinden teka
üt edilen bir hâkim arkadaş sivil hâkim olmak 
istiyormuş. Fakat kanun buna mâni. Bu arka
daşın sivil hâlkim olabilmesi için önce bir kurs 
görmesi gerekiyormuş. Bu kursu ıgördükten 
sonra sivil hâkim olabilecekmiş. 

AKKOYUNLU FAZIL — Bu ayrı mesele. 
BAŞKAN -^- Beyler lütfen bu meseleyi uzat» 

mıyalım. Eğer komisyona itimadınız yoksa bu
rayı lâğvedelim. 

AKKOYUNLU FAZIL — Bir teklifim var. 
; Âmil Artüs ve Devlet Bakanının, komisyondaki 
i arkadaşlarımızı bu şekilde bir yola imale etmiş 
I ve onları inandırmış oldukları sabit olursa her 

ikisi de azledilmelidir. 

BAŞKAN — Arkadaşımızın bu teklifini oy-
i lannıza arz ediyorum. Kabul edenler.. Ka

bul. edilmemiştir. 
AKKOYUNLU FAZİL — Kabul edilmedi. 

Yarın diğer arkadaşlarımızı da yanlış yola sevk 
edecekler, sesimizi çikarmıyacağız. 

BAŞKAN — Fahrettin Öztürk teklif ediliyor. 
Kabul edenler.. Kabul edilmiştir. 

Mustafa Karaoğlu'nu reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler.. Kabul edilmiştir. 

Başka üç tane daha namzet var, bunların 
şimdi iki tanesi seçilmiştir. 'Şevket Töre. Ad
liye Vekili kendisini Yargıtay'dan getiriyor. 

BAŞKAN — Reyinize arz ediyorum. 
SÖLMAZER İRFAN — Bu zat Yüksek So

ruşturma Kuraluna seçilmemiştir. Arkadaşla
rın zait, nakıs reyleri mukayese edilmiş ve se
çilmemiştir. • -

• KÜÇÜK SAMİ — Abdülnafi Önad. 1951 yı
lında birinci sınıf hâkimliğe ayrılmasına karar 
verilmiştir. İzmir Birinci Ceza Mahkemesi Baş
kanlığında bulunmuştur. 1952' yılında dileği ile 
emekliye ayrılmıştır. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Efendim, bida
yette Şevket Töre'yi Soruşturma Kuruluna seç
tik. Falkat sonradan arkadaşlarımızın göster
dikleri şahısları btıraya ithal edebilmek için 
bu şahsı Soruşturma Kurulundan çıkardık. 

BAŞKAN — Şevket Töre'yi reylerinize arz 
ediyorum. Kabul edenler.. Kabul edilmiştir. 

KÜÇÜK SAMİ — Mehmet Mustafa Karaoğ
lu, Abdülnafi Onad'da bulunmaktadır. 

12 — 
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SOLMAZER ÎRFAN —- Efendim, ben Naz

mi Yönder isminde bir Tümgeneralin de seçil
mesini teklif ediyorum. 

BAŞKAN —• Nazmi Yönder'i reylerinize arz 
ediyorum. Kabul edenler.. Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, namzetliklerini 
kabul ettiğiniz zevatla birlikte noksan âzalık 
için teklif edilen isimleri muhtevi listeyi oku
yup reyinize sunacağım. Evvelki toplantıda 
34 âza seçmiştik. Diğer isimler şunlardır olu
yor ; 

Salih Aktan, Sait Çolakoğkı, İhsan Arar, 
Eşref Ergut, İhsan Olgun, Mehmet Varımlı, 
Fahrettin Öztürlk, Mustafa Karaoğlu, Nazmi 
Yönder, Şevket Töre. 

Bu zevatın da âzalıklarını oyunuza arz edi
yorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

Şu halde geçici maddeyi ve ona ilişik lis
teyi son olarak okuyup oyunuza sunacağım. 

GEÇİCİ MADDE — Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte Danıştay Başkanlığı, daire 
başkanlığı ve üyeliği kadrolarını işgal edenle
rin vazifeleri nihayete ermiş ve bu kadrolara, 
ilişik cetvelde gösterilenler seçilmişlerdir. Cet
velde gösterilmemiş bulunan Danıştay 1 nci 
Başkanı, daire başkanları ve üyeleri hakkın
da Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nunu hükümleri uygulanır. 

Danıştay 1 nci Başkan, daire başkanlan ve 
üyelerine ait cetvel 

1 nci 
1 nci 
2 nci 
3 ncü 
4 ncü 
5 nci 
6 ncı 
7 nci 
8 nci 
9 neu 

Başkan ' 
Daire Başkanı 

» » 

İbrahim Senil 
Rıza Göksu 
A. Şeref Hocauğlıı 
Yekta Aytan 
İsmail Hakkı Ülkümen 
Rifat Göksu 
Veeihi Tönük 
Tevfik Gerceker 
Hikmet Kümbetlioğlu 
İhsan Ecenıiş 

ÜYELER 
1 — Zeki Üstünkaya (Emekli Tümgeneral) 
2 — İbrahim Koloğlu 
3 — Mehmet Ali Çeltik 
4 — Sait Koksal 
5 — Muzaffer Kuşakcıoğlu 
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6 — Cahit Özden 
7 — Ahmet Erdoğdu 
8 — Şükrü Gilisıralıoğlu 
9 — Fuat Arun 

10 — Fehmi Gürpınar 
11 — Ahmet Akbil 
12 — Nezahat Martı 
13 _ Celâl Göydün 
14 — Avni Givda 
15 — Hilmi Belen (Emekli Tümgeneral) 
16 — Ali Doğan Toran 
17 — Ragıp Tartan 
18 — Yeredoğ Kişioğlu 
19 — Kâmuran Erkmenoğlu 
20 — Enver Saatçıoğlu 
21 — Sait Koçak 
22 — Âdil Dündar 
23 — Leman Akyollu 
24 — Sekip Yurdakul 
25 — Hıfzı Tüz 
26 — Kemal Berkem. 
27 — Firdevs Menteşe 
28 — Sahir Dinçman 
29 — Aydın Tuncay 
30 — Nahit Hatipoğlu 
31 — Yusuf Vardar 
32 — Muzaffer Kutman 
33 — 1. Hakkı Ülgen 
34 — Mennan Yiğiter 
35 — Salih Aktan 
36 — Sait Çolakoğlu 
37 — İhsan Arar 
38 — Eşref Ergut 
39 — İhsan Olgun 
40 — Mehmet Varınlı 
41 — Fahrettin Öztürk 
42 — Mustafa Karaoğlu 
43 — Nazmi Yönder 
44 — ŞevKet Töre 

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

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN —• Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiş, tasarı kanunlaşmıştır. 

13 



B ; 13 19. 
3. — Danıştay Başkan ve üyelerinden Yük

sek Soruşturma Kuruluna ve Sayıştay Tahkik 
komisyonlarına dair Karar 

KÜÇÜK SAMİ — Efendim, şu hususun ıt
tıla miza arzı yerinde olacaktır. , 

«Danıştay Daire Başkan ve •üyelerinden olup 
T. C. M. Birlik Komitesi kararları ile Yüksek So
ruşturma Kuruluna ve Sayıştay Tahkik Komis
yonuna üye olarak seçilmiş-bulunanların, 3546 
sayılı Danıştay Kanununun bâzı maddelerini de
ğiştiren (84) sayılı Kanunun geçici maddesi ge
reğince Danıştaydaki vazifelerinin ve dolayısıy
la bu kurullardaki görev ve sıfatlarının nihayete 
ermesi ve fakat aynı geçici madde ile bunların 
Danıştaydaki vazife kadrolarına yeniden seçilmiş 
olmaları sebebiyle : 

1. Danıştay Birinci Başkanı İbrahim Seniî 
ile 6 ncı Daire Başkanı Vecihi Tönük ve 8 nci 
Daire Başkanı Hıkmelt Kümbctlioğlu Yüksek So
ruşturma Kurulu üyeliklerine; 

2. Danıştay üyesi Celâl Göydün, Sayıştay 
Kararlarını ve Muamelâtını Tahkik Komisyonu 
üyeliğine, 

Türkiye Cumhuriyeti Millî Birlik Komitesi
nin 20 . 9 . 1:960 tarihli toplantısında yeniden 
seçilmişlerdir.» 

Bu arkadaşlar da Danıştay üyesi olarak se
çilmiş oluyorlar. 

3 tanesi de Yüksek Adalet Divanına seçildi
ler; arzu ederseniz onları ela arz edeyim. 

BAŞKAN — İsimlerin okunmasına lüzum 
yoktur. 

KÜÇÜK SAMİ — Bu üç kişiye aynı karar
lar da raci olacaktır. Onu arz ediyorum. 

BAŞKAN —• Sami Küçük arkadaşımız ka
rar suretini okudular. Bu kararı reylerinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul edilmiş
tir. 

Şimdi beyler; Devlet Plânlama Dairesi hak
kındaki Kanunun müzakeresine devam ediyoruz. 
Geçen toplantılarda bu kanunun müzakeresini 
yapmış, neticelendirememiştik. . 

SOLMAZER İRFAN — Geçen toplantıda 
uzun bir sual sormuştum. Arkadaşlarımı ikna 
edeceğim gibi geliyor 'bana. Maddelerde değiş
tirilmesini talebettiğim kısımlar vardır. 

Ben diyorum ki; bu kanunun müzakeresini 
tehir edelim, müzakere çok uzayabilir. Elimiz-
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deki diğer lâyihaları konuşamayız. Onun için 
bu lâyihayı başka gün görüşelim. (Aynen işti
rak ediyoruz, sesleri) 

ERSÜ VEHBİ — Beyler, iktisadi ve sosyal 
plânlama için bu kanun beklenmektedir. Bir 
sürü plânlar hazırlamaktayız. Bize bağlı ko
misyonlar çalışmalar yapıyor. Fakat fiilen or
taya bir şeyle1!' çıkartamıyoruz. Teşkilâtların 
kurulabilmesi için bu kanunun acele olarak çık
ması gerekmektedir. Bu kanuna şiddetle ihti
yaç. hissedilmektedir. 

ÖZGÜR SELÂHATTİN — Efendim, ben de 
Vehbi' Beye iştirak ediyorum. Üç aydan beri 
teşkilât kurulmadığı için plânlama faaliyetine 
baş bulamamaktadır. 

•/. — Yıldız Ahmet'in, İnkılâbın tanıtılması 
haklımda kanun teklifi (2/63) 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen? 
KARAVELİOĞLU KÂMİL — Ahmet Yıl

dız arkadaşımızın bu kanun teklifi 3 maddeden 
ibarettir. Şimdi arkadaşımız teklif üzerinde izah
larda bulunacaklardır. 

YILDIZ AHMET — Muhterem arkadaşlar, 
ha kanunun hazırlanmasındaki sebep şudur : İn
kılâp hareketimizin propaganda broşürleri, ki
taplar ve saire, hem memleket dâhilinde, hem de 
memleket haricinde bastırılıp dağıtılmak mecbu
riyetindedir. Bâzan acele oluyor, parasını dahi 
bulamıyoruz. Olimpiyatlara giden sporcularımı
za birkaç bin tane bastırıp dağıttık. 

Bu nevi işler Artırma ve Eksiltme Kanununa 
tâbi tutulmuştur. Bu kanunun formalitelerin
den dolayı 30 gün, 40 gün beklemek zarureti 
hâsıl oluyor. Basın - Yayın sırf İnkılâp için 
bâzı broşürler bastırmak zorundadır. Bu nevi 
işleri Artırma ve Eksiltme Kanununun hüküm
lerinden çıkarıp 31 nci maddeye dâhil etmek tek
lif edilmektedir. Teklifin gayesi budur. Bu 
muamelelerin 40 - 45 gün beklemekten kurtarıl
ması istenmektedir. İsterseniz gerekçeyi oku-

I yayım. 

KAPLAN MUSTAFA — Efendim, usul 
hakkında konuşacağım. Yarın sabah arkadaşla
rımız geziye çıkacaklardır. Henüz arkadaşları
mız ne yapacaklarını bilmemektedirler. Evvelâ, 
bu meselenin halledilmesi lâzımdır. 

YILDIZ AHMET — Gerekçeyi okuyorum 
efendim. 
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İnkılâbın tanıtılması hakkında kanun teklifinin 

Gerekçesi 

Basın - Yayın ve Turizm işlerinin yeniden 
organizasyonu ve ,bu hizmetlerin zamanımı
zın ihtiyaçlarına uygun olarak tanzimi Ibir za
man meselesi olduğu malûmdur. 

Ancak, halen yurt içinde ve dışında Millî 
İnkılâp hareketinin izalh ve tanıtılmasının 
her §e3̂ e takaddümen ifası bir zarurettir. Bu 
işlerin Muhasehei Umumiye ve Artırma - Ek
siltme ve İhale Kanunumuzun malımı prose
dürü içinde yürütülmesi halinde ise zaman 
kaybı ile tanıtma işi zaruri olarak aksamak
tadır. 

Mâruz sebeplerle işibu kanun lâyihası hazır- j 
lanmış ve_ 'Genel Müdürlüğün Millî İnkılâbın • 
tanıtılmasına matuf işleri, turistik tanıtmaya i 
im'tisalen, mezkûr kanunların hükümleri 'dışın
da bırakılmış ve Yüksek Heyetlerine sunul- I 
muştur, | 

SOLMAZEIt İRFAN — Artırma ve Ek
siltme Kanunu yeni şekilde hazırlanmakta
dır. Burada münferit kanunlar çıkarmak su
retiyle hazırlanmakta olan 'kanunun bütünlü
ğüne halel getirm'iyelim. Bu 'bize zaman kay
bından başka ibir ,şey temin etmez. Basın - Ya
yın eski hafif veya ağır çalışmasından bir şey 
kaybetmiş değil. İnkılâp ise kendi kendine 
yayılıyor. Bu kanunun reddini talebederim. 

BAŞKAN —• Lehinde konuşacak arkadaş 
var mı! 

YURDAKUL ER MUZAFFER — Efendim, 
Avrupa'da'ki 'broşürler eski devre ait. Bunlar 
İnkılâbın propagandasını yapmaktan uzak. Bu 
broşürlerle İnkılâbımızı ancak Avrupa'ya ta
nıtacağız. Bence münferit bir kanun olmakla 
beraber çıkarılması zaruridir. 

SOLMAZER İRFAN — İnkılâptan bu ya
na Bu işi yapmak için üç. 'buçuk aylık bir za
man geçmiştir, 'bu iş fazlasiyle uzamıştır. Bu 
sebeple teklifin reddini talebediyorum. 

BAŞKAN — Yıldız Ahmet. 
YILDIZ AHMET — Efendim, Osmanlı İm

paratorluğu zamanında aksıyan birçok is
ler vardı. Niçin Sultan Süleyman ibir kanun 

• çıkarmadı. Biz bu işle üç Ibuçuk aydan beri 
uğraşıyoruz, belki * biraz gecikmiş olabilir. Fa
ka t 'bugün basılması zarureti hâsıl olmuştur. 
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SOLMAZER İRFAN — Arkadaşlar, bu 

gibi mantık oyunlarına gelmezler. 
AKKOYUNLU FAZIL — Arkadaşlarım bel

ki haklı olabilirler. Bâzı aksaklıklar da olmuş
tur. Fakat arkadaşımız bu işin başına yeni 
geçti, kendisini de bâzı hususlarda mazur 
görmek lâzımdır. Madem ki, kendisi buna lü
zum görüyor, şahsan ben kendisini destekli
yorum. 

BAŞKAN — Kanunun 'tümü üzerindeki 
müzakereler bitmiştir. Maddelere geçilmesini 
reylerinize arz ediyorum. Kalbul edenler.. Et-
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okuyoruz. 

•MADDE 1. — Basm - Yayın ve Turizm 
Genel Müdürlüğü 27 Mayıs 1960 Millî Birlik 
Hareketinin ve İnkılâbının yurt içinde ve dı
şında tanıtılması gayesiyle yapacağı her tür
lü propaganda sarfiyatı ha'kkmda 6086 sayılı 
Kanunun 31 nci maddesi hükmü tatbik olu
nur. 

BAŞKAN — Madde 'hakkında söz istiyen 
var mı i . 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Efendim, ,ya-
pılmak istenilen sarfiyatın âzamisini tesbit ede
lim. Bunun miktarı ne olacaktır, bilinmesi lâzım
dır. Bu sebeple 'bunun tâhdidedilerek başıboş 
'bırakılmaması lâzımdır. 

Bu 'hususta bir teklifte bulunulsun, ıinan-
ti'kî görülürse kabul edilebilir. 

SOLMAZER İRFAN — Bu 31 nci marld-e ne
dir? • 

YILDIZ AHMET — Arttırma ve efciltme 
muamelesi yapılmadan doğrudan doğruya bastı
rılır ve parası verilir. 31 nci madde budur. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, maddeyi olduğu 
gibi reylerinize arz ediyorum... 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Efendim, bir ta
van olmıyacak mıdır? Yarın ben bir kitap bastı-
rırsam ve bana 5 milyon lira verseler ne olacak
tır? 

YILDIZ AHMET — Efendim, isterseniz bir 
tavan koyunuz. Her defasında 20 - 30 bin lira de
yiniz. 

BAYKAL RİFAT — Efendim, aceleye geli- . 
yor gibi görünüyor. Arkadaşlarımız yorgundur, 
bâzı çıkması mecburi kanunlar varsa onlar görü
şülsün ve diğerleri bir hafta sonraya bırakılsın. 
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SOLMAZ ER, İRFAN — M a d d e n komisyo

na iadesini teklif ediyorum. 
BAŞKAN — irfan Beyin -teklif ini reylerinize 

arz edeceğim. 
ÖZDAtİ MUZAFFER — Efendim, ben tek

life katılıyorum. Fakat son derece yorgun oklu
ğumuz görülmektedir. Dündar Bey de geziye ka
tıl acaiktı «on anda naıhat.sadığı yüzündün vazgeçti. 
umumi bir kırıklık var. Bir -arkadaş acalba zekir-
lendik ma dedi. 'Bu iseJbople amamli olan kanunla
rın müzakeresinde acele etmiyelim. Hatlılara se
bebiyet verdbiliriz. 

KARAVELİOCiLU KÂMİL — Müsaade eder
seniz konuşacağidiı. Şurada eök önemli bir Sivil 
Müdafaa Kanunu var ki, 700 subayı ilgilendi r-
imekte. Sonra Holding Şirketi meselesi var, bütün 
emekli subaylar bu kanunu bekliyor. Arkadaşlar 
lütfen otursunlar bunları halledelim. 
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BAŞKAN — İrfan Solmazer arkadaşımız Ah

met Beyin teklifinin komisyona havalesini teklif 
etmektedir. Bu kanun tasarısının komisyona iade
sini kabul edenler... Etmiyenler... Kalbul edilmiş 
ve komisyona iade 'edilmiştir. 

GÜRSOYTRAK SUPHt — Zaten Ahmet Bey 
hatalı hareket etmiştir ve kanunu komisyondan 
geçirmemiştir. 

BAŞKAN — Arkadaşlar geziye çıkacaklardır. 
Elimizd;e acele olan iki kanun teklifini görüştük
ten sonra birleşimi kapamak istiyorum. 

KAPLAN MUSTAFA — Efendim, bir husu
su görüşmek üzere yazman arkadaşların dışarı çı
karılmasını teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Bir hususu görüşmek üzere otu
ruma bes dakika ara veriyorum. 

• > « < « 5 5 P * — - - -

Ü Ç Ü N C Ü O T U R U M 
BAŞKAN — Ataklı Mucip 

DÎVAN KÂTİPLERİ : Karaveliağlu Kâmil, Özdağ Muzaffer 

„*.- »>©-« 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 

5. — Türkeş Alparslan'ın, Sivil Müdafaa Ka
nunu teklifi ve İktisat Komisyonu raporu (2/39) 
(D 

iBAŞKAN — Bu kanun teklifinin tümü üze
rinde söz alan arkadaş bulunmadığına göre mad
delere 'geçilmesini oyunuza sunuyorum. Kalbul 
edenler... Etmiyenler... Kalbul edikniştir. 
7128 sayılı Sivil Müdaafa Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi ve kaldırılması ve bu 
kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair Kanım 

MADDE 1. — 7126 sayılı Sivil Müdafaa. Ka
nununun 1, 2, 3, 5, 9, 10, 13, 14, 15, .1.9, 20, 24, 
25, 29, 31, 32, 37, 40 ncı maddeleriyle 35 nei 
maddesi 33 ncü ve 33 neti 'maddesi de 34 ncü • 

(1) 68 e ikinci ek S. Sayılı hasmayazı tutana
ğın sonundachr, 

madde olarak aşağıda yazık şekilde değiştiril
miştir : 

Madde 1. — Sivil Savunma; düşman taarruz
larına, tabiî âfetlere ve büyük yangınlara karşı 
halkın can ve mal kaybının asgari hadde indi
rilmesi, hayati ehemmiyeti haiz her türlü resmî 
ve hususi tesis ve teşekküllerin korunması ve 
faaliyet-terinin idamesi için âcil tamir ve ıslahı, 
savunma gayretlerinin sivil halk taraflından 
âzami surette desteklenmesi !ve cephe -gerisi ma
neviyatının muıhaıfazası ma'ksadiyle alınacak her 
türlü silâhsız koruyucu ve kurtarıcı tedbir ve 
faaliyetleri ihtiva eder. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
'Kalbul edilmiştıir. 

•MADDE 2. — Hayati ehemmiyet ve hususi
yetlerinden dolayı düşman taarruzlarına bilhas
sa hedef olabilecek şehir, kalsalba ve mevkilorle 
tesisler ve tabiî âfetlerin tehditlerine mâruz kal
ması muhtemel mahallere «Haslsa's bölge» denir, 

16 — 
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buraları öncelikle sivil savunana ıneeburiyet ve 
mükellefiyetine tâlbi tutulur. 

BAŞKAN — Ka'bul edonler... Kabul edilmiş
tir. 

I 

'MADDK 3. -r- Tabiî fıfet sahaları haricinde 
kalan 'hassas bölgeler, Millî Savunma Yüksek 
Kurulunca, talbiî âfeitılere mâruz katması muhte-
nıel bölgeler ise 7269 sayılı Kamunun 2 nci mad
desine göre tesbit ve ilân olunur. 

Hassas bölgelerde sivil savunmayı teşkilâtlan-
dınmakitan* ve sivil savunmanın eğitim, idare ve 
umumi kont. rol undan ve mükelleflerin hizmete 
çağrıl masından İçişleri Balkanı sorumludur. Bu 
işlerin maksada uygun şekilde planlanmasını, tat
bikini ve hassas bölgeler arasındaki iş birliği ve 
yardımlaşmayı temin için İçişleri Bakanlığına 
bağlı ve Balkana karşı soruımlu bir «Sivil Savun
ma, İdaresi Başkanlığı» kurulur. 

BAŞKAN — Kalbul edenler... titmiyenler... 
Kabul edilmiştıir. 

MADDE 5. —Mülki idare âmirleri, bu kanun 
hükümleri ve bunlara müsteniden İçişleri Bakan
lığınca tesıbit ve tebliğ olunacak esaslar dâhilin
de kendi mülki hudutiaırı içindeki hassas bölge
lerde Sivil Savununa teşkilât ve tesisatının kurul
masından, donatılırımdan, sevk ve idaresinden, 
kont rol undan ve bölgelerine müteveccih düşman 
taarruzlarına, taıbiî âfetler ve büyük yanığınlara 
karşı barıştan itibaren sivil müdafaayı fiilen ta
hakkuk ettirmekten bizzat mesuldürler. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 9. — Hassas bölgeler dışındaki şehir, 
kasaba ve mevkilerde sağlık, yangın ve radyo - ak-
tiv serpintiye karşı korunma, seyyar destekleme 
ve tahliye edilenlerin kabulü ile ilgili Sivil Savun
ma tedbirleri alınır. 

BAŞKAN — Ka'bul edenler... Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 10. — Mahallin en büyük mülkiye 
âmiri Sivil Savunma hizmötlerinin pkvnl anması 
ve karşılıklı yardım husuylarmda mahallin gar
nizon kumandanı ve yoksa en büyük askerî âmi
ri ile iş birliği yapar. Askerî makamlarca Sivil 
Savunmaya yapılacak yardımlarda muharebe gö
revimin aksatılmaması göz önünde tutulur. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul edilmiş
tir. 
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'MADDE 13. — Askerlikle ilgili olr.ııyan ve 

kendisine Millî Savunma ile alâkalı diğer kanun
larla her hangi bir vazife ve mükellefiyet t alım i i 
edilmemiş ylan 15 yaşını bitirmiş ve 65 yaşını bi
tirmemiş kadın ve erkek bütün yurttaşlar Sivil 
Savunma hizmet teşkilâtında kendilerine verile
cek görevleri yapmakla mükelleftirler. Bu mü
kelleflerin miktarı mahallin İhtiyacına göre Sivil 
Savunma İdaresince teslbilt olunur. 

Bu mükellefi erin yoklama, muayene, görev
lendirme ve göreve çağrılma sakilleri ile mükel
lef iyetten istisna veya tecil edilecekler ve barışta 
görev sırasında yaralanma, sakatlık ve ölüm hal
lerinde bunlara verilecek tazminat miktarı bir tü
zükle teMbit edilir. 

Seferde bu mükellefler Askerlik Kanununa 
göre silâh altında bulunan mükelleflerle aynı hak
lara sahibol urlar. 

Sivil Savunma hikmetlerine seçilmek üzere is
tenen fnükell etlerin isim listeleri ile icabında yer 
değiştirme halleri ilgili muhtarlıklaii'ca eın geç 30 
gün içerisinde Sivil Savunma İdare makamlarına 
verilir ve bildirilir» 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul edilmiş
tir. v 

MADDE 14. — Sivil Savunma hizmet kolla
rında vazifelendirilmiş olan mükelleflerin bu va
zifelerde yetiştirilmeleri maksadı ile hazarda ter
tiplenecek, eğitim ve tatibikatılıara davet vukuunda 
iştirakleri mecburidir. Bu eğitim ve tatbikatların 
müddeti yılda 72 saati (9 ^\xn) geçemez. 

Halkın Sivil Savunma konularında aydınla
tılması mafksadiylc tertiplenen ders ve'konferans
lara davet vukuunda iştiraki mecburidir. Bu eğıi-
timin süresi ve yenileme şekli Sivil Savunma İda
resi Başkanlığınca düzenlenir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 15. — Çeşitli, harb silâh ve vasıta
larının tesirlerine karşı sivil savuuma bakımın
dan şehir ve kasaba plânlınınn inimin ve ta
dili hususlariyle mühim bina ve tesislerin yer 
ve şekillerinin seçilmesi ve koruyucu her cins 
sığmak tipleri ve bunların nerelerde, ne suretle 
ve kimler tarafından yaptırılacağı ve kullanı
lacağı, bakım ve muhafazaları bir tüzük üe tes-
bit olunur. 

Hükümet, Silâhlı Kuvvetler Kumandanlığı 
Harb Karargâhı ve sivil savunma idare mer-
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kezleri için yaptırılacak sığmakların masraf
larını karşılamak üzere her yıl ilgili bakanlık
lar bütçesine lüzumlu ödenek konur. Bu öde
nek inşaat maksadiyle Bayındırlıit Bakanlığı 
bütçesine aktarılır. Hassas bölgelerle tahliye 
kabul bölgelerinde yaptırılacak umumi sığınak
ların masraflarının üçte biri Hükümetçe sağ
lanır. Geri kalan masraflar, Bayındırlık ve 
İçişleri bakanlıklarınca müştereken hazırlana
cak esaslar dâhilinde kira ve özel teşebbüsten 
faydalanmak suretiyle temin edilir ve bu hu
sus Sığmak Tüzüğünde teferruatlı şekilde be
lirtilir. Meskenlerle hususi müessese ve te - ' 
şekküller tarafından kendi ihtiyaçları için yap
tırılacak sığmakların masrafları bina sahipleri 
tarafından temin olunur. Meskenlerde inşa edi
len sığmakların masrafları kiralanacak gayri
menkulun maliyetine eklenerek takdir edile
cek kiranın tesbitinde nazara alınır. Sığmak 
inşasını teşvik maksadiyle kredi ve öd«me ko
laylıkları sağlanır. 

Belediyeler ve imar müdürlüklerince .verile
cek inşaat ruhsatlarında ve yapılacak inşaat
larda yukarda sözü geçen tüzük hükümlerinin 
tatbiki mecburidir. ^ 

BAŞKAN — Kabul edenler... Et nüveni er... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 19. — Tahliye plânlan gereğince 
tahliye edileceklerin sevk, iskân, iaşe, sıhhi" ba
kını ve yerlerine iade masrafları ile müstahsil 
hale getirilmeleri için lüzumlu görülecek mas
raflar Devletçe ödenir. Nakil ve iskân* işlerin
de Devlet ve Devlete bağlı idarelerle sermaye
sinin yarısından fazlası Devlete ait müessese
lerin ellerinde bulunan bilûmum kara. deniz ve 
hava nakil vasıtalariyle bina ve tesislerden 
Millî Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu ve Millî 
Savunma Bakanlığı ile varılacak anlaşma esas
ları dâhilinde istifade olunur. 

Bu nakliyattan mütevellit ücretler asgari 
tarifeye göre tediye olunur. , 

Tahliye ve seyrekleştirme işleri bir tüzük 
le tesbit ve tanzim olunur. 

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

MADDE 20. — Sivil Savunma bakımından 
yurdun muhtelif bölgelere ayrılması Millî Sa
vunma Bakanlığı ile iş birliği yapılmak suretiy
le İçişleri Bakanlığı tarafından sağlanır. 
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Bölgelerdeki hassas mahallerle resmî ve hu

susi daire, fabrika ve müesseselerin Sivil Sa
vunma plânlama ve diğer hizmetlerini yürüt
mek üzere İçişleri Bakanlığınca bir tüzük ha
zırlanır. ' 

BAŞKAN — Kabul cdonler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 24. — Düşmanın çeşitli taarruz
larına ve radyoaktif serpinti tehlikesine karşı 
alınacak tedbirler için hazırlıklı bulunmak ve 
zamanında halkı ikaz ve alarm ile her türlü Si
vil Savunma tedbirleri almaya sevk etmek ve 
icabında bunları kaldırmak maksadiyle Sivil 
Savunma İdaresi tarafından bir haber alma ve 
yayma, ikaz ve alarm sistemi tesis olunur. İkaz 
ve alarm sisteminin kaynağını, Millî Savunma 
Bakanlığının aktif hava savun m asiyle vazifeli 
kumandanlığının kurduğu Hava Kontrol Mer
kezlerinin yapacağı yayınlarla," bu maksatlarla 
kurulacak özel ikaz ve alarm sistemi teşkil 
eder. 

BAŞKAN — Kabul edenler.., Kabul edil
miştir. ' 

MADDE 25. — 25'. — Hava kontrol merkez
lerinde veya civarında Sivil Savunma İdaresin
ce birer (Sivil Savunma İkaz ve Alarm Mer
kezi) teşkil ve tesis olunur. Bu merkezlerin per
sonel işleri, malzeme ve vasıta bakımından ku
ruluş ve çalışma tarzları, Millî Savunma Ba
kanlığının mütalâası alınarak İçişleri Bakanlı
ğınca düzenlenir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 29. — İkaz ve alarm sistemi meya-
nıııda Sivil Savunma İdaresi tarafından bir 
radyolojik savunma ihbar ve ikaz şebekesi de 
vücuda getirilir. Bu maksatla Sivil Savunma 
İdaresince gerekli personel ve malzeme yardı
mı yapılmak suretiyle mevcut meteoroloji teş
kilât ve istasyonlarından da istifade olunur. 

BAŞKAN — Kabul edenler.. Kabul edil
miştir. 

MADDE 31. — Sivil Savunma Teşkilâtı, 
M'erkez ve Taşra Teşkilâtından ibarettir. 

BAŞKAN — Kabul edenler.. Kabul edil
miştir. 

MADDE 32. — 1 Sivil Savunma Merkez 
Teşkilâtı, Sivil Savunma İdaresi Başkanlığı ile 
buna bağlı Sivil Savunma Kolleji, seyyar kollar 

— 18 — 
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ve ikaz ve alarm merkezlerinden ibarettir. Si
vil Savunma Merkez Teşkilâtına (Savunma Sek
reterliği Bürosu dâhil) ait görevler Sivil Savun
ma İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan ve 
İçişleri Bakanlığınca onaylanan bir talimat ile 
tesbit olunur. 

II - Taşra Teşkilâtı : Sivil Savunma müdür
lükleri, memurlukları ve Sivil Savunma mahallî 
kuvvetlerinden ibarettir. 

BAŞKAN — Kabul edenler.. Kabul edil
miştir. 

MADDE •}'•). — Sivil Savunma mahallî kuv
vetleri : 

a) Şehir ve ikasaba Sivil Savunma teşkil
leri, korunma «kılavuzları, 

b) Resmî ve hususi müesseselerin Sivil Sa
vunma teşkillerinden ibarettir. 

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

MADDE o4. — Sivil Savunma İdaresi Baş
kam, İçişleri Bakanının teklifi üzerine müşte
rek kararname ile tâyin olunur. 

Başmüşavirler, müşavirler, şube müdürleri 
ve mütehassıslar; Müdürler •Encümeninin inha
sı ve İçişleri Bakanının teklifi üzerine) müşterek 
kararname ile tâyin olunur. 

Vilâyetler Sivil Savunma müdürleri valinin 
mütalâası alındıktan sonra Müdürler Encüme
ninin inhası ve İçişleri Bakanının tasvip ve tas
diki ile tâyin olunurlar. 

Merkez teşkilâtının diğer memurları ile vilâ
yet Sivil Savunrn'a sulı-el erindeki memurlar, Si
vil Savunma İdaresi Başkanının inhası üzerine 
İçişleri Bakanlığınca tâyin olunurlar. 

Başkan, İçişleri Bakanlığı Müdürler Encü
meninin ve Bakanlık İnzibat Komisyonunun ta
biî üyesidir. 

BAŞKAN — Kabul edenler.. Kabul edil
miştir. 

MADDE ol. — Bu fon; işbu kanunun meri
yete girmesinden itibaren aşağıdaki (a. b, c ve 
ç)- bentleri gereğince kesilecek paralarla vücu
da getirilir. Bu paralar Türkiye Cumhuriyeti 
Ziraat Bankasında açılacak (Sivil Müdafaa Fo
nu) hesabına, yatırılır. 

a) Masraflarını hususi varidatlariyle kar
şılıya n ve Devletten yardım görmiyon mülhak 
bütçeli idareler gelir bütçelerinin binde biri; 

b) Sermayesinde Devletin iştiraki olan te
şekkül, müesseseler ve şirketlerle resmî ve hu-
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snsi bankalar bilançolarında gösterilen safi kâr 
miktarlarının yüzde yarımı; 

e) 5590 sayılı Kanuna tâbi odalar, borsalar 
ve meslekî teşekküllerle, ticaret odaları sanayi 
odaları ve borsaları birliği bütçelerindeki yıllık 
gelirlerinin yüzde yarımı; 

ç) Hususi idare ve beledij^elerin bir yıl ev
velki gelirlerinin yüzde yarımı nispetinde (Hu
susi İdare ve belediyelere umumi bütçeden ya
pılan yardımlar, asker ailelerine yardım zammı 
tahsisatı her türlü istikraz ve bağışlar ve mülk 
satışı hariç) her yıl masraf bütçelerinde (Sivil 
müdafaa yardım ödeneği) olarak açılacak hu
susi bir bölüme ödenek kaydedilir. Bu ödenek-
ler, dairelerince Mayıs ve Kasım aylarında ol
mak üzere iki müsavi taksitte Sivil Müdafaa 
fonu hesabına yatırılır, (c ve c) bentlerinde 
yazılı ödeneklerin konulmaması halinde 'bütçe
leri taadika salâMyeitli makam tarafından re ben 
konulur veya bütçe tasdik edilmiyerek iade 
olunur. 

BAŞKAN — Kabul edenler.. Kabul edil
miş tir. 

. MADDE 40. — Resmî, hususi teşekkül ve 
müesseselerin bu kanuna tevfikan vücuda ge
tirmekle mükellef oldukları Sivil Savunma teş
kil ve tesisleri ile malzeme ve teçhizat masraf
ları kendilerine aittir. Bunların nelerden ibaret 
olduğu bir tüzükle tesbit olunur. 

BAŞKAN — Kabul edenler.. Kabul edil
miştir. 

Birinci maddeyi tekrar reyinize arz ediyo
rum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 'edil
miştir. 

MADDE 2. — 7126 sayılı Kanunun 34 ııcü 
madde numarası ••35 olarak değiştirilmiştir. 

BAŞKAN —- Kabul edenler.. Kabul edil
miştir. 

MADDE ;3. — 7126 sayılı Kanuna aşağıda 
yazılı maddeler eklenmiştir. 

EK MADDE 1. —- 7126 sayıl, Kanuna bağlı 
(2) sayılı cetvele bu 'kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvel eklenmiştir. 

BAŞKAN — Kabul edenler.. Kabul ediU 
mistir. 

EK MADDE 2. — Umumi Muvazeneye dâ
hil dairelerle katma bütçeli idarelerin Sivil Sa
vunma teşkilâtının gerektirdiği kadrolar ilişik 
(2) sayılı cetvelde gösterilmiştir. 
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BAŞKAN — Kabul edenler..' Kabul edil

miştir. . 
EK MADDE 3. — Geçici ikinci maddeye gö

re İçişleri Bakanlığınca hazırlanacak kadro cet
velinde gösterilen memurlara ödenecek aylıklar 
karşılığı sivil müdafaa fonundan Hazineye öde
nir. 

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

EK MADDE 4. — Sivîl Savunma Teşkilâtı 
kadrolarına tereihan emekli subaylar tâyin 
olunur. 

Ancak bu kimselerden tekrar emekliye sevk 
edilecekler hakkında 5434 sayılı Kanunun 100 
ncü maddesinin üçüncü fıkrası hükmü uygu
lanmaz. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul edilmiş
tir. 

EK MADDE 5. — Umumi Muvazeneye dâhil 
daireler, katma bütçeli idareler, İktisadi Devlet 
Teşekkülleri ile'bunlara bağlı müesseseler ve 
özel bir kanunla kurulan banka ve müesseseler
de bu kanun gereğince istihdam edilecek r)erso-
ıı el in tâyinleri İçişleri Bakanlığının muvafakati 
alınmak suretiyle ilgili bakanlıklarca, bunların 
haricinde kalanların tâyinleri re'sen İçişleri Ba
kanlığınca yapılır. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 4. — 7126 sayılı Kanunun muvak
kat 1, 2 ve 3 ncü maddeleri yürürlükten kaldı
rılmıştır. 

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

GEÇİCİ MADDE 1. — Ek ikinci madde gere
ğince yapılacak kadro tevziatı ile bu teşkilâtın 
icabettirdiği diğer masraflar karşılıkları 1960 
malî yılında bakanlıklarla ilgili dairelerin bütçe
lerinde yapılacak tasarruflardan temin olunur. 
Bu suretle gösterilecek miktarları ilgili tertiple
re aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 
- GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanuna ek 1 ve 
2 nci maddelerde gösterilen daireler dışın
da kalan yerlerde istihdam edilecek Sivil Sa
vunma Teşkilâtı personelinin kadrolarını göste
recek cetvel, 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvelin İçişleri Bakanlığı kısmına eklen-
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mek üzere en geç bir ay içinde İçişleri Bakan
lığınca hazırlanarak teşriî organa sunulur. 

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

MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 6. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

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

Kanunun tümünü oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler.... Kabul edilmiştir. 

6". — Türke.ş Alpaslan'ın yatırımlar (Holding) 
Anonim Şirketine tanınacak muafiyetlere müta-
allik kanun teklifi ve- İktisat Komisyonu raporu 
(fS6) (1)' 

BAŞKAN — Kanunun teklifinin tümü üze
rinde söz istiyen var mil . . . Olmadığına göre 
maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okuyoruz: 
Yatırımlar (Holding) Anonim Şirketine bâzı 
istisna ve muaîlıklar verilmesine dair Kanun 

MADDE 1. — Yatırımlar (Holding) Anonim 
Şirketinin kuruluşunda Türk Ticaret Kanunu
nun ânı ve tedricî teşekküle ait hükümleriyle 
kuruluştan sonra ihracedeceği tahviller bakı
mından ayni kanunun 422 nci maddesinin koy
duğu tahditler tatbik edilmez. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 2. — Şirkete yabancı sermaye ya
tıran hissedarlar 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi 
Teşvik Kanununun bahşettiği haklardan istifa
de ederler. Yabancı hissedarların mezkûr kanun
dan istifadeleri için yapmak mecburiyetinde bu
lundukları her türlü muameleleri onlar namına 
takip ve intaca şirket yetkilidir. 

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

MADDE 3. — Şirkete ortaklarca verilecek 
iştirak taahhütnameleri ile esas mukavelename
nin tanzim, tasdik, tescil ve ilânı hisse senedi ve 

(1) 78 S. Sayılı Basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 
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tahvillerinin ihracı Damga Resmi ve Belediye 
İlân Resminden muaftır. 

Şirket, Ticaret ve Sanayi Odaları kaydiyle 
ücretinden muaftır. 

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

MADDE 4. — Bu kanun neşri tarihinde yü
rürlüğe girer. 

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

19. 9.1960 0 : 3 
MADDE 5. — Bu kanunun hükümlerini yü

rütmeye Bakanlar Kurulu memurdur. 

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

Kanun teklifinin tümünü oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştim. 

Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,20 





S. S A Y I S I 68 e ek 
Türkeş Alparslan'ın, Sivil Müdafaa kanunu teklifi hakkında 

Güvenlik Komisyonunun değiştirici (2/39) 

GÜVENLİK KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTÎRİŞİ 

7126 sayılı Sivil Müdafaa Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi ve kaldırılması ve bu ka
nuna bâzı maddeler eklenmesine dair Kanun 

MADDE 1. — 7126 sayılı Sivil Müdafaa Ka
nununun 1, 2, 3, 5, 9, 10, 13, 14, 15, 19, 20, 24, 
25, 29, 31, 32, 3?., 34 ve 40 ncı maddeleri aşağı
da yazılı şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 1. — Sivil Savunma; düşman taarruz
larına, tabiî âfetlere ve büyük yangınlara kar
şı halkın can ve mal kaybının asgari hadde 
indirilmesi, hayati ehemmiyeti haiz her türlü 
resmî ve hususi tesis ve teşekküllerin korunma
sı ve faaliyetlerinin idamesi için âcil tamir ve 
ıslahı, sav anma gayretlerinin sivil halk tarafın
dan âzami surette desteklenmesi ve cephe gerisi 
maneviyatının muhafazası maksadiyle alınacak 
her türlü silâhsız koruyucu ve kurtarıcı tedbir 
ve faaliyetleri ihtiva eder. 

Madde 2. — Hayati ehemmiyet ve hususi
yetlerinden dolayı düşman taarruzlarına bilhas
sa hedef olabilecek şehir, kasaba ve-, mevkilerle 
tesisler ve tabiî âfetlerin tehditlerine mâruz 
kalması muhtemel mahallere «hassas bölge» de
nir buraları öncelikle sivil savunma mecburiyet 
ve mükellefiyetine tâbi tutulur. 

Madde 3. — Tabiî âfet sahaları haricinde 
kalan hassas bölgeler Millî Savunma Yüksek 
Kurulunca, tabiî âfetlere mâruz kalması muh
temel bölgeler ise 7269 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesine göre tesbit ve ilân olunur. 

Hassas bölgelerde sivil savunmayı teşkilât
landırmaktan ve sivil savunmanın eğitim, ida
re ve umumi kontrolundan ve mükelleflerin 
hizmete çağırılm asından İçişleri Bakanı sorum
ludur. Bu işlerin maksada uygun şekilde plan
lanmasını, tatbikim ve hassas bölgeler arasın
daki iş birliği ve yardımlaşmayı temin için İç

işleri Bakanlığına bağlı ve Bakana karşı sorum
lu bir «Sivil Savunma İdaresi Başkanlığı» ku
rulur. 

Madde 5. — Mülki idare âmirleri, bu kanun 
hükümleri ve bunlara müsteniden İçişleri Bakan
lığınca tesbit ve tebliğ olunacak-esaslar dâhilin
de kendi mülki hudutları içindeki hassas bölge
lerde sivil savunma teşkilât ve tesisatının kurul
masından, donatılmasından, sevk ve idaresinden, 
kontrolundan ve bölgelerine müteveccih düşman 
taarruzlarına, tabiî âfetlere ve büyük yangınla
ra karşı barıştan itibaren sivil müdafaayı fiilen 
tahakkuk ettirmekten bizzat mesuldürler. 

Madde 9. <,— Hassas bölgeler dışındaki şehir, 
kasaba ve mevkilerde sağlık, yangın ve radyo-
aktiv serpintiye karşı korunma, seyyar destekle
me ve tahliye edilenlerin kabulü ile ilgili sivil 
savunma tedbirleri alınır. 

Madde 10. —- Mahallin en büyük mülkiye 
âmiri sivil savunma hizmetlerinin planlanması 
ve karşılıklı yardım hususlarında mahallin gar
nizon kumandanı ve yoksa en büyük askerî âmi
ri ile iş birliği yapar. Askerî makamlarca sivil 
savunmaya yapılacak yardımlarda muharebe 
görevinin aksatılmaması göz önünde tutulur. 

Madde 13. — Askerlikle ilgili olmıyan ve 
kendisine Millî Savunma ile alâkalı diğer ka
nunlarla Jıer hangi bir vazife ve mükellefiyet 
tahmil edilmemiş olan 15 yaşını bitirmiş ve 65 
yaşını bitirmemiş kadın ve erkek bütün yurttaş
lar sivil savunma hizmet teşkilâtında kendilerine 
verilecek görevleri -yapmakla mükelleftirler. Bu 
mükelleflerin miktarı mahallin ihtiyacına göre 
Sivil Savunma İdaresince tesbit olunur. 



Bu milice]lef]erin yoklama, muayene, görev
lendirme ve göreve çağırdın a şekilleri ile'mü
kellefiyetten istisna veya 'tecil edilecekler ve 
barışta görcV sırasında yaralanma, sakatlık 
ve ölüm naile rinde 'bunlara verilecek tazminat 
miktarı (bir tüzükle tesbit edilir. 

Seferde bu mükellefler Askerlik Kanununa 
göre silâh altında bulunan mükelleflerle aynı 
haklara sahiibolurlar. 

Sivil savunma hizmetlerine 'seçilmek üzere 
istenen .mükelleflerin isim listeleri ile icabında 
yer değiştirme halleri ilgili muhtarlılklarca en 
geç 30 gün içerisinde Sivil Savunma idare ma
kamlarına verilir ve (bildirilir. 

Madde 14. — Sivil .savunma hiz'met kolla
rında 'vazifelendirilmiş olan mükelleflerin bu 
vazifelerde yetiştiril m el eri maksadı ile hazarda 
tertiplenecek eğitim ve tatbikatlara davet vu
kuunda iştirakleri medburidir. Bıı eğitim ve 
tatbik alarm müddeti yılda 72 saati (9) gün ge
çemez. 

Halkın sivil savunma konularında aydınla
tılması: maksadiyle tertiplenen ders 've konfe
ranslara davet vukuunda, iştiraki mecburidir. 
Bu eğitimin süresi ve yenileme şekli Sivil Sa
vunma idaresi Başkanlığınca düzenlenir. 

Madde 15. — Çeşitli harb silâh ve vasıtala
rının tesirlerine karşı sivil savunma 'bakımın
dan 'şehir ve kasaba plânlarının tanzim ve ta
dili hususlariyle mühim Jbina ve tesislerin yer 
ve şekillerinin seçilime'si ve koruyucu her cins 
sığınak tipleri ve bunların nerelerde, ne suretle 
ve kimler tarafından yaptırılacağı ve kullanı
lacağı, bakım ve muhafazaları bir tüzük ile 
tesbit olunur. 

Hükümet, Silâhlı 'Kuvvetler Kumandanlığı 
Harlb Karargâhı ve sivil savunma idare mer
kezleri için yaptırılacak sığınakların masraf
larını karşılamak üzere her yıl ilgili .Bakan
lıklar bütçesine lüzumlu ödenek konur. Bu öde
nek inşaat -maksadiyle Bayındırlık. Bakanlığı 
bütçesine aktan lir. Hassas bölgelerle tahliye 
kabul bölgelerinde yaptırılacaik umumi .sığı
nakların masraflarının üçte biri Hükümetçe 
sağlanır. Geri kalan masraflar, Bayındırlık ve 
içişleri Bakanlıklarınca müştereken hazırlana
cak eSa'slar dâihilinde kira ve- özel teşebbüsten 
faydalanmak suretiyle temin edilir ve bu hu
sus 'Sığmak Tüzüğünde teferruatlı şekilde be
lirtilir. Meskenlerle hususi müessese ve teşek-

2 -
I 'küller tarafından kendi ihtiyaçları için. yaptı-
I rılacak sığınakların masrafları bina saihipleri 
j tarafından temin olunur. Meskenlerde inşa edi-
I len sığınakların • masrafları 20 yılda karşılan

mak üzere 'kiraya ilâve edilir. 'Sığınak inşasını 
teşvik maksadiyle kredi ve ödeme kolaylıkları 
sağlanır. 

j Belediyeler ve imar Müdürlüklerince veri-
I leeek inşaat ruhsatlarında, ve yapılacak inşaat

larda yukarda sö'zü geçen tüzük hükümlerinin 
tatbiki medburidir. 

Madde 19. — Tabiiye plânları gereğince 
tahliye edileceklerin sevk, iskân, iaşe, sıhhi ba
kım yerlerine iade masrafları ile müstahsil İha
le getirilmeleri için lüzumlu görülecek masraf
lar Devletçe ödenir. Nakil ve iskân işlerinde 
Devlet ve Devlete bağlı idarelerle sermayesinin 
yarısından fazlası devlete ait müesseselerin el-

I lerin.de bulunan bilûmum kara, deniz ve hava 
nakil vasıtalariyle bina, ve tesislerden Millî 
Müdafaa Mükellefiyeti .Kanunu ve Millî Sa
vunma, Batkaıılığı ile varılacak anlaşma es asla-

I rı dâhilinde istifade olunur. 
'Bu nakliyattan mütevellit ücretler asgari 

tarifeye göre tediye olunur. 
Tahliye* ve seyrekleştirırre işleri bir tüzük 

ile tesbit ve tanzim olunur. 
Madde ,20. — Sivil savunma bakımından 

yurdun muhtelif bölgelere- ayrılması Millî 'Sa
vunma Bakanlığı ile ,iş birliği yapılmak sure
tiyle içişleri Bakanlığı tarafından sağlanır. 

Bölgelerdi e ki hassas mahallerde resmî ve 
hususi daire, fabrika ve müesseselerin sivil sa
vunma plânlama ve diğer hizmetlerini yürüt
mek üzere içişleri Bakanlığınca hazırlanacak 
bir tüzükte'belirtilir. 

Madde 24. — Düşmanın çeşitli taarruzla
rına ve radyo-aktiv serpinti tehlikesine karşı 
alınacak tedbirler için hazırlıklı bulunmak ve 
zamanında halkı ikaz ve alarm ile her türlü si
vil savunma tedbirleri almaya sevk etmek ve 
icabında bunları kaldırmak maksadiyle Sivil 

I savunma idaresi tarafından bir haber alma ve 
I yayma, ikaz ve alarm sistemi tesis olunur. 

İkaz ve alarm sisteminin kaynağını, Millî Sa-
I vunma Bakanlığının aktif hava savunmasiyle 
I vazifeli kumandanlığının 'kurduğu Hava K'ont-
I 'rol Merkezlerinin yapacağı yayınlarla, bu mak-
I satlarla kurulacak özel ikaz ve alarm sistemi 
| teşkil eder. 

( S. Sayısı : 68 e ek ) 
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Madde 25. — Hava kontrol merkezlerinde 

veya civarında Sivil Savunma idarelerince bi
rer (Sivil Savunma ikaz; ve alarm merkezi) 
teşkil ve tesis olunur. [Bu merkezlerin perso
neli, malzeme ve vasıta bakımından kuruluş 
ve çalışma tarzları, Millî Savunma Bakanlı
ğının mütalâası alınarak içişleri Bakanlığınca 
düzenlenir. 

Madde 29. — ikaz ve alarm sistemi meya-
nında Sivil .Savunma idaresi 'tarafından 'bir 
radyolojik savunma ihbar ve ikaz şebekesi 
de vücuda getirilir. Bu maksatla Sivil Savun
ma idaresince gerekli personel ve malzeme 
yardımı yapılmak suretiyle mevcut meteoro
loji teşkilât ve istasyonlarından da istifade 
olunur. 

Madde 31. — Sivil Savunma Teşkilâtı, Si
vil Savunma Merkez ve Taşra ' Teşkilâtından 
terekkü'beder. 

Madde 32. — T - Sivil Savunma Merkez 
Teşkilâtı : Sivil Savunma idaresi Başkanlığı 
ile 'buna 'bağlı 'Sivil Savunma Kolleji, seyyar 
kollar ve ikaz ve alarm merkezlerinden terek-
küibeder. Sivil Savunma Merkez Teşkilâltnna 
ait görevleri (Savunma Sekreterliği Bürosu dâ
hil) Sivil Savunma idaresi Başkanlığı tarafın
dan 'hazırlanan ve içişleri Bakanlığınca, onay
lanan Ibir talimat ile tesbit olunur. 

İT - Taşra teşkilâtı : Sivil Savunma müdür
lükleri, memurlukları ve sivil savunma mahallî 
kuvvetlerinden terekkü'beder,, 

Madde 33. — Sivil Savunma mahallî kuv
vetleri : 

a) Şehir ve kasaba Sivil Savunma teşkil
leri, korunma kılavuzları, 

;b) Resmî ve hususi müesseselerin sivil sa
vunma teşkillerinden mürekkeptir. 

Madde 34. — Sivil Savunma- idaresi Baş
kanı, içişleri Bakanının teklifi üzerine müş
terek kararname ile tâyin olunur. 

Başmüşav'irler, müşavirler, sulbe müdürleri 
ve mütehassıslar; Müdürler Encümeninin inha
sı ve içişleri Bakanının teklifi üzerine müşte
rek kararname ile tâyin olunur. 

Vilâyetler Sivil Savunma: müdürleri vali
nin mütalâası alındıktan sonra Müdürler En
cümeninin inhası ve içişleri Bakanının tasvip 
ve tasdiki ile tâyin olunurlar. 

Merkez teşkilâtının diğer memurları ile 

vilâyet sivil savunma şubelerindeki memurlar, Si
vil Savunma İdaresi Başkanının inhası üzeri
ne İçişleri Başkanlığınca tâyin olunurlar. 

Başkan, içişleri Bakanlığı Müdürler Encü
meninin ve Bakanlık inzibat Komisyonunun 
tabiî üyesidir. 

Madde 40. '— Resmî, hususi teşekkül ve 
müesseselerin ibu kanuna tevfikan vücuda ge
tirin ekn? mükellef oklukları Sivil Savunma 
teşkil ve tesisleri ile malzeme ve teçhizat mas
rafları kendilerine .ai'Dtir. Bunların" nelerden 
ibaret olduğu 'bir tüzükle teslbit olunur» 

MADDE 2. — 7126 sayılı Kanunun 34 ncü 
madde numarası" 35 olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 3. — 7126 sayılı Kanuna aşağıda 
yazılı maddeler eklenmiştir: 

EK MADDE 1. — 7126 sayılı Kanuna bağlı 
(2) sayılı cetvele bu kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvel eklenmiştir. 

EK MADDE 2. — Umumi muvazeneye dâ
hil dairelerle ka'tma 'bütçeli idarelerin Sivil 
Savunma teşkilâtının gerektirdiği kadrolar 
ilişik (2) sayılı cetvelde gösterilmiştir. 

Bunların tevzii içişleri Bakanlığınca yapı
larak ilgili daire ve idarelere 'bildirilir. 

EK MADDE 3. — Umumi muvazeneye dâ
hil dairelerle, ka'tma 'bütçeli idareler dışında 
kalan 'belediye, teşekkül, banka ve müessese
lerle hususi teşekkül ve müesseselerin Sivil Sa
vunma teşkilâtı kadroları içişleri Bakanlığın
ca bir ay içinde teslbit olunarak tatbiki için 
mezkûr 'belediye, teşekkül, 'banka ve müesse
selere bildirilir. 

Bunlara hizmetleri karşılığı olarak müesse-
selerinee verilecek istihkak miktarı 'bu kanu
na bağlı (2) sayılı cetvelde gösterilen emsal
lerine kıyasen içişleri Bakanlığınca tesbit olu
nur. 

EK MADDE 4. — Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten önce veya sonra emekliye ay
rılan subaylardan Sivil Savunma teşkilâtına 
dâlhil kadrolara, tâyin olunanların emekli 'ay
lıkları kesilmez ve ayrıca kadro aylıklarının 
2/3 ü aylık olarak verilir. 

Bu hizmetlerde gecen müddetler emeklilik
ten sayılmaz. 

EK MADDE 5. —- Umumi muvazeneye dâ
hil daireler, katma bütçeli idareler, iktisadî 

( S. Sayısı : 68 e ek ) 
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Devlet Teşekkülleri ile (bunlara bağlı müesse
seler ve özel Ibir kanımla 'kurulan banka ve 
müesseselerde istihdam edilecek per&oneliıı tâ
yinleri İçişleri Bakanlığının muvafakati alın
mak suretiyle ilgili bakanlıklarca, bunların ha
ricinde kalanların tâyinleri re''sen İçişleri Ba
kanlığınca yapılır. 

MADDE 4. — 7126 sayılı 'Kanunun mu
vakkat 1, 2 ve 3 neti maddeleri yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE — Ek ikinci madde ge

reğince yapılacak kadro tevziatı ile bu teşki
lâtın iealbet'tirdiği diğer masraflar karşılıkları 
1960 malî yılında bakanlıklarla ilgili dairele
rin bütçelerinde yapılacak tasarruflardan te
min olunur. Bu suretle gösterilecek miktarları 
ilgili tertipleri aktarmaya Maliye Bakanı yet
kilidir. 

MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe 'girer. 

MADDE 6. — Bu kanunu Bakanlar Ku
rulu yürütür. 

( S. Sayısı : 68 e ek ) 
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Güvenlik Komisyonunun tadiline bağlı cetveller 

f i] SAYILI C E T V E L 

1). Memuriyet in nev ' i Adeti Aylık 

4 
4 
5 

-(i 
5 

4 
5 

3 
4 
5 
6 
(i 

4 
10 

MERKEZ TEŞKİLİ Tl 

Sivil. Savunma İdaresi Baş-
müşaviri (İhtisar yeri) 

Sivil Savunma Koleji 
Kolej Müdürü 

» » yardımcısı 
Öğretmen 

» yardımcısı 
İti a re Âmiri 
Mutemet 

İkaz ve alarm merkezleri 
İkaz ve alarm merkezi Âmiri 

» » Uzmanı 

Seyyar kollar 
Kumajndan 
Kumandan yardımeısı 
Birlik Kumandanı 

» » yardımcısı 
Bölük Kum andaııı 

1 1 500 

Taşra Teşkilâtı 
Mütehassıs 
Memur 

1 
1 

11 
10 

o 
1 

4 
24 

1 
1 
6 
6 

24 

15 
15 

1. 500 
1 250 
1 250 
1 100 

950 
950 

1 250 
1 100 

1 500 
1 250 
1 100 

950 
950 

1 250 
500 

121 SAYILI CETVEL 

4 
5 

ta.» 

5 
fi 

Bakanlıklar 
Sivil Savunma Uzmanı 30 

» » » 30 

Katma Bütçeli idareler 
Sivil Savunma Uzmanı 15 

» » » 10 

1 250 
1 1.00 

1 100 
950 

*>m<i 
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Türkeş Alparslan'ın, Sivil Müdafaa Kanunu teklifi ve Güvenlik 

ve İktisat Komisyonları raporu (2 /39) 

* 
29 . 8 . 1960 

* 
Millî Birlik Komitesi Sekreterliğine * 

Savunma sekreterlikleri kurulmasına dair kanım teklifi ile 7126 sayılı Kanunun bâzı maddele
rinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair kanun teklifi gerekçe ve ilişik-
leriyle birlikte bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını arz ederim. 
Başbakan namına 

Müsteşar 
. Kur.Alb." 

Alparslan Türkeş 

7126 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine 
dair Kanun gerekçesi 

İkinci Cihan Harbi sırasında ye onu takibeden yıllarda harb konseptiniıı geçirdiği süratli istihale 
bütün memleket kaynaklarının savunma gayretlerine iştirakini zaruri kılmış ve düşman taarruzları
nın silâhlı savunma kuvvetlerine hattâ bâzı hallerde öncelikle harb gücünü destekliyen sivil kaynak
lara teveccüh eden bir mahiyet alması karşısında milletçe hayatta kalabilmek için sivil halkın ve kay
nakların teşkilâtlanıp hazırlanmasını elzem kılmıştır. 

Bu gelişmeleri yakından takibeden silâhlı kuvvetlerimiz yabancı memleketlerde bu sahada yapı
lan çalışmalardan ilham-almak suretiyle 7 yıl evvel bir Sivil Savunma kanun tasarısı hazırlanmış ve 
Büyük Millet Meclisine sevk etmiştin Bu tasan, uzun bir ihmalden sonra ve ancak birçok önehıli 
kısımları vukufsuz müdahalelerle budanmak suretiyle kanunlaştırıla'büjmiştir. 

Esasen hazırlanışiyle yürürlüğe girişi arasında geçen uzun zaman zarfında I eskimiş bulunan bu ka
nunun bir buçuk yıllık tatbikat devresinde karşılaşılan aksaklık ve noksanlıklarım düzeltmek maksa-
diyle aşağıda izah edilen değişiklik ve ilâvetenin yapılmasına zaruret görülmüştür: 

1. Kanunun 13 ve 15 nci maddelerinde .geçen hassas bölgeler tâbirlerinin kaldırılması, uıükelle-
fiyat ve sığmak konulariyle ilgili bâzı müeyyide ve açıklamaların bu maddelere eklenmesi ve 29 ncu 
maddenin de bugünkü harb tekniği icaplarına uygun bir şekle geiirilmesi ieabetmektedir.-

2. Kanunun 12 ve 28 nci maddeleri şümulü içinde bulunan resmî daire ve müesseselere ait Sivil 
savunma hizmet ve mecburiyetlerinin her nasılsa 40 nci maddeye dâhil edilmemiş bulunması 
tatbikatta mühim bir boşluk teşkil ettiğinden resmî daire ve müesseselerin' de bu madde şümulü 
içine alınmasına lüzum görülmüütü. 

3. Kanunun 35 nci maddesinin son fıkrası da aynı kantin un 31 ve 17 nci maddelerine göre dü
zeltilmiştir. 

4. 7126 sayılı 'Kanunun isteklerini tahakkuk ettirmek maksadiyle her türlü resmî ve hususi mü
essese ve teşekküllerin çalışmalara! nükleer çağın ve topyekûn savunmanın icaplarına uygun bir is
tikamette yürütmek için gerekli teşkilâtı kurmak, tedbirleri almak mahallî Sivil Savunma Teşkilâ-
tiyle iş birliği ve karşılıklı yardım faaliyetlerini plânlamak ve tatbik etmek üzere buralarda .özel 
hizmet kadrolarının ihdasına zaruret hissedilmiştir. 
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Ayrıca aynı kanununun 23, 25, 31 nci maddelerinde zikredilen Sivil Savunma Koleji, İkaz Alarm 

merkezleri ve seyyar kollar kumanda kademe kadroları mezkûr kanuna ekli II numaralı cetvelde 
yer almamış 'bulunduğundan gerek bu hizmetlere ve gerekse taşra teşkilâtında millî seferberlik işle
rinin lâyıkiyle yürütülmesini mümkün kılmak maksadiyle yeni kadroların ilâvesine ihtiyaç görül
müştür. 

Silâhlı Kuvvetlerimizin emir ve kumanda kademelerinin gençleştirilmesi için kendi arzulariyle 
emekliye ayrılan Yüksek Savunma bilgisi ve genel kültüre sahip birçok uzman subayın mevcudi
yeti yukarda belirtilen personel ihtiyacının zamanında ve süratle teminine? imkân veren bir kay
nak teşkil etmektedir. 

Ordudaki uzun hizmet yılları devamlı bir şekilde öğrenmek ve öğpetmekle geçmiş olan bu 
subayların vazife alacakları müessese ve teşekküller bünyesinde, Sivil Savunma ve Millî Seferber
lik konularında olduğu kadar sosyal ve kültürel alanda da mühim hizmet ve tesirler ifa edecek
leri muhakkaktır. 

Güvenlik Komisyonu raporu 

T. C. • 
Millî Birlik Komitesi • 6 . 9 . 19^' 
Güvenlik Komisyonu ' 

Esas No. 2/39 
Karar No. 35 

Yüksek 'Başkanlığa 

Millî Birlik Komitesi üyesi Türkeş Alpaslan'ın, Sivil Müdafaa Kanunu teklifi, ilgili Bakanlık 
temsilcilerinin iştirakiyle 'komisyonumuzda görüşüldü : 

1958 senesinde çıkan Sivil Savunma Kaımaıu bâzı vukufsuzluk ve müdahalelerle esasen arzu 
edilen şekilde tedvin edilmemiş ve bu kanunda zikredilen, hizmetlerin ifası için gerekli kadrolar 
da çok kifayetsiz tutulmuştur. 

Kanunun yürüdüğe girişinden bugüne kadar geçen süre içerisinde yukarda belirtilen kifayet
sizlikler tatbikatta da kendini hissettirmiştir. Yine İni devrd içerisinde 'kanunumuzu inceliyen 
NATO Sivil Savunhıa Komitesi bâzı maddelerinin bugünkü ihtiyaçlara göre tadili gerektiği yolun
da mütalâa ve tavsiyelerde bulunmuştur. 

Yurt savunmasında silâhlı savunma 'kadar (i nemi i ve onujn tamamlayıcısı olan sivil savunma 
hizmetlerinin lâyıkiyle yürütülmesi için 7126 ,-ayılı Sivil Savunma Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi, bu kanuna bâzı maddeler ilâve olunması, bâzı maddelerinin kaldırılması ve bilhas
sa hizmetin arz ettiği hususiyet dolayısiyle ilâve edilen kadroların, ordudan ayrılanı subaylarla 
takviyesi zaruri ve çok faydalı görülmüştür. 

Sivil 'Savunma teşkilâtı bakımından örnek sayılan, memleketlerden 'bilhassa İngilter \, Holânda 
ve Norveç gibi memleketlerde de mezkûr teşkilâtın ordudan ayrılan subaylarla teçhiz edilmiş ol
ması kaydedilen başarının başlıca, âmillerinden biri sayılmaktadır. 

Kanunda yapılan değiştirme, ilâve ve eklemelerle bâzı maddelerin kaldırılması hakkındaki 
"mucip sebepler aşağıda belirtilmiştir. 

( S . Sayısı : 68 e ikinci e k ) 
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Değiştirmelere ait mucip sebepler 

1. Birinci madde — Bu madde eski şekli ile sivil savunma hizmetlerinin bir .kısmın* şümulü dı
şında bırakmış ve sivil savunma ile alâkalı ol mı yan bâzı faaliyetleri de içerisine almış bulunmaktadır. 
Bu itibarla bahis konusu madde sadece sivil savun ma hizmet ve faaliyetlerini kapsar bir hale getiril
miştir. 

İkinci madde —*Bu maddede hassas bölgenin tarifi öne ve bu bölgelerde mükellefiyet ihdası konu
su sona alınmıştır. Aynı maddede «Düşman faaliyetleri» ibaresi yerine «Düşman taarruzları» iba
resi 'kanunun istihdaf ettiği gayeye uygun olarak ikame edilmiştir. 

Üçüncü madde — Bu maddede tabiî âfet sahaları dışındaki hassas bölgelerin tesbitl keyfiyeti 
5399 sayılı Kanuna göre bütün başkanlıkları ilgilendiren bir konu olması itibariyle Millî • Savunma 
Yüksek Kuruluna tevdi edilmiştir. Keza bu maddede tabiî âfetlere mâruz .kalması muhtemel hassas 
bölgelerin tevsbiti keyfiyeti ise 7269 sayılı Kanun gereğince Sivil Savunma Kanunu muhtevasına ay
nen ithal edilmiştir. 

Beşinci madde — Eski metindeki «Düşman faaliyetleri» şeklindeki ibare kanunun tedvin etmek 
istediği faaliyete mütenazır olarak «Düşman taarruzları» şeklinde düzeltilmiştir. 

Dokuzuncu madde — Eski metinde hassas bölgeler dışındaki mahallerin ilik sıhhi yardım ve yan
gına karşı korunma bakımından teşldılâtlandırılması mecburi tutulmuş bulunmaktadır. Bu defa aynı 
'.mahallenin radyo - aktif serpinti tehlikesi ve tahliye edilenlerin kabulü ve seyyar' destekleme faaliyet
leri bakımından da teşkilâtlandırılması gerektiği dikkate alınarak icabeden ilâveler yapılmıştır. 

Onuncu madde — Eski kanun metninde Sivil Savunmaya yapılacak askerî yardım ve iş birliği ko
llularında askerî makamlar âdeta doğrudan doğruya mesul gösterilmiştir. Bu defa yapılan değiştir
mede askerî yardımların, mülki makamların talebi üzerine ve .muharebe görevini aksaıtmıyacak şekil
de ifası esas tutulmuştur. 

On üçüncü madde — Bu maddede Sivil Savunma mükellefiyetinin icap ve ihtiyaçlara göre hassas 
olmıyan bölgelere de teşmili derpiş olunmuştur. 

On dördüncü madde — Bu maddemin .son kısmına halk eğitimline ait mükellefiyet ve süreler mev
zuu ilâve edilmiştir. 

On beşinci madde — Yapılacak sığınakların tiplerini ve yerlerini ve ne suretle kimler tarafından 
yaptırılacağı tasrih edilmiştir. Bilhassa Hükümet ve Silâhlı Kuvvetler Kumandanlığı harb karargâhı 
sığmakları hakkında mevzuatta bir hüküm bulunmadığından bu madde için de tasrihine lüzum hâsıl 
olmuştur. 

On dokuzuncu madde — Eski metinde talıliye ile alâkalı taşıt aracıları ve iskân ihtiyaçlarınm te-
'mininde millî müdafaa mükellefiyeti hükümleri dikkate alınmaımış bulunduğundan bu defa bu hususa 
ait kayıt maddeye ilâve edilmiştir. ' 4 

Yiııminci madde — Vuzuhsuz ve yanlış te'fsirlere yol açan bu madde, yurdun mülki taksimatı ve 
ikaz alarm sahaları bakımından Silâıhb Kuvvetlerin hava savunma bölgelerine tetabuk eder şekilde 
tasrih edilmiş ve yine. bu maddenin.sonuna Sivil Savunma Kanununun tatbikatına ait Tüzüğün hazır
lanabilmesi için gerekli mesnet hükme ilâve olunmuştur. 

Yirmi dördüncü madde — Bu maddede «Çeşitli hava taarruzları» yerine, taaruzların denizden ve 
karadan da yapılabileceği dikkate alınarak «Çeşitli düşman taarruzları» ibaresi konulmuş ve radyo -
aktif serpinti telhlikesinc karşı te?is edilecek ikaz - alarm şebekesi ve bu mey anda bir radyoloji sa
vununa sistemi kurulmasına ait hükümler ilâve olunmuştur. 

Yirmi beşinci madde — Eski metinde sivil savunma ikaz - alarm merkezlerinin kontrol meıkez-
leri (S. O. O.) içimde telsisi derpiş olunmuştur. Bu defa sivil savunma ikaz - alânnı merkezlerinin ica
bında hava koritrol merkezleri (livarında ve radyo - aktif serpinti ihbarı işleri de dikkate alınarak tesis 
edilebileceği zikredilmiş ve aynı maddede bu tesider için gerekli anlaşmaların iki bakanlık arasında 
yapılacağı tasrih edilmiştir. 

( S . Sayısı : 68e.ikinci ek ) 
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Yirmi dokuzuncu madds — Eski metindeki gözetleme şebekesi yerine bir radyolojik ihbar şe

bekesi tesisi ve bunun için meteoroloji teşkilâtından istifade olunması hüküm altına alınmıştır. 
Otuz birinci ve otuz ikinci maddeler — Bu maddelerde yer alan sivil savunma teşkilâtı daha 

uygun bir tertiple yeniden kaleme alınmıştır. 
Otuz üçüncü maddede — Eski metindeki otuz beşinci madde hükümleri tadilen otuz üçüncü 

madde olarak tedvin edilmiştir. Bu değişiklik mahallî kuvvetlerin taşra teşkilâtına aidolması se
bebiyle yapılmıştır. 

Otuz dördüncü madde — Bu maddede, kararnamelerin' Cumhurbaşkanı tarafından tasdikine 
ait kayıt hukuki bakımdan bir fazlalık ifade ettiğinden kaldırılmış ve «Başmüşavir» kelimesi cet
vele yapılan ilâve dolayısiyle «Başmüşavirler» olarak değiştirilmiştir. 

Otuz beşinci madde — Eski metindeki otuz dördüncü madde otuz beşinci madde olarak ay
nen değiştirilmiştir. 

Kırkıncı madde — Bu maddeye eski metinde unutulan «Resmî» kelimesi ilâve edilmiş ve son 
kısmındaki tebliğ hükmü kaldırılmıştır. 

2. 7126 sayılı Kanuna eklenen maddelere ait gerekçe : 
Ek madde 1. — 7126 sayılı Kanuna bağlı iki sayılı cetvelde yer almamış olan Sivil Savunma 

Koleji, Alarm - İkaz merkezleri ve seyyar kollara ait kadrolar eklenmiş ve taşra teşkilâtından 
İstanbul, Ankara ve İzmir gibi mühim vilâyetlerin yüksek nüfuslu kazalarında Sivil Savunma 
Uzman ve memurlukları ihdas edilmiştir. 

Ek madde 2. — Umumi muvazeneye dâhil dairelerle katma bütçeli idarelerin Sivil Savunma 
teşkilâtlarının gerektirdiği kadrolar ilişik iki sayılı cetvelde gösterilmiştir. 

Ek madde .'>. — Ek madde hükümleri dışında kalan belediye, teşekkül, banka ve müesseseler
le hususi teşekküllerin sivil savunma kadrolarının hangi makam tarafından ve ne kadar zaman 
zarfında tesbit ve tebliğ olunacağı ve bunların alacakları ücretler bu maddede yösterilmiştir. 

Ek madde 4. — Kanunun neşrinden evvel veya sonra emekliye ayrılan subaylardan Sivil. Sa
vunma Teşkilâtına dâhil kadrolara tâyin olunanlara emekli aylıkları kesilmeden verilecek 2/8 
kadro aylıklarından istifade etmeleri, hizmetin özelliği bakımından kabili edilmiştir. 

Ek madde 5. —- Umumi muvazeneye dâhil, katına bütçeli daire ve idarelerle İktisadi Devlet Te
şekkülleri, bankalar ve bunların haricinde kalanlara yapılacak tâyinlerin şekli ve bunların İçiş
leri Bakanlığı ile münasebetleri belirtilmiştir. 

Madde 3. — 7126 sayılı Kanunun muvakkat 1, 2 ve •',) ncü maddeleri halen tatbik kabiliyetini 
kaybettğinden yürürlükten kaldırılmasına lüzum görülmüştür. 

Geçici madde 1. — Ek ikinci madde gereğince yapılacak kadro tevziatı ile bu teşkilâtın ge
rektirdiği diğer masrafların karşılıklarının temin şekli ve vekâletlerin buna iştirak tarzı bu mad
dede belirtilmiştir. 

Yukarda arz ve izah edilen değişikliklerle teklif kabul edilmiştir. 
Millî Birlik Komitesine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Güvenlik Komisyonu 
Başkanı Başkanvekili Sözcü Kâtip 

Özdilek Fahri Yıırdakuler Muzaffer Er Ahmet Akkoyunln Fazû 

Üye Üye Üye Üye 
Ataklı Mucip ' Kabibay Orhan Kaplan Kadri Karaman Suphi' 

Üye üye Üye 
Köseoğlu Münir Madanoğ'u Cemal TJlay Sıtkı 

( S. Sayısı : 68 e ikinci e-k ) 
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İktisat Komisyonu raporu 

T. C. 
Milli Birlik Komitesi 16 . 9 . 1960 
İktisat Komisyonu 

Esas No : 2/39 
Karar No : 56 

Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

Türkeş Alparslan tarafından teklif olunan ve Güvenlik Komisyonunda müzakere edilerek bâzı tadi
lâta tâbi tutulan «7126 sayılı Sivil Müdafaa Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve kaldırıl
ması ye bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair Kanun» tasarısının, Güvenlik Komisyonundan, ko
misyonumuza sevk edilen şekli üzerinde müzakere açılmış ve bâzı tadilâta tâbi tutularak kabul olun
muş bulunmaktadır. 

Komisyonumuzca kanun tasarısında yapılan tadilâta ait izahat aşağıda arz olunmuştur. 
Tasarının 1 rici maddesine 7126 sayılı Kanunun 37 nci maddesinin de değiştirilmesini ifade için 

lüzumlu ilâve yapılmıştır ki, bu hususta ayrıca izahata lüzum görülmemiştir. 
Ancak 7126 sayılı Kanunun 1, 2, 3, 5, 9, 10, 13, 14, 24, 29 ve 34 ncü maddelerinin Güvenlik Ko

misyonunca kabul edilmiş metinlerinde hiçbir değişiklik yapılmamıştır. 
7126 sayılı Kanunun 15 nci maddesinin Güvenlik Komisyonunca kabul edilen metinde 2 nci fık

ranın sondan bir Önceki cümlesi tadil olunmuştur. Güvenlik Komisyonunca kabul edilen metinde 
«Meskenlerde inşa edilen sığınakların masrafları 20 yılda karşılanmak üzere kiraya ilâve edilir» şek
lindeki cümle «Meskenlerde inşa edilen sığmakların masrafları kiralanacak gayrimenkulun maliye
tine eklenerek takdir edilecek kiranın tesbitinde nazara alınır» şeklinde kabul olunmuştur. Bu suretle 
kira takdir edecek organlar, şimdiden sığınak bedellerinin kira maliyetlerine ne sürece ilâve oluna
cağı ve kiraya nasıl aksettirileceği yolunda bağlamamak yoluna gidilmiştir. Bu suretle madde tatbi
katta daha seyyal bir hale getirilmiştir. 

7126 sayıh Kanunun 19 ncu maddesinin Güvenlik Komisyonunca . kabul edilmiş şekline birinci 
cümleye «sıhhi bakım» kelimelerinden sonra yalnızca bir «ve» kelimesi ilâve edilerek tahririndeki bir 
noksanlık telâfi olunmuştur. 

7126 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin Güvenlik Komisyonu metninin 2 nci fıkrası «Bölgelerde
ki hassas mahallemle resmî ve hususi daire, fabrika ve müesseselerin sivil savunma plânlama ve diğer 
hizmetlerini yürütmek üzere içişleri Bakanlığınca bir Tüzük hazırlanır.» şeklinde karM edilmiş, bu
lunmaktadır. B,u suretle fıkraya daha açık bir ifade verilmiştir. 

7126 sayılı Kanunun Güvenlik Komisyonunca kabul edilen metinde 2 nci cümledeki personeli ke
limesi «personel işleri» şeklinde tadil olunmuştur. 

31 nci madde metninin tekerrür eden ikinci sivil savunma kelimeleri tayyolunmuş ve «terekküp 
eder» kelimeleri de «ibarettir» kelimesiyle değiştirilmiştir5. 

32 nci maddenin birinci cümlesindeki «terekkübeder» kelimeleri yerine «ibarettir» kelimesi ika
me olunmuş kere içerisindeki (Savunma Sekreterliği Bürosu dâhil) cümlesi merkez teşkilâtı kelimele
rinden sonraya alınarak madde metnine açıklık verilmiştir. Maddenin I I nci bendindeki 33 ncü mad
denin (b) bendindeki terekkübeder kelimeleri yerine de «ibarettir» kelimesi ilâve olunmuştur. 

7126 sayılı Kanunun 37 nci maddesinde her hangi bir değişiklik ne teklifte ne de Güvenlik Ko
misyonu değiştirişinde derpiş edilmemişti. Bu maddede bâzı tadilât yapmaya komisyonumuz zaru
ret hissetmiştir. Şöyle ki : ' * . - " . ' -

Bu madde. «Millî Müdafaa fonu» nu'n nelerden teşkil olunacağını göstermekte olup (a) bendi 
her yıl bütçe kanununda gösterilen âdi varidatın binde birinin fona verileceğini âmir iken 1959 
ve 1960 yılı bütçelerinde kanun metinlerine hususi hükümler konularak fona umumi bütçeden 
hiçbir ödeme yapılmamıştır. Bu durumu önlemek için (a) bendindeki umumi muvazeneye yükle
tilmiş olan mükellefiyet kaldırılmış ve maddenin (b) bendi (a) ve (c) bendi (b) bendi olarak ka-

.. ^ ( S. Sayısı : 68 e ikinci ek ) 
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leıhe alınmış boşalan (<c) bendine ticaret ve sanayi 'odaları ile odalar birliğine mükellefiyet 'tah
mil eden ıbir hüküm konulmuştur. Maddenin (çj bendinde değişiklik yapılmamıştır. 

Bu suretle 7126 sayılı Kanun tadil edilen hükümlerine dair verilecek izahat burada sona er
mektedir. 

Güvenlik Komisyonunun 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Güvenlik Komisyonu metninin 3 ncü maddesi 3 ncü madde olarak kabul olunmuş, ek 1 ve ek 

2 nci maddeler aynen kabul edilmiştir. • 
Ek 3 ncü madde umumi muvazene dışındaki daire ve müesseselerin istihdam edecekleri Sivil 

Savunma personelilnin, de 3656 sayılı Kanun şümulü içine alacak şekilde tadil leddlmiş ve buna ait 
kadro cetveli'nin İçişleri Bakanlığınca 'bir ay içerisinde (hazırlanarak Komiteye sunulması geçi.d 
2 nci madde olaralk metne ithal olunmuştur. 

Maddeye bu şeklin verilmesine sebep ek 4 ncü maddeye verilen yeni şekille ilgilidir. Sivil Sa
vunma hizmetlerijnin barem »dâhili kadrolarına tayin- edilecek emeldi subayların emekli maaşları
nın kesilmesi gerektiği halde, barem dışı kadrolara tâyin olunacaklar emekli maaşlarım al
makta devamsedebileceklerdir. İşte emekli subaylar arasında böyle bir fark kalmaması ve hiz
metin de âimme hizmeti vasfının galip bulunması dol'ayısiyle hizmeti ifa edeceklere memurluk vas
fı izafe edilebilmek için komisyonumuzca bu şekilde kabulüne zaruret duyulmuştur. 

Şu suretle ek 3 ve 4 ncü .maddeler 'bir arada izah edilecek olursa durum .şudur : 
1. Sivil Savunma hizmetleri tamamen Devlet hizmeti olarak organize edilecektir. Devlet dai

releri dışılndaki müessese, şirket, banka ve saire nezdinde istihdam olunacakların ücretleri, «Mil
lî Müdafaa fonu» ndan Hazineye ödenecektir. 

2. Devletin Sivil Savunma hizmeti kadrolarında çalışacak kimseler tercihan emekli subaylar
dan tâyin olunacaklardır. 

3. Sivil Savunma hizmet kadrolarına tâyin olunacak emekli! subayların, emekliliğe tâbi di
ğer hizmetlere tâyin edilen diğet- emekliler gibi, emekli maaşları kesilecektir. 

4. Emekli maaşı kesilecek emekli subaylara 42 sayılı Kanunla tanınmış ibâzı istisnai emeklilik 
haklarının devamını sağlıyacak hüküm de ek 4 ncü maddede derpiş olunmuş bulunmaktadır. 

Bilfarz; 16 hizmet yılı ve 70 lira asli maaşla emekliye sevk edilen bir binbaşı, şimdi 70 - i)0 
lira maaşlı bir sivil savunma hizmetine tâyin olunduğulnda emekli maaşı kesilecek ve tâyin olundu
ğu kadronun maaşını alacaktır. Ancak müktesep kadro hakkı 70 lira olan emekli binbaşı 80 lira 
kadro aylıklı sivil savunma hizmetine tâyin olunur bir derece farkını, 90 lira maaşlı hizmete tâ
yin olunursa iki derece fark maaşı da tazminat olarak alacak, emeklilik aidatı 70 lirada terfi sü
resin! dolduruncaya kadar emeklilik aidatı 70 liradan, 80 liraya terfiinde de 80 liradan emeklilik 
aidatı kesilecek ve terfi ettikçe durum ilâhir devam edecektir. Bu binbaşı yaş haddene tâbi tu
tulduğunda müktesep hak ımaaşı 125 lira ve hizmet süresi 35 yıl olsa yeniden bağlanacak emekli 
maaşı 125 lira üzerinden ve (56X19=) %75 nispetle yeniden maaş tahsis .olunacaktır. 

Görülmektedir ki Ek 4 ncü maddenin 2 nci fıkrasına konulmuş lolan 5434 sayılı Kanunujn 100 
ncü maddesinin 3 neü fıkrası hükmünün «Sivil Savunma hizmeitlerinde çalışacak emekli subaylara 
uygulanmıyacağma dair hüküm 42 sayılı Kanunla subaylara tanınmış hakların devamı da sağ
lanmış olmakta ve bu suretle 'Güvenlik Komisyonunun emeklilik sistemimizi ihlâl eden kadro 
maaşının 2/3 nü alacağına dair hükmü ile, emeklilerin kadroda 'kalmış subayların bir buçuk misli 
aylık alabilmeleri gibi anormal <bir durum ihdas edecek madde metni de ıslah edilmiş bulunmak
tadır. 

Bundan başka malî mevzuatımız arasına askeri idarenin kendi idaresi zamanımda emekliye sevk 
ettiği emekliler için, istisnai malî imkânlar ihdas ettiğine dair ileri sürülecek ithamlar önlenmiş 
olmaktadır. 

( S. Sayısı : 68 e ikinci e k ) 
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Güvenlik Komisyonunun metninde bundan sonra gelen hükümlerde hiçbir değişiklik yapılma

mış bulunmaktadır. Ancak 3 neü ek maddede yapılan tadilâtın kanunlaşabilmesine imkân vere
bilmek için bir 2 nci ek madde kanuna eklenmiş bulunmaktadır. 

Kanun teklifi, Millî Birlik Komitesinin tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunul
muştur. x 

İktisat Komisyonu 

Başkanı 
Kuytak Fikret 

Üye 
Ersii Vehbi 

Sözcü 
Soyuyüce Sefih 

Üye 
•Karavelioğlu Kâmil 

Tamı 
Üye 

Dit 

Üye 
Aksoyoğlu Refet „ 

Üye 
Koksal Osman 

rıdar 

Üye , 
Bay kal Rıfat 

Üye , 
Özkaya M. Şükran 

( S. Sayısı .- 68 e ikinci ek) 



TÜRKEŞ ALPARSLAN'IN TEKLÎFÎ 

7126 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değişti
rilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler eklenme

sine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 7126 sayılı Kanunun 13 ncü 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 13. — Askerlikie ilgili olmıyan ve 
kendisine Millî Savunma ile alâkalı diğer ka
nunlarla her hangi bir vazife ve mükellefiyet 
verilmemiş olan 15 yaşını bitirmiş ve 65 ya
şını bitirmemiş kadın ve erkek bütün yurttaş
lar Sivil Savunma hizmet teşkilâtında kendi
lerine verilecek görevleri yapmakla mükellef
tirler. Bu mükelleflerin miktarı mahallin du
rum ve ihtiyacına göre Sivil Savunma idare
since tesbit olunur. 

Bu mükelleflerin yoklama, muayene, gö
revlendirme ve göreve çağırma şekilleriyle 
mükellefiyetten istisna veya tecil ' edilecekler 
tüzük ve yönetmeliklerle tesbit edilir. 

Bu mükellefler, görev sırasında duçar ola
cakları sakatlık veya ölüm hallerinde, Askerlik 
Kanununa göre silâh altında bulunan mükel
leflerle aynı'haklara sahibolurlar. 

Sivil Savunma hizmetlerine seçilmek üzere 
istenen mükelleflerin isim listeleriyle icabında 
yer değiştirme halleri ilgili muhtarlıklarca en 
geç 30 gün içerisinde Sivil Savunma idare ma
kamlarına verilir ve bildirilir. 

MADDE 2. — Aynı kanunun 15 nci madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 15. — Çeşitli harb silâh ve vasıta
larının tesirlerine karşı Sivil, Savunma bakı
mından şehir ve kasaba plânlarınm tanzim ve 
tadili hususlariyle mühim bina ve tesislerin 
yer ve şekillerinin seçilmesinde ve koruyucu 
her cins sığmak tipleri ve bunların nerelerde 
ne suretle ve kimler tarafından yaptırılacağı 
ve kullanılacağı, bakım ve muhafazaları bir 
tüzük ile tesbit olunur. Hükümet ve Sivil Sa
vunma tdare merkezleri için yaptırılacak sığı
naklarla, ieabeden mahallerde Hükümetçe in
şa ettirilecek umumi sığmakların masraflarını 
karşılamak üzere lüzumlu ödenek her yıl Ba
yındırlık Bakanlığı bütçesine konulur. 

Belediyeler ve imar müdürlüklerince verile
cek inşaat ruhsatlarında ve yapılacak inşaat

larda yukarda sözü geçen tüzük hükümleri
nin tatbiki mecburidir. 

MADDE 3. — Aynı kanunun 29 ncu mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 29. —• İkaz ve alarm sistemi meya-
nmda , Sivil Savunma idaresi tarafından bir 
Radyolojik Savunma ihbar ve ikaz Şebekesi 
de vücuda getirilir. Bu maksatla Sivil Savun
ma idaresince gerekli personel ve malzeme yar
dımı yapılmak suretiyle mevcut meteoroloji teş-

. kilât ve istasyonlarından da istifade olunur. 

MADDE 4. — Aynı kanunun 35 nci madde
sinin (d) fıkrasındaki «Seyyar kollardan mü
rekkeptir» ibaresi kaldırılmış yerine «Korun
ma kılavuzlarından mürekkeptir^ ibaresi ko
nulmuştur. 

MADDE 5. — Aynı kanunun 40 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 40. — Resmî ve hususi teşekkül ve 
müesseselerin bu kanuna tevfikan vücuda getir
mekle mükellef oldukları teşkil ve tesislerle ala
cakları tedbirler, vasıta, malzeme ve teçhizat 
masrafları kendilerine aittir. Bunların nelerden 
ibaret olduğu bir tüzük ile tesbit olunur. 

MADDE 6. —• 7126 sayılı Kanuna aşağıdaki 
maddeler eklenmiştir : 

Madde 1. — Bakanlıklar merkez teşkilatın
daki Savunma Sekreterlikleri bünyesinde Millî 
Seferberlik ve Sivil Savunma görevlerinin ted
birleri ve katma bütçeli idareleri, iktisadi Dev
let Teşekkülleri ve bunlara bağlı müesseselerde 
7126 sayılı Sivil Savunma Kanununda belirtilen 
hizmetlerin yürütülmesi için ilişik bir numaralı 
cetvelde gösterilen kadrolar ihdas edilmiştir. 

Madde 2. — Kategorileri ilişik cetvelde gös
terilen hususi müessese ve teşekküllerde 7126 
sayılı Kanunda belirtilen Sivil Savunma hizmet 
ve faaliyetlerinin ifası için lüzumlu personelin 
aded ve unvanları ve ilgili müesseseler tarafın
dan bunlara verilecek tazminat ilişik II numa
ralı cetvelde gösterilmiştir. 

( S. Sayısı : 68 e ikinci ek ) 



Madde-3. —• 7.126 sayılı Kanunun 23 neti 
maddesinde yazılı Sivil Savunma Koleji, 25 nci 
maddesinde yazılı İkaz ve Alarm Merkezleri, 31 
nci maddesinde yazılı Seyyar Kolların kuman
da kademelerine ait kadrolarla 34 ncü madde
sinde sözü geçen iki sayılı cetvelin taşra teşki
lâtı kısmına ilâve edilen kadrolar ilişik III nu
maralı cetvelde gösterilmiştir. 

Madde 4. — Bu kanuna bağlı I numaralı cet
velde gösterilen personelin tâyinleri İçişleri Ba

kanlığının muvafakati alınmak suretiyle ilgili 
Bakanlıklarca II ve III numaralı cetvellerde ya
zılı personelin tâyinleri doğrudan doğruya İç
işleri Bakanlığınca yapılır. 

MADDE 7. — Yürürlükteki mevzuatın bu 
kanuna aykırı hükümleri kaldırılmıştır. 

MADDE 8. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe giror. 

MADDE 9. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

( S. Sayısı : 68 e ikinci ek ) 



GÜVENLİK KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞÎ 

7126 sayılı Sivil Müdafaa Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi ve kaldırılması ve bu 
kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair Kanun 

MADDE 1. — 7126 sayılı Sivil Müdafaa Ka
nununun 1, 2, 3, 5, 9, 10, 13, 14, 15, 19, 20, 24, 
25, 29, 31, 32, 33, 34 ve 40 ncı maddeleri aşağı
da yazılı şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 1. — Sivil Savunma; düşman taarruz
larına, tabiî âfetlere ve büyük yangınlara karşı 
halkın can ve mal kaybının asgari hadde indi
rilmesi, hayati ehemmiyeti haiz her türlü resmî 
ve hususi tesis ve teşekküllerin korunması ve 
faaliyetlerinin idamesi için âcil tamir ve ıslahı, 
savunma gayelerinin sivil halk tarafından 
âzami surette desteklenmesi ve cephe gerisi ma
neviyatının muhafazası maksadiyle alınacak her 
türlü silâhsız koruyucu ve kurtarıcı tedbir ve 
faaliyetleri ihtiva eder. 

Madde 2. — Hayati ehemmiyet ve hususi
yetlerinden dolayı düşman taarruzlarına bilhas
sa hedef olabilecek şehir, kasaba ve mevkilerle 
tesisler ve tabiî • âfetlerin tehditlerine mâruz 
kalması muhtemel mahallere «Hassas bölge» de
nir', buraları öncelikle sivil savunma mecburiyet 
ve mükellefiyetine tabi tutulur. 

Madde 3. — Tabiî âfet sahaları haricinde 
kalan hassas bölgeler, Millî Savunma Yüksek 
Kurulunca, tabiî âfetlere mâruz kalması muh
temel bölgeler ise 7269 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesine göre tesbit ve ilân olunur. 

Hassas bölgelerde sivil savunmayı teşkilât
landırmaktan ve sivil savunmanın eğitim, ida
re ve umumi kontrolundan ve mükelleflerin 
hizmete çağrılmasından içişleri Bakanı sorum
ludur. Bu işlerin maksada uygun şekilde plan
lanmasını, tatbikini ve hassas bölgeler arasın
daki iş birliği ve yardımlaşmayı temin için İç
işleri Bakanlığına bağlı ve Bakana karşı sorum
lu bir «Sivil Savun HM İdaresi Başkanlığı» ku
rulur. 

. Madde 5. — Mülki idare âmirleri, bu kanun 
hükümleri ve bunlara müsteniden İçişleri Bakan
lığınca tesbit ve tebliğ olunacak esaslar dâhilin-
de kendi mülki hudutları içindeki hassas bölge-
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ı İKTİSAT KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRÎŞİ 

7126 sayılı Sivil Müdafaa Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi ve kaldırılması ve bu 
kanuna bâzı maddeler eklenmesine daiır Kanun 

MADDE 1. — 7126 sayılı Sivil Müdafaa Ka^ 
nununun 1, 2, 3, 5, 9, 10, 13, 14, 15, 19, 20, 24, 
25, 29, 31, 32, 37, 40 ncı maddeleriyle 35 nci 

I maddesi 33 ncü ve 33 ncü maddesi de 34 ncü 
•I madde olarak aşağıda yazılı şekilde değiştiril

miştir : 

I Madde 1. — Güvenlik Komisyonunun 1 nci 
I maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Güvenlik Komisyonunun 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Güvenlik Komisyonunun 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Güvenlik Komisyonunun 5 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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lerde Sivil Savunma teşkilât ve tesisatının kurul
masından, donatımından, sevk ve idaresinden, 
kontrolundan, ve bölgelerine müteveccih düşman 
taarruzlarına, tabiî âfetler ve büyük yangınla
ra karşı barıştan itibaren sivil müdafaayı fiilen 
tahakkuk ettirmekten bizzat mesuldürler. 

Madde 9. — Hassas bölgeler dışındaki şehir, 
kasaba ve mevkilerde sağlık, yangın ve radyo
aktif serpintiye karşı korunma, seyyar destekle
me ve tahliye edilenlerin kabulü ile ilgili Sivil 
Savunma tedbirleri alınır. 

Madde 10. — Mahallin en büyük mülkiye 
âmiri Sivil Savunma hizmetlerinin planlanması 
ve karşılıklı yardım hususlarında mahallin gar
nizon kumandanı ve yoksa en büyük askerî âmi
ri ile iş birliği yapar, Askerî makamlarca Sivil 
Savunmaya yapılacak yardımlarda muharebe gö
revinin aksatılmaması göz önünde tutulur. 

Madde 13. — Askerlikle ilgili olmıyan ve 
kendisine Millî Savunma ile alâkalı diğer ka
nunlarla her hangi bir vazife ve mükellefiyet 
tahmil edilmemiş olan. 15 yaşını bitirmiş ve 65 
yaşını bitirmemiş kadın ve erkek bütün yurttaş^ 
lar Sivil Savunma hizmet teşkilâtında kendileri
ne verilecek görevleri yapmakla mükelleftirler. 
Bu mükelleflerin miktarı mahallin ihtiyacına gö
re Sivil Savunma İdaresince tesbit olunur: 

Bu mükelleflerin .yoklama, muayene, görev
lendirme ve göreve çağırılma şekilleri ile mü
kellefiyetten istisna veya tecil edilecekler ve ba
rışta görev sırasında yaralanma, sakatlık ve 
ölüm hallerinde bunlara verilecek tazminat mik
tarı bir tüzükle tesbit edilir. 

Seferde bu • mükellefler Askerlik Kanununa 
göre silâh altında bulunan mükelleflerle aynı 
haklara sahibolurlar. 

Sivil Savunma hizmetlerine seçilmek üzere 
istenen mükelleflerin isim listeleri ile icabında 
yer değiştirme halleri ilgili mııhtarlıklarca' en 
geç 30 gün içerisinde Sivil Savunma îdare ma
kamlarına verilir ve bildirilir. 

Madde 14. — Sivil Savunma hizmet kolların
da vazifelendirilmiş olan mükelleflerin bu vazi
felerde yetiştirilmesi maksadı ile hazarda ter
tiplenecek eğitim ve tatbikatlara davet vukuun
da iştirakleri mecburidir. Bu eğitim ve tatbikat-

îktisat Ko, 

Madde 9. — Güvenlik Komisyonunun 9 ncü 
maddesi »aynen kabul edilmiştir. 

Madde 10. — Güvenlik Komisyonunun 10 ncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 13. — Güvenlik Komisyonunun 13 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 14. — Güvenlik Komisyonunun 14 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. • 
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ların müddeti yılda 72 .saati (9 gün) geçemem. 
Halkın Sivil Savunma konularında aydınla-' 

•turnası maksadiyle tertiplenen ders ve konferans
lara davet vukuunda iştiraki mecburidir. Bu eği
timin süresi ve yenileme şekli Sivil Savunma, İda
resi Başkanlığınca düzenlenir. 

Madde.15. — Çeşitli haırb silâh ve vasıtaları
nın tesirlerine karşı sivil savunma bakımından 
şehir ve kasaba plânlarının tanzim ve tadilA bu-
suslariyle mühim, bina ve tesislerin yer ve şekille
rinin serilmesi ve koruyucu her cins sığınak tip
leri ve bunların nerelerde, ne suretle ve kimler 
taraflından yaptırılacağı ve kullanılacağı, bakım 
ve muhafazaları bir tüzük ile teslbit olunur. 

Hükümet, Silâhlı Kuvvetler Kumandanlığı 
Harb Karargâhı ve Sivil Savunma idare merkez
leri için yaptırılacak 'sığınakların masraflarını 
karşılamak üzere her yıl ilgili bakanlıklar bütçe
sine lüzumlu ödenek konur. Bu. ödenek inşaat 
maksadiyle Bayındırılık Bakanlığı bütçesine akta
rılır . Hassas bölgelerle tahliye kabul bölgelerinde 
yaptırılacak umıuımi sığınaklarım masraflarının 
üçte biri Hükümetçe sağlanır. .Geri kalan masraf
lar, Bayındaırlık ve içişleri Bakanlıklarınca müş
tereken hazırlanacak esaslar dâhilinde kira ve 
özel teşebbüsten faydalanmak suretiyle te'min 
edilir ve bu husus Sığınak Tüzüğünde teferruatlı 
şekilde belirtilir. Meskenlerle hususi mü'essese ve 
teşekküller tarafından kendi iıh'tiyaçlafrı için yap
tırılacak sığınakların masrafları bina sahipleri 
(tarafından temıiıı olunur. Meskenlerde inşa edilen 
sığmakların masrafları 20 yılda, karşılanmak üze
re kiraya ilâve edilir. Sığınak inşasını teşvik 
maksadiyle kredi ve ödeırne kolaylıkları sağlanır. 

Belediyeler ve imar müdürlüklerince verilecek 
inşaat ruhsatlarında ve yapılacak inşaatlarda yu
karda sözü geçen tüzük hükümlerinin tatbiki mec
buridir. 

Madde 19. — Tahliye plânları gereğince tah
liye edileceklerin sevk, iukân, iaşe, sıhhi bakım 
yerlerine iade masrafları ile müstahsil hale ge
tirilmeleri için lüzumlu görülecek masraf dar 
Devletçe ödenir. Nakil ve iskân işlerinde Devlet 

12 — 
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Madde 15. — Çeşitli harb silâh ve vasıtaları
nın tesirlerine karşı sivtil savunma bakımından 
şehir ye kasaba plânlarının tanzim ve tadili hu-
isuslariyle mühim bina ve tesislerin yer ve şekille
rinin seçilmesi ve koruyucu her cins sığınak tip
leri ve bunların nerelerde, ne suretle ve kimler 
tarafından yaptırılacağı ve kullanılacağı, bakım 
ve muhafazaları bir tüzük ile ttesbit olunur. 

Hükümet, Silâihlı Kuvvetler Kumandanlığı 
Harb Karargâhı ve Sivil Savunma idare merkez
leri için yaptırılacak sığınakların 'masraflarım 
karşılamak üz'ere her yıl ilgili bakanlıkla:!' bütçe
sine lüzumlu ödenek konur. Bu ödenek İnşaat 
«laksadiyle Bayındırlık Bakanlığı bütçesine akta
rılır. Hassas bölgelerle tahliye kabul bölgelerinde 
yaptırılacak umumi sığınakların masraflarının 
üçte biri Hükümetçe sağlanır, Geri kaılan masraf
lar, Bayındurlık ve İçıişleri Bakanlıklarınca müş
tereken hazırlanacak esaslar dâhilinde kira ve 
özel teşebbüsten faydalanmak Lsureltiyle tetmin 
edilir ve bu husus Sığınak Tüzüğünde teferruatlı 
şekilde belirtilir. Meskenlerle hususi müfessese ve 
teşekküller tarafından kendi ihtiyaçları için yap
tırılacak sığmakların .masraflan bina -sahipleri 
tarafından temin olunur. Meskenlerde inşa edilen 
sığınakların masrafları kiralanacak gtayriımıenku-
lün maliyetline eklenerek takdir edilecek kiranın 
teshilinde nazara alınır. .Sığmak inşasını teşvik 
maksadiyle kredi ve ödenne kolaylıkları sağlanır. 

Belediyeler ve imar müdürlüklerince verilecek 
inşaat ruhsatlarında ve yapılacak -inşaatlarda yu
karda sözü geçten tüzük hükümlerimin tatbik] mec
buridir. 

Madde 19. —• Tahliye plânları gereğince tah
liye edileceklerin sevk, iskân,' iaşe, sıhhi bakım 
ve yerlerine iade masrafları ile .müstahsil hale 
getirilmeleri içun lüznmlu görülecek masraflar 
Devletçe ödenir. Nakil ve iskân işlerinde Dev-
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ve Devlete bağlı idarelerle sermayesinin yarı
sından, fazlası Devlete, ait müesseselerin ellerin
de bulunan bilûmum kara, deniz ve hava nakil 
vasıtalariyle bina ve tesislerden Milli Müdafaa 
Mükellefiyeti Kanunu ve Millî Savunma Bakan
lığı ile varılacak anlaşma esasları dâhilinde isti
fade olunur. 

Bu nakliyattan mütevellit ücretler asgari 
tarifeye göre tediye olunur. 

Tahliye ve seyrekleştirme işleri bir tüzük 
ile tesbit ve tanzim olunur. 

Madde 20. —• Sivil Savunma bckıı^ından 
yurdun muhtelif bölgelere ayrılması Millî Sa
vunma Bakanlığı ile iş birliği yapılmak sure
tiyle İçişleri Bakanlığı tarafından sağlanır. 

Bölgelerdeki hassas mahalİerle resmî ve hu
susi d-aire, fabrika ve müesseselerin sivil savun
ma, plânlama ve diğer hizmetleri İçişleri Ba
kanlığınca hazırlanacak bir tüzükte belirtilir. 

Madde 24. — Düşmanın çeşitli taarruzlarına 
ve radyoaktif seıpinti tehlikesine karşı alınacak 
tedbirler için hazırlıklı bulunmak ve zamanında 
halkı ikaz ve alarm ile her türlü Sivil Savunma 
tedbirleri almaya sevk etmek ve icabında bun
ları kaldırmak maksadiyle Sivil Savunma İda
resi tarafından bir haber alma ve yayma, ikaz 
ve alarm sistemi tesis olunur. İkaz ve alarm sis
teminin kaynağını, Millî Savunma Bakanlığının 
aktif hava savunmasiyle vazifeli kumandanlığı
nın kurduğu Hava Kontrol merkezlerinin ya
pacağı yayınlarla, bu maksatlarla kurulacak 
özel ikaz ve alarm sistemi teşkil eder. 

Madde 25. — Hava kontrol merkezlerinde 
veya civarında Sivil Savunma İdaresince birer 
(Sivil Savunma ikaz ve alarm merkezi) teşkil 
ve tesis olunur. Bu merkezlerin personeli, mal
zeme ve vasıta bakımından kuruluş ve çalışma 
tarzları, Millî Savunma Bakanlığının mütalâa
sı alınarak İçişleri Bakanlığınca düzenlenir. 

Madde 29. — İkaz ve alarm sistemi meya-
nında Sivil Savunma İdaresi tarafından bir 
radyolojik savunma ihbar ve ikaz şebekesi de 
vücuda getirilir. Bu maksatla Sivil Savunma 
İdaresince gerekli personel ve malzeme yardı-

( S. Sayısı : 
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let ve Devlete bağlı idarelerle sermayesinin ya
rısından fazlası Devlete ait müesseselerin elle 
.rinde bulunan bilûmum kara, deniz ve hava na
kil vasıtalariyle bina ve tesislerden Millî Mü
dafaa Mükellefiyeti Kanunu ve Millî Savunma 
Bakanlığı ile varılacak anlaşma esasları dâhi
linde istifade olunur. 

Bu nakliyattan mütevellit ücretler asgari 
tarifeye göre tediye olunur. 

Tahliy'e ve seyrekleştirme işleri bir tüzük ile 
tesbit ve tanzim olunur. 

Madde 20. — Sivil Savunma bakımından 
yurdun muhtelif bölgelere ayrılması Millî Sa
vunma Bakanlığı ile iş birliği yapılmak suretiy
le İçişleri Bakanlığı tarafından sağlanır. 

Bölgelerdeki hassas mahallerle resmî ve hu
susi daire, fabrika ve müesseselerin Sivil Sa
vunma plânlama ve diğer hizmetlerini yürüt
mek üzere İçişleri Bakanlığınca bir tüzük ha
zırlanır: 

Madde 24 — Güvenlik Komisyonunun 24 
ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

"Madde 25. — Hava kontrol merkezlerinde 
veya civarında Sivil Savunma İdaresine birer 
(Sivil Savunma ikaz ve alarm merkezi) teşkil 
ve tesis olunur. Bu merkezlerin personel işleri, 

* malzeme ve vasıta bakımından kuruluş ve ça
lışma tarzları, Millî Savunma Bakanlığının mü
talâası alınarak, İçişleri Bakanlığınca düzenle-, 
nir. 

Madde 29. —' Güvenlik Komisyonunun 29 
ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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mı yapılmak şartiyle mevcut meteoroloji teş
kilât ve istasyonlarından da istifade olunur. 

Madde 3L"— Sivil Savunma Teşkilâtı* Sivil 
Savunma Merkez ve Taşra Teşkilâtından terek-
kübeder> 

Madde 32. — 1 - Sivil Savunma Merkez Teş
kilâtı : Sivil Savunma İdaresi Başkanlığı ile bu
na bağlı Sivil Savunma Koleji, seyyar kollar ve 
ikaz ve alarm merkezlerinden terekkübeder. Si
vil Savunma Merkez Teşkilâtına ait görevler 
(Savunma Sekreterliği Bürosu dâhil) Sivil Sa
vunma İdaresi Başkanlığı tarafından hazılanan 
ve İçişleri Bakanlığınca onaylanan bir talimat 
ile tesbit olunur. 

II - Taşra teşkilâtı : Sivil Savunma müdür
lükleri, memurlukları ve sivil savunma mahallî 
kuvvetlerinden terekkübeder. N 

Madde 3.3. — Sivil Savunma mahallî kuv
vetleri : 

a) Şehir ve kasaba Sivil Savunma teşkil
leri, korunma kılavuzları, 

b) Eesmî ve hususi müesseselerin Sivil 
Savunma teşkillerinden mürekkeptir. 

Madde 34. —• Sivil Savunma İdaresi Başka
nı, İçişleri Bakanının teklifi üzerine müşterek 
kararname ile tâyin olunur. 

Başmüşavirler, müşavirler, şube müdürleri 
ve mütehassıslar; Müdürler Encümeninin inha
sı ve İçişleri Bakanının teklifi üzerine müşte
rek kararname ile tâyin olunur. 

Vilâyetler Sivil Savunma müdürleri valinin 
mütalâası alındıktan sonra Müdürler Encüme
ninin inhası ve İçişleri Bakanının .fasvip ve tas
diki ile tâyin olunurlar. 

Merkez teşkilâtının diğer memurları ile vilâ
yet Sivil Savunma şubelerindeki memurlar, Si
vil Savunma İdaresi Başkanının inhası üzeri
ne İçişleri Bakanlığınca tâyin olunurlar. 

Başkan, İçişleri Bakanlığı Müdürler Encü
meninin ve Bakanlık İnzibat, Komisyonunun ta
biî üyesidir. 

İktisat Ko. 

Sivil Savunma Teşkilatı, Mer
kez ve Taşra Teşkilâtından ibarettir. 

Madde 32. — 1 nci Sivil Savunma Merkez 
Teşkilâtı, Sivil Savunma İdaresi Başkanlığı ile 
buna bağlı Sivil Savunma Koleji, seyyar kollar 
ve ikaz ve alarm merkezlerinden ibarettir. Si
vil Savunma Merkez Teşkilâtına (Savunma Sek
reterliği Bürosu dâhil) ait görevler Sivil Sa
vunma İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan 
ve İçişleri Bakanlığınca onaylanan bir talimat 
ile tesbit olunur, 

II - Taşra teşkilâtı : Sivil Savunma müdür
lükleri, memurlukları ve Sivil Savunma mahallî 
kuvvetlerin den ibarettir. 

Madde 33. — Sivil Savunma mahallî kuvvet
leri : 

a) Şehir ve kasaba Sivil Savunma teşkil
leri, korunma şılavuzları, 

b) Resmî ve hususi müesseselerin Sivil Sa
vunma teşkillerinden ibarettir. 

Madde 34. — Güvenlik Komisyonunun 34 
ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 37. — Bu fon, işbu kanunun meri
yete "girmesinden itibaren aşağıdaki (a, b, c) 
ve (ç) fıkraları gereğince kesilecek paralarla 
vücuda getirilir. Bu paralar Türkiye Cumhu-
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Madde 40. — Resmî, hususi teşekkül ve mü
esseselerin bu kanuna tevfikan vücuda getirmekle 
mükellef oldukları Sivil Savunma teşkil ve tesis
leri ile malzeme ve teehizat masrafları kendlleri-
ne aittir. Bunların nelerden ibaret olduğu bir tü
zükle tesbdt olunur. 

MADDE 2. — 7126 sayulı Kanunun 34 ncü 
madde numarası 35 olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 3. — 7126 sayılı Kanuna aşağıda 
yazılı maddeler eklenmiştir : 

EK MADDE 1. — 7126 sayılı Kanuna bağlı 
(2) sayılı cetvele bu kanuna bağlı (1) sayılı cet
vel eklenmiştir. 

EK MADDE 2. — Umaımıi muvazeneye dâhil 
dairelerle katma bütçeli idarelerin Sivil Savuruma 
teşkilâtının gerektirdiği kadrolar ilişik (2) sayılı 
cetvelde gösterilmiştir. 

riyeti Ziraat Bankasında açılacak (Sfuvil Müdafaa 
Fonu) hesabına. yatırılır. 

a) Masraflarını hususi varidatlariyle kanşıİi-
yan ve Devletten yardım görmiyen mülhak biiıt-
celi idareler gelir bütçelerinin binde bini; 

b) SermayeLsinde Devletin iştiraki olan teşek
kül, müesseseler ve şirketlerle resmî ve hususi 
bankalar Mılânçolarmda gösterilen safi kâr mik
tarlarının yüzde yarıimi; 

c) 5590 sayılı Kanuna tâbi odalar, borsalar 
ve meslekî teşekküllerde, Ticaret Odaları, Sanayi 
Odaları ve Borsaları Birliği bütçelerindeki yıllık 
gelirlerinin yüzd^e yarimi, t 

ç)" Hususi idare ve belediyelerin bir yıl ev
velki gelirlerinin yüzde yarımı nlisibetinde (Hu
susi idare ve belediyelere uımumi bütçeden yapı
lan yardımlar, asker ailelerine yardım zammı 
tahsisatı her türlü istikraz ve bağışlar ve mülk 
satışı hariç) her yıl masraf bütçelerinde (Sivil 
'müdafaa yardım ödeneği) olarak a,çi'lacak hususi 
bir bölüme ödenek kaydedilir. Bu ödenekler, dai
relerince Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere 
iki müsavi takaitlte Sivil Müdafaa fonu hesabına 
yatırılır, (c ve ç) bentlerinde yaızılı ödeneklerin 
konTtlımaması halinde bütçeleri tasdika salâluiyetli 
makam tarafından re'sen konulur veya bütçe tas
dik edilmiyerek iade olunur. 

Madde 40. — Güvenlik Komisyonunun 40 ncı 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Güvenlik Komisyonunun 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — 7126 sayılı Kanuna aşağıda ya
zılı maddeler eklenmiştir. 

EK MADDE 1. — Güvenlik Komisyonunun 
Ek 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

EK MADDE 2. — Güvenlik Komisyonunun 
ek 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Bunların tevzii içişleri Bakanlığınca yapı
larak ilgili daire ve idarelere bildirilir. 

EK MADDE 3. — Umumi muvazeneye dâhil 
dairelerle, katma bütçeli idareler dışında kalan 
belediye, teşekkül, banka ve müesseselerle husu
si teşekkül ve müesseselerin Sivil Savunma teş
kilâtı kadroları içişleri Bakanlığınca bir ay için
de tesbit olunarak tatbiki için meşkûr belediye, 
teşekkül, banka ve müesseselere bildirilir. 

Bunlara hizmetleri karşılığı olarak müesse-
selerince verilecek istihkak miktarı bu kanuna 
bağlı (2) sayılı cetvelde gösterilen emsallerine 
kıyasen içişleri Bakanlığınca tesbit olunur 

EK MADDE 4. — Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten önce veya sonra emekliye ayrı
lan subaylardan Sivil Savunma Teşkilâtına dâ
hil kadrolara tâyin olunanların emekli aylıkları 
kesilmez ve ayrıca kadro aylıklarının 2/3 ü ay
lık olarak verilir. 

Bu hizmetlerde geçen müddetler emeklilik
ten sayılmaz. 

EK MADDE 5. — Umumi muvazeneye dâ
hil daireler, katma bütçeli idareler, iktisadi 
Devlet Teşekkülleri ile bunlara bağlı müessese
ler ve özel bir kanunla kurulan banka ve mües
seselerde istihdam edilecek personelin tâyinleri 
içişleri Bakanlığının muvafakati alınmak sure
tiyle ilgili bakanlıklarca, bunların haricinde ka
lanların tâyinleri re'sen içişleri Bakanlığınca ya
pılır. 

MADDE 4. — 7126 sayılı Kanunun muvak
kat 1, 2 ve 3 neü maddeleri yürüdükten kaldı
rılmıştır. 

GEÇÎCÎ MADDE — Ek ikinci madde gere
ğince yapılacak kadro tevziatı ile bu teşkilâtın 
icabettirdiği diğer masraflar karşılıkları 1960 
malî yılında bakanlıklarla ilgili dairelerin büt
çelerinde yapılacak tasarruflardan temin olu
nur. Bu suretle gösterilecek miktarları ilgili ter
tiplere aktarmaya Maliye Bakam yetkilidir. 
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EK MADDE 3. — Geçici 2 nci maddeye gö
re içişleri Bakanlığınca hazırlanacak kadro cet
velinde gösterilen memurlara ödenecek aylıklar 
karşılığı sivil müdafaa fonundan Hazineye öde
nir. -

EK MADDE 4. — Sivil Savunma Teşkilâtı 
kadrolarına tercihan emekli subaylar tâyin olu
nur. 

Ancak bu kimselerden tekrar emekliye sevk 
edilecekler hakkında 5434 sayılı Kanunun 100 
ncü maddesinin üçüncü fıkrası hükmü uygu
lanmaz. 

EK MADDE 5. — Umumi Muvazeneye dâhil 
daireler, katma bütçeli idareler, İktisadi Devlet 
Teşekkülleri ile bunlara bağlı müesseseler ve 
özel bir kanunla kurulan banka ve müesseseler
de bu kanun gereğince istihdam edilecek perso-
ıtelin tâyinleri içişleri Bakanlığının muvafakati 
alınmak suretiyle ilgili bakanlıklarca bunların 
haricinde kalanların tâyinleri re'sen içişleri Ba
kanlığınca- yapılır. 

MADDE 4. — Güvenlik Komisyonunun 4 
ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Güvenlik Komisyo
nunun geçici 1 nci maddesi avnen kabul edil
miştir. . 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanuna ek 1 ve 
ek 2 nci maddelerinde gösterilen daireler dışın
da kalan yerlerde is'tÜhdam. edilecek Sivil Sa-
vunııta Teşkilâtı personelinin kadrolarını göste- * 
recek cetvel, 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sa-

e . ikinci -ek ) 
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Güvenlik Ko. 

MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

İktisat Ko. 

yılı cetvelin içişleri Bakanlığı kısmına eklen
mek üzere en geç bir ay içinde İçişleri Bakan
lığınca hazırlanarak teşriî organa sunulur. 

MADDE 5. 
meriyete girer. 

MADDE 6. 
yürütür. 

Bu kanun vayımı tarihinde 

Bu kanunu Bakanlar Kumlu 

Türke§ Alparslan'ın teklifine bağlı cetveller 

Cetvel I - Savunma sekreterlikleri bünyesindeki Millî Seferberlik ve Sivil Savunma görevleri için 
ihdas edilen kadrolar 

A) Bakanlıkların her biri için : 

Aded Unvanı 

3 Millî Seferberlik Uzmanı 
4 Sivil Savunma Uzmanı 

B) Katma bütçeli idarelerle İktisadi Devlet Teşekkülleri ve bunlara bağlı mü
esseselerin her biri için : 

2 Millî Seferberlik Uzmanı, 
3 Sivil Savunma Uzmanı 

Verilecek 
tazminat T. L. 

800 
800 

700 
700 

CetveF II - Hususi müessese ve (teşekküllerde istihdam edilecek Sivil Savunma personeli 

Hususi teşekkül ve müesseseler çalıştırdıkları yıllık ontallarna perjsonel ve işçi sayısı ilk plânda 
dikkate alınarak, istihsal kapasitesi ve yatırdığı sermaye miktarı, iştigal mevzuu ve hassasiyet dere
cesi gibi faktörlere göre dört kategoriye ayrılmıştır. 

A) Birinci kategoride bulunanlar (Personel ve işçi sayısı 2 000 den fazla olan 
teşekkül ve müesseseler) 

Aded 

1 
4 

Unvanı 

Sivil Savunma Âmiri 
Savunma Uzmanı 
B) İkinci kategoride bulunanlar (Personel ve işçi sayısı 1 001 - 2 000 arasın

daki teşekkül ve müesseseler) 
1 Sivil Savunma Âmiri 
3 Savunma Uzmanı 

C) Üçüncü kategoride bulunanlar (Personel ve işçi sayısı 501 - 1 000 arasın
daki teşekkül ve müesseseler) 

1 Sivil Savunma Âmiri 
2 Sivil Savunma .Uzmanı 

Verilecek 
tazminat T. L. 

• 750 
600 

600 
500 

550 
450 

( S. Sayısı : 68 e ikinci ek ) 
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Verilecek 

Aded, Unvanı tazminat T. L. 

D) Dördüncü kategoride bulunanlar (Personel ve işçi sayısı 101 - 500 ara
sındaki teşekkül ve müesseseler) 

1 Sivil Savunma Âmiri * 500 
1 Savunma Uzmanı 450 

Cetvel III - Sivil Savunma idaresi merkez ve taşra teşkilâtma ilâve edilen kadrolar 

A) Merkez teşkilâtı : - " - " : '" " "•' 
1. Sivil Savunma Koleji : • 1 000 

1 Kolej Müdürü 800 
1 Kolej Müdürü Yardımcısı « 750 

11 öğretmen 650 
10 Yardımcı Öğretmen . . % • • 6 0 0 
5 İdareci 750 
2 Muhasebeci - T : 

2. îkaz ve Alarm merkezleri : c •, . • 
4 İkaz Alarm Merkezi Amiri * , 900 

24 îkaz Alarm Uzmanı: 800 
3- - Seyyar kollar : 

1 Kumandan 1 000 
1 Kumandan Yardımcısı 900 
6 Birlik Kumandanı 800 
6 Birlik Kumandan Yardımcısı 700 

24 Bölük Kumandanı 600 
B) Taşra teşkilâtı : 
1. Vilâyetlerin her biri için: 

1 Millî Seferberlik Uzmanı 800 
2. Belediyelerin her biri için: (Nüfusu 250 000 den fazla olanlar) 

1 Millî Seferberlk Uzmanı HW 
1 Sivil Savunma Uzmanı W0 

( S. Sayısı: 68 e ikinci ek ) 
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Güvenlik Komisyonunun tadiline bağlı cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 

) . 

3 

o »") 
4 
4 
5 
6 
6 

Memuriyetin unvanı A 

MERKEZ TEŞKİLÂTI 

Sivil Savunma İdaresi Baş-
müşaviri (ihtisas yeri) 

Sivil Savunma Koleji 

Kolej Müdürü ' ,, 
» » yardımcısı 

öğretmen 
» yardımcısı 

idare Âmiri 
Mutemet 

ded 

1 

1 
1 

11 
10 
3 
1 

Aylık 

1 

1 
1 
1 
1 

500 

500 
250 
250 ' 
100 
950 
950 

D. 

4 
5 

3 
4 
5 
6 
6 

4 
10 

Memuriyetin unvanı 

İkaz ve Alarm merkez 

ikaz ve Alarm Merkezi Âmiri 
» \. » Uzmanı 

Seyyar kollar 
Kumandan 
Kumandan Yardımcısı 
Birlik Kumandanı 

» » Yardımcısı 
Bölük Kumandanı 

Taşra Teşkilâtı 
Mütehassıs 
Memur 

Aded 

teri 

4 
24 

1 
1 
6 
6 

24 

15 
15 

Aylık 

1 250 
1 100 

1 500 
1 250 
1 100 

950 
950 

1 250 
500 

[2] SAYILI CETVEL 

Bakanlıklar 
4 Sivil Savunma Uzmanı 30 1 250 
5 •> » » 30 1 100 

Katma Bütçeli idareler 
5 Sivil Savunma Uzmanı 15 1 100 
6 » » » 10 950 

İktisat Komisyonu cetvelleri 

(Güvenlik Komisyonu cetvelleri aynen kabul 
edilmiştir.) 

>>•<< 

( S. Sayısı: 68 e iMnci ©k) 





S. S A Y I S I : 7 8 
Türkeş Alparslan'ın, Yatırımlar (Holding) Anonim Şirketine 
tanınacak muafiyetlere müteallik kanun teklifi ve İktisat 

Komisyonu raporu (2 /56 ) 

Türkiye Millî Birlik Komitesi Sekreterliğine 

Yatırımlar (Holding) Anonim Şirketine muafiyetler tanınmasına dair tasarı gerekçesiyle bir
likte sunulmuştur. 

Komitece görüşülerek kanunlaşmasını arz ve teklif ederim. 
Kur. Alb. 

' ' '• ' Alparslan T ürk es 

Yatırımlar (Holding) Anonim Şirketine tanınacak muafiyetlere müteallik kanun teklifi gerekçesi 

Emekli subaylara verilen ikramiyelerin verimli sahalara tevcih edilebilmesi ve bu suretle emek
li subaylara, munzam bir gelir temini ve yeni iş sahaları açılması için bu kaynakların bir «Yatırım 
Şirketi» bünyesinde teksif edilmesi kararlaştırılmıştır. Bu suretle, aynı zamanda memleketimizde bir 
menkul sermaye piyasası kurulacak ve ilk defa bir «Holding Şirketi» taazzuv etmiş olacaktır. Şirket, 
Ticaret Kanununun hükümlerine göre hazırlanmış bulunan bir esas mukavelenameye göre kurulacak 
ve işliyecektir. Ancak, memleketimizde bu kadar geniş bir hissedar kütlesine hitabeden bir şirket ilk 
defa kurulmaktadır. Bu hissedarlar memleketin her tarafına yayılmışlardır. Bu yüzden Ticaret Ka
nununun kuruluş bükümleri tatbikatta büyük zorluklar çıkarmaktadır; Bu zorlukların bertaraf 
edilmesi için ilişik kanun tasarısının hazırlanmasına ihtiyaç hâsıl olmuştur. Ayrıca, büyük bir serma
yesi olacak bu Şirketin kuruluşu sırasında yüksek meblâğlara varan hare ve resimlerin ödenmesi icabe-
decektir. Bu hare ve resimlerden muafiyet, bu Şirkete müessir bir yardım teşkil edecektir. Böyle bir 
Şirketin taazzuvu halinde meydana gelecek hâsıla artışı ve bu yüzden ilerde Hazineye ödenecek ver
giler bu muafiyeti fazlasiyle telâfi edecektir. 

Vergi kanunlarımızda mükerrerliğe yol açan hükümler şimdiye kadar başka memleketlerde iktisa
di gelişmeyi geniş ölçüde tahakkuk ettirmiş olan «Holding Şirketinin» memleketimizde kurulmasına 
imkân vermemiştir. 

Vergi kanunlarımızın bu mükerrer vergiyi önliyeeek şekilde tadili zaruridir. Ancak, tadil için lü
zumlu zaman göz önünde tutularak, sunulan kanun tasarısı ile mükerrerliklerin önüne geçilmek isten
miştir. 

Bu Şirket geniş ölçüde sermaye piyasasmm kurulmasını istihdaf ettiği cihetle zamanla tahvil ih
racı suretiyle de malî imkânlarını genişletecektir. İştirakleri ile malî itibarı ödenmiş sermayesinin 
çok üstüne çıkacak olan Şirketin tahvillerinin piyasada taleple karşılanacağı göz önünde bulundu
rularak Ticaret Kanununun 422 nci maddesinin, vaz'ettiği tahdidin . aşılmasında mahzur görülme
diği gibi ehemmiyetli iktisadi menfaatlerde mülâhaza edilmiştir. 

Kurulacak bu Şirkete zamanla yabancı sermaye iştiraki sağlanması da düşünülmektedir. Teşeb
büs 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanununun maksat, gaye ve^ıükümlerine tamamen uy
duğu cihetle yabancı sermaye ile iştiraki teshil ve formaliteleri' azaltmak için bu kanunla yabancı 
sermayedarların 6224 sayılı Kanundan faydalandırılması uygun mütalâa edilmiştir. 

Bu kanunla, tatbiki istenilen istisna ve muafiyetlerin emsali de mevcuttur. Bâzı bankaların 
kuruluş kanunlaTinda. ve en son İkinci Demir ve Oelik Sanayiinin kurulmasına mütedair 7462 sa
yılı Kanunda, bütün bu muafiyet ve istisnalar aynen derpiş edilmiştir. 
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îkjtisat Komisyonu raporu 

T. C. . 
M. B. K. 17 . ./ . '1900 

İktisat Komisyonu 
Sayı ; 2/56 
îlişiği : 58 

Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

Türkeş Alparslan'ın yatırımlar (Holding) Anonim Şirketine tanınacak muafiyetlere mültaalli'k 
kanun teklifi, komisyonumuza havale edilmiş olmakla tetkik ve müzakere .edildi. 

Teklif edilen tasarı, esas itibariyle yeniden mütalâa edilmiş, ancak tanzim tarzı itibariyle geniş 
ölçüde değiştirilmiştir. 

Tasarının 1 n>ci maddesi,umumiyetle muafiyetler verildiği hakkında olup, mütaakıp maddelerin 
her birinde verilen muafiyet de zikredilmek suretiyle durum açıkça gösterildiğinden bu maddeye 
lüzum kalmamıştır. j 

Tasarının 2 nci maddesinin 1 nci fıkrası, Ticaret Kanunu hükümlerini teyideder malhiyette bu
lunduğundan lüzumsuz görülmüştür. Tasarının 2 nci maddesinin 2 nci fıkrası ile 4 neü maddesinin 
(b) bendi kurulacak şirkete Ticaret Kanununda mevcut mükellefiyetlerden muafiyetler ; bahşettiği 
için aynı madde altında toplanmış ve komisyonca değiştirilen, i nci. (madde olarak sevk edilmiştir.. 

Tasarının 3 neü maddesi hükmü, ayjrıen muhafaza edilerek yalnız madde numarası değiştirilmiş 
ve komisyonca 2 nci madde olaralk kaleme alınmıştır. 

Dördüncü maddenin (a) bendi, iki fıkraya ayrılmak suretiyle 3 ııcü madde olarak değiştirilmiş
tir. (a) bendindeki (işbu şirketin kuruluş safhasına ait iştirak taahhütleri) ifadesi sermaye artırım
larını şümulüne almadığından (Ortaklarca şirkete verilecek iştirak taahhütnameleri) şeklinde değiş
tirilerek sermaye artırılması dolayısiyle verilecek taahhütnameleri de muafiyet hükümlerinin şümıir 
Jüne alacak duruma getirilmiştir. 

Tasarının 4neü maddesinin (c) bedi, Kurumlar Vergisi Kanununun 8 nci maddesiyle tanınmış 
olan iştirak kazançları muafiyetini genişletici m?îlıiyettedir. Kanunun bu maddesinin bütün mükellef
ler bakımından aynı şekilde genişletilmesi lâzımgeldiği için Kurumlar Yergisi Kanununun tadili sıra
sında göz önünde bulundurulması icabetmektedir. Adı geçen şirket, bu muafiyetten en evvel 1962 yı
lında faydalanabileceğine göre, kanunun tadili, için geçecek zamanın bir muhzur olarak mütalâa 
edilmiyeceği mülâhazasiyle tasarıdan çıkarılmıştır. 

Dördüncü maddenin (c) bendinin 2 nci fıkrası Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Millî Birlik Ko
mitesine sevk 'edilmek üzere bulunan tadil tasarısında aynı şekilde ele alınmış olduğundan bu ka
nunla ayrıca hususi bir muafiyet verilmesine lüzum kalmıyacaktır. 

Tasarının beşinci maddesi 4 neü madde olarak; 6 nci maddesi ise 5 nci madde olarak değiştiril
miştir. 

Yukarda arz edilen gerekçeye istinaden yeniden tanzim edilen kanun teklifi Millî Birlik Ko
mitesine arz edilmek üzere Yüksek Başjkanlığa sunulur. 

İktisat Komisyonu 
Başkanı Üye Üye Üye 

Kuytak Fikret Aksoyoğlu Refet Baykal Rifat Ersü Vehbi 

Üye Üye Üye Üye 
Karavelioğlu Kâmil Koksal Osman Özkaya M. Şükran Soywyüce Şefik • 

Üye 
Taşar Dündar 

( S. Sayısı: 18) 



TÜRKEŞ ALPARSLAN'IN TEKLİFİ 

Yatırımlar (Holding) Anonim Şirketine tanına
cak muafiyetlere mütaallik kanun teklifi 

MADDE 1. —• Yatırımlar (Holding) Anonim 
Şirketi adı altında ve %hususi hukuk hükümle
rine göre kurulacak Anonim Şirkete aşağıda
ki muafiyetler tanınmıştır. 

MADDE 2. — Şirket Türk Ticaret Kanunu
nun hükümlerine göre hazırlanacak Esas Mu
kavelenamenin imzalanmasını muta akıp yapı
lacak tescil ve ilân ile hükmü şahsiyet iktisab-
eder. 

MADDE 3. — Türk Ticaret Kanununun ani 
ve tedricî teşekküle ait hükümleri bu Şirkete 
tatbik edilmez. 'Bu hususlar Şirket Esas Mu
kavelenamesiyle tesbit olunur. 

MADDE 4. —• Şirkete yabancı sermaye ya
tıran hissedarlar 6224 sayılı Yabancı Sermaye
yi Teşvik Kanununun bahşettiği haklardan is
tifade ederler. Yabancı hissedarların mıezkûr 
kanundan istifadeleri için yapmak mecburiye
tinde 'bulundukları her türlü muameleleri on
lar namına takip ve intaca şirket yetkilidir. 

MADDE 5. — a) İşbu şirketin kuruluş saf
hasına ait iştirak taahhütnameleri ile Esas Mu
kavelenamenin, tanzim, tasdik, tescil ve ilânı, 
hisse senedi ve tahvilleri hare, Damga Resmi ve 
Belediye İlân Resmi ile Şirket Ticaret ve Sanayi 
Odaları kaydiye ücretlerinden mı ıı af tır. 

b) İşbu şirket tarafından ihracolunacak 
tahvil miktarı hakkında Türk Ticaret Kanu
nunun 422 nei maddesinin vaz'ettiği tahditler 
tatbik olurum az. 

c) 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu
nun 8 nci (maddesinin 1 numaralı bendi hükmü 
şirketin Türk tâbiiyetli ortakları hakkında, mez
kûr bendin 1 nci fıkrasında, y^r alan iştirak 
nispeti ve zamanına. mütaallik şartlar nazara 
alınmaksızın tatbik olunur. 

Şirketten elde edilen temettü hisseleri üze
rinden, iştirakçi şirketler 5421 sayılı (relir Ver
gisi Kanununun 82 nci maddesine müsteniden 
ayrıca Gelir Vergisi tevkifatı yapmazlar. 

İKTİSAT KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ 

Yatırımlar (Holding-) Anonim Şirketine bazı 
istisna ve muaflıklar verilmesine dair kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Yatırımlar ^Holding) Anonim 
Şirketinin kumlusunda Türk Ticaret Kanunu
nun âni ve tedricî teşekküle ait hükümleriyle 
kuruluştan sonra ihraeedeceği tahviller bakı
mından ayni kanunun 422 nci maddesinin koy
duğu tahditler tatbik edilmez. 

MADDE 2. — Şirkete yabancı sermaye ya
tıran hissedarlar 6224 sayılı Yabancı Sermaye
yi Teşvik Kanununun bahşettiği haklardan is
tifade ederler. Yahancı hissedarların mezkûr 
kanundan istifadeleri için yapmak mecburiye
tinde bulundukları her türlü muameleleri onlar 
namına takip ve intaca, şirket yetkilidir. 

MADDE 8. — Şirkete ortaklarca verilecek 
iştirak taahhütnameleri ile Esas' Mukavelename
nin tanzim, tasdik, tescil ve ilânı hisse senedi 
ve tahvillerinin ihracı Damga Resmi ve belediye 
İlân Resminden muaftır. 

Şirket Ticaret ve Sanayi Odaları kaydiye 
ücretinden muaftır. 

(S. S*y*i: 78) 
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MADDE B. — Bu kanun neşri tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 7. — Bu kanunun hükümlerini yü
rütmeye Bakanlar Kurulu memurdur. 

İktisat Ko. 

MADDE 4. —• Bu kanun neşri tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 5. —• Bu kanunun hükümlerini yü
rütmeye Balkanlar' Kurulu memurdur. 

>>••<< 

( S. Sayısı : 1$)' 


