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Birinci Oturum 
idam cezasına mahkûm Yakup Gökşeıı hak

kındaki dosyanın, vâki tashihi karar talebinin 
tetkiki için geriverilmesine dair Başbakanlık ve 
Adalet Bakanlığı tezkereleri okundu ve dos
yanın geriverilmesine karar verildi. 

özgür Selâhattin'in, Türk Silâhlı Kuvvet
leri tç Hizmet Kanununa dair teklifinin mad
deleri üzerinde görüşüldü. 

Birleşime son verildi. 

Başkan Divan Kâtibi 
Özgür Selâhattin Çelebi Emanullah 

Divan Kâtibi 
Karavelioğlu Kâmil 
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BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN — Koksal Osman 

KÂTİPLER : Emanullah Çelebi, Karavelioğlu Kâmil 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 
Gündemin birinci maddesinden itibaren gö

rüşmelere başlıyoruz. 

1. —• Aksoyoğlu Refet'in, 1960 
Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetveller
de değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi 
ve İktisat Komisyonu raporu (2/172) (S. Sa
yısı : 198) (1) 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyenf... 
Yok. Maddelere geçilmesini oyunuza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Maddelere 
geçilmiştir. 

- GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

malî yılı 1960 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 

Kanun 
MADDE 1. — 1960 malî yılı Muvazenei 

l'mumiye Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cet
velin münfesih Büyük Millet Meclisi (T. C. 
Millî Birlik Komitesi) kısmının ..ilişik (1) sa
yılı cetvelde yazılı tertipleri arasında (300 000) 
liralık aktarma yapılmıştır. 

Aksoyoğlu Refet'in teklifine bağlı cetveller 

F. M. 

[1] SAYİLİ CETVEL 

Ödeneğin nev'i 

453 Türkiye Büyük Millet Meclisinin dış münasebetleri, ahdî mü
nasebetleri 

23 NATO memleketleri Parlâmentoları Birliği Assamble ve ko
misyonlarına iştirak edeceklerin harcırahları 

453/A İştirakler 
21 Parlâmentolararası Birliği Türk Grup unun Birlik konferans 

ve komisyonlarına iştirak edeceklerin harcırahları 
453/B Kongre, konferans, tören ve ziyaretler 

22 Türkiye Büyük Millet Meclisinin diğer memleketlere yapacağı 
ziyaret, tören ve dostluk temaslarına katılacakların harcırahları 

453/E Türkiye Büyük Millet Meclisinin davetlisi olarak memleketi
mize gelecek ecnebi misafirlerin her çeşit ağırlama masraf
ları 

477 Yeni Meclis binasının gerektirdiği masraflar 

Yekûn 

Düşülen 
Lira 

75 000 

100 000 

50 000 

75 000 

300 000 

Eklenen 
Lira 

300 000 

300 000 

(1) 198 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 
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BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?... 

Yok. Maddeyi cetveliyle birlikte oyunuza arz 
ediyorum. KaJbul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — 1960 malî yılı Muvazenei 
Umumiye Kanununa bağlı (D) işaretli cetvelin 
.münfesih Büyük Millet Meclisi (T. C. Millî 
Birlik Komitesi) kısmına, ilişik (2) sayılı cet
velde yazılı kadrolar eklenmiştir. 

[2] SAYILI CETVEL 

D. Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

5 Daktilo (Umumi Kâtipliğe 
bağlı) ^ 4 700 

Kanunlar Müdürlüğü 
5 Daktilo 2 700 

Tutanak Müdürlüğü 
5 Daktilo 2 700 

Bütçe Kalemi Müdürlüğü 
5 Daktilo 1 700 

Daire Müdürlüğü 
8 Hademe 10 450 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 1.. 
Yo'k. Maddeyi cetveliyle birlikte oyunuza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 4. — Bu kanunu Maliye Bakanı 
yürütür. 

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

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

Gündemin diğer maddesinin müzakeresine 
geçiyoruz : 

2. — Kuytak Fikret'in, Devlet Meteoroloji 
Umum Müdürlüğünce ithal edilecek, malzeme ve 
aletlerin Gümrük Resminden ve diğer vergiler
den muafiyeti hakkında kanun teklifi ve îktisat 
Komisyonu raporu (2/137) (1) 

(1) 170 8. Sayılı basmayazı zaptın, sonunda-
dır, 

. 1960 O : İ 
BAŞKAN — Söz istiyen var mı? 
ÖZGÜR SELÂHATTÎN — Bir noktayı öğ

renmek istiyorum. Bundan evvel gelen Ameri
kan yardımı malzeme ve aletlerden Gümrük 
Resmi alınır mı idi? 

KUYTAK FİKRET — Hayır, hiçbir şey 
alınmıyordu. Fakat şimdi yardım değil, hariç
ten mulbayaa olunduğu için Gümrük Resmi alın
mak mecburiyeti vardır. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Efendim, Hava 
Kuvvetlerimizin ve sivil havacılarımızın emni
yetle uçabilmeleri için, hava resimlerinin alın
ması" ve istidlallerin daha çok katiyetle icrası 
lâzımdır. İthal edilecek bu malzeme bunu te
min edeceğinden memleket için çok faydalıdır. 
Bu sebeple anlaşmaları yapılmış ve fiilen itha
line girişilmiş bu malzemenin bir an evvel ithali 
imkânını elde etmek için bunların gümrük for
malitelerinden kurtarılması lâzımdır. Bu se
beple kanunun aynen kabulünü istirham ediyo
rum. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen?... Yok. Mü
zakerenin kifayeti ile maddelere geçilmesini 
oyunuza arz ediyorum; kaıbul edenler... Etmi
yenler... Maddelere geçilmiştir. 

Devlet Meteoroloji İşleri Umum Müdürlüğünce 
ithal edilecek, malzeme ve aletlerin Gümrük 

Besininden ve diğer vergilerden muafiyeti 
hakkında Kanun 

MADDE 1. — Devlet Meteoroloji İşleri 
Umum Müdürlüğünce dış memleketlerden mu
bayaa ve ithal olunacak rasat aletleri, faksimil, 
telli, telsiz muhabere cihazları ile elektronik 
rasat aletleri ve yedekleri, Gümrük Resmi ve 
diğer vergilerden muaftır. 

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

MADDE 2. — Bu kanun neşir tarihinden 
itibaren yürürlüğe girer. 

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

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

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

Kanunun tümünü oyunuza arz ediyorum : 
Kabul edenler... Etmiyenler.., Kabul edilmiştir. 

— 4 — 
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BAŞKAN — Gündemdeki diğer maddeye ge

çiyoruz efendim. 

3 — Küçük Sami ve Özkaya Mehmet Şükran'-
ın, sabık milletvekillerinin içinde bulundukları 
içtima yılını takip eden yıllarda tahakkuk edecek 
tahsisat ve yolluklarına karşılık olarak bankalar
dan aldıkları borçlardı hakkında kanun teklifi ve 
İktisat Komisyonu raporu (2/168) (1) 

BAŞKAN — İzahat için buyurun Adnan 
Bey 

ADNAN BAŞ ER — Efendim, mesele şudur : 
10 rıcuı dönem milletvekilleri 1957 seçimlerine 
gitmeden evvel ödeneklerinin tamamını almışlar. 
Seçime gidilmiş. Kazanıp tekrar Meclise gelen
ler, Meclise geldikten sonra 1957 yılma ait öde
neği bir kere daha alıyorlar. Biz bunlardan bi
rinci defa aldıkları parayı geri istemiyoruz. Fa
kat ikinci defa olarak aldıkları haksız olarak 
alınmıştır. Bunların hepsi borç olarak kayde
dilmiş ve adam başına 25 000 lirayı bulmuştur. 
Bir kanun çıkarıp bu borçları af edememişler. Bu 
miktarın 6 bin lirası maaşlarından kesilmiş amma 
faizi ile birlikte adam başına 22 000 bin liraya 
varmış bulunmaktadır. Bu borçların müruruza
mana uğramasını önlemek bakımından Ziraat 
Bankası tarafından takip edilmesi ve 1960 yılın
da, Marttan itibaren bu yıl tahsisatlarını çekti
ler. Aynı şekilde hususi kanun hükümlerine gö
re tahsil edilmesini mümkün kılmak için bu ka
nun yapılmıştır. Komiteye gelinmesinin sebebi 
budur. Eski Teşkilâtı Esasiye Kanununa göre 
Milletvekilliği ödeneği yıllık olarak ödenir. An
cak bu yıllık ödemenin 3 aylığı peşinen tediye 
edilir, diğer 9 aylığı bir ikraz mahiyetinde tediye 
edilir. Zamanı gelince de üçer aylık olarak mah
subu yapılır. Her yıl bütçesinde Milletvekili 
ödeneği olarak vaz'edilen miktar Ziraat Bankası 
nezdinde açılmış olan (A) hesabına toptan tedi
ye edildiğinden sene sonunda bu hesap bakiyesi 
Mulıasebei Umumiye Kanununa göre hazineye 
iadesi iktiza eylemekte idi. Fakat 1936 yılında 
verilen bir karar gereğince sene sonundan evvel 
(A) hesabındaki bakiye hazineye iade edilmeyip 
yani Muhasebei Umumiye Kanunu hükmüne 
tamamen aykın olarak yine Ziraat Bankasında 
açılan (B) yani bu 7227 sayılı hesaba aktarılmış-

(1) 186 8 Sayılı basma yazı tutanağın so-
nundadtr. 

. 1960 O : 1 
tır. ihdas edilen bu (B) hesabı dolayısiyle de Mu
hasebei Umumiye Kanunu gereğince her sene 
tahsisat bakiyesi iptal edilir. Bunlar iptal etmi
yorlar. Bütçeden Meclise ayrılan parayı Mer
kez Bankasından alıyorlar, Ziraat Bankasına ya
tırıyorlar. 50 milyon lira olan bu miktarın sene 
sonuna kadar bir miktarını sarfediyorlar. Baki
yeyi de mütaakıp senelerin ödeneklerine karşı
lık olmak üzere alıyorlar. Hatta 1960 senesinin 
tahsisatını alan milletvekilleri ayrıca 1961 den 
de para almışlar. Kanunun gerekçesinde bunla
rın miktarları hakkında malûmat vardır. Bu pa
raların borçluları, . ihtilâl dolayısiyle Meclisin 
feshini, Meclisin yenilenmesi manasına alıyorlar 
ve yıllık olarak aldıkları paraların geri alınamı-
yacağmı ileri sürüyorlar. Halbuki burada seçi
min yenilenmesi değil de doğrudan doğruya bir 
fesih mevzuubahistir... Biz bu kanun tasarısı ile 
bu paraların ödenmesini hiçbir ihtilâfa mahal 
vermemek için bir kanun mevzuu yapmak istiyo
ruz. Zira Halk Partisi milletvekilleri dâva aç
mışlar. Bu dâvaların bir emsal kararı ile bütün 
ödeneklerden istifade edecektir. Bunları önle
mek bu paraları geri almak ve bilhassa müruru
zamanı kesmek için bu kanun çıkarılıyor 

TUNÇKANAT HAYDAR — Efendim, bir 
defa 1957 tahsisatını aldı. Fakat 1957 senesin
de Meclis feshedilerek yeniden seçime gidildi. Se
çimde kazananlar tekrar gelip 1957 senesi tah
sisatını tekrar aldılar. Mevzuat muvacehesinde 
ne seçilenlerden ne de seçilmiyenlerden bu para
yı alamıyoruz. 

ADNAN BAŞER — Efendim (B) fonu 
Mületvekillerin parası değildir. Bir yıl içinde 
kullanılmıyan ve hazineye iadesi iktiza eden bir 
para iken sanki kullanılmış gibi o yılın parasın
dan kullanılmıyan kısmın (A) hesabından çekile
rek bu hesaba aktarılmasından teşekkül etmiş bir 
fondur. Bu da tamamen Muhasebei Umumiye 
kanununa aykırı olarak kullanılmıştır. Tahsisat 
artığının Hazineye iadesi icabeder. Halbuki bun
lar, Ziraat Bankasındaki bu fonda bulunan pa
rayı, hattâ gelecek yıllara aidolsa bile almak 
cihetine gitmişlerdir. 

ÖZGÜR SELÂHATTlN — Arkadaşlar; biz 
burada bir kanun çıkarmaktayız. Bu sebeple 
bu kanunun hiçbir tefrik yapılmaksızın hepsine 
şâmil olması adalet icabmdandır. Ben şu husus
ların cevaplandırılmasını rea edeceğim: 
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1. Meclis kaç defa normal süresini tamam

lamadan tatile gitmiştir? 
2. Bu fazla para alınması işi hangi seneden 

beri başlamıştır? j 
3. Yeni seçimden sonra mebusların yüzde j 

kaçı yeniden seçilmiştir? I 
4. Aldıkları parayı iade etmesi gerekip de 

etmiyenler kaç kişidir? i 
KARAVELÎOĞLU KÂMİL — Selâhattin Be- I 

ye hak veriyorum. Fakat müruruzaman diye 
bir şey var. Şu kanunu 5 - 6 gün içinde çıkar- i 
mazsak bu da müruruzamana uğrıyacaktır. Biz 
İktisat Komisyonu olarak arkadaşımızın böyle 
bir sualine cevap vermeye hemen hazır değiliz, j 
Mühim olan bu kanunun zamanında çıkmasıdır. ı 
Devlet, hiçolmazsa bu alacağını ashabından tah
sil. etmelidir. Bu mevzu buraya geçenlerde gel
miş ve iş benimle Şükran arkadaşımıza vazife 
olarak verilmişti. Bu arada Cemal Madanoğlu 
Paşamıza da eski milletvekillerinden beş zatın 
da yazılı bir müracaatı olmuştur. Nüvit Yetkin, 
Necati Araş, Hüsnü Göktuğ ve diğer arkadaş
ları bu yazılarında, «faiz alınmaması veyahut 
çiftçiler gibi en çok % 5 olsun. Uzunca bir tak
sitle ödiyelim; alacak, kefilden değil asıl borç
ludan tahsil edilsin» deniyor. Arzu ederseniz 
mektubu okuyalım. 

ATAKLI MUCİP — Karavelioğlu Kâmil 
arkadaşımızın bahsettiği mektubu okumuştum. 
Acaba bu mektup,-bu kanunun isteklerini kar-
şılıyabiliyor m? • 

ADNAN BAŞER — Hayır efendim, karşıla
yamaz. Banka, müşterisi ile nasıl anlaşırsa ona 
göre taksitlendirir. Bu hususta bankaya bir 
mükellefiyet yüklemek imkânsızdır. Ziraat Ban
kası beş sene müddetle ve % 7 faizle tecil edi
yormuş. Bu kanunda buna yer verilmemiştir. 
Çünkü başkasının borcunu tescil etmediğimiz 
halde mebusların borcunu tecil etmemiz, umu
mi itirazı mucibolabilir. 

ATAKLI MUCİP — Efendim, bir özel ka
nun çıkarıldı. Çiftçiler için. Borçları 10 sene 
taksitleniyor ve faizleri % 5 olarak hesaplanı
yor. Bunlar da vatandaş, ödeme imkânlarımız 
yok, bize suhulet gösterin, ödiyeceğiz, diyorlar, 
İnkâr etmiyorlar. Ziraatçileri umumi hükümle
re tâbi tutmadık. Bunlara da aynı şeyi yapa
lım. 

ÖZKAYA MEHMET ŞÜKRAN — Efendim. 
çiftçiye verdiğimiz kredi bir işletme ve bir is- J 

. 1960 O : 1 
tihsal içindir. Memleket nef'ine gelir getirsin, 
diyedir. Bu adamlara verdiğimiz bir vazifenin 
ifası içindi, ama o vazifeyi yapmamışlardır. 
Haksız olarak alman bu paranın geri alınması 
mevzuu üzerindeyiz, binaenaleyh çiftçi ile bun
lar arasında fark vardır. 

ÖZGÜR SELÂHATTİN — Efendim simdi 
ben de Mucip Albayın sözlerine iştirak ediyo
rum. Ama ikinci olarak şunu soruyorum. Dev
letin veya bankanın parasını bu adamlar almış
lar. O zaman müdahale edilmemiş. Şimdi bu 
adamlar bu paranın alındığını kabul ediyorlar. 
ödiyecekler de. O halde şimdi ödeme imkânı
mız yok diyorlar, bunların Ödeme imkânlarını 
düşünmek her halde mâkul bir hareket ola
caktır. 

ERSÜ VEHBİ — Iı9ö7 seçimlerinde adaylı
ğını koyup da kayibetimiş olanlar da vardır'. Bun
ların (bir kısmından tahsilat yapılmış, bir kısmı 
ise malını mülkünü satmak isuretiyle ana parafemi 
ve faizini ödemiş durumdadırlar. Yani borcunu 
vaktiyle ve iyi niyetle ödemiş alanların yanında 
bugüne kadar sallamış olanlar da mevcuttur. Bu 
ikisine de aynı muameleyi yapmak, adalete uy
gun değildir. Hattâ bu mevzu 'daha evvel de bu
rada konuşulurken, namulsu ile (borcunu ödemiş 
olanlara daha başka imkâriların sağlanmasının ye
rinde olacağını ileri sürmülştüm. Banka, kendi İm
kânlarına göre bunu yapaibilir. Ama iborcu kaldı
rın, faizini indirin gibi işler efkârı umumiyeyi ra
hatsız eder kanaatindeyim efendim. Bunların du
rumları nedir, 1957 de, 1958 de? Bunları rica edi
yorum. 

ADNAN BAŞER — Kfendim, arz edeyim. 
1957 de seçilenlerin aldıkları ödenekleri geri 

almıyoruz. 1957 den sonrası için almış oldukları 
paraları geri alıyoruz efendim. 1958 için almış
lardır bu geri alınacak parayı. 1957 de seçilenler 
ıbir defa daha almış oluyorlar ödenek. Bunları geri 
istiyoruz biz şimdi. 1957 ye kadar olan ödenekleri 
almışlar, fakat yeni seçime gidiyoruz diye 1958 i 
de almışlar. 

Bir de, bu seneki durum var; 1960 ı da kırdır
mışlar. Ray Banka, Vakıflar Bankasına, İş Ban-
•ka'sma, T. Ticaret Bankasına kırdırmışlar. Yazı 
yazılmış. Ziraat Bankasına. Bu paraları, millet
vekillerine igİdip, borçlu alacaklı durumuna uya
rak talhsil •edecekler ilgili bankalar. Nasıl tahsil 
ederlerse1 etsinler. Yoksa 1957 de 'bilfarz malî yi-
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hn birinci ayı Martının altıncı günü yıllık tahsi
satını alsa ve ayın 10 nen günü de Meclisin yeni
lenmesine karar verilse, 1957 malî yılı için o şalı
sın aldığı ödenek geri alınamaz. Yeniden seçilip 
gelince yine 1957 senesi tahsisatını ayrıca alır. Bu 
kanunidir. 

ÖZKAYA MEHMET ŞÜKRAN — 1957 sene
sine kadar devam eden 3 senelik maaşını almış. 
1957 «senesi tahsisatını ila alıyor, 'Meclis feshedi
lip, yeniden seçilince 'tekrar yıllığını alınca bu 'su
retle asıl alacağının hemen (hemen 2/3 fazlasını 
elde etmiş oluyor yani 'maaşı 4 ibin ama 7 500 lira
ya ıgelmiş oluyor. Buna 'da şimdiye kadar kimsi1 

itiraz etmemiş hepsi bu parayı almıştır. 
ADNAN BAŞER — Yalnız tsmet İnönü al

mamıştır. İnönü'nün Iborcu yoktur. Diğerleri ta
mamen almışlardır. 

ÖZGÜR SELÂHATTİN — Bir türlü açık bir 
izah alamıyorum. ıBir sene evvel tahsisatını almış, 
Meclis feshedilmiş, yeniden (seçilenden bunu •almı
yoruz, fakat eskiler bunu ödiyecek doniyor. Be
nim anlamak istediğim şu, 1950 den 'beri bu du
rum nasıl cereyan etmiş ve Ibu durum kaç 'sone
den beri bu yolda cereyan etmektedir. 

ÖZKAYA MEHMET ŞÜKRAN — Karaveli-
oğlu arkadaşımızın izah. 'ettiğine göre mür aruza -
man cereyan etmiştir. ıBu kısım üzerinde müza
kere etmiyoruz. Esasen hunim hesabım istemek 
mecburiyetinde değiliz. Müruruzamana uğrama
mış olan kısımlar üzerinde konuşulabilir. Bunla
rın miktarları da gerekçede mevcuttur. 

ADNAN BAŞER — Böyle bir tatbikat ilk de
fa 1957 senesinde görülmüştür... 

ÖZGÜR iSELÂHATTİN — 'Bunu almaları 
m er'i kanunlara uygun mudur? 

ADNAN BAŞER — Hayır efendim. Bu para
yı ibir kanuna istinadederek ve Hazineden alınış 
değiller. İade edilmesi .gereken ve Ziraat Banka
sına yatırılmış olan paralardan alıyorlar. Banka 
da benim param yok, size para falan veremem di
yemiyor. 1938 senesinde alınan ibir kararla Mecli
se ait talhsisat artıkları Ziraat Bankasında biri
kir dönüşlerdir. IHer sene artan para burada, bi
rikmiş, onu .çekmişlerdir. Kendileri için bir borç 
fonu ihdas etmişler. Bunu ıgayrikanuni olarak 
yapmışlar, Muhasebei Umumiye Kanununu çiğ
nemişlerdir. 

ÖZKAYA MEHMET ŞÜKRAN — •Efendim, 
Muhasebei Umumiye Kanununa göre, her yıl öde
nek artıkları Hazineye intikal eder dendiği hai-

L2.1960 O : 1 
i de, B. M. Meclisi için böyle yapılmamış, bu artan 

ödenekler ayrı bir hesaba aktarılmıştır ve oradan 
istendiği gibi alınmıştır. Bu hareket, kanuna, Mu
hasebei Umumiye Kanununa aykırı bir'hareket
tir, tamamen usulsüzdür. 

ÖZGÜR SELÂHATıTİN — Efendim, bende
niz bir şey daha öğrenmek istiyorum. Her hangi 
bir kanunda, bir hüküm var mıdır ki, bir seçim 
devresi, bir çalışma devresi üç sene olarak karar-
1 aşmış olursa ve yeni seçime gidildiğinde; kalan ibir 
yıllık ödenek tahsil olunur diye. Böyle bir hüküm 

I var mıdır? 

ADNAN BAŞER — Var, efendim. 
İlgili kanun, milletıveklileri ödenekleri yıllık 

olarak ödenir diyor efendim. Ölüm halinde veya 
seçimin yenilenmesine karar verilince geri alın
maz deniyor. 

ÇELEBİ EMANULLAH _ Şimdi 1957 yi 
almış, gelmiş bu sefer 1958 tahsisatını da çekmiş. 
Fakat 1.9.57 de yenileme kararı verilmiş, bundan 
1958 de ıgeri alınmayacak mı? 

ADNAN BAŞER — Ödenekler 4 yıl içindir. 
Ama her yıl ödeneğini peşinen çekebiliyorlar. 
Şimdi 1957 yi aldı. Eakat 1957 de seçimin yeni
lenmesine karar verilmeden önce 1958 tahsisatını 
da B fonunda çekiyor. İşte bizim alacağımız bu 
1958 yılı tahsisatıdır. 

1957 peşinden alıyor, diğer taraftan, bir de 
taahhütname var. Eğer icraya giderse •% 7 faizi 
ile birlikte ödiyeceğim diyor, ödemeye başlıyan-
lar hakkında da müruruzaman cere.yan etmesin, 
1958 i de ödesinler. Ziraat, Bankasından almış 
oldukları bütün paraları iade etsinler. Hazinenin 
bir kuruşu bile ziyan edilmesin diye düşünerek bu 
kanunu getirmiş bulunuyoruz. 

KARAMAN SUPHİ — -Bir kişi müstesna bü
tün 10 ve 11 nci dönem milletvekilleri bu parayı al
mışlar. Bunu öğrendik, biliyoruz. Acaba hepsi 
toptan kaç lira tutuyor? 

ADNAN BAŞER — Rakamlar gerekçede var
dır efendim... 

BAŞKAN — 'Gerekçeyi -okuyunuz. 
(Gerekçe okundu.) 

BAŞKAN —Buyurunuz Özgür. 
ÖZGÜR SELÂHATTÎN — Efendim, 3050 

saylı Kanun, •milletvekillerine aylık ödenek 
ölüm ve seçimin yenilenmesi halinde, bu geri 
alınmaz diyor. 
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ı lir. Yıllık olarak verilen parayı zaten geri 

almıyoruz. 

ÖZGÜR SELÂHATTÎN — Danıştaya iti
madımız var. Fakat ben bir tevhidi içtihat ka
rarından korkuyorum. 

ÖZKAYA MEHMET ŞÜKRAN — Böyle 
'bir şey mevzuulbahsolamaz. Bir içtihat kara
rından korkmak yersizdir. Biz, hususi surette 
kanunsuz olarak alınmış bir paranın tahsili 
cihetine gitmekteyiz. 1958 senesi bütçesinden 
dahi para almışlar, bunun iadesini temin etmek 
istiyoruz. Bir sene zarfında iki defa alıyor
lar bu parayı... Alsın, fakat 1958 e aidolan tu
tarı nasıl alır? Mesele- burada. 1957 nin ilgisi 
yok bu işte. 

fi : 62 26. 
ADNAN BAŞER — Efendim, yıllık öden

diği takdirde bu mümkün olmuyor; tekrar 
ödenek veriliyor. 

ÖZGÜR SELÂHATTÎN — Efendim, öde
nek geri alınmaz deniyor. 

ADNAN BAŞER — Efendim, ilgili kanun, 
milletvekillerine ödenek aylık olarak verilir diyor. 
Yıllık olarak verildiği takdirde geri almamı -
yo? 

ÖZGÜR SELÂHATTÎN — Efendim, bu hü
kümden 'maksat nedir? Bu maddenin biraz tef
sire muhtacolduğu kanaatindeyim. 

ADNAN BAŞER — Efendim, Maaş Kanu
numuza göre istihkak kesbedilmiyen maaşlar 
kist usuliyle geri alınır. Vazife yapılmamış 
ise maaşının istirdadı gerekir. Biz bunu Ku
rucu Mecliste nazara aldık. Verilecek aylık 
maaş halinde ödeneceğinden ölümü halinde an
cak o ay maaşı geri alınmıyacaktır. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Müsaade eder 
misiniz? Bir senelik maaşı peşinen alıyorlar. Şa
yet o yıl içinde ölür veya Meclisin yenilenme
sine gidilirse bu yıllık tahsisat geri alınmaz. 
Fakat bizim burada tahsil etmek istediğimiz 
para bu para değildir. 1957 de yenileme kararı 
verilmiş, 1957 aidatını geri almıyoruz, bu adam 
tutmuş 1958 aidatını da çekmiş seçilmemiş de 
•bu parayı geri alacağız. Hattâ 1958 de çekmiş 
fakat yeniden seçilmiş olsa dahi bu 1958 tah
sisatını fazladan aldığı için geri istiyoruz. 

ÖZGÜR SELÂHATTÎN — Efendim, biz 
milletvekilliği müddetini 4 sene olarak ' kabul 
ediyoruz. 4 sene bitmeden 3 senede Meclisin 
yenileme kararı vermesi halinde bu adama 4 
sene için ödenen miktardan bir seneliğini geri 
almamız manasız olmuyor mu? Bence 'bu bir 
tefsir mevzuudur. Ben bunu tefsire muhtaç gö
rüyorum. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Kifayeti müza
kere takriri veriyorum efendim Çünkü Heyeti 
Umumiye kâfi derecede aydınlanmıştır. 

BAŞKAN — Arkadaşımız, «4 senelik maaşı 
alır fakat seçime bir sene evvel gidilmişse bu 
bir senelik maaşı alınamaz» demek istiyor 
her halde. 

ADNAN BAŞER —- Dört senelik tahsisatı 
alamaz efendim Ancak yıllık tahsisatı alabi-

KARAMAN SUPHİ — Efendim, 1957 yi de 
almışlar. Bugün, bu ödenekle ilgili fonu yoket-
mek gerek. 

ADNAN BAŞER — Efendim, bu fon kaldı
rılmıştır bugün. 

. ÇELEBİ EMANULLAH — Efendim, bugün 
Yassıada'da bulununlarda bulunmıyanlarda da 
bu ödeneği almış durumda iken, müteselsil 
kefil durumunda olarak, bir kısmının ödemek 
imkânı yoksa, söz konusu borç diğerlerine yük
lenmiş olacak Bu durumda mesele nasıl halle
dilecek? 

ÖZGÜNEŞ MEHMET — Efendim, benim 
kanaatimce; ortada, çalınmış bir para vardır. 
Bu, milletten çalman paralarla apartmanlar, 
hanlar yapılmıştır. Eğer, arkadaşlar, bu çalın
mış olan paralar harcanmıştır ve artık bunları 
geri almıyalım derlerse mesele yok. Fakat, 
alalım denirse, bu paralarla yapılmış olan apar-
tımanlar, hanlar saıtılacaiktır tabiî. Ve böylece 
çalınmış olan paralar geri alınacaktır. 

ÇELEBÎ EMANULLAH — Biz bunun ak
sini müdafaa etmiyoruz. Çalınmış, çalınma
mış. Fakat kanuni olmıyan bir miktarın tah
sili icabediyorsa bunun yine kanun yoliyle is
tirdadı mevzuunda duruyoruz. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Kifayet teklif 
ediyorum. 

BAŞKAN -~ Kifayeti kabul edenler... Etmi-
yenler... Kifayet kabul edilmiştir. Birinci mad
deye geçiyoruz. 

— 8 — 
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Münfesif Büyük Millet Meclisi idare Amirli- ı 
ğince, Meclis tahsisat artıklarının muhafaza I 
olunduğu, T. C. Ziraat Bankası Merkez Müdür- I 
lüğü nezdinde mevcut hesabın tasfiyesi ve sabık I 
milletvekillerinin gelecek bütçe yılları tahsisat 
ve yolluklarına mukabil bankalardan temin 
ettikleri ikrazlardan mütevellit borçlarının 

takip şekli hakkında Kanun 

MADDE 1. — Onuncu Dönem milletvekille
rinin 1957 yılında 1958 malî yılı için tahakkuk 
edecek yolluk ve tahsisatlarına mahsuben ve 
müteselsil Kefalete istinaden bankalardan al
dıkları borçlar ile On Birinci Dönem milletve
killerinin aynı şekilde 1960 ta 1961 malî yılı 
yolluklarına mahsuben bankalardan aldıkları ve 
3050 sayılı Kanunun şümulü dışında kalan borç
ları için, alacaklı bankalar tarafından umumi 
hükümlere göre takibat yapılır. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Efendim, ben 
diyorum ki, şu iki defa alanlardan bir defa
sını geri -alalım. Nihayet bunu o zamanki ka
nun hükümleri içinde almışlardır. Nihayet 
o zamanki maaşları da çoktu, onu da geri mi 
alalım. Bunlar o günün icaplarındandı. 

ADNAN BAŞER — Sayın yüzbaşım, seçime 
giderken 1957 yılma ait ödeneklerini almışlar
dır. Seçimden sonra Meclise gelenler 1957 yi 
gene alıyorlar. Yani iki defa 1957 yi alıyorlar. 
Biz 1958 senesine ait ödenekleri ve yollukları 
geri istiyoruz. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen var mı efen
dim? 

ÖZGÜR SELÂHATTIN — Bu paraları öde
mek için müracaat eden birçok milletvekilleri 
vardır. Ben de Karavelioğlu arkadaşımız gibi 
özel bir hüküm konulmasını teklif ediyorum. 

Diğer taraftan, ortada müteselsil bir borç
lanma vardır. Biri ödemediği takdirde diğeri 
hem kendi borcunu hem de diğerininkini öde
mek durumuna düşmektedir. Bundan da sarfı
nazar edilerek borçlunun bizzat kendi borcun
dan mesul tutulmasını temin etmek çok yerin
de olacaktır kanaatindeyim. 

ERSÜ VEHBİ — Karavelioğlu arkadaşımı
zın suallerinin yersiz olduğunu zannediyorum. 
1957 de seçime gidildi, seçilmiş olanlar 4 yıl
lık ödeneği almışlar. 1958 e kadar ödenekleri
ni aldıkları gibi; yeniden seçilenler, ayrıca 
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19,58 de de ödenekleri tekrar almış oluyorlar. 
Bu durumda, diğerlerinin ne günahı var? 

ADNAN BAŞER — Efendim, bir yanlış an
laşılma oluyor galiba. 

Seçilenler de, seçilmiyenler de aynı muame
leye tâbi oluyor. 

1957 de seçilenler de, seçilmiyenler de 1958 e 
kadar ödeneklerini aldıkları için, aradaki bir 
yıllık ödenek tutarı geri alınıyor efendim. 

ÖZGÜR SELÂHATTIN — Efendim, belki 
.ben pek iyi anlıyamadım. Son sözler lütfen 
bir daha tekrarlanırsa memnun olurum. 

DÜNDAR BAŞER — Efendim, milletvekili 
1957 tahsisatını Martın birinci günü almış. 1957 
Temmuzunda da seçimin yenilenmesine karar 
verilmeden önce milletvekili gitmiş arz ettiğim 
7227 hesaptaki fondan 1'958 tahsisatını çekmiş 
çünkü önümüzde bir seçim vardır, orada kul
lanacaktır. Seçim yapılıyor bu gibi mebuslar
dan bir kısmı seçiliyor, bir kısmı seçilemiyor. 
Seçilip gelenler 1957 tahsisatını bir daha alı
yor. 1958 tahsisatını evvelce çekmiş olmasına 
rağmen bir daha alıyor. Halbuki birinci 1958 
tahsisatını çekmesi kanunsuzdur. Biz işte bu 
1958 tahsisatını istiyoruz. Seçilenden de is
tiyoruz, seçümiyenden de istiyoruz. Nitekim 
onlar da bunu inkâr etmiyorlar. Hattâ bu 11 
milyondan bir milyonunu da ödemişlerdir. 

BAŞKAN — Hakikaten anlamakta müşkü
lât çekiyoruz. Heyeti umumiye de bunu anlıya-
madı. Daha açık olarak, 1957 den başlıyarak 
anlatın lütfen. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Müsaade eder
seniz ben anlatayım. 27 Ekim 1957 senesinde 
seçim yapılıyor. Bir sene sonra yapılması lâ
zımdı. Bütçeye konulan tahsisat, 1958 senesi
nin Şubat ayı sonuna kadardır. Seçilen de se-

v çilnıiyen de Mart ayma kadar olan paraları al
mışlardır. Tekrar seçilenler gelmişler 27 Ekim
den sonra yılbaşına kadar olan parayı almış
lardır. 

ERSÜ VEHBİ — Efendim, mesele gene ka
rıştı. Benim anladığıma göre seçimin 1958 de 
yapılması lâzımdı, 1957 de yapıldı. Fakat 1954 
den 1958 e kadar seçilmiş olanlar tüm olarak 
paralarını aldılar. Dört senelik tahsisat, yolluk 
v. s. cebe indirilmiş.. Seçim bir sene evvel ye
nilenmiştir. Seçilenler 1957 - 195$ arasındaki 
parayı ikinci defa ialıyorlar. Yani bir yıllık 
ödenek ve yollukları alıyorlar. Seçilmiyenler, 
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şu sıralarda bundan evvel alınan bir kararla 
çatır e a tır paraları bankaya ödüyorlar. Mese
lâ, benim bir akrabanı olan Tevfik Şenocak, ak
rabanı diye söylemiyorum, evini sattı, namus 
boreu diye borcunu ödedi. Seçilmiyenierden 
almıyor, seçilenlere veriliyor. Benim anlayama
dığım nokta bu. Seçilenlerden de alınmalıdır 
diyorum bendeniz efendim. 

BAŞKAN —- Evet, alınmıyor. 
ERSÜ VEHBİ — Efendim, alınması gerekir 

diyorum, bendeniz. 
Seçilenler tekrar alıyor, seçilmiyenler bir 

yıllığı iade ediyor. Bunu ben anlıyamıyorum. 
lütfen açıklasınlar efendim. 

ÖZKAYA MEHMET ŞÜKRAN — 1957 de 
tahsisat alan ıhiçlbir şahsın parası iade edilmi
yor. 1958 deki iade edilmiştir. Çift alınan yıl 
1957 dir. Bizim aldığımız para 1958 e aittir, 
gerek seçilenden, gerek seçilmiy enden. 

ÖZGÜR SELÂHATTİN — 1957 nin duble 
maaşı seçilenden niye alınmıyor? 

ÖZKAYA MEHMET ŞÜKRAN — Kanun 
mâni oluyor. 

KARAMAN SUPHİ —' İki milletvekili var; 
Ahmet ve Me'hmet. 1954 te seçime girdiler. Se
çildiler, geldiler. Dört yıllık tahsisatlarını aklı
lar ve apartımanı diktiler. 1957 geldi. Seçim ye
nileniyor. Biri kayibetti, biri kazandı. İkimizin 
de 1957 sonuna kadar zimmetimizde tahsisat 
var. Biri kazandıktan sonra yeniden dört yıllı
ğını aldı. 1957 de gelen üç aylığı geri almanıza 
hakkınız yoktur. Artık bu miktar benim ka
nuni hakkımdır, benim malımdır. 

1957 de çift aldık, 1958 den olan ikimizden 
de alınacak. 

BAŞKAN — Bütün milletvekilleri almışlar 
mıdır? 

KARAMAN SUPHİ — İnönü hariç, bütün 
milletvekilleri almışlardır. 

ADNAN BAŞER — 1954 hariç, 1957 den 
hepsi almışlardır, yalnız İnönü hariç. İnönü'
nün iktisabetmiyerek aldığı para yoktur, Mu
hasebe Müdürünün söylediğine göre. Fakat di
ğerleri hepsi almıştır. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere teklifini 
kalbul edenler... Selâhattin Bey 'bir şey mi arzu 
ediyorsunuz ? 

ÖZGÜR SELÂHATTİN — Halledilemiyeee-
ği için söylemiyeceğim. 
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BAŞKAN — Buyurun. 
ÖZGÜR SELÂHATTİN — Kanunen ifotisab-

etmişlerdir. Bu şekilde dışarı çıkanlara gadir 
uluyor. 

ÖZKAYA MEHMET ŞÜKRAN — Bunu bu 
şekilde mütalâa etmiyelim. Ahmet ve Hasan 
1954 senesinde adaylığı koydu, Ahmet seçildi, 
Hasan seçiîemedi. Hasan'm üzerinde hiç borç 
para var mı? Yok... 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere teklifi var
dır. Kifayeti oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

Birinci maddeyi oylarınıza arz edeceğim. 
ERSÜ VEHBİ — Tadil tekliflerini evvela 

oya koyun. (Taksit teklifi var, sesleri) 
ADNAN BAŞER — Efendim, Sayın M. Şük

ran özkaya Beyle bu hususu görüştük. Taksit-
lendirmeyi kanunda zikredersek aksülameli ne 
olur, diye. Türkiye 'de bankalara borçlu olmı-
yan kimse yoktur. Milletvekillerinin borçları 
vâdeye bağlandı da bizini 'borçlar ne oluyor, 
diye belki düşünen olur, dedik. Çiftçiye açılan 
borçları da taksitlendirdik ama milletvekilleri 
çiftçi durumunda değildir. Biz, milletvekilleri
nin borçlarını taksitlendirirsek başkaları da 
ortaya çıkar. Bunlar hakkında 5 yılda,5 müsavi 
taksitle tahsil edilir, diye hüküm vardı. Sonra 
iyi olmıyaeağmı düşünerek çıkardık, huisıtsi hu
kuk hükümlerine göre tahsil edilir, eledik. 

Şimdi; banka '°/c 15 ini peşin alıyor, bakiye
sini beş sene vâdeye bağlıyor. Bankalar alacak
larını hususi hukuk hükümlerine göre alacak
lardır. 

ÇELEBİ EMANULLAH — Ben istiyorum 
ki; dışarda kalan şahıs içerdeki mebusların 
borçlarını ödemesinler. 

ADNAN BAŞER — Benim dayımın oğlu da 
Yassıada'da. Kendisine İhsan Aktürel kefil ol
muş; İhsan Bey, aman beni bundan kurtarın, 
dedi. Ben kefil oldum, onun kefaleti çözüldü. 
Yani kefaletler bu suretle çözülefeilmektedir. 

ÖZKAYA MEHMET ŞÜKRAN — Buradan 
hususi bir hüküm çıkmasın. 

ADNAN BAŞER — Mecliste en çok bulu
nan, devam eden milletvekilleri bakıyoruz; on
lar kefil olmuşlar. Devam etmiyenlerin kefaleti 
yok. Devam edenler önüne gelene kefil olmuş
lardır, böyle 400 - 500 milletvekiline on sekiz, 
yirmi -kadar milletvekili kefil olmuşlardır. 

* o -
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BAŞKAN — Arkadaşımızın buyurduklar] 

gibi; taksite bağlanmasını kabul edenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Müteselsil kefalet çözülsün, dendi. Kabul 
edenler... Kabul edilmiştir. 

Tadil teklifine göre madde düzeltildikten 
sonra, maddeyi bu tashihle kabul edenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. — Oıı Birinci Dönem milletve
killeri 1959 yılında 1960 malî yılı tahsisatların
dan ödenmek üzere Raybank ile Vakıflar ve 
Türk Ticaret bankalarından aldıkları borçları, 
vâdesi bulunan 1960 Mart ayında ödiyemedik-
lerinden; münfesih Büyük Millet Meclisi îdaref 

Amirliğinin emirlerine istinaden eski Büyük 
Millet Meclisinin tahsisat artıklarından Ziraat 
Bankası Merkez Müdürlüğü nezdindeki 7227 
numaralı hesaptan tediyat yapılmak suretiyle 
karşılanan mebaliğ ilgili bankalarca sözü gecen 
hesaba iade olunur. 

Borçluları alacaklı bankalar tarafından 
umumi 'hükümler dairesinde takibedilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyenl... 
ADNAN BAŞER — Şimdi efendim, burada 

iki çeşit muamele vardır. Bir tanesi cari yıl 
masrafları için, bir de gelecek yıllar tahsisatı 
için. Birincisi için bir çek kullanılmakta, diğer 
için pembe bir kâğıt ile Muhasebe Müdürünün 
ve İdare Âmirinin imzalarını taşıyan pembe 
bir kâğıt ile 1961 tahsisatından mahsubedilmek 
üzere 10 bin lira para verinv ikrazatı yapın ve 
neticesini bildirin diyor. Bu kâğıdı Vakıflar 
Bankası ve Raybank'a götürüyor ve parayı alı
yor. İdare Âmirleri bu işi de kanunsuz olarak 
yapmışlardır. Meclis bütçesinden gelecek sene 
ödenecek diye kefalette bulunmuşlardır. Sene 
sonunda milletvekilleri bu parayı ödiyemedik-
leri için Ziraat Bankasındaki 7227 sayılı hesap
tan, Vakıfla r, Raybank gibi bankalara bu para 
ödenmiştir. Bu para karşılıksız ödenmiş olmak
tadır. Biz şimdi bu parayı hiç bu hesaptan öden
memiş gibi alacağız ve Millî Birlik Komitesi em
rine Merkez Bankasındaki bir hesaba yatıraca
ğız. Şimdi muvakkat bir hesapta toplanacak ve 
neticesi kesinleştiğinde Hazineye devredilecek
tir. Vakıflar, Raybank, Türk Ticaret Bankaları
na idare Âmirlerinin Ziraat Bankasındaki 7227 
sayılı hesaptan ödendikleri paraları bu banka
lardan geri alıyoruz ve bu bankalar alacaklarını 
borçlularından gidip tahsil edecekler. 

2.1960 O : 1 
I KARAVELÎOĞLU KÂMİL — Bankalar tak

sitle alacak, hemen ödiyecek. Bu nasıl olacak ? 
ADNAN BAŞER ^ - Biz banka müdürlerini 

topladık, onlar Ziraat Bankası bize parayı ödedi, 
alamamazlık edemezdik, Borçlar Kanununn 66 
ncı maddesi muvacehesinde. Biz usulsüz ödetti-
rildiğini bilemezdik diyorlar. 

I Muhasebe Müdürü ve bâzı arkadaşlar; ban
kalardan geri alalım dediler. Ben ise başka dü
şünüyordum ; biz bu hükmü kabul edersek eğer; 
idare Âmirleri kanunsuz olarak ödetmiş, bu pa
raları verin diyoruz. Eğer bu hükmü burada ka
bul etmezsek Ziraat Bankası gayrikanuni he
saptan bankaların tamamen paralarım kabul ve 
birinci madde şümulü içinde Ziraat Bankası tah
sil edecektir. Tahsil edince Maliye Bakanlığına 
yatıracaktır. Aksi halde Ziraat Bankası borçlu 
milletvekillerine gitmek suretiyle tahsil edecek
tir. 

BAŞKAN — Madde aynen kalsın isteniyor. 
KARAMAN SUPHÎ — 7227 numaralı hesa

bın menbaı kuruyacaktır. 
ADNAN BAŞER — 7227 numaralı hesabın 

matlup bakiyesi Millî Birlik Komitesi hesabına 
yatacaktır ve böyle bir hesap kalmıyacaktır. 

ÖZKAYA MEHMET ŞÜKRAK—Matlup 
bakiyeleri devredilince mesele halledilmiş ola
caktır. Diğer cüz'i miktarlar için konuşmaya 

İ değmez. * 
ADNAN BAŞER — Banka, bizi idare Mec

lisine karşı mesuliyetten kurtarın diyorlar. 
ATAKLİ MUCİP — Benim son fıkrada an-

lıyamadığım bir nokta vardır. «Borçluları ala
caklı bankalar tarafından umumi hükümler dai
resinde takibedilir» deniyor. Bu ifade tarzı 
Türkceyc uymuyor gibi geliyor bana. Borçlan. 
olacak. 

KARAMAN SUPHİ — Borçlular veya borç
lular olur. Borçluları olursa bunun içinde mün
demiçtir. 

BAŞKAN — Efendim, maddeyi oyunuza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. i 

ADNAN BAŞER — Birinci maddede kefalet 
vardı. Buraya da aynı hükmü koyacağız. 

MADDE 3. — Münfesih Büyük Millet Meclisi 
idare Amirliğince Ziraat Bankası Merkez Mü
dürlüğünde 7227 numara ile tesis edilen hesa
bın matlup bakiyesi (ikinci madde gereğince 

I Raybank ve Vakıflar ile Türk Ticaret Bankala-
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rmca iadesi gereken miktarlarla birlikte) Mer
kez Bankasında Millî Birlik Komitesi adına 
açılacak olan bir hesaba yatırılır. 

BAŞKAN — Suphi Bey. 
KARAMAN SUPHÎ — Efendim, 7227 sayılı 

hesabın heyeti umumiyesinin Hazineye devredil
mesini teklif ediyorum. Bu şekilde de bu menba 
kuruyacaktır. Aksi halde kurumaz. 

ÖZKAYA MEHMET ŞÜKRAN — Efendim, 
biz bir hesap göstermezsek bu paralar nasıl top
lanır. Hesap yanlış olursa, geri vermek icabedi-
yorsa nasıl olacak? işte bunun için muvakkat 
bir hesapta bu paralar toplanacak ve Maliye 
Vekâletine devredilecektir. 

KARAVELlOĞLU KÂMÎL — Buraya bir 
hüküm koysak. Hazineye devredilir diye. 

ÖZGÜNEŞ MEHMET — Efendim, ben de 
arkadaşların belirttiği hususu belirteceğim. Mu-
hasebei Umumiye Kanununa muhalif olarak 'bir 
para bir yerde toplanmıştır. Biz de aynı şeyi 
yapıyoruz. Muhasebei Umumiye Kanununa mu
halif olarak Millî Birlik Komitesi emrinde top
luyoruz. Buraya şu hüküm konmalıdır. Malî yıl 
sonunda bu paralar Hazineye iade edilir. Yoksa 
Millî Birlik Komitesinin emrinde bu para de
vam etmemelidir. 

ÖZKAYA MEHMET ŞÜKRAN — Şöyle ola
bilir : Bu para toplandıktan sonra Hazineye 
devrolunur denebilir. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Esas membaı : 
Zaten yeni kabul ettiğimiz Kurucu Meclis Ka
nununda aylık olarak ödenir demek suretiyle 
artık böyle bir teamülü ortadan kaldırmış olu
yoruz. (Böyle hüküm lâzım sesleri) 

ERSÜ VEHBİ — Paralar toplanmış değildir. 
O müddet içinde yatıranlar mevcuttur. Hesap
ların tümünün sonunda devredilebilir ancak. 

KARAVELlOĞLU KÂMİL — Endişeye ma
hal yok : Hazineye gelir kaydedilir hükmü bu
nu karşılıyor. 

KARAMAN SUPHİ — Millî Birlik Komite
si adı buradan çıkarılsın. Bu beni gıcıklıyor. 

ADNAN BAŞER — Merkez Bankası nezdin-

.1960 O : 1 
de açılacak bir hesapta toplanacak, hesap katî-
leşince Hazineye devredilecek. Millî Birlik Ko
mitesi adı da geçmiyecek hesapta. 

Hesap katîleşince Hazineye irat kaydedile
cek. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. KaJbul edenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanunu Millî Birlik Ko
mitesi yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında?.. 
ERSÜ VEHBİ — Yukardaki borçlar için 

beş senelik bir tatbikat olacaktır. Fakat bura
da, bu maddenin sekiz aylık bir tatbikatı olacak
tır, Millî Birlik Komitesinde. Ondan sonra kim 
yürütecektir ? 

ÖZKAYA MEHMET ŞÜKRAN — Bankala
rın yapacakları borçları devredecekler. 

ADNAN BAŞER — Bankaların alacak ba
kiyeleri; bankanın alacaklı hesap kısmı Ziraat 
Bankasına, oradan da Merkez Bankasına veri
lecektir. Hesaplar katîleşince Hazineye devrede
cektir, kanunun tatbikatından kurtulacaktır. 

KARAMAN SUPHİ — Birinci maddedeki 
alacaklar Merkez Bankasındaki hesapta topla
nacak, Hazineye devredilecektir. Bütün bu borç
lar beş on yıl içinde tahsil edilecektir. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Kifayet teklif 
ediyorum. 

KARAMAN SUPHÎ — Sözümü bitirmedim. 
BAŞKAN — Tavazzuh etti Suphi Bey. Ki

fayeti müzakere teklif edilmektedir. Kifayeti 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi olduğu gibi oylarınıza arz ediyo
rum. Kaibul edenler... Etmiycnler... Kabul edil
miştir. (Hayırlı olsun sesleri) 

Saat 14,00 te toplanmak üzere Oturumu ka
patıyorum. 

Kapanma saati : 12,00 



ÎKÎNOÎ OTUBUM 
Açılma saati : 16,10 

BAŞKAN — Koksal Osman 
KÂTİPLER : Çelebi Emanullah, Karavelioğlu Kâmil 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 

i. — Yurdakuler Muzaffer ve Kaplan Kad-
ri'nin, Emir eri tazminat kanunu teklifi ve 
Güvenlik ve tktisat komisyonları raporları 
(2/96) (1) 

BAŞKAN — Şimdi Hizmet eri Kanununu 
görüşeceğiz. 

Buyurun, sözcü. 
TUNÇKANAT HAYDAR — Muhterem ar

kadaşlar; çok daha evvelce, emireri ve seyis 
neferleri hakkındaki 203 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesi gereğince emireri orduda vazifeli su
baylara verilmekte idi. Bunu şimdi subaylara 
200 lira tazminat verilmek suretiyle (aylılO 
emirerlerini orduya iade ve buna mukabil ordu
nun kadrosunda bu kadar daha az eri istihdam 
etmek veyahut da bunlardan daha faydalı şe
kilde istifade edilmek şekli derpiş edilmektedir. 
Bu husus nazarı itibara alınmak suretiyle emir
eri tazminat Kanunu huzuruna getirilmiş bulu
nuyor. Arkadaşlar eğer arzu ederlerse gerek
çesini okuyalım, gerekçe üzerine müzakereye 
başlıyahm. Şayet arkadaşlar gerekçenin okun
masını istemiyorlarsa kanunun tümünü okur, 
maddelerin müzakeresine geçeriz. 

BAŞKAN — Bu kanun üzerinde daha evvel
ce müzakereler yapılmıştır. Böyle olmasına rağ
men bir defa daha olsun kanunun gerekçesini 
okuyalım. Şimdi gerekçeyi okutuyorum. 

(Emirerlerinin kaldırılması hakkındaki Ka
nunun gerekçesi okundu.) 

TUNÇKANAT HAYDAR — Muhterem ar
kadaşlarım, hepinizin malûmu olduğu üzere 
Emirerlerinin kaldırılması hakkındaki kanun 
tasarısı bundan evvel subayların sosyal du-

(1) 204 8. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır, 

ramlarını ıslah bakımından derpiş edilen Maaç, 
aynı zamanda Ordu Yardımlaşma Sandığı Ka
nunu ile ilgili olarak hazırlanmıştı. Fakat ma
aşlara ait tasarı henüz kanunlaşmadığına göre 
maaşlarla ilgili olarak bir hükme raslıyacaksı-
nız. Bunu dikkat nazarlarınıza arz etmek için 
söylüyorum. 

BAŞKAN — Müsaade ederseniz kanunun 
maddelerini de okuyalım. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Bu tasarı aynı 
zamanda İktisat Komisyonundan geçmiş ^e 

^ müspet mütalâada bulunulmuştur. Şimdi kanu
nun maddelerini de okuyorum. 

(Kanunun maddeleri okundu.) 
BAŞKAN — Efendim, şimdi kanunun tü

mü üzerinde söz istiyenleri tesbit edeceğim. (Söz 
istiyenlerin isimleri tesbit edildi.) ilk söz Ba
kanındır. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI VE MA
LİYE BAKAN VEKlLÎ F E T H t AŞKIN — 
Sayın Başkanım, biliyorsunuz, ben birkaç saat 
önce bu Bakanlığa Vekil olarak getirildim. Ma
liye Bakanı çok yakm bir tarihte vazifesine 
başlamak üzere gelecek. 

Görüşülmekte olan mevzu bütçe ile alâka
dardır. Bütçenin gelirleri, giderleri ve stabili-
zasyonu bakımından bunun çok yakından alâ
kası vardır. Bendeniz bu konulara vâkıf değilim. 
Onun için üzerinde konuşmak istemiyorum. 

Yeni Bakanın bu konuda politikası ne ola
caktır? Bugünden söylemek imkânı yoktur. 

Yarınki toplantıda Sanayi Bakanı geniş iza
hat vereceklerdir, inkılâp idaresi iş başına geç
mesinden bu yana Amerika'da, Avrupa'da 
hakkımızda çok iyi bir 'tesir meydana gelmiştir. 
Sanayi Bakanı bınıu müşahede etmiş, Bakanlar 
Kurulunun bugünkü toplantısında da izah et
miştir. 

O kadar ki, stabilizasyon henüz tatbika dahi 
girmeden yeni idareye olan güven dolayısiyle 
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memnuniyetlerini izhar etmişler ve doların Av- I 
rupa'daki düşüşünün de, normale doğru düşü
şünün bizim lehimize olarak devanı etmekte ol
duğunu da ifade ettiler. Binaenaleyh stabiliza-
tion programında bu gibi meseleler görüşülür
ken daima göz önünde tutulması lâzımgelecck bir 
husus. Mümkünse; bu konuşmayı yeni Maliye 
Vekilinin Türkiye'ye gelişini taki beden ilk gün
de» yapalım. Takdir Yüksek Heyetinizindir. 

BAŞKAN — Bu hususta uzun münakaşalar 
yaptık. Arkadaşlarımızın ekseriyetle verdiği ka
rara göre bugün bu konuşulacaktır. İyi sözleri
niz bizi memnun etti, teşekkür ederiz. 

Buyurun. 
ÖZGÜNEŞ MEHMET — Efendim, bende

niz kanunun lüzumlu olduğuna kaaniim. Yalnız 
burada emirber yerine hizmet eri denilmektedir, 
emireri olarak düzel t ilmesini rica ediyorum. 

•BAŞKAN — Hizmet eri tâbiri yanlış geçmiş
tir. 

. 'KAPLAN KADRİ — Bundan evvel yürürlük
le bulunan 1600 ve 203 sayılı kanunlar emir'ber 
tâbirini hizmet eri olarak değiştirmiştir. Ondan 
olsa gerektir. 

LsAÎT ACER — Efendim, gerek 1600 sayılı 
Kanun ve gerekse 203 sayılı kanunlarda emirber 
tâbiri hizmet eri. olarak geçmiştir. 
' ERSÜ VEHBÎ — Efendim, emirber posta 
vazifesi gören demektir. Sonradan çıkmış olan îe 
Hizmet Kanunu bu tâbiri kaldırmıştır. 

O'KAN SEZAİ — Efendim, İç Hizmet Ka
nununda hizmet eri tâbiri geçiyormuş; 1600 sa
yılı Kanunda, 203 sayılı Kanunda emir eri ve se
yis neferi geçiyormuş. Bunlar için bir çare 'bulu
nur. Tasarıda kere içinde «'hizmet eri, veya seyis 
eri» diye ayrıca konabilir. Bu mâruzâtımdan son
ra, kanunun tümü üzerindeki görüşlerime, esasla
rına temas etmek istiyorum. 

Bir kere, 1600 sayılı Kanunu görmek istedim. 
Sözcünün yanında yoktu. Bu kanunda, subay
ların bir hizmet erine kanunen hak sahibi olduk
larına dair bir sarahat yoktur. Heyetiniz dün
den gelen 1600 sayılı Kanun ile gelen hizmet eri
ne karşılık para ödeme temayülü göstermiş, bu 
kanunu da müzakereye başlamıştır. 1600 sayılı 
Kanunu tetkik etmediğim için, 'bilemiyorum. Ön
ce bu anlaşılmalı. Sonra, burada bir kaydın ol
ması lâzım gelir. O da şudur. Subay, kanunen 
bir hizmet erine sahibolmalıdır, bu hakkı payidar 
bulunmalıdır. 

. 1960 O : 2 
Yoksa, bugün, koyacağınız kanuna, hizmet 

erine mukabil şu kadar para verilir, kaydını kor
sunuz, yarın birgün gelecek iktidar, bu parayı 
ödiyecek durumda, değilim, tasarrufa gitmek mec
buriyetindeyim. Bu tasarrufa nasıl gidebilirim? 
Şu ordu mensuplarının, yani subayların hizmet 
eri yerine verilecek şu kadar paraya karşılığım 
yok, bu parayı tasarruf edeceğim, diyebilecek-. 
rir. Bu fazla bedbin bir ifade değildir. Acı dahi 
olsa bir realitedir. Onun için kanunda tasrih ede
ceksiniz. Şu rütbeden şu rütbeye kadar her su
bayın bir hizmet eri kanunen hakkıdır. Ondan 
sonradır ki; maddelerde buna müstahak olan su
baylara şu şekilde ve şu kadar para verilir der
siniz. Hattâ onu da donduramazsrnız. Bugünkü 
rayice göre bu ilerdeki şartlara, geçim şartları
na göre değişebilir kaydını da koyabilirsiniz. Esas 
üzerinde öncelikle durduğum tarafı bu. Her ne 
kadar maddeler üzerinde görüşme yapılmıyorsa 
da benim, üzerinde durmak istediğim bir madde 
m evcudolmadığından kanunun tümü üzerindeki 
görüşümü arz edeceğim. Öyle zannediyorum ki, 
konuşmam da arkadaşlarım tarafından yadırgan-
mıyacaktır. Ben şahsan hizmet erlerinin kaldırıl
masına muhalifim. Hizmet eri mevzuu üzerinde 
durup karar vermeden memleketin idari, sosyal, 
iktisadi esaslar üzerinde durmamız ve bu 'hususu 
tetkik ettikten sonra karar vermemiz lâzımdır. 
Bu faktörlerin ışığı altında mütalâa edersek öyle 
bölgelerimiz vardır ki, hizmet erini kaldırır, ye
rine iki yüz lira değil iki bin lira dahi verseniz 
o subay arkadaş hizmet erini kullanmak ihtiyacı
nı duyacaktır. Bu ihtiyaçtan dolayıdır ki, bu ve
fakâr, bu münevver subay arkadaşlarımızı kalb-
lerimiz sızlaya sızlaya askerî terbiyenin müsaade 
etmediği işi yaptırmaya mecbur edeceğiz, buna 
hakkımız yoktur. Onun için ancak coğrafi yapı'sı, 
idari bünyesi, sosyal bünyesi, ekonomik durumu 
müsait olmıyan bölgelerde hizmet eri almalı, mü
sait olan bölgelerde verilmemelidir. 

•Coğrafi, idari ve sosyal durumu müsait olmı
yan yerlerde hizmet eri vermeyip de bunun kar
şılığında para vermek, subaya bir nevi ceza olur. 

'Birinci sınıf belediye hizmeti görülen yerler
de hizmet eri verilmiyecek, buna karşılık şu ka
dar lira para, verilecek. Görüşlerimi özetlemek 
istiyorum : 

Emir neferi, seyis neferi, hizmet eri şeklinde 
kanunlara geçmiş olabilir. Bu kanuni terimler, 
yeni kanun tasarısında kere içinde belirtilebilir. 
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ikincisi, şu rütbeden itibaren bir hizmet eri

ne hak kazanır diye tasrih edilmelidir. Birinci 
sınıf belediye hizmeti görülen yerlerde hizmet 
eri yerine para verilmeli, ihtiyaç olan yerlerde 
de mutlaka arkadaşlara hizmet eri verilmelidir. 

BAŞKAN — Hatipler konuştuktan sonra 
temsilcilere söz vereceğim. Maddelere geçildiği 
takdirde, teknik kısımlar üzerinde dalha fazla 
konuşulabilir. Yalnız, bir şey öğrenmek istiyorum. 
Acaba 1600 sayılı Kanundaki emir eri ve seyis 
neferi tâbirleri yine kalıyor mu, bunun açıklan
ması lâzım; mühim olan bu. 

BAŞKAN— Buyuran. 
TUNÇKANAT HAYÜAR ^- Hizmet eri ve 

seyis neferleri hakkındaki Kanun : Tarihi 
11 . 3 . 1338, numarası 203. Bu kanunun birin
ci maddesinde deniyor k i : 7 . 5 . 1,330 tarih ve 
1600 sayılı şu kanun şu şekilde tadil edilmiştir: 
«Asteğmenden mareşala kadar her rütbeye bir 
emirber neferi verilir.» 

Kanunun diğer maddeleri yürürlüktedir. 
Yalnız birinci maddesi tadil edilmektedir bu 
suretle. Şimdi birinci maddesinin şu durumu 
ile Sezai Beyin emirtber tâbirinin düzeltilmesi. 

BAŞKAN — Onun üzerinde sonra konuşaca
ğız. Yalnız kalkıyor mu kalkmıyor mu onu söyle
yin, 1600 numaralı Kanunda. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Müsaade eder
seniz kanun tasarısının birinci maddesini oku
yayım. (Asteğmenden mareşala kadar her rüt
beye bir .'enıirher neferi verilir) 

BAŞKAN — Sezai Beyin arzu ettiği husus; 
amreşaldan teğmene kadar bir hizmet eri hak
kı vardır, bunun kanunda belirtilmesini teklif 
ediyor. Bunun yerine bir tazminat verilir mea-
1 indedir. Bununda ise hu husus yoktur. Bunun 
üzerine söz istiyen arkadaş var mı? 

KARAMAN SUPHİ — Kanunda teğmenden 
mareşala kadar her muvazzaf subaya 200 lira 
tazminat verilir şeklindedir. Bunun dışında bu
lunanların da tasrih edilmesi, tasarının değiş
tirilip ondan sonra getirilmesini rica ediyorum. 

MADANO&LU CEMAL — Ben de Sezai 
O'Kan'm fikirlerini destekliyorum. Ordu içe
risinde bir anket yapıldı. Bİr kısım arkadaşlar 
hizmet erinin kaldırılmasını istiyorlar, bir kıs
mı da gayet mâkul olarak, diyorlar ki, en son 
bir imtiyazımız kalmıtı. Hizmet eri müessesesi
dir. Bunu bir kalemde yıkmıyahm. Şu rütbe-
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I den itibaren hizmet eri verilir diye tasrih ede-
I lim, diyorlar. Genel Kurmay lüzum gördüğü 
I yerlerde hizmet erini kaldırabilir. Buna karşı-
I lık bir tazminat veri;*. Lüzumlu olan yerlerde 
1 er verilir. Son imtiyazlarının da ellerinden altn-
I maması lâzım, kanaatindeyim. 

KUYTAK FİKRET — Arkadaşlarım, coğıa-
I fi, idari ve sosyal durumları söylediler. Hazar-
I da hir hizmet erinin lüzumu meydanda. Sefer-
I de ise bu daha ıçok lüzumludur. Seferde sulbay 
I ailelerinin ne kadar çok güçlüklerle karşılaşa-
J bileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Seferde 
I subayın bir hizmet eri olmalıdır, bu şarttır. . 

YİLDİZ AHMET — Ben heyeti umumiyesi 
i hakkında mâruzâtta bulunacaktım. Çeşitli şe-
I kilde polemiklere sebebiyet veren bu müessese 
I bugünkü gibi elbette kalmamalıdır. Bu müesse-
I senin değiştirilmesi hem subaylar hem emir er-
I leri bakımından zaruridir. Yalnız müessesenin 

kuruluşunda hâkim olan sebepler de hepimiz-
J ce malûmdur. Suhaylar şu hu şekilde, nöbette, 
I ve sairede gibi hizmetler dolayısiyle çoluk ço-
J cuğuyla müımsehetinden diğer memurlardan 

çok farklı bir- durumdadır. O halde bir hizme't-
I çiye ihtiyacı normal bir memurdan daha fazla

dır. Binaenaleyh böyle bir zaruret de var. Sa
yın Madanoğlu'nun da buyurdukları gibi şim
diki müessese bir nizamdır. Birden bire bunu 
yıkmak biraz hoşa gitmiyor ama zaruret, bunu 
bugün değiştirmeye bizi sevk etti. Ve öyle olu-

I yor. Prensip itibariyle 'ben de kalkmasını ama 
Madan'oğlu Paşanın söylediklerine biraz daha 
ilâve ederek bir teklif şeklinde kalması lâzım
dır. Kanunda. Erkânı Harbiyenin teklifi ve Mil
lî Savunma Bakanlığının tasdiki ile hal ve yer
lerin tasrih edilmek şartiyle hizmet eri verilmesi 
zaruridir denilmektedir. Verilmediği yerlerde 
de tazminat verilir ama ben buna taraftar de
ğilim. Bir subaya verilen erin 3'emesi içmesi Ha
zineye neye mal oluyor? Onu düşünmemiz lâ
zımdır. [Bugün iki yüz lira verilir, yarın daha 
fazla olabilir. Bu bakımdan mahiyetinin de na
zarı itibara alınarak yeniden müzakere edilme
sini arz ve teklif ederim. 

I ULAY SITKI — Sayın Madanoğlu'nun ifa-
j delerinde; orduya bir anket yapıldığı, ve arka

daşlar arasında bu husus hakkında k'onuşuldu-
| ğu ve hazırlıkların da bu şekilde yapıldığını 
l belirttiler. Eğer bu şekilde hazırlık yapılmışsa 
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komisyon karımı tasarısını bu şekilde buraya 
getirmemesi lâzımdı. Kanun tasarısının madde
sinde bir tashihe imkân yoktur. Biz burada bir 
iyilik yapalım derken, kötülük yapmış oluruz. 

Kanuna, hizmeteri hakkı vardır, diyelim. 
Bu bir lütuf değildir 200 lira, 300 lira bâzı 
yerlerde hizmeterinin yerini tutmaz. Bâzı yer
lerde bu ceza olur. Binaenaleyh müzakerelerin 
havasına uygun olarak tasarı hazırlanmalı, hiç 
itiraz edilecek tarafı bırakılmadan buraya ge
tirilmelidir. 

İkinci bir nokta; var. Bu umumiyet içerisin
de, maddelere, geçilmeden Maliye Bakanı veya 
sözcüsü izahat vermelidir. 

Sonra bâzı subaylar istisna edilmiştir. Kurs--
takiler, okuldakiler istisna edilmiştir, sebebi 
gerekçede yoktur. Bu noktalar da açıklanmalı, 
gerekçeye geçmelidir. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Efendim, bu ta
sarı malûm olduğu üzere çok eskiden hazırlan
mıştı. Sonradan bâzı tadiller yapılarak huzuru
nuza getirildi. Hizmet eri yerine para% verilmesi 
uygun görüldü. Fakat yedek subaylara, okul
larda okuyanlara, kurslarda olanlara niçin ve
rilmediğini mümessil Nazmi Bey izah edecekler. 
Bu malî bakımdan büyük paraya mütevakkıf
tır. Bütçeye inikasını mümkün olduğu kadar 
azaltmak için bu şekil ihtiyar edilmiştir. 

ERSÜ VEHBİ — Usul hakkında söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ERSÜ VEHBİ — Zatıâliniz başkan olarak 

müzakerelerin kısa olması için bu usulü ittihaz 
ettiniz. Ama daha çok uzattığı görülüyor. Biz
ler kanunun tümü üzerindeki fikirlerimizi arz i 
edelim; ondan sonra sözcü ve mümessiller top
tan bizlere cevap versinler. Ayrı ayrı olursa, işi 
fazla uzayacaktır. 

BAŞKAN — Açıklama yapacak. 
Buyurun. 
NAZMİ YAVUZALP — Hizmet erinin kal

dırılması halinde subaylara verilecek tazmina- I 
tın hesabı şu şekildedir; yüksek malûmları ol- I 
dıığu üzere halen bir ere iaşe ve ibate masrafı I 
olarak sarf edilen meblâğ 225 lira civarında- I 
dır. Bu esas üzerinden gidilerek bütün subay- i 
lara verilecek para miktarı 44 710 000 lira ei- I 
varındadır. Bu miktarda okullarda talebe ola- I 
rak okuyan teğmen ve asteğmenlerimize verile- | 
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[ cek miktar hariç tutulmuştur. Bunların hepsi 

dâhil olmuş olsaydı bütçeye koyacağımız öde-
I nek miktarı bu arz ettiğim miktarın üstünde 
I olacaktı. Bunun için teğmen ve asteğmenlere 
I tazminat vermekten sarfı nazar ettik. Esasen 
I teğmen ve asteğmenlere de hizmeteri verilme-
I inektedir. Çünkü okulda bulunuyorlar. Bunlara 
i da verilmesi kabul edilirse bu takdirde teğmen 
I üsteğmen olduktan sonra, malî durumu ve ge-
I rekse pozisyonunda bir değişiklik yapmak su-
I retiyle 200 lira gibi bir artış ela alacağı için 
I hizmet eri verilmemesinin bir mahzuru olmıya-

caktır. 
Üsteğmenlikte verilmesi kabul edilirse, bu 

takdirde subayların üsteğmenlik devrelerine ka
dar evlenmeleri temin edilmiş, teşvik edilmiş 
olacak, kıta ile daha çok ilgilenmeleri mümkün 
olacaktır. (Kaç senede teğmen, üsteğmen olur, 
sesi) 3 senede, bir teğmen üsteğmen olur. Dört 
sene müddetle bu subayları kıtaya daha çok 
bağlamış oluruz. Bunu düşündük. 

ERSÜ VEHBİ — Efendim, hizmet erinin 
kaldırılması temenni edilebilir*» Ama, bâzı şart
lar vardır. Savaş olduğunu düşünün. Savaş sı
rasında bir subay arkasına bakmaması lâzımdır. 
Devletin ailesini korumakta olduğunu bilmesi 
lâzım. Onun için, eğer hizmet eri kaldırılaeak-
sa, burada seferde subayın emireri alabileceği 
kaydının bulunması, bir fıkranın bulunması 
şarttır. Kanun bu yönden eksiktir. 

Sonra hizmet erini kaldıralım, tazminat ve
relim dersek, ileride anlaşmazlık olabilir. Yani 
bir iktidar gelir, hizmet eri almaya kanuni hak
ları olmadığını ileri sürerek bu tazminatı kal
dırma yoluna gidebilir. Fakat hizmet eri mües
sesesi yerinde durursa, tazminatın hizmet eri
nin karşılığı olduğu belirtilirse gelecek iktidar
lar hizmet erini kaldırmak istedikleri zaman, 
bilmesi lâzımdır ki ; parayı hizmet erinin yerine 
verecektir. Türk efkârı umumiyesi ve ordu men
supları hizmet erini istemiyor. Fakat teminatın 
da bir sembol olarak durması da lüzumlu, izah 
ettiğim sebeplerden ötürü. 

Ahmet Beyin izah ettiği, aklımıza gelmiyen 
bir husus da: Bunun içinde yer almalıdır. Taz
minat kati rakamla değil hakikaten değişen bir 
rakam olmalıdır. Ancak büyük bir meblâğ tu
tuyorsa ve Hazineye de % 10 gibi bir kazanç 
sağlıyorsa her halde iyi bir şey demektir. O 
halde bununla asteğmen ve teğmenlerin de du-
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ramlarının ele alınması ve muvazzaf ve yedek 
diye bir tefrik yapılmaması icabeder, kanaatin
deyim. 

TUNÇKANAT HAYDAR.— Efendim, 203 
sayılı kanunla değişen, 1600 sayılı Kanunun tü
münü değiştirmiyoruz, yalnız birinci maddesini 
değiştiriyoruz. 203 sayılı Kanunun ikinci mad
desi şöyledir: (Seferde vazifei askeriye dolayı-
siyle ailelerini nezdine getiremiyenlerin geride 
bıraktıkları ailelerine, bulundukları hanede 
mahrem muini olmadığı takdirde, hizmeti gayri-
müselleha erbabından bir emirber neferi veri
lir.) 

Yukarda okuduğum kanunun bu ikinci mad
desini ipka etmiş oluyoruz ki, bununla arkada
şımızın endişesi de kalkmış oluyor. 

KARAVELİOĞLU KÂMlL — Bir iki su
alim var. Şimdi yanılmıyorsam, 15 bin subay 
bu tazminatı alacak. 6 milyonluk bir masraf 
ortaya çıkacaktır. Bu nereden karşılanacaktır? 

İkincisi bu müessese kalkarsa ne olacak? Or
duya şu kadar bin kişilik güç. kazandırmış ola
cak, seferde. Bu müessese artık ne hazarda, 
ne de seferde bulundurulamaz. Artık o tarihî 
fonksiyonunu ifa etmiştir. Müessese olarak kalk
malıdır. 30, 40 bin hizmet erini muharebe gü
cünün dışında bırakmaya benim gönlüm razı ol
mamaktadır. Sözcüler bu hususta da tamamla-
y cı bilgi vermelidirler. 

Bir de bunun suiistimal yolları vardır. Son
ra, gelecek iktidar hizmet eri karşılığında ve
rilmekte olan şu kadar milyon liram yoktur. 
Binaenaleyh bunu 3 - 5 milyona indirelim, ka
lanlar da hizmet eri alsın diyebileceklerdir. Bu 
bakımdan açık kapı bırakılmamalı, müessese. 
tamamiyle kaldırılmalıdır. 

Belediye hizmetleri görülen yerlerde veril
memeli, seferde verilmeli gibi şeyler, teknik 
bir ordu için, millî savunma anlayışı için ka
bili telif deeildir. 

Tekrar ediyorum. Bu 6 milyon lira nasıl kar-
sılanacaktr? 

BAŞKAN — Buyurun. 
TUNÇKANAT HAYDAR — Mümessil arka

daşım cevap verecekler. 

PİYADE BİNBAŞI* NAZMİ YILMAZALP 
— Bu kanun kabul edildiği takdirde Millî Sa
vunma Bakanlığı bu tazminata tekabül .eden 
miktar kadar erin masrafını bütün erata tak-
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sim ederek muayyen bir müddet önce terhis ma
hiyetindeki izinle bunu karşılıyacaktır. Misal 
vereyim; 6 milyon diyelim. Para bu kadar. 
Bunu bugün silâh altında bulundurduğumuz 
erlere taksim edersek, erler malûm; bir ay 
evvel terhis mahiyetinde izinli olarak bırakılı
yor; yapacağımız hesapta diyeceğiz ki; on gün 
daha evvel bütün erler terhise tâbi tutulacak di
yeceğiz. (Kanun ister, sesleri) bu da aynı şe
kilde yapılıyor. 

BAŞKAN — Buyurun. 
GÜRSOYTRAK SUPHİ — Efendim, hizmet 

eri müessesesinin tamamen kalkmasına asla ta
raftar değilim. Çünkü Doğu bölgelerindeki su
bayımızın yardımcıya şiddetle ihtiyacı vardır. 

İkinci teklifim de; bu kanuni hakkın bir te
minat altına alınmasıdır. Arkadaşlarımız bu 
müessesenin tarihî fonksiyonundan bahsettiler. 
Ben buna iştirak etmiyorum. Bugün en modern 
ordularda dahi bu müessese yaşamaktadır. Ay
rıca subaylar arasında bir fark bulunmaması da 
zaruridir. Bu bak nidan elimizdeki kanun tasa
sında bir boşluk bulunduğu kanaatindeyim. Bu 
arz ettiğim boşlukların giderilmesini teminen 
tekrar gelmek üzere tasarının komisyona iade 
edilmesini arz ve teklif ediyorum. 

YILDIZ AHMET — Hizmet eri müessesesi-
nin ilgasına âmil olan sebepleri bilmiyorum. 
Gürsoytrak'm dediği gibi, en medeni memle-, 
ketlerde bile bu müessese mevcuttur. Yalnız 
bizde kullanılış şekli beğenilmiyor, dedikodula
ra, hücumlara sebep oluyor, konuşmalara se
bep oluyor. Ben de bizim memleketimizdeki 
şekli ile hizmet erinin kullanılmasına taraftar 
değilim. Ama, bâzı şartlar vardır. Bunun 
kullanılması için bâzı şartlar vardır. Bu şart
ları yüksek makamlar tesbit etmelidir. Genel 
Kurmay Başkanlığının tavsiyesi üzerine Millî Sa
vunma Bakanlığınca tâyin edilecek yerlerde ve
rilir, diyelim. Bu suretle bu müesseseyi de ya
şatmış oluruz. 

ATAKLI MUCİP — Ben Suphi ve Ahmet 
beylerin fikirlerine iştirak ediyorum. Kanun 
noksandır. Beni tatmin etmedi. Emir eri mües
sesesini tam olarak yıkmıyalım ve bilhassa ye
dek subay ve subaylar arasında bir tefrik yap-
mıyalım. Eski kanun bu hakkı zaten asteğmen
den mareşala kadar tanımıştır. Biz bu hakkı na
sıl kaldırırız aklım ermedi. Burada beliren ka-
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n&ate göre bu kanunun yeniden hazırlanması 
en nygun naldır. 
• TUNÇKANAT HAYDAR — Arkadaşlarımız 
burada konuşuyorlar. Şayet 'bunların fikirleri 
komisyonumuzca bilinmezse biz bunları buraya 
nasıl aksettiririz» Bunu takdirinize arz ede
rim. 

İkincisi; kanunla bugün emir erini teminat 
altına alınız. 

Mulhterem arkadaşlar; eğer bundan sonraki 
gelecek iktidarlar emir eri müessesesini kökün
den kaldırmak istedikleri takdirde onları hiç
bir kuvvet alıkoyamaz. Milletin iradesiyle ge
len ve milleti temsil eden o kimseler değil bu 
kanunu. Anayas'ayı bile değiştirmek hakkına 
maliktirler. Arkadaşlarımız bir kısım bölgelere 
verilsin, bir kısmından kaldırılsın buyurdular. 
Buna birkaç misal vermek istiyorum. Biliyor
sunuz Ankara ve İstanbul'da birinci sınıf bele
diye hizmeti görülür. Ankara'nın filânca ye
rinde oturan bir subayın evinin hizmetinin ne 
kadar* zor olduğunu takdir buyurursunuz. Bu
nun yanında Şark bölgelerinde 50 lira verdiniz 
mi 24 sa'at hizmet edecek bir insan da bulabilir
siniz. Ankara'da ise bu para ile bu işi yaptıra
madığınız gib'i 500 lira da verseniz yine bu işi 
yaptıramazsınız. Bu arada alıp'ta emir eri kul
lanan subay bulunabilir. »Bunlar alâkalılar mah
kemeye sevk edebilir. Arkadaşlarımızın astsu
baydan büyük amiral, mareşala kadar emir eri 
verilir şeklindeki fikirlerine iş'tir-ak ediyorum. 
maaş artırmak suretiyle üsteğmenin emir eri 
tazminatı ile geliri artırılmış olur. 

Yedek subay ve muvazzaf sulbay diye bir ay
rımı yapmaya ben de taraftar değilim. Bunun 
tashih edilmesini rica* ederim. 

2.1960 0 : 2 
I BAŞ KAN — Kifayeti müzakere takriri vardır. 
I Lehinde aleyhinde konuşacaklara söz verece

ğim. Yok. Kifayeti kabul edenler..! Etnıiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Şimdi, kanunun tümü için iki teklif var. Bi
risi kanunun yeniden hazırlanmak üzere komis
yona iade edilmesi, yarınki gündeme alınması 
şartiyle, bunu ben teklif ediyorum. 

ikincisi tümünün kabul edilmesi. 
KARAVELİOÖLU KÂMİL — En iyi şe

kil, Heyeti Umumiyede tezahür eder. Komisyo
na gitmesi faydalı oimryacaktır. Zaman kaybı 
olacaktır. Tümünü oya koyalım, maddelere ge
çilirse o zaman lüzumlu değişiklikler için tadil-

I ler teklif edilir. Tashihler yapılır. 
j BAŞKAN —- Lehte, buyurun. 
j GÜRSOYTRAK SUPHİ — Eğer kanunun 
Ş tümü tatmin edici olsaydı Heyetinizin bu kadar 
l| zamanını 'almaz maddelere geçilmiş olurdu. Bir-
| ço'c boşlukları olduğu görülüyor. Arkadaşım ha-
I kikaten haklı bir noktaya temas ettiler; Heye

tinizin temayülü bu konuşmalar esnasında mey
dana çıktı, ve bu suretle noksanlıklar ve boş
luklar oluyor şeklinde tezahür etti. Bunu 'an
lamak için de oylamadan başka çare yoktur. 

BAŞKAN" —• Bâzı arkadaşlarımız kanunda. 
bokluklar var diyorlar. 'Komisyona havale ede-

1 lim, yarın tekrar gelsin diyorlar. Bu teklifi ka
im edenler... Kabul 9 dur. Umumi adedi 18 dir. 
B n dokuza iltihak ediyorum. Kabul edilmiştir. 

İvAR.AVELİOfiLU KÂMİL — Usul üzerinde 
konuşuyorum. Komisyon acaba 'kimin teklifini 
nazarı itibara, alacaktır? Kimin teklifi bizim 
kararımızdır! 

BAŞKAN — Oturuma ara veriyorum. 
I Kapanma saati : 17,10 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati: 17,20 

BAŞKAN — Koksal Osman 

DİVAN KÂTİPLERİ : KaraveUoğlu Kâmil, Çelebi Emanullah. 

BAŞKAN —. Oturumu ağıyorum. 

5. — Kuytak Fikret'in, Emekli Orgeneral 
Zeki Doğan'ın emekli maaşının tashihine dair 
kanun teklifi ve İktisat Komisyonu raporu 

' (2/165) (1) 

BAŞKAN — Kanunun tümü hakkında söz 
istiyen var mit Yok... Maddelere geçilmesini oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Ka!bul edilmiştir. 

Emekli Orgeneral Zeki Doğan'a vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanması hakkında kanun 

tasarısı 

MADDE J. — Kmekli Orgeneral Zeki Do
ğan'a (kaydı Hayat şartiyle ve emekli aylığın
dan ayrıca) vatani hizmet tertibinden 600 lira 
aylık 'bağlanmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında, Cemal Paşa. 

MADANOĞLU CEMAL — Emekli aylığın
dan ayrıca değil, emekli aylığından ayrı olarak 

• demek lâzımdır. 

BAŞKAN — Maddeyi bu teklif edilen tadil 
ile birlikte oylarınıza arz ediyorum. Kabul 

t edenler... Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Söz istiyen, yok.. Maddeyi oy
larınıza arz ediyorum. Kaimi edenler... Etmi
yenler..'. Kalbul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye Bakanı yü
rütür. 

(1) 197 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır, 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kalbul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Kanunun tümü kalbul edilmiştir. 
Diğer bir kanuna geçiyoruz : 

6'. — Hâkimler Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi ve iki geçici madde eklenmesi 
hakkındaki 5457 sayılı Kanuna, muvakkat bir 
madde ilâvesine dair olan 6004 sayılı Kanun 
hükmünün iki yıl daha uzatılması haktynda ka
nun tasarısı ve Sosyal İşler Komisyonu raporu 
(1/151) (1) 

BAŞKAN — KaraveUoğlu. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Elendim, bu 
kanunun mahiyeti şudur. Hâkimler iki senelik 
staja tabidirler. Hâkini yokluğundan Adliye 
Vekâleti iki senelik stajı yaptıramıyor, bir sene
lik staj yaptırıyor. Bu bir kanun mevzuudur. 
Bu salâhiyeti biz onlara veriyoruz. Onlar da 
iki senelik staj yerine bir senelik staj yaptırı
yorlar. Bu bir yetki tasdikidir. Evvelce bir ka
nun tasarısı gelmişti. Bu kanun tasarısının bir 
maddesi de buna aitti. Biz o kanunu reddettik, 
şimdi tek madde olarak geldi. Bu, zaruri bir 
usul maddesidir. 

ÖZGÜR SELÂHATTÎN — Efendim; bir za
ruret olduğuna kaaniim. ihtiyaç vardır, kanu
nun kabul edilmesini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Aleyhinde konuşacak arkada
şımız var mı"?.... Yok. Kanunun tümünü kalbul 
edenler... Kaibul edilmiştir. 

Maddelere geçilmesini kabul edenler... Edil
miştir. 

(1) 180 S. Saydı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 
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Hâkimler Kanununun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesi ve İM geçici madde eklenmesi hakkın
daki 5457 sayılı Kanuna muvakkat bir madde 
ilâvesine dair olan 6004 sayılı Kanun hükmünün 

iki yıl daha uzatılması hakkında Kanun 

MADDE 1. — Hâkimler Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve iki geçici mad
de eklenmesi hakkındaki 5457 sayılı Kanuna 
muvakkat bir madde ilâvesine dair 6004 sayılı 
Kanunla kabul edilen muvakkat 3 ncü madde 
ile Adalet Bakanına verilen ve 6450, 6884 ve 
7260 sayılı kanunlarla temdidedilen salâhiyet 
18 . 1 . 1961 tarihinden itibaren iki yıl müd
detle uzatılmıştır. 

BAŞKAN — Maddeyi reyinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Ada
let Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Ka
bul edilmiştir. 

Tümünü kabul edenler... Kabul edilmiştir. 

7. — İdare Âmiri Ekrem Acuner ve iki ar
kadaşının, 1960 malî yılı Muvazenei Umumiye 
Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişik
lik yapılması hakkında kanun teklifi ve İktisat 
Komisyonu raporu (2/145) (1) 

ÎBAŞKAN — Maksadı pek bilmemekle be
raber izah edeyim. Eski iktidar zamanından 
kalma köşkün bir sürü borçları vardır. Bu 
'borçlar ödenmek isteniyor, ödemek için de 
para yoktur. Onun için aktarma yapılıyor. Se-
'bebi bu borçlar ödenmemiştir. 

Maddelere geçilmesini reyinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul edilmiştir. 

1960 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa 
bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 

hakkında Kanun 

MADDE 1. — 1960 malî yılı Muvazenei 
Umumiye Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cet-

(1) 182 S. Sayılı basmayazı zaptın sonunda-
dır. 
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velin Cumhurbaşkanlığı kısmındaki 304 ncü 
haberleşme bölümünden (110 200) lira indiri
lerek karşılıksız borçlar adiyle yeniden açılan 
503 ncü fasla olağanüstü ödenek olarak akta
rılmıştır. 

BAŞKAN — Maddeyi reyinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

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

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

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

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Ka
bul edilmiştir. 

Bir kanun var, onu okuyoruz : 

8. — Tunçkanat Ilaydar'ın 1837 sayılı Ka
nuna bir madde ve bu kanuna bir geçici madde, 
eklenmesine dair kanun teklifi ve İktisat Komis
yonu raporu (2/126) (1) 

(Kanunun tümü okundu.) % 

BAŞKAN — Kanunun mahiyeti şudur; An
kara ve Çanakkale'deki ordu evlerinin 105 bin 
lira borcu birikmiştir, Bina Vergisi olarak. Millî 
Savunma Bakanlığından bu paranın alınması 
için bir fasıl yoktur. Birikmiş bir borç vardır, 
ödiyecek durum da yoktur. O halde ordu evle
ri ; Bina Vergisinden muaf olsun, birikmiş borç
ları da affedilsin, istiyoruz, iktisat Komisyonu 
teklifi olarak gelmiştir. 

Kanun hakkında konuşmak istiyen arkada
şımız var mı?... 7 

TUNÇKANAT HAYDAR —- Bugün ordu 
evlerinin borçları şu şekilde olmuştur. Ankara, 
İstanbul ve İzmir'deki 3 ordu evine vergi borç
ları tahakkuk ettirilmiştir. Diğer taraftaki or
du evlerinden bir para alınmamaktadır. Ordu 
evleri bu kanunla vergiden muaf tutulmakta
dır. Bu şehirlerdeki defterdarlar bu vergileri 
tahakkuk ettirmişlerdir. Bundan sonra da yan
lış tatbikata meydan vermemek için bunu tas
hih ediyoruz. 

(1) 192 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 
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ADNAN BAŞER — Efendim, Ankara, Istan- I 

bul vte İzmir'deki ordu evleri vakıf halinde imiş. 
Bunlar Hazinenin mülkiyetinde olduğu için 
vergiden muaf olması lâzımdır. Bu kanunla 
bunları Bina Vergisinden muaf tutuyoruz. 

BAŞKAN — Başka konuşmak istiyeni.. 
Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. I 

1837 sayılı Kanuna bir madde ile geçici madde 
eklenmesine dair Kanun 

MADDE 1. — 1837 sayılı Bina Vergisi Ka
nununa aşağıdaki madde eklenmiştir : 

EK MADDE — Ordu evleri Bina Vergisin
den muaftır. ' I 

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

MADDE 2. — 1837 sayılı Kanuna aşağıdaki 
geçici madde eklenmiştir : I 

GEÇİCİ MADDE — Bu kanunun neşri ta-' 
rihine kadar ordu evleri için tahakkuk ettiril- I 
miş bulunan Bina Vergisi ve bu vergiye bağlı I 
olarak tahakkuk ettirilen diğer vergi ve zamlar I 
tediye olunmaz. I 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil- I 
mistir. I 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde I 
yürürlüğe girer. I 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo- I 
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil- I 
mistir. I 

MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu I 
yürütür. I 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo- I 
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil- I 
mistir. I 

Sezai Beyin teklifine geçiyoruz ; I 

9. — O'Kan Sezai'nin, köy içme suları hak- I 
kındaki 7478 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin I 
değiştirilmesine ve 3, 4, 8, 9 ve 15 nci madde- \ 
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lerine fıkralar eklenmesine dair kanun teklifi ve 
Bayındırlık ve tmar Komisyonu raporu (2/166) 
İD 

BAŞKAN — Sezai Bey. 

O'KAN SEZAİ — Efendim, Devlet Su İşleri 
Umum Müdürlüğünün içme suları için ayrıca 
genel bütçede ayrı bir fasıl vardır. Bizim askerî 
garnizonların burnunun dibine kadar su gelir 
alamazsınız. Almak istersiniz formalite. Peki 
dedirtirsiniz para, malzeme, teknik eleman gibi 
birçok güçlüklerle karşılaşılır. 

Halbuki askerî .garnizonların ihtiyaçlarından 
biri de, temizlik imkânlarının sağlanmasıdır ki, 
bunun için suya şiddetle ihtiyaç vardır. Bu ba
kımdan ıgayıiızonların suya kavuşması için Devlet 
Su İşlerinin içme sular faslından yüzde yedi nis
petinde bir miktarın ayrılarak bunun mutlaka as
kerî .garnizonlara verilmesi ve (bunların sularının 
temin edilmesidir. 

Kanun ile plânlı bir şekilde içme sularının te
min ettirilmesini düşündük. Kanun ana hatları ile 
bundan ibarettir. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Sezai B^y arka
daşımızın bahsettikleri gibi ayrı bir kanun ola
rak geldi. Fakat teferruatlı idi. Kanun Millî Sa
vunma Bakanlığından gelmişti. Birçok garnizon
lar hava ve kara garnizonları susuz durumda idi. 
Rada'r 'meydanlarında su sıkıntısı çekilmekte idi. 
Civardan su 'geçer, fakat garnizonlar alamamakta 
idi. Devlet Su İşleri bunu yapabilecek kifayet ve 
kudrettedir. O'Kan arkadaşımızın belirttikleri 
gibi bir miktar paranın aktarılması icaibediyordu. 
Bu, İmar ve İskân Komisyonunca da kabul edil
miştir. Köy içme suları gibi yapılsın şeklinde hü
küm eklenmiştir. Buraya bir hüküm eklenmek 
suretiyle 5bür kanunun teferruatı ıbir maddeye 
indirilmiştir. Bu şekli ile bir maddelik bir kanun 
olarak huzurunuza gelmiştir. 

BAŞKAN — Şimdi Millî Savunma bütçesin
den yapılması ieaıbeden ıbir işi Bayındırlık Bakan
lığına aksettiriyoruz. Bayındırlık Bakanlığı buna 
ne diyor? Anlaşmanız var mıdır? 

TUNÇKANAT HAYDAR — Mutabakata var-..<• << 
dik. Bizim de onlara yardımlarımız olacaktır. • '; 

(1) 185 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 



B : 62 26.12 
ADNAN BAŞER — Siz köyün suyunu temin 

ediyorsunuz. Köyün 'suyunu temin 'ederken .gar
nizon suyunu da temin edeceksiniz diyoruz. 

KARAVELÎO&LU 'KÂMİİL — Şimdi Bina ve 
Arazi Yengilerinin geliri mahallî idarelere devre
diliyor. ıKöy içme sularının tanziminde maihallî 
idareler hu paraları 'kullanacaktır. Bunu Bayın
dırlık Bakanlığına devredince mahallî idareler 
bunları yap'mıyacaık mıdır? 

ORHAN DÜRO —• Henüz çıkmamış bir kanu
na at uf yapmak doğru olmaz. Bu tahsisatı verir
sek köy içme ısıllarını elbette karşılıyaeaktır. Köy
ler gilbi (garnizonları da mütalâa^tiiğimiz için bu 
paralar oralara da 'sarf edilmiş olacaktır. 

ADNAN BAŞER — Bina ve Arazi vergileri 
özel idarelere dovredilıniyecektir. Köy igme su
ları, için özel idarelerin masrafı ıgenel bütçeden 
karşılanması, çıkacak kanunda, kaibul edilmiştir. 

KARAVELlOÖLU KÂMİL — Benim endi
şem yersiz mi? 

ADNAN BAŞER — Evet. 
VrRDAKULER MUZAFFER — Burada, as

kerî garnizonların içme ve kullanma sularının te
min ve isalesi işleri köy içme suları gibi yürütü
lür, deniyor. Bunlar yalnız köylerin civarındaki 
garnizonları ihtiva eder. Şehirlerdeki garnizon
lar da içine girer mi? Yioksa'ıher ikisi de ayrı ayrı 
statüler için de mi mıütalıâa edilmektedir? 

ADNAN 'BAŞER:— KÖy içme suları, köy m to
humuna «giren yerlerin ihtiyaçları içindir. 

Şehir içme suları ise; belediye hudutları dâhi
linde olan mesken ihtiyaçları içindir. Belediyele
rin uhdesinde olan bu işleri 'İller Bankası yapıyor. 
Belediyelerin su [vermemesine imkân yoktur. Be
lediyelerin nerede su tesisatı varsa, nerede olur
sa olsun su verecektir. 'Onun için ibelediye hudut
ları İçerisinde 'bulunan .garnizonlar için ıbir endişe 
yoktur. 

ÖZGÜR SELÂHATTİN — Kanunun ehem
miyeti hakkında konuşacağım. 

Mamak'ta arteziyen açılması için yardımlar 
yapılacaktı. Buranın teknik yardıma ihtiyacı var
dır. Bu isene Mamak'ta tifo oldu, eümlenizce ma
lûm. ıSebep, suyun olmamasmdandır. Yardımın 
.yapıl-amamasından kuyular acılamadı, ve sular 
getirilemedi. 

Diyarbakır Hava alanı da aynı vaziyettedir. 
Devlet $ı\ İşleri, ıbiz ıbu işleri yaparız diyor. Yal
nız bir kanun mevzuudur diyorlar. Bu bakımdan 
kanunun çıkması elzemdir. 
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BAŞKAN — Maddelere .geçilmesini oylarını

za arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler*. 
Kabul edilmiştir. 

7478 sayılı Köy içme suları hakkındaki 
Kanuna ek Kanun 

(MADDE 1. — Askerî -garnizonların içme ve 
kullanma sularının temin ve isalesi işleri köy 
içme suları gibi yürütülür. 

Bu işlerin programları Millî Savunma Ba
kanlığı ile Bayındırlık Bakanlığı (Devlet Su İş
leri) tarafından müştereken hazırlaııjr. Belediye 
hudutları içinde bulunan, içme ve kullanma suyu 
ihtiyaçları mevcut tesislerden karşılanamıyan as
kerî garnizonların da bu ihtiyaçları belediyeler, 
İmar ve İskân Bakanlığı (İller 'Bankası) ve Mil
lî Savunma Bakanlığı ile iş birliği yapmak sure
tiyle Bayındırlık Bakanlığınca (Devlet Su İşle
ri) temin olunur. 

İkmal edilen tesisler 7478 sayılı Kanunun do
kuzuncu maddesindeki esaslar dâhilinde ilgilile
re devredilir. 

BAŞKAN - - Vehbi Bey. 
ERSÜ VEHBİ — Müsaade buyurursanız, bu 

işle ilgili arkadaşımız bu kanunu hiçin bir mad
deye indirdiklerini bize izah etsinler. 

(O'Kan Sezai'nin teklifi aynen okundu.) 

BAŞKAN — Sözcü. 

ORHAN DÜRO — Efendim, teklifin 2 nei 
maddesinde askerî garnizonlar için bu tertipte
ki tahsisatın % 7 si civarında olmak üzere, tâbiri 
vardır. Bu tabir üzerinde komisyonda çok dur
duk. Bu en önemli hususlardan birisi olmuştur. 
Devlet Su İşleri bu fasıldaki tahsisatı köy içme 
sularına kullanırsa otomatik olarak askerî garni-
zorlara tahsisat bulacak gibi bir şüphe ortaya çık
mıştır. Devlet Su İşleri köy içme sularına fazla 
tahsisat ayırmazsa veyahut da bunlara az miktar
da para ayırdığı takdirde garnizonlara düşen pa
ra miktarı çok az olacaktır. Bunun üzerine di
ğer bir bütçesinin öbür tarafa aktarma yapmak 
müşkülleri ortada bulunması bakımından bu köy 
içme sularına Devlet Su İşleri bütçesinin muay
yen bir miktarını ayırmak suretiyle yürütmek 
esasını kabul etmiştik. İkinci fıkrada görüleceği 
üzere esaslı, program yapmak sureti ile su işleri 
yürüteceklerdir. Maddeye ilâvesi lüzumlu görül
dü. Her iki Bakanlık arasında program yapıla-
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Ulaştırma Bakanı arkadaşımız da Bakanlıklar 

arası bir anlayışın mahzurlarını her halde benim
le beraber olarak kaibıü eder. 

ORHAN DÜRO — Sayın Albayım haklıdır 
lar. Garnizonlarımızın içme suyunu temin etmek 
hususunda elbette gücümüzün yettiği kadar çâ^ 
lışmaktan geri kalmayız. Bu teklifi kanuni gel' 
diği zaman bir asker olarak tasarı üzerinde dur
duk. Komisyonumuzun bu mevzuda titizlik gös
termediğini ifade etmek mümkün değildir. Bu 
kanunu ek bir kanun olarak getirmedik, önemini 
biliyoruz. Gelen tasarı bir kanunun hükümleri 
içinde değildir, müstakil ve ek bir kanun olarak 
getirmiş bulunmaktayız. Köy içme sularına ait 
muazzam bir mevzuun maddeleri arasından çı
kararak ayrı bir kanun halinde getirmiş bulun
maktayız, müstakil bir kanun halinde çıkmasını 
istiyoruz, bu suretle garnizonlarımızın ihtiyaç
ları lâyikı veçhile temin edilsin istiyoruz. Madde
ler içinde de arz ettiğim gibi programa dâhil et
mek üzere kaydı mevcuttur. Bu işlerin program
ları demek suretiyle program yapılması lâzım gel
diğini işaret etmiş bulunuyoruz. 
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cağı cihetle bu meselenin ayrıca ifade ettirilmesi 
lüzumlu görülmedi. Bfrinci maddede de görüle
cektir ki, esasen maddeler halinde söylenmiş olan 
hususlar ve esaslar, burada zikredilmek suretiyle 
birinci maddeye sıkıştırılmıştır. Sayın Albayı
mın teklifleri, arzuları bizim komisyonumuzun 
tek maddesi içinde mevcuttur. 

O'KAN SEZAİ — Ben de istiyorum, onu arz 
edeyim. Eğer bunu teknik arkadaşlarımız formü
le etmişlerse mesele yoktur. 

Şimdi dediler ki, yüzde yedi nispetinde bir 
tahd'it*koymıyalım. Neden? Çünkü köy içme su
ları için bir tahsis yapılmazsa, bütçede tahsisatı 
olmıyan bir şeyin yüzde yedisi olabilir mi? Gar
nizonlara getirilecek sular onun dibinde, uza
ğında, köyle ilgilidir. Bunun için köy içme su
yuna yer verilmemiş ise hali ile İki Bakanlık ara
sında koordinasyon diye bir şey yoktur. Sonra 
Millî Müdafaa Bakanlığının mühendisleri var
dır, imkânı varsa köy içme sularını çıkaracak 
'borularını döşiyecek, koyacak demek, bunu solak 
buldum ben izah edemiyorum. Vatanın köyü olur
sa, suya ihtiyacı olursa bunun için bütçede para 
yoktur, bu köy susuz kalsın diye su vermiyebi-
lir mi?. Su,'hayatı devam ettirecek bir maddedir. 
Hükümet bütçesinde buna yer verecektir. Ben 
bu ayrılan paraların % 7 sini dahi askerî garni
zonlara tahsis ederlerse bu işlerin kısa zamanda 
hallolacağına inanıyorum. Bundan sonra birlik
ler, realize edilmiş, modern ve sabit bölgelere, 
plân dairesinde yerleşecektir ve yerleşmiştir. Su 
temin etmek daha kolay olacaktır. Bunu bir mad
de üzerinde toplıyacak olursak Millî Savunma 
Bakanlığı ile Bayındırlık Bakanlığı koordineli 
olarak çalışmıyacak ve Bayındırlık Bakanlığı yi
ne avucunun içini gösterecektir. Biz teklifimiz
de bu hususu bir programa bağlıyoruz. Bu bir 
program ve plâna mutlak istinade'tmelidir. 
Bu milletin çektiği programsızlıktandrr. Bu mil
leti idare eden iktidarların programdan uzak kal
mış olmalarından bu haller başına gelmiştir. Gün
lerce konuşsak yine program üzerinde az konuş
muş oluruz. Müeyyideler üzerinde ne kadar me
sulleri zorlamış olursak o kadar yerinde konuş
muş oluruz. 

İkinci husus, ben mutlak ve mutlak bu köy iç
me sularından bir yüzde nispetine kanunda yer 
verilmesini ısrarla istiyorum. Aksi takdirde bu 
kanun benim istediğim şekilde buradan çıkmaz
sa ben bedbin olarak buradan çıkarım. 

BAŞKAN — Eski iktidar zamanında Muha
fız Alayı Kumandanı idim. Su almak istedim. 
Alayın içinde, garnizonda su var. Tank bölü
ğüne su almak istedik. Su, alaydan oraya ka
dar gidecek. Her şeyini ikmal ettik fakat suyu 
alamadık. Hem de Ankara'da Muhafız Alayı
na su alamadık. Bir türlü vermezler. Bunun 
üzerine üzüldüm ve telefonu açtım ikaz etmek 
suretiyle zorla peki dedirttik. Fakat İnkılâptan 
sonra ancak alabildik. 

KARAVELlOÖLU KÂMİL — Madde var, 
albayımın endişelerini bertaraf edecektir. 

ORHAN DÜRO — Temin ediliyor. Program 
mevzuunu, tahsisat mevzuunu, köy içme suları 
gibi yürütülür diyoruz. Program mevzuunu 
ikinci paragrafın başında tasrih ediyoruz. Be
lediye hudutları içinde olduğu takdirde buna 
da işaret ediyoruz. Askerî garnizonların da bu 
ihtiyaçları belediyeler, İmar ve İskân Bakan
lığı (İller Bankası) ve Millî Savunma Bakanlı
ğı ile iş birliği yapılmak suretiyle Bayındırlık 
Bakanlığınca (Devlet Su İşleri) temin olunur, 
dedik. Bütün hususları içine alan bir madde 
halinde kanunu tanzim ettik. 

ADNAN BAŞER — Efendim, bu kanunun 
başlığını «Askerî garnizonların içme ve kullan-
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BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Kabul 

edilmiştir. * 
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ma sularının temini hakkında Kanun» dersek 
daha uygun olur ve istenilen gayeye varılmış 
olur. 

BAŞKAN — Maddelere geçilmesini oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Başlıktan işe başlıyoruz;. 
Konuşacak arkadaş var mı? 

O'KAN SEZAİ — Sözcü arkadaşımız yap
mış olduğu konuşma ile inancını ortaya koy
muştur. Bizimle beraber çalışan arkadaşlarımı
zın hüsnüniyetinden eminiz, zerrece şüphemiz 
yoktur. İnançlarını bilgi ile mezcetmiş bir ça
lışma neticesinde gelmiş bulunmaktadır kanun. 

Yalnız, arkadaşımız lüzumsuz bir hassasiyet 
gösterdiler. Garnizonlarımıza su getirilmesinde 
şahıslarının samimi olmadığı hiçbir zaman ak- j 
lımdan geçmez. Ben; müstakil bir kanun ola I 
rak Adnan Başer'in teklif ettiği şekilde çıkar 
ve benim endişem bertaraf olursa memnun olu
rum. Yalnız bir endişemi de ilâve edeyim, Na
fıa Bakanlığı daima yokuşa çekerse, Millî Mü- I 
dafaa Bakanlığı da grayderleri kullanmasını bi 
lemediği takdirde yokuşu tırmanamazsa, garni
zonlarımız susuz kalır. Kanun; teklif edilen 
başlıkla çıkarsa ve maksat temin edilirse, mem
nun olurum. j 

Başlık : Askerî garnizonların içme ve kullan
ma sularının temini hakkında Kanun. 

Askerî garnizonların içme ve kullanma suları
nın temini hakkında Kanun 

MADDE 1. — Askerî garnizonların içme ve I 
kullanma sularının temin ve isalesi işleri köy 
içme suları gibi yürütülür. 

Bu işlerin programları Millî Savunma Ba
kanlığı ile Bayındırlık Bakanlığı .(Devlet Su İş
leri) tarafından müştereken hazırlanır. Bele 

• diye hudutları içinde bulunan, içme ve kullan
ma suyu ihtiyaçları mevcut tesislerden karşıla-
namıyan askerî garnizonların da bu ihtiyaçları 
belediyeler, İmar ve İskân Bakanlığı ve Millî 
Savunma Bakanlığı ile iş birliği yapılmak su
retiyle Bayındırlık Bakanlığınca (Devlet Su 
İşleri) teinin olunur. 

İkmal edilen tesisler 7478 sayılı Kanunun do
kuzuncu maddesindeki esaslar dâhilinde ilgilile- | 
re devredilir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğ girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Kabul 
edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul edil
miştir. 

189 numaralı tasarıya geçiyoruz. ^ 

10. — 3339 sayılı Kanunun yürürlük süresinin 
uzatılmasına dair kanun tasarısı ve İktisat Ko
misyonu raporu (1/154) (1) 

BAŞKAN — Adnan Başer. 
ADNAN BAŞER — Hariçten satın alman 

'buharlı ve motorlu gemilerle memlekette yapı
lan mümasilleri için getirtilecek malzemenin 
Gümrük Resminden istisnasına dair bir kanun
dur. Memleketimizde yapılan gemilerin bütün 
malzemesini yapacak durumda olmadığımızdan 
bir kısmını hariçten getirtiyoruz. Bu malzeme
nin Gümrük Resminden muaf tutulması hakkın
daki kanun birkaç defa temdidedilerek son ola
rak 6659 sayılı Kanunla 1960 malî yılı sonuna 
kadar uzatılmıştı. Halen de bu malzemeler 
memleketimizde yapılamiadığmclan, bundan 
sonra gelecek malzemenin Gümrük Resminden 
muaf tutulması ve bu müddetin 1970 senesine 
kadar uzatılmasını Bakanlar Kurulu teklif et
miştir. Biz de kanunu aynen kabul etmiş bulu
nuyoruz. 

BAŞKAN — Kanun Bakanlar Kurulundan 
gelmiş re İktisat Komisyonu da aynen kabul 
etmiştir. Kanunun heyeti umumiyesi üzerinde 
konuşmak istiyen arkadaşımız var mı? Yok,, 
Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

3339 sayılı Kanunun yürürlük süresinin uzatıl
masına dair Kanun 

MADDE 1. — Hariçten satınalınan buharlı 
motorlu gemilerle memlekette yapılan müma
silleri için ıgetirileceik eşyanın Gümrük Resmin

di ) 189 8. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 
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den istisnasına dair 3339 sayılı Kanunun 6659 
sayılı Kanunla 1960 malî yılı sonuna kadar uza
tılmış bulunan yürürlük süresi 1970 malî yılı 
sonuna kadar uzatılmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında konuşmak is-
tiyen var mı? Yok.. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Btmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

. MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Mali
ye, Ulaştırma ve Gümrük ve Tekel Bakanları 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo^ 
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

11. — «Tunçkmıat Hay dar'm 42 sayılı Ka
nun gereğince emekli olan subaylara mesken yap
tırılması hakkında kanun teklifi ve İktisat Ko
misyonu raporu (2/104) (1) 

BAŞKAN — Söz; Tunçkanat Haydar'ıu. Bu
yurun. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Efendim, 42 sa
yılı Kanun ile emekliye ayrılmış olan subayla
rın maddi refahını temin maksadı ile kendile
rine malûmunuz olan ikramiyeleri vermiştik. 
Bu paralar kendilerini istenilen şekilde yaşama
larını temin etmemektedir. Bu bakımdan ken
dilerine bâzı yardımların yapılması ieabediyor. 
Bunun için Devlet Su işlerinin vasıtalarının 
Millî Müdafaa Bakanlığına verilmesi sureti ile 
bu işlerinde yardım yapılmasını istiyoruz. Baş
ka türlü hareket edilecek olursa bunlar pahalı
ya çıkacaktır. Bunun için Bakanlar Kurulu yar
dım tedbiri almakta yetkili kılınmaktadır. 

Bu yardımlar yapılmakta ve yapılmış bulun
maktadır Kanunlaştırılması için rapor huzuru
nuza gelmiştir. 

BAŞKAN —• Kanunun tümünü okuyoruz. 
Madde 1. Okundu. 
Madde 2. Okundu. 

(1) 191 S. sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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Madde 3. Okundu, 
Madde 4. Okundu. 

BAŞKAN — Karavelioğlu. 
KARAVELÎOĞLU KÂMİL — Meselenin iç 

yüzüne biraz vâkıfım. Emekli subaylara ev te
min etmek istenilen evlerden kalorifersizler 30 
bin, kaloriferliler 35 bin liradır. Bugünkü pi
yasa içinde bu fiyata yapmıya imkân yoktur. 
Nasıl temin edilecektir? Şuna Devlet Su İşleri 
yardım ediyor, Karayolları yardım ediyor. Or
man Umum Müdürlüğü yardım ediyor. Bunlara 
her müessese yardım ediyor. Bu yardımların ka
nuni olması lâzımdır. Huzurunuzdaki kanun da 
bu hususu sağlıyacak ve verilen bir sözü yerine 
getirmiş olacaktır. 

KÜÇÜK SAMİ — Bu kanunda tamamen 
ihtiyacı karşılayacak bir nokta görmüyorum. 
Aldığım haberlere göre İstanbul'da 35 bin lira
ya yaptırılan daireleri şimdiden 80 bin liraya 
satmış bulunmaktadırlar. Bu knauna bir madde 
koymak suretiyle muayyen bir süre satmalarını 
engellememiz lâzımdır. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Efendim, Ga
zeteciler Cemiyetinin Fay fabrikası karşısında 
yaptırdığı binalar vardır. Bu binaları 10 sene 
satamaz diye hüküm vardı. Bu hüküm olduğu 
haldo başkasşna devredenler olmuş. Bu şekilde 
devreden iki kişi ile konuştum. 

KÜÇÜK SAMİ — Biz böyle bir hükmü koy
mak suretiyle hüsnüniyetimizi belirtelim. 

BAŞKAN — Ben de aynı şeyleri duydum. O 
zaman yaptığımız yardım hakikaten bir ticari 
yardım olur ve bizim için de üzüntü olur. Esa
sen gazetelere dikkat buyurulursa ufak tefek 
tenkidi er çıkıyor. Fakat 'Millî Birliğe sevgi ve 
güvenleri oldukları için yazmıyorlar. Biliyorsu
nuz bu gibi şeyler eskiden çok tenkid' mevzuu 
olurdu. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Şimdi bu 30 
bin liraya yapılan binaları 60 - 70 bin liraya 
satacaklardır. Bedelini de taksitle ödiyecekler. 
Sami Beyin teklifi yerindedir. Bunu temin et
mek lâzımdır. 

ADNAN BAŞER — Yapılan mesken^r on 
sene satılamaz denir. On sene bittikten sonra 
satarlar giderler. Ekseriya bu müddetler on se
ne olmaktadır. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Tümü üzerin
de kifayet teklif ediyorum. 
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BAŞKAN — Bu müeyyidenin oldukça sıh

hatli olmasını arzulamaktayım. Bir anti pati 
yaratır. Onun için komisyona iade edilmesini, 
rakamın, müddetin güzel olması lâzımdır. 
(Maddesinde hallederiz sesleri) 

Kanunun tümünü reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul edilmiştir. 

42 sayılı Kanun gereğince emekli olan subay
lara mesken yaptırılması hakkında Kanun 

MADDE 1. — 42 sayılı Kanunun geçici bi
rinci maddesi hükümlerine göre emekliye ayrı
lan subaylara kendi paraları mukabilinde ve 
borçlanma suretiyle Türkiye Emlâk Kredi Ban
kası marifetiyle toplu mesken sitelerini yaptır
mak üzere gerekli yardım tedbirlerini almaya 
Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. —• Kendilerine mesken yapılacak 
emekli subaylardan aranacak şartlar, yapılacak 
evlerin miktarı ve vasıflan, evlerin tevzi şekli, 
meskenlerin inşası için alınacak tedbirler, yapı
lacak yardımlar ve bu kanunun tatbikatı ile il
gili sair hususlar talimatname ile tesbit olunur. 

Lüzumlu arsa Hazineye aidolduğu takdirde, 
Bakanlar Kurulunca takdir olunacak bir bedel
le mezkûr bankaya satılabilir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler. . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. —• Bu kanun 20 Ağustos 1960 
tarihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN —• 3 ncü maddeden evvel yeni bir 
madde teklif ediliyor. 

Bendeniz bunun etüdedilmesi tarafta!iyim. 
Bunlar işin "başlangıcında paraları alır, yapar 
ve ondan sonra satarız diye girdiler. Şimdi vaz'-
edeceğimiz hükümle bir tezat olacaktır. , Onun 
etüdedilmesini arzu ediyorum. 

KÜÇÜK SAMÎ — Bugün bu paraları almak 
şartı ile diğer emeklilerden aynı miktarda pa
ra yatıracak bir misli adam vardır, yani böyle 
bir durumda satmak niyetiyle girdim der, pa
rasını alır başka bir adama devreder. 

BAŞKAN —< Bu şartı kabul etmiyenler bu 
sefer de karaborsaya başlıyacaktır. 

ADNAN BAŞER — Bu buraya bir hüsnü
niyetin ifadesi olarak konımuştur. Tapuya git
meden de satmak istiyen senetle falan satabilir. 
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BAŞKAN — Bu kanun ben talip olduktan 

somla çıktı. Ben kabul etmem der. 
YURDAKULER MUZAFFER — Geçen gün 

burada kabul ettiğimiz Ulaştırma Bakanlığı iş
çilerine ait yapılacak» binalara da böyle, satanı ı-
yaeakları hakkında bir hüküm koymuştuk. 

ERSÜ VEHBÎ — Ben bu maddeyi fuzuli 
görüyorum. Bur'aya koymamıza nağmen satış im
kânları yine de mevcuttur. Noter senedi ile an
laşmak imkânı yok mudur? 

BAŞKAN —• Efendim, satışlar başladığı za
man burada hiçbir emekli oturmaz. Kanunda 
satamaz diye bir kayıt olurteaı hiç olmazsa efkârı 
umumiye onları lekeler. 

KÜÇÜK SAMÎ — Efkârı umumiye bizi de * 
lekeler. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Oylıyalım. 
Böyle bir madde koyalım mı? Evvelâ bunu hal
ledelim. Ondan sonra müddet üzerinde dururuz. 

BAŞKAN —• Böyle bir maddenin konmasını 
kabul edenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi müddet meselesini halledelim. 
ÖZGÜNEŞ MEHMKT — On sene tel .!' 

ediyorum. 
AOUNER EKREM — On beş sene teklif 

ediyorum. 
KÜÇÜK SAMİ — 20 sene teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Müddetler mütalâa edilirken 
55 yaşını ikmal ederek emekliye ayrılmış arka
daşlarımızın bulunduğunu nazara almak lâzım
dır. Bu bakımdan 20 sene daha yaşamaları bâ
zıları için mümkün olmıyacaktır. Müsaade eder
seniz on beş sene diyelim.. Veya hayatta bulun
duğu müddetçe diyelim çocukları isterse sonra 
satabilirler. İsterseniz^ hayatta bulundukları 
müddetçe ve asgari on b&4 sene diyelim. 

KÜÇÜK SAMİ — On beş seneyi kabul edi
yordum . 

BAŞKAN — On beş seneyi kabul edelim v. 
hayatta bulunduğu müddetçe satamaz. Ama Y> 
sene içinde meselâ bu kanun çıktıktan sonra iki 
^m\ içinde öldü mü o zaman satabilir. 

Bu şekilde kabul edenler... Etmiyenler... .15 
sene olarak kabul edilmiştir. 

Şu fıalde üçüncü madde olarak şöy]e 'bir 
metin tertibedilmiş oluyor. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerinde is- • 
tifade edilerek edinilen meskenler on beş »ene 
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müddetle satılamaz veya her hangi bir şekil
de âhara devir ve ferağ edilemez. 

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

MADDE 4. — Bu kanun 20 Ağustos 1960 
tarihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 5. — Bu kanunu Bakamlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Kabul edenleer... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümünü oyunuza arz ediyorum. 
Kalbul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi 184 sayılı tasarıya geçiyoruz. 

12. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
teşkilâtı ve memurları Kanunununa bâzı hüküm
ler eklenmesine ve 4258 sayılı Kanuna bağlı 
kadro cetvellerinin değiştirilmesine dair olan 
4862 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde deği
şiklik yapılması hakkında 7068 sayılı Kanuna 
ekli (2) sayılı cetvelde değişiklik fyapılmasına 
dair kanun tasarısı ve (Sosyal îşler Komisyonu 
raporu. (1/153) (1) 

BAŞKAN — Tümü üzerinde söz istiyen?... 
Yok. Maddelere geçilmesini kabul edenler... 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı teşkilâtı 
ve memurları Kanununa bâzı hükümler eklen
mesine ve İ4258 sayılı Kanuna bağlı kadro cet
vellerinin değiştirilmesine dair olan 4862 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik 
yapılması hakkında 7068 sayılı Kanuna ekli 
(2) sayılı cetvelde değişiklik yapılmasına dair 

Kanun 

MADDE 1. — 7068 sayılı Kanuna bağlı (2)' 
sayılı cetvelde, (Umum Müdür) unvanının ya
nında bulunan (ecizacı veya eczacı kimyager) 
kaydı (doktor, eczacı, eczacı kimyager) olarak 
değiştirilmiştir. 

KÜÇÜK SAMİ — Efendim bu umum mü
dürlüğün Teşkilât Kanununa "bağdı cetvelde, 
umum müdürün mutlaka eczacı veya eczacı 

(1) 184 S. Saydı basmayazı tutanağın sonun
da. 
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ı kimyager olması kaydı vardı. Böyle kaldığı 
! müddetçe bâzı menfaatler çatışmakta ve ecza

cılar ekseriya hariçte ve müstakıllen iş görmek-
I te olduğu için her zaman bu kadroyu doHur-
I mak mümkün olamamaktadır. Eczacıların dı-
| şında bir doktorun da, icabında, umum müdür

lüğe getirilmesi arz ettiğim gibi menfaatlerin 
çarpışmasını da önler. Bu sebeple komisyonu
muz Hükümet teklifine aynen iştirak etmiştir. 
Eczacı bulunmadığı takdirde ve icabında umum 
müdürlük bundan sonra doktorlar tarafından 
da deruhde edilebilecektir. Bu itibarla bunun 
aynen kalması uygundur kanaatindeyim. 

KARAMAN SUPHİ — Arkadaşlar; büyük 
balık küçüğ balığı yutar diye bir söz vardır. 
Bu teşkilât içinde dortorlar en büyük balıktır, 
diğerleri ise küçük balıkları teşkil ediyorlar. 
Bu bakımdan ben buna mu'halifim. 

TUNOKANAT HAYDAR — Eğer Ihaki'kat-
te ihtisasa kıymet veriliyorsa bir eczacının mü
dürlük etme'si icabeden bir işte bir doktorun 
müdür olmasının sebebi nedir? Bu yüzden ben 
de bunun reddini istiyorum. 

YURDAKULER MUZAFFER — Efendim, 
burada doktoru bu mevkie getirmekten gaye, 

I ilâç fiyatlarını kontrol etmek ve ticarete mâni 
I olmaktır. Zira eczacılar dâima ticari zihniyet-
I le hareket etmek durumundadırlar. Bunlar ica-
I bmda bir fiyat tereffüü yaratabilirler. Buna 

mâni olmak: 'gerekir. Halbuki doktorlar böyle 
I birşey yapamazlar. Kendisiyle konuştuğum bir 
I eczacı bayan da aynı şeyleri, eczacı olduğu hal-
I de, söylemiştir. 
I Hulâsa bu kanun, şahıslar için çıkmış bir 
I kanun değildir. Bu konuda istenen savunmanın 
I yapılması için birçok arkadaşlardan çeşitli mek-
I tuplar almış bulunuyorum, fakat halk yarar-
I lığı söz konusu olduğu için bendeniz bu yola 
I gitmedim. Gereğine göre eleman tâyin edileeek-
I tir efendim. 

BAŞKAN — Başta söz istiyenl. 
TUNOKANAT HAYDAR — Efendim, bu-

I raya erbabından başka bir kimse gelince, ilâç 
I fiyatları düşüyorsa vay o Bakanlığın haline.. 
I Hükümetin, ilâç fiyatlarını ayarlıyacâk, firen-
I liyecek ba^ka şekilde kontrolü, sistemi olması 
I gerek. Ydksa, ihtisas e t a b ı n d a n başka bir kim-
I se bu makama geldiği Kaman ilâç fiyatları dü-
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ŞÜyor diye, böyle 'bir kimsenin o makama geti
rilmesine bendeniz muhalifim efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sami Bey. 
KÜÇÜK SAMÎ — Efendim, bugün bu iş bir 

muavinle idare edilmektedir. Müdür olarak bu
lunmuyor. Müdür muavini de bulunmaktadır. 
Müdür doktor xolursa muvaini eczacı olabilir. 
Her zaman eczacı bulmak huraya getirmek 
güçtür. Böyle bir kayıt koyarsak kolaylık sağ-
lıyacaktır, esasen eczacıya kapıyı 'kapamıyo
ruz. 

KARAMAN SUPHİ — Eğer eczacıların an
laşması ve fiyatların bu sebeple yükselmesi gi-
*bi bir mucip sebebe dayanıyorsa, bunu oraya 
gelecek kötü niyetli bir doktordan da bekle
yebiliriz. Anlaşır ve ucuz bir ilâcı getirip yük
sek fiyatla satılmasından dolayı memlekete za
rar iras edebilir. 

KÜÇÜK SAMÎ — Gerekçesinde diyoruz ki 
umum müdürlük yapaca'k eczacı bulunmaması 
dolayısiyle I Sağlık Bakanlığı müşkül duruma 
düşmektedir. Esasen eczacılar idari kademe
lerde yetişmezler. Onlar daha ziyade ya bir 
eczane açar veya iyi ücret veren bir sanayi ve
ya iktisadî müessesenin eczacılığını deruhte 
ederler. Esasen buradan eczacı kaydını kaldır
mıyoruz. icabında doktora 'bu vazifeyi verefb'il-
mek imkânını Bakanlığa bağışlıyoruz. 

KUYTAK FİKRET — (Doktor, eczacı ve
ya kimyager eczacı) yerine (eczacı, kimyager 
eczacı veya doktor) dersek, arkadaşlarımızın 
mutlaka doktor 'tâyin edilecekmiş gibi 'bir an
layışını önlemiş oluruz, bence bu 'suretle ifade 
daha uygun olur. 

BAŞKAN •— Bu kanunun tümünü reylerinize 
arz ediyorum. Kalbul edenler... 6 kişi... Kanun tü
mü ile reddedilmiştir. 

KARAVELÎOĞDU KÂMÎL — Şimdi 187 nu
maralı tasarıya geçiyoruz. 

13. — 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 ncii 
maddesinin (b) fıkrasında tadadedilen memuri
yetlere «Bankalar yeminli murpkıp muavinleri» 
nin ilâvesine dair kanun tasarısı ve İktisat Ko
misyonu raporu (1/132) (1) 

ADNAN BAŞER — Efendim, 6245 sayılı Ka
nunun 33 ncü maddesi gezici olarak vazife gören-

(1) 187 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 
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ler'Je daimî olarak bir yerde vazife görenleri 'bir
birinden tefrik etmiştir. Daimî surette gezici ola
rak vazife görenlere harcırah,- yevmiye v. s. bakı
mından % 0,5 ilâvesiyle % 3 - % 6 dan % 3,5 -
% 7 ıbir miktar verilmektedir. Evvelce Maliye Ba
kanlığında böyle Ibir tefrik yoktu. Kanun tasarı
sında nıeıvzııuibaih'sedilen şahıslar 6245 sayılı Ka
nunun 33 ncü maddesin (h) fıkrasından istifade 
edemiyorlar. İstifade etsinler diye bu kanun geti
rilmiştir. Getiren de Hükümettir. 

BA.ŞKAN — Başka söz istiyenî.. 
KARAMAN SUPHİ — Efendim, bu kanun 

üzerinde gereği kadar durulmuş mudur? 
ADNAN BAŞER — Efendim, bu kanunla, ku

rulacak olan teşkilât içinde görev alacak olanlar 
faydalanır diye kanuna hüküm konması gerek. 
Daha önce ıböyle bir hüküm olmadığı için, şimdi 
bu kanun getirilmiş oluyor. 

Son olarak, yeni Bankalar Kanunu .çıkınca; 
yeminli bankalar murakıplığı kurulmuş' oldu. 
Gereği gibi hareket ediliyor mu, edilmiyor mu 
diye işbuna lüzum görül:1ü. Daha evvel bu yoktu. 
bankalar iflâs ediyordu dendi. Şimdi bu durumu 
önlemek için hüküm konmuş oluyor efendim. 

BAŞKAN —Buyurunuz, Ersü. 
ERSÜ VEHBİ — Efendim, bir müfettişe ta

nınan hakkın murakıplara da aynen tanınmasını 
istiyorlar. Bu ıbilhassa bankalara aittir. Murakıp
ları müfettişlerden daha kıdemli olmasına rağmen 
ayrı şartlara tâbi tutmak doğru olmaz. Ben aynen 
kabulünü rica ederim. 

BAŞKAN — Başka söz Miyent. Yok. Tümü 
üzerinde müzakerelerin kifayeti ile maddelere ge
çilmesini kalbul edenler... Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

ÇELEBİ EMANULLAH — Ellendim, müza
keresi biten Askerî garnizonların suyunun temi
nine ait Kanunda bir zühul oldu zannediyorum. 
Biz garnizonların su işini İçme suları hakkındaki 
Kanunun şümulüne sokmuş olduk. Halbuki 74-78 
sayılı Kanunun haslığına atıf yaptığımız zaman 
sahibi Bayındırlık Bakanlığı oluyor. Başlığı değiş
tirdiğimiz için bu iş sahipsiz kalıyor. Bunun için 
bidayette olduğu gibi ya bir ek kanun hükmünde 
kalmalıdır. Yahut birinci maddeye eklemek icab-
eder. 

BAŞKAN — Bu kanunu teklif eden, bu şart
lar dâhilinde teklif etmiş ve ona göre kabul edil
mişti. Yarın buraya gene gelsin .tetkik ede]im. 
olmaz mı? 
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MADDE 3. — Bu kanun 
karılar Kurulu yürütür. 

hükümlerini Ba-
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ERSÜ VEHBÎ — Arkadaşlar; birinci madde

nin birinci paragrafında (isalesi işleri) Kelimele
rinden sonra «Bayındırlık Bakanlığınca (Devlet 
Su İşleri) » ibaresi eklenecektir. 

BAŞKAN — Bu tadil teklifini reylerinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi tekrar Harcırah Kanununun bir mad
desinin değiştirilmesine dair olan ve üzerinde de
min konuştuğumuz tasarıya dönüyoruz. 

Bu kanunun tümünü reylerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Maddelere -geçilmesini reylerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 ncü madde
sinin (b) fıkrasında tadadedilen memuriyetlere 

«Bankalar Yeminli Murakıp Muavinleri» nüı 
ilâvesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 6245 sayılı Harcırah Kanunu
nun 33 ncü maddesinin (b) fıkrasında tadadedi
len memuriyetlere «Bankalar Yeminli Murakıp 
Muavinleri» ilâve edilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi reylerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler.. Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Kabul 
edilmiştir. 

Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Buyurun, Selâhattin Bey. 
ÖZGÜR SELÂHATTlN — Efendim, bu ka

nun yayımı tarihinde yürürlüğe gireceğine göre, 
hangi bütçeden para ayrılacaktır? 

ADNAN BAŞER — Efendim, vardır büt
çede bunun yeri. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Efendim, mali
yeciler para bakımından sıkıntı çekmezler, onlar 
her türlü imkânı düşünmüşlerdir, (gülüşmeler) 
Bunun için hiçbir endişeye yer yoktur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum, 
kabul edenler.. Etmiyenler.. Kanun kabul edilmiş

tir. 
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BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.. Kabul 

^edilmiştir efendim. 
Şimdi, 194 sayılı Kanun tasarısına geçiyoruz 

efendim. 

14. — Sağlık* ve Sosyal Yardım Bakanlığına 
bağlı Sağlık müesseseleriyle (Rehabilitasyon -
-Eşenlendirme) tesislerine verilecek döner serma
ye hakkında kanun tasarısı ve Sosyal l§ler ve 
İktisat komisyonları raporları (1/57) (1) 

Söz istiyenL 
KÜÇÜK SAMI — Efendim, bu kanun, Sağ

lık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı müesse
seleri esenlendirmek, yeni tesisler kurmak ve ay
ni zamanda bir döner sermaye sağlamak için ha
zırlanmıştır. Bütçeye bir yük olmıyacaktır. Esa
sen 1 milyon liralık bir döner sermaye verilmek
tedir. Bunun biraz daha şümulünü genişletmek 
ve hastahanelşri bütçeye bir yük, bir külfet ol
maktan kurtarmak; kendi kendilerini idare eder 
hale getirmek için bu .kanunu getirmiş bulunuyo
ruz. Teferruat hakkındaki uzman arkadaşları
mız, gerekli, istenen bilgiyi vereceklerdir efen
dim. 

Dr. CAHlT DEMİRBAŞ — 6561 sayılı Ka
nunla 4 - 5 sene evvel bir milyon lira döner ser
maye verilmiştir. Fakat bu sermaye mevcut 
hastahanelere tevzi edildiği zaman çok dûn bir 
miktara inmektedir. Ve ihtiyaçları da karşılıya-
mamaktadır. Hattâ bâzan 10 -bin lira ile iktifa 
etmek zarureti hâsıl oluyor. Döner sermaye ko
nusunda bu yola giderken hastahaneleri kendi 
kendine yeter hale getirmek amacıyla bu kanunu 
getirmek zarureti hâsıl olmuştur. Bu kanun ile 
Muvazenei Umumiyeye hiç bir külfet yükleyecek 
değiliz. Malûmu Âliniz fakir hastaların dışında 
varlıklı hastalarda hastahanelere alınmaktadır. 
Bunlar ufak bir ücret karşılığı ve yılda 195 mil
yon lira kadar tutan bir para karşılığı muayene 
edilirler. Bu paralarla biz bu sermayeyi tera
küm ettirmek istiyoruz. Fakat döner sermaye 
ile fakir hastaların tedavisi ve diğer hastane iş
lerinin yürütülmesi gerekir. 

Saniyen, şunu öğrenmek istiyorum, burada 
hangi komisyonun tasarısını müzakere ediyoruz 
veya etmemiz lâzımdır. 

(1) 194 J3. Sayılı basma yazı tutanağın so-
nundadır. 
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KÜÇÜK SAMÎ — Sosyal Komisyonun hazır

ladığı kısım müzakere edilmelidir. Çünkü biraz 
evvel Tıp Fakültesi Dekanı Beyin izah ettikleri 
gibi birçok masraflar vardır ki bunların döner 
sermaye ile karşılanması imkânsızdır. Yani il
lâki bu masrafların bütçeden mi karşılanması 
icabeder? 

Bu durumlar hakkında iktisat Komisyonu
nun raporundan tatmin edici bir netice çıkarmak 
mümkün olamıyor. Halbuki Sosyal işler Komis
yonu bunları daha iyi izah etmiştir. Sosyal Ko
misyon, bu işin başında bulunan Dekan arkada
şımız, sonra Dr. Cahit Bey ve diğer yardımcıla
rı yapmışlardır bunu. Bu itibarla Sosyal işler 
Komisyonunun hazırlamış olduğu metnin esas 
tutulmasını teklif ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Efendim, çok yorgun bulunu
yorum; biraz daha açıklama yapılırsa, oyumu 
müsbet vereceğim. Çünkü bendeniz pek tenev
vür edemedim efendim. 

ANKARA TIP FAKÜLTESİ DEKANI BE-
HlÇ ONUL — Efendim, bugün halen hastaha-
neler, hasta başına yedi buçuk sekiz lira gibi bir 
para almak suretiyle, kendi ihtiyaçlarını idame 
ettirmeye çalışmaktadırlar. Ayrıca, hali vakti 
yerinde olan hasta vatandaşlardan tesbit edilen 
biı* tutar dâhilinde para alınmaktadır. Bu para
lar bir fon olarak birikmektedir. Döner serma
ye, 1 milyon, 3 miyon, 5 milyon ki bu tutar ka
nunda ne ise bu kanunlarda yazılı miktarlar 
toplan m caya. kadar, bu fonda kalıyor Sağlık 
Bakanlığının bir kanunu var. Bir milyon lira
ya kadar döner sermaye vaz'etmek salâhiyeti . 

. bu kanunla kendisine verilmiştir. Bu sermaye 
bir milyonun üstüne çıkarsa fazlası Hazineye; 
devrediliyor. Şimdiye kadar okluğu gibi bu ser
mayenin ihdası Hazineye hiçbir yük tahmil 
etmediği gibi ayrıca fazla olarak elde edilen 
miktarlar da. Hazineye gitmektedir. Fakat Sağ
lık Bakanlığının elinde 101 tane Devlet hasta
nesi, 20 tane doğumevi, 40 tane göğüs hastalık
ları ve bunlara ilâveten 300 sağlık merkezi 
gibi muazzam bir teşkilât bulunmaktadır. 1955 
te çıkarılmış olan Döner Sermaye Kanunun
daki bir milyon lira kaydı, maalesef bu dörer 
sermaye müessesesini işliyemez hale getirmiştir. 
Döner sermaye miktarını artırmak ve bu su
retle Devlete yük olmadan hem hastaneleri ge
liştirmek hem de icabeden malzemeyi temin 
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etmek, ayni zamanda ilâve rehabilitasyon mües
seseleri kurmak çok yerinde olacaktır. Bütün 
medeni memleketlerde, yani hıl'zıssıhhası ileri 
memleketlerde, biraz iyileşen hastalara ufak 
tefek işler .yaptırılır. Bunlar satılarak geli
rinden ayın'işler için istifade edilir. Meselâ 
bir lepralı var. Hükümetimiz bu mevzuu ele 
almış ve halen lepra ile savaş açılmış bulun
maktadır. Memleketimizde asgari 20 bin lepralı 
vardır bugün. Bunlar Ankara'da dahi sokak
larda da dolaşmaktadırlar. Bunları bir yerde. 
bir köyde falan toplamak gerekir. Bunlar, sa
dece birer müstehlik olarak yaşıyacakları yer
de , tarımla hayvancılıkla iştigal ederlerse, hem 
müstahsil duruma geçerler ve hem de bir gelir sağ-
Jıyarak yaşarlar, geçinirler ve para da birik
tirirler. işte, döner sermaye1, anlamını buradan 
almaktadır. 

Bu bakımdan, Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığının, çalışmaları daha genişletmesi ve mem
lekete yararlı tesisler kurması için ve mevcu-
dolanları da daha yararlı hale getirmesi için 
bu. kanun tasarısı hazırlanmış, bâzı ufak de
ğişiklikler yapılmış ve bu son şekliyle huzuru
nuza getirilmiş bulunuyor efendim. 

BAŞKAN — Şimdi Dekan Beyden bir şey 
soracağım. Şimdi bir buçuk milyon toplandı. 
Bunun bir milyonu sizin, beş yüz binini Hazi
neye yatırıyorsunuz. Sizin daha fazla bir ih
tiyacınız olunca. Hazineden ayrıca para alıyor 
musunuz? 

TIP FAKÜLTESİ DEKANI BIHIİO 
ONTIL - - Bir milyonun üstündeki miktarı Ha
zineye veriyoruz. Ayrıca Hazineden bir şey 
çıkmıyor efendim. 

Şimdi de öyle olacaktır. Hazineye hiçbir kü!.-
fet tahmil etmiyeceğiz. -Gelirimiz bu kanun ii.e 
belki 100 'milyonu bulabilir. Biz Bununla 
yeni tesisler kuracak ve rehabiltasyon için 
kullanacağız. Tabiî bundan memleket ka
zanacak, binnetice Hazine faydalanacaktır. 

Hazine halen bize bir yardım yapmamakta
dır. Ancak biz bu artacak gelirimizle memle
ket sathına yayılmış hastanelerde tesislerimizi 
kuracak ve bu parayı toplıyacağız. Toplandıktan 
sonra geriye kalan kısımlar Hazineye intikal 
edecektir. 
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BAŞKAN — Bu toplama hususunda bu ka

nun, eskiye nazaran bir değişiklik getirmekte 
midir? 

BEHİÇ ONUL _ Demin de arz etmiştim 
efendim, »Sağlık {Bakanlığının halen 1.61 tane 
hastanesi vardır. Bu hastanelerin normal bir iş
letmesi vardır. Bu işletme bu işleri yürütecektir. 

ÖZGÜR SELİHATTİN _ Elendim, .bir
kaç sual sormak istiyorum. İlk sualim şu ola
caktır : Bilindiği üzere Sağlık Bakanlığı, büt
çesini hazırlamış bulunmaktadır. 350 - 500 mil
yon mudur, nedir? Katı olarak biliniyorum. Bi
raz evvel burada 75 milyonluk dörner serma
yeden bahsedildi. Acaba Sağlık Bakanlığının 
hazırlanmış olan bütçesinde böyle bir tahsisat 
yer almış mıdır? 

SAĞLIK BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ Dr. 
CAHİT DEMİRBAŞ — Bakanlık bütçesinde 
böyle bit' tahsisat mevcut değildir efendim. An
cak, her sene Hazineye karşılıkları yatırılır. 
yani ücretle yatan hastaların peşin verdiği para 
tahsil edildikçe,' yani bizim bütçemiz kabardık
ça bu kabarıklık Hazineye intikal edecektir. 
Böylece Hazinenin de mütekabil tasarrufu var
dır efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Adnan Bey. 
ADNAN BAŞER — Efendim, hastanelerin 

bütün masrafları Devlet bütçesinden karşılanı
yor. Bu arada, hastanelere muayeneye gelen, 
röntken filmi çektirmeye gelen kimselerden, 
tahlil için başvuranlardan v.s. bir miktar para 
alınıyor. Döner sermaye için birikecek paralar, 
belli tutarı buluncaya kadar yani istenen dö
ner sermaye tamamlanıncaya kadar bu böyle de
vam edecektir. Bakanlık bütçesine ödenek kon
mak suretiyle de döner sermayeye ek yapılacak
tır. Bunun için tutarı artıralım, 150 milyon lira
ya kadar çıksın deniyor. Biz bu tutarı çok gör
dük, Hükümet teklifinde, olduğu gibi 75 milyon 
lirayı uygun bulduk efendim. Bu sene de bu 
döner sermaye Hazineye devrolunacaktır. Geçen 
seneki devredildi, bu seneki de malî sene sonun
da devredilecektir. 

ULAY SITKI — Bu artan paralarla ne ya
pacaksınız? Bugün bunlar esasen işlemektedir. 
Bundan sonraki para ile hastaneleri mi tevsi 
edeceksiniz? Eğer hastadan bir fazla ücret ala
caksanız o zaten o hastanın bakımına sarf edi
lecektir. 
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BEHİÇ ONUL — Bugün işi olduğu gibi mu

hafaza ederek bir miktar tasarruf etmekteyiz. 
Ama ihtiyaç gün geçtikçe artıyor ve memleket 
daha çok ve geniş tesislere ihtiyaç gösteriyor. 
Biz bu kanunla sağlayacağımız gelirle bunlan 
Devlet bütçesine yük olmadan yapacağız. 

ULAY SITKI — 75 milyon doluncaya kadar 
harcıyacaksmız, artanını da Hazineye verecek
siniz. Bununla da hastaneleri donatacaksınız de
mektir. Hazineye iade edeceğiniz kısım ise onun 
size peşinen verdiği umumi bütçeden ödediği 
miktarın aynen iadesi demektir. 

BEHİÇ ONUL — Burada bilhassa ücretli ola
rak yatan hastaların bakımı mevzuubahsolduğu 
gibi rehabilitasyon da mevzuubahistir. Meselâ 
bir marangozhane açılıyor. Bu hem çalışma ba
kımından, yani işletmecilik bakımından hem de 
oradaki hastaların tedavisi bakımından iyi olu
yor. Bunun masrafları yine kendi emekleri ile 
karşılanmaya çalışılıyor. Meselâ Atatürk Sana
toryumunda birçok el işleri yapılır ve satılır. 
Bunların parasiyle. oradaki hastalar iaşe edil
diği gibi tedavileri de yapılabilir. 

BAŞKAN — Bu müesseselerde bulunanlar 
hâlâ hasta mıdırlar? 

BEHİÇ ONUL — Bâzıları iyileşmişlerdir 
ama dışarda tam olarak çalışma imkânlarına 
sahip değillerdir. 

ULAY SITKI — Efkârı umumiyede bunlar 
hem maaşla çalışıyorlar hem de ayrıta para alı
yorlar gibi birtakım sözler söylenmektedir. Me
selâ biz bir bisiklet yapmak istedik, hiç de iyi 
karşılanmadığını müşahede ettik. Şimdi siz de 
bâzı malzeme yapıp satmaya, yani ticarete te
şebbüs ediyorsunuz gibi oluyor. 

KÜÇÜK SAMI — Efendim, Kore'de yarala
nıp da Tokyo'da hastanelere yatan erlerimiz 
orada kadın çantası yayıp satmışlardır. Bunlar 
memelekete döndükleri zaman da bu sanatlarını 
ilerletmişlerdir. Bizim, Halil adında bir tanıdı
ğımız kimse vardı, bugün kendisinin istanbul'da 
büyük bir ticarethanesi vardır. 

BAŞKAN — Buyurunuz Cahit Bey. 
CAHlT DEMİRBAŞ — Efendim, burada, 

ruhen ve bedenen hastaların cemiyete kazandı
rılması, katılması gayesi güdülüyor. 

BAŞKAN — Buyurunuz Behiç Bey. 
BEHlÇ ONUL — Efendim, burada, hiçbir 

zaman hastanelerin birer iş ocağı haline getiril-
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mesi mânası çıkarılmamalıdır. Burada, bizim 
anladığımız mânada*bu iş mütalâa edilmelidir 
efendim. Bir hasta hastaneye gelir, sağlığını ka
zanır ve sağlam olarak hastaneden çıkar. Para
sını verecek kudrette ise parasını veriyor, fa-
kirse bedava tedavi ediliyor. Bizde çok yakın 
zamana kadar hastaya bedava bakılır ve bedava 
tedavi edilirdi. Bu tam bir Devletçilik sistemi 
idi. Nihayet beş sene evvel Döner sermaye Ka
nunu çıktı. 

Bir de bu hastanelerin dışında rehabilitasyon 
müesseseleri vaz'ediyoruz ki, bu müesseseler 
aynı zamanda istihsal yapan müesseselerdir. 
Hastanelerimizde tedavi edilip sıhhatini kazan
dıktan sonra birdenbire hayata dönemiyecek 
durumda olan sakat, nekahat devrinde veremli, 
alil çocuk ve büyükler bu müesseselerde barına
cak ve onlara, hayata adapte olabilmeleri için 
sıhhi nezaret altında el işleri yaptırıyoruz. İşte 
bu miktarlarla işlerin organize edileceği ve 
bunları bu sistem üzere hayata hazırlıyacak 
müesseselerdir ki, bunlar da mahduttur. Polio 
geçirmiş bir çocuğun kendi hayatını kendisinin 
kazanması imkânlarının bu suretle verilmesi 
bilmem bir ticaret mânasına gelir mi? Hastane
lerimiz bugün bir ticarethane değildir. Çünkü 
ticarethane ayrı, hastane ise tamamen ayrı bir 
mâna ifade etmektedir. Polio geçirmiş bir ço-
cuk veya ayağım kaybetmiş bir vatandaş hasta
nede tedavi görür. Tedavisi bittikten sonra has
tane ile alâkasını keser, ondan sonra bir reha
bilitasyon müessesesine gider. Bizim istediğimiz 
budur. 

ULAY SITKI — Peki, ben böyle bir şey iste
miyorum der ve memleketine gitmek isterse ne 
olacaktır? 

BEHÎÇ ONUL — Eğer mutlaka gitmek is
terse buna mâni olunamaz. Fakat bu müessese
lerin gayesi onu köyüne gittiği zaman da kendi 
kendisini idare edebilecek bir duruma getirebil
mektir. 

BAŞKAN — Efendim, yarın öbür gün, bu 
da hasta, şu da hasta diye sapasağlamlar alı
nırda, asıl hastalar dışarıda kalırsa? 

BEHÎÇ ONUL — Efendim, memleketin ah
lâki durumu meydandadır, bellidir; kısa za
manda bunu değiştirmek, etki yapmak müm
kün olamaz tabiî. Fakat sapasağlam olanlar 
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da buraya giremez her halde. Buna imkân yok-

J tur. 
BAŞKAN — Efendim, imkân yok demeyin; 

i oluyor» maalesef. As A gaye hastaların . çalışma-
I sidir. Diğer kimselerin dfe alınması faydalı, ve-
: falı olur, fakat bakmışsınız sağlamlar gitmiş, 

asıl hastalar dışarıda kalmıştır. Benim endi
şem burada. 

| SIHHAT BAKANLIĞI MÜMESSİLİ MU-
| HARREM — Bu müesseseler aşağı - yukarı sıkı 

bir disiplin altında çalışan öğretici müesseseler
dir. Lâalettay.n bir insan gelip buraya sızamaz. 
İnsan pisikolojisi de buna müsait değildir. Sağ
lam bir adam durup dururken bu muhite girip 
bu disiplin altında çalışamaz. Ama ne olabüir, 
muhtelif tesirler altında öğretmen kadrosu ka-
bartılabilir. 

BAŞKAN — Biz bunların örneklerini gör-
* dük. Ben diyorum ki, bütün bu söyledikleri

nize rağmen sağlam insanlar da gelip buraya gi
rerlerse ne olacak? Veya buraya girer fakat ça
lışması lâzımken çalışmazsa ne olacak bunun te
minatı nedir? 

BEHlÇ ONUL — Bu sual gayet yerindedir. 
Biraz evvel söylemiş olduğunuz husus da doğ
rudur. içlerinden işe yarıyanları, sağlam olan
ları hastanede hademe olarak çaLştırdık. önü
müzde mevzuat vardır. Bu rehabilitasyon mer
kezlerinin nasıl işletileceğine ve bütün bu işle
rin nas 1 yürütüleceğine dair ayrı bir talimat
name çıkarılabilir. Esasen bu kanunda, 11 nci 
maddede, böyle bir talimatnamenin yapılacağına 
dair bir kayıt da bulunmaktadır. Eğer arzu 
edilirse bu idari muameleleri biraz daha geniş
letmek suretiyle bunu yapmak mümkündür. 

ERSÜ VEHBı — Müzakereyi kısaltmak için 
şöyle bir teklifte bulunacağını. Bunlar maddelere 
aidolduğu için, kanuna aykırı hareket edenlere 
karşı hüküm konmadığından endişeler devam 
edebilir. 

Burada, teklifim şu olacak : Bu müessese
lerde çalışanlar Devlet memuru gibi sayılır; 
Devlet malına zarar verenler gibi cezalandır hr. 
Bu hükemle endişeler önlenebilir. 

Meselâ, hayvan besleme. Deneme hayvan
ları değil. Araştırma v. s. gibi. Satış hakkın
da da tahdidolur. Böyle bir hal çaresi bulu
nabilir kanaatindeyim. Suiistimal yapanlar Dev-

— 32.— 
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let memuru gibi cezalandırılır, mahkûm edi
lir efendim. 

BAŞKAN — Efendim, başka söz istiyen?.. 
uZGÜNEŞ MEHMET — Efendim, ben yor

gunum; bu halimle oy verecek durumda deği
lim. Müzakerenin tehiri iyi olacak kanaatinde
yim. 

BAŞKAN — Efendim, özgüneş arkadaşı

mızın hakkı var; müzakerenin tehiri hususunu 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Esasen vakit gecikmiştir, yarın saat 10 da 
toplanılmak üzere Oturumu kapatıyorum efen
dim. 

Kapanma saati : 19 

»&<( 
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S. SAYISI : 198 
Aksoyoğlu Refet'in, 1960 malî yılı Muvazenei Umumiye 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında kanun teklifi ve İktisat Komisyonu raporu (2/172) 

Yüksek Başkanlığa 

1960 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa 'bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki 
kanun teklifimi gerekçesiyle, birlikte sunuyorum. 

Gereken işlemin yapılmasını saygı ile arz ederim. 
Aksoyoğlu Refıt 

GEREKÇE 

1. Yeni Meclis binasına nakil dolayısiyle dairenin tenvir, teshin, telefon ve sair mıasrjalların: 
karşılamak üzere 1960 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin Bü» 
yük Millet Meclisi kısmin'm 477 ııei faslına 300 000 liralık bir ödeneğin, tasarrufu mümkün ter
tiplerden tenzili surtetiyle aktarılmasını teminen teklifin birinci maddesi; 

2. Münfesih Türkiye Büyük Millet Meclisi teşkilâtında çalışan daktiloların Millî Birlik Ko
mitesi ile Temsilciler Meclisi çalışmalarında kâfi gelmiyeceği mülâhazasiyle 1960 malî yılı Muva
zenei Umumiye Kanununa bağlı (D) işaretli cetvelin Büyük Millet Meclisi kısanına ücretleri büt
çe tasarruf atiyle karşılanmak ve personel hususunda da âzami tasarrufa riayet edilmek 'suretiyle 
Kanunlar Müdürlüğü için iki, Tutanak Müdürlüğü için iki ve Bütçe Komisyonu Kalemi Müdürlü
ğü için (1) ki ceman (5) aded 7:00 lira ücretli daktilo ile 450 lira ücretli Î10 aded odacı kadro
sunun ilâVesi maksıadiyle teklifin ikinci maddesi hazırlanmıştır. 

Halen yeni Meclis binası tesislerinde istihdam edilen ve ücretleri münfesih" Büyük Millet Mec
lisi (Türkiye Cumhuriyeti Millî Birlik Komitesi) bütçesinden! tediye edilen geçici hizmetliler kad
rosuna, münfesih Meclis teşkilâtı kadrosunda kullanılan hizmetlilerin de ilâvesiyle meydana ge
lecek kadronun hizmete kifayet edip etmiyeceği hususunda şimdiden tam bir tahmin mümkün 
olmadığından bilâhara, hizmetlerin hakiki ihtiyaçlarına tekabül edecek kadroların peyderpey alın
ması mümkün görüldüğü cihetle hem tasarrufa riayet etmek ve hem de fuzuli olarak alınacak 
elemanların sonradan vazifelerine nihayet vermek gibi müşkül bir1, mevkie düşülmemesi için şim
diden daimî kadro ihdasına lüzum görülmemiştir. 

Esasen! yeni Meclis binasındaki personel kadrosu geçici hizmetlilerden teşekkül ettiği için 
faaliyete geçildiği zaman ıgerek bu personelin ve gerekse yeni hizmetlere ,göre alınması icabede-
cök personelin hakiki durumlan meydana çıkacağından bundan sonra nıe kadar personelin daimî 
v« ne kadar personelin de muvakkat kadrolarla kutllanılmalaıtt daha kolay bir şekilde tesbit ediî 
miş olacaktı^*. 

3. Yeni binaya nakil dolayısiyle yapılacak masraflar için, Devlet vasıtalarından istifade edilmesi 
düşünüldüğünden, bütçeye bu maksatla ayrıca bir ödenek konulmasına lüzum görülmemiştir, 
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iktisat Komisyonu raporu 

T. C. 
Millî Birlik Komitesi 

İktisat Komisyonu 
Esas No. :2/172 
Karar No. : 141 

22 .12 . 1960 

Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

Aksoyoğlu Refet'in, 1960 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkındaki kanun teklifi komisyonumuza havale edilmiş olmakla tetkik ve müzakere 
edildi, 

Kanun teklifi gerekçesinde de belirtildiği üzere yeni Meclis binasına nakil dolayısiyle idarenin 
tenvir, teshin ve sair masraflarını karşılamak üzere 1960 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa 
bağlı (A/l) işaretli cetvelin münfesih Büyük Millet Meclisi (T. C .Millî Birlik Komitesi) kısmunm 
tasarrufu mümkün görülen tertiplerinden 300 000 liranın tenzil edilerek alâkalı tertiplere aktarıl
masını ve yine mezkûr kanuna bağlı (D) işaretli cetvelin münfesih Büyük Millet Meclisi ı(T. C. 
Millî Birlik Komitesi) kısmınla ibâzı ücretli kadroların ilâvesini temin maksadiyle ihzar ve sevk 
edilmiş bulunmaktadır. 

Yeni Meclis binasına nakil dolayısiyle bâzı zaruri masrafların karşılanması maksadiyle hazır
lanmış bulunan aktarma ile yeniden hizmetin icabı olarak ilâvesi derpiş olunan ücretli kadrolar 
hakkındaki kanun teklifi komisyonumuzca da uygun mütalâa edilerek maddelere geçilmiş ve kanun 
teklifi ilişik cetvelleriyle birlikte aynen kabul edilmiştir. 

Millî Birlik Komitesinin tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
İktisat Komisyonu 

Üye Üye Üye 
Aksoyoğlu Refet Karavelioğlu Kâmil Karaman Suphi 

Üyö 
özkaya M. Şükran 

Başkanı 
Kuytdk Fikret 

AKSOYOĞLU REFET'İN TEKLİFİ 
1960 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa 
bağlı cetvellerde değişildik yapılması hakkında 

kanun teklifi 

MADDE 1. — 1960 malî yılı Muvazenei münfesih Büyük Millet Meclisi (T. C. Millî 
Umumiye Kanununa bağlı (A/l) işaretli cet
velin münfesih Büyük Millet Meclisi (T. C. 
Millî Birlik Komitesi) kısmının ilişik (1) sa
yılı cetvelde yazılı tertipleri arasında (300 000) 
liralık aktarma yapılmıştır. 

MADDE 2. — 1960 malî yılı Muvazenei 
Umumiye Kanununa bağlı (D) işaretli cetvelin 

Birlik Komitesi) kısmına, ilişik (2) sayılı cet
velde yazılı kadrolar eklenmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe gîrer, 

MADDE 4. — Bu kanunu Maliye Bakanı 
yürütür. 

(S. Bayım: 108) 



- 3 -
Aksoyoğlu Refefin teklifine bağlı cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 

F. M. Öd eneğm nevi 

453 Türkiye Büyük Millet Meclisinin dış münasebetleri, ahdî mü
nasebetler 

23 NATO memleketleri parlâmentoları Birliği assamble ve komis
yonlarına iştirak edeceklerin harcırahları ' 

453/A iştirakler 
21 Parlâmentolararası Birliği Türk Grupanun Birlik Konferans ve 

komisyonlarına iştirak edeceklerin harcırahları 
453/B Kongre, konferans, tören ve ziyaretler 

22 Türkiye Büyük Millet Meclisinin diğer memleketlere yapacağı 
ziyaret, tören ve dostluk temaslarına katılacakların harcırahları 

453/B Türkiye Büyük Millet Meclisinin davetlisi olarak memleketimi
ze gelecek, ecnebi misafirlerin her çeşit ağırlama masrafları 

477 Yeni Meclis ıhmasının gerektirdiği masraflar 

Yekûn 

Düşülen Eklenen 
Lira Lira 

75 000 

100 000 

50 000 

75 000 

300 000 

300 000 

300 000 

[2] SAYILI CETVEL 

D. Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

6 Daktilo (Umumi Kâtipliğe 
Ibagh) 4 700 

Kanunlar Müdürlüğü 

5 Daktilo 2 700 

Tutanak Müdürlüğü 

5 Daktilo 2 700 

Bütçe Kalemi Müdürlüğü 

5 Daktilo 1 700 

Daire Müdürlüğü 

S Hademe 10 450 

« a ^ - — • • -

(S. Sayası: 198) 





S. SAYISI t 170 
Kuytak Fikret'in, Devlet Meteoroloji Umum Müdürlü
ğünce ithal edilecek, malzeme ve aletlerin Gümrük 
Resminden ve diğer vergilerden muafiyeti hakkında 

kanun teklifi ve İktisat Komisyonu raporu (2/137) 

Millî Birlik Komitesi Yüksek Başkanlığına 

Devlet Meteoroloji işleri Umum Müdürlüğünce ithal edilecek malzeme ve aletlerin Gümrük Res
minden ve diğer vergilerden muafiyeti hakkında hazırlamış olduğum kanun teklifini gerekçesiyle 
birlikte sunuyorum. 

Gereken işlemin yapılmasına müsaade buyurulmasını rica ederim. 
26 . 11 . 1960 
Kuytak Fikret 

, MUCİP SEBEP 

1937 yılında 3127 sayılı Kanunla kurulmuş bulunan Devlet Meteoroloji İşleri Umum Müdür
lüğü, bu kanunun neşir tarihinde pek mahdut miktardaki meteoroloji istasyonları ile meteoroloji 
hizmetlerim ifa edegelmekteydi. Bu tarihten itibaren, yurt müdafaası ve diğer ihtiyaçlarla ilgili ol
mak üzere her gün artan çeşitli meteorolojik hizmetlerin icabı olarak meteoroloji istasyonlarının ade
di artmış ve yurt sathına yayılmak zarureti hâsıl olmuştur. 

1945 yılında kabul edilen Sivil Havacılık Kanunu ve bundan başka 5111 sayılı Kanunla Dünya 
Meteoroloji Teşkilâtına üye olmaklığımız Umum Müdürlükçe ifa edilen yurdiçi hizmetlerine i İlâveten 
milletlerarası vecibeleri de artırmış ve ezcümle meteorolojik haberlerin mübadelesinde de geniş çapta 
değişiklik vukua gelmiştir. 

1947 yılından beri gelişen meteorolojik hizmetlerle orantılı olarak Umum Müdürlük, muhtaç bu
lunduğu alet ve malzemeyi teminde büyük müşkülâtla karşılaşmış bulunduğundan bu gibi malzeme 
Amerikan Askerî yardımı yoliyle Hava Kuvvetlerimiz Kumandanlığından temin edilmiştir. Ancak 
1950 yılından bu tarafa Amerikan askerî yardımı oldukça zayıflamış ve hemen hemen demirbaş mal
zeme temin edilememiştir. Bu sebeple, Devlet Meteoroloji İşleri Umum Müdürlüğü cüzi bir kısım mal
zemesini mahdut bütçesi ile doğrudan doğruya hariçten ithal zaruretinde kalmıştır. Aynı sebeplerle 
memleket dâhilinde imali mümkün bulunmıyan meteorolojik alet ve yedekleri ile her türlü muhabere 
cihaz ve yedeklerine dış memleketlerden ithal zorunda bulunmaktadır. Esasen; oldukça pahalı olan bu 
alet ve malzemenin memlekete ithalinde alınmakta olan ithal Gümrük Resmi dolayısiyle fiyatla
rı bir misli artırıldığından mahdut bütçe imkânları ile birçok mütekâmil malzemenin mubayaası müm
kün olamamaktadır. 

Memleket sathına yayılmış bulunan meteoroloji teşkilâtının muhtaç bulunduğu her türlü meteo
rolojik alet ve yedekleri ile süratli muhabere imkânlarını sağlıyan muhabere cihazlarının ucuz 
fiyatla satmalmması ve kullanılması mümkün olmadığı gibi mevcut birçok aletlerin yedeklerinin 
de aynı sebeplerle satmalmması imkânsızlığı dolayısiyle kısa zamanda çalışamaz duruma girmeleri 
memleketin (Bu arada yabancı memleketlere karşı yüklenmiş olduğumuz vazifeleri yapamamak bakı-
mmdan da) zararına olmaktadır. 
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Gerek bu alet ve cihazların ve gerekse yedeklerinin ucuz fiyatla ithal edilebilmesi ve vatan sathına 

yayılan meteoroloji istasyonlarının mütekâmil cihazlarla teçhizi zaruri bulunduğu gibi; bu imkân hâ
sıl olduğu ve bilhassa telekominikasyonda çalışan p3rsonelden yapacağımız tasarrufla diğer cepheleri
mizi takviye etmek ve küçük kadro taleplerini ön1 emiş olacağı gibi bu sayede hiç olmazsa komşu mem
leketlerin tekâmül seviyesine bir an evvel ulaşmak mümkün olabilir. 

Devlet Meteoroloji İşleri Umum Müdürlüğü gibi, her türlü malzemesini dış memleketlerden ithal 
durumunda bulunan Türk Havayolları Anonim Ortaklığına dahi 6623 sayılı Kanunun 19 ncu mad
desi ile gümrük muafiyeti tanınmıştır. Âmme hizmeti ve milletlerarası vazife ifa eden Devlet Meteo
roloji işleri Umum Müdürlüğüne de gümrük muafiyeti tanınmasının çok yerinde olacağı mütalâa 
edilmektedir. 

Millî Savunma, Tarım, Sivil Havacılık ve Milletlerarası hava seferleri; denizyolları bakımından 
büyük bir mesuliyet yüklenmiş olan teşkilâtımızın müstakbel bir harbde üzerine düşen vazifeleri, 
NATO ve diğer milletlerarası anlaşmalarla yüklenmiş olduğu mesuliyet ve vecibeleri karşılıyabilmesi 
için bugünden teçhiz edilmiş olması icabeder. 

Hazarda ve seferde, millî ve milletlerarası vazifelerimizi başarabilmemiz için takdim edilen kanun 
teklifinin büyük yardımlar sağlıyacağı kanaatindeyiz. 

İktisat Komisyonu raporu 

T. C. 
Millî Birlik Komitesi 14 . 12 . 1960 
İktisat Komisyonu 

Esas No. : 2/137 
Karar No.'•: 125 

Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

Kuytak Fikret'in Devlet Meteoroloji İşleri Umuım Müdürlüğünce ithal edilecek, malzeme ve alet
lerin Gümrük Resminden ve diğer vergilerden muafiyeti hakkındaki kanun teklifi komisyonumu
za havale edilmiş olmakla tetkik ve müzakere edildi. 

Kanun teklifi gerekçesinde belirtildiği üzere meteoroloji teşkilâtının muhtaç bulunduğu her 
türlü meteorolojik alet ve yedekleri ile muhabere cihazlarının Gümrük Resmi ile diğer vergilerden 
muafiyetini temin maksadiyle ihzar edilmiş bulunmaktadır. 

Teklifin şevkini mucip sebepler komisyonumuzca da yerinde mütalâa olunarak maddelerin görü
şülmesine geçilmiş ve aynen kabul edilmiştir. 

Millî Birlik Komitesinin tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

İktisat Komisyonu 
Başkanı Üye Üye Üye 

Kuytak Fikret Aksoyoğlu Refet Karavelioğlu Kâmil Karaman Suphi 

Üye ve Sözcü 
özkaya M. Şükran 

( S. Sayısı : 170) 



KUYTAK FİKRET'İN TEKLİFİ 

Devlet Meteoroloji İşleri Umum Müdürlüğünce 
ithal edilecek, malzeme ve aletlerin Gümrük 
Resminden ve diğer vergilerden muafiyeti hak

kındaki kanun teklifi 

MADDE 1. — Devlet Meteoroloji işleri Umum 
Müdürlüğünce dış memleketlerden mubayaa ve 
ithal olunacak rasat aletleri, faksimil, telli, telsiz 
muhabere cihazları ile elektronik rasat aletleri 
ve yedekleri, Gümrük Resmi ve diğer vergilerden 
muaftır. 

MADDE 2. — Bu kanun neşir tarihinden 
itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

ı • +m^ »« 
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S. SAYISI: 186 
Küçük Sami ve Özkaya Mehmet Şükran'ın, Sabık mil
letvekillerinin içinde bulundukları içtima yılını takibeden 
yıllarda tahakkuk edecek tahsisat ve yolluklarına karşı
lık olarak bankalardan aldıkları borçları hakkında kanun 

teklifi ve İktisat Komisyonu raporu (2/168) 

T. C. Millî Birlik Komitesi Başkanlığına, 

Münfesih Büyük Millet Meclisi İdare Amirliğinin tavassutiyle bilhassa 1954 senesinden sonra; 
artan bir şekilde; eski milletvekillerine Raybank, Ziraat, îş, Vakıflar ve Şekerbank'dan gelecek se
nelerde tahakkuk edecek tahsisat ve yolluklarına mahsuben kanunsuz olarak borç paralar alınagel-
mekte ve bu borçları istihkakları tahakkuk ettiği aylarda çeklerinden kesilmek suretiyle alacaklı 
bankalara ödenmekte idi. 

Birinci maddede gösterilen Ziraat Bankasına olan borçların yekûnu (11 898 533) lira olup 
1958 yılında tahakkuk edecek tahsisat ve yolluklarına mahsuben 1957 yılında Ziraat Bankası Mer
kez Müdürlüğünden alınmış ve bu miktardan bir kısım tahsilat yaplıdıktan sonra bakiye (10 251 
503) lira borçları bulunmaktadır. 

,Adı geçen bankalardan alman borçlar iki milletvekilinin müteselsil kefaletiyle faizleri borçlular 
tarafından önceden bankalara ödenmek suretiyle bankaca ikrazaat mevzuatı dairesinde verilmekte 
idi. 

1957 yılında seçime erken gidilmesiyle 1958 yılında tahakkuk edecek tahsisat ve yollukları bu-
lunmıyanlar hakkında hiçbir kesinti yapılmamış seçilenlerden ise 27 Mayıs 1960 tarihine kadar 
ancak (1,526 691) lira kesilebilmiş ve Ziraat Bankasına (10 251 503) lira bakiye borçları bu
lunmaktadır. Bu kanunsuz ve hiçbir hukuki esasa istinadetmiyen keyfî muamelelere gelecek senelerde 
de devam edilegelmiştir. Bilfarz 1960 yılında da 1961 yılında tahakkuk edecek yolluklarından ke
silmek üzere Ziraat Bankasından (405 047) lira, İş Bankasından (335 500) lira borç para alın
mıştır. Bu da 1961 yılında tahakkuk ettiği takdirde ödeneceğine göre inkılâpta bu şart da ortadan 
kalkmış bulunduğundan banka ile eski milletvekilleri arasında kalmış olan bu borçlar hiçbir suretle 
Hazineyi ilzam etmez. 

Diğer taraftan yine münfesih Büyük Millet Meclisi İdare Amirliğinin sair bankalarla yaptığı şi
fahî anlaşmalar neticesi düşük milletvekillerine 1960 yılında tahakkuk edecek tahsisatlarından 
kesilmek üzere Raybank, Şeker, Vakıflar, Türk Ticaret ve Osmanlı Bankalarından iki milletvekilinin 
müteselsil kefaletleriyle borç paralar aldıkları ve vadeleri olan Mart 1960 ayında ödiyemiyenlerin 
mezkûr banka borçları; eski Büyük Millet Meclisi Bütçesiyle alınıp senesinde sarf olunmıyan ve 
Ziraat Bankası Merkez Müdürlüğü nezdindeki 7227 sayılı hususi bir hesapta toplanmış olan tah
sisat artıklarından daha evvelden eski idare amirliğince bankalara defaten ödenmiş bulunmaktadır. 

Bütçe dışı ödenen bu paralar bilâhara borçlu milletvekillerinin aylık çeklerinden ay bev ay ke
silmek suretiyle mahsubu yapılarak tasfiyesine gidileceği sırada Millî tnkılâp neticesi borçlu mil
letvekillerinin aylık tahsisatlarının iptaliyle ödenmesi imkânsız hale gelmiş ve Raybank, Vakıflar 
ve Türk Ticaret Bankaları daha evvel haksız olarak almış oldukları 131 040 lira 42 kuruşu haksız 
iktisabetmişlerdir. 

Bu sebeple 1959 malî yılında Raybank 305 055, .Vakıflar 50 943, Türk Ticaret 10 013, Şeker-
bank 38 132, Osmanlı Bankasından 3 860, lira ki ceman 398 508 lira borç para aldıkları buna mu
kabil Mart, Nisan ve Mayıs 1960 aylıklarından 267 968 lira kesilmek suretiyle mahsubedîlmiş ve 
bakiye her üç bankaya ceman 131 040 lira 42 kuruş borçları bulunmaktadır. 

3050 sayılı Kanun : Milletvekillerine verilen aylık tahsisat ölüm ve seçimin yenilenmesi halterin-
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de geri alınmaz. Bunun dışında sebeplerle milletvekilliğinden ayrılanların iskonto ettirdikleri çekleri 
bankalara ödenerek alâkalılarından tahsil edilmek üzere Maliye Vekâletine bildirilir. Hükmünü 
koymaktadır. 

Yukarda arz edilen borçlar bu kabîl tasarruflara imkân vermemektedir. îdare Amirliğinin 
böyle bir tasarrufta bulunabilmesi için evvelemirde tasarrufa takaddüm eden bir kanundan kuv
vet almaları iktiza eder. Böyle bir şey meveudol nadığma göre bu tasarruf yollukla malûl olup 
hiçbir veçhile Hazineyi takyidedemiyeceği gibi bankaların buna karşı hüsnüniyet dermeyanı da 
kabule şayan olamaz. Zira salâhiyetsiz bir şahıs Devlet hükmî şahsiyetine karşı böyle bir tasarrufta 
ehliyetsiz sayılır. Ehliyetsiz bir şahsın tasarrufuna karşı da hüsnüniyet iddiasında bulunulamaz. 
Kaldı ki : Resmî kayıtlara karşı da hüsnüniyet himaye görmez. Bu itibarla sözü edilen milletvekille
rinin şahsi borçları için bankalara ödenmiş millet parasının istirdadı ve onların borçlarından dolayı 
mesul tutulamıyacağı hem hukuk prensiplerine ve hem de hakkaniyet esaslarına uygun bir keyfi
yettir. 

Hal böyle iken milletvekillerine borç para veren Raybank, Vakıflar ve Türk Ticaret bankalarına 
salâhiyetsiz ödenen ve ödeme va'di bir hüccet olarak kabul ile Hazineye karşı iddiayı hakta ısrar 
etmetke ve haksız iktisabettikleri 131 040 lira 42 kuruşu iadeden imtina etmektedirler. 

Bu hususta her nekadar kazai mercilere müracaatla bu paranın istirdadı ve şahsi borçlardan 
ötürü Hazinenin ademi mesuliyeti hükmen tesbit ve tahakkuk ettirilebilirse de bu yola gidilmesi 
hem zaman israfını ve hem de lüzumsuz ve sebe )siz yere masraf ihtiyarını icabettireceğinden ihti
lâfın kanunla halledilmesini uygun mütalâa ettiğimizden ilişik kanun teklifinin kabulünü rica 
ederiz. 

T. C. Millî Birlik Komitesi T. C. Millî Birlik Komitesi 
Üyesi Üyesi 

Sami Küçük Mehmet Şükran Özkaya 

İktisat Komisyonu raporu 
T. C. 

Mülî Birlik Komitesi 21 . 12 . 1960 
İktisat Komisyonu 
Esas No.: 2/168 
Karar No.: 133 

Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

Küçük Sami ve özkaya Mehmet Şükran tarafından hazırlanan «Sabık milletvekillerinin içinde 
bulundukları içtima yılını takibeden yıllarda tahakkuk edecek tahsisat ve yolluklarına karşılık 
olarak bankalardan aldıkları borçlar hakkındaki kanun teklifi» komisyonumuza havele olunmakla 
tetkik ve müzakere edildi. 

Teklifin şevkini mucip sebepler yerinde görülerek maddelerin müzakeresine geçilmiş ve tekli
fin ihtiva ettiği hükümlere nazaran kanunun başlığının «Münfesih Büyük. Millet Meçlisi îdare 
Amirliğince, Meclis tahsisat artıklarının muhafaza olunduğu, T. C. Ziraat Bankası Merkez Mü
dürlüğü nezdinde mevcut hesabın tasfiyesi ve sabık milletvekillerinin gelecek bütçe yılları tahsi
sat ve yolluklarına mukabil bankalardan temin ettikleri ikrazlardan mütevellit borçlarının. takip 
şekli hakkında kanun» şeklinde değiştirilmesi uygun görülmüş ve maddeler teklif veçhile aynen 
kabul edilmiştir. 

Millî Birlik Komitesinin tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
îktisat Komisyonu Başkanı Üye Üye 

Kuytak Fikret Aksoyoğlu Refet Karavelioğlu Kâmil 
Üye Üye ve Sözcü 

Karaman Suphi özkaya M. Şükran 

( S. Sayısı : 186 ) 
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KÜÇÜK SAMI VE ÖZKAYA M. ŞÜKRAN'İN 

TEKLİFİ 
Sabık milletvekillerinin içinde bulundukları iç
tima yılını taMbeden yıllarda tahakkuk edecek 
tahsisat ve yolluklarına karşılık olarak banka
lardan aldıkları borçlan hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — Onuncu Dönem milletvekille
rinin 1957 yılında 1958 malî yılı için tahakkuk 
edecek yolluk ve tahsisatlarına mahsuben ve 
müteselsil kefalete istinaden bankalardan al
dıkları borçlar ile On Birinci Dönem milletve
killerinin aynı şekilde 1960 ta 19(31 malî yılı 
yolluklarına mahsuben bankalardan aldıkları 
ve 3050 sayılı Kanunun şümulü dışında kalan 
borçları için, alacaklı bankalar tarafından umu
mi hükümlere göre takibat yapılır. 

MADDE 2. — On Birinci Dönem milletvekil
leri 1959 yılında 1960 malî yılı tahsisatlarından 
ödenmek üzere Raybank ile Vakıflar ve Türk Ti
caret bankalarından aldıkları borçları, vâdesi bu
lunan 1960 Mart ayında ödiyemediklerinden; 
münfesih Büyük Millet Meclisi İdare Amirliğinin 
emirlerine istinaden eski Büyük Millet Meclisi
nin tahsisat artıklarından Ziraat Bankası Merkez 
Müdürlüğü nezdindeki 7227 numaralı hesaptan 
tediyat yapılmak suretiyle karşılanan mebâliğ 
ilgili bankalarca sözü geçen hesaba iade olunur. 

Borçluları alacaklı bankalar tarafından umu
mi hükümler dairesinde takibedilir. 

MADDE 3. — Münfesih Büyük Millet Mec
lisi'İdare Amirliğince Ziraat Bankası Merkez 
Müdürlüğünde 7227 numara ile tesis edilen he
sabın matlûp bakiyesi (ikinci madde gereğince 
Raybank ve Vakıflar ile Türk Ticaret Bankala
rınca iadesi gereken miktarlarla birlikte) Mer
kez Bankasında Millî Birlik Komitesi adına açı
lacak olan bir hesaba yatırılır. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu kanunu Millî Birlik Ko
mitesi yürütür. 

İKTİSAT KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ 

Münfesih Büyük Millet Meclisi İdare Amirli
ğince, Meclis tahsisat artıklarının muhafaza 
olunduğu, T. C. Ziraat Bankası Merkez Müdür
lüğü nezdinde mevcut hesabın tasfiyesi ve sabık 
milletvekillerinin gelecek bütçe yıllan tahsisat 
ve yolluklanna mukabil bankalardan temin 
ettikleri ikrazlardan mütevellit borçlarının 

takip şekli hakkında Kanun 

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

MADDE 2 Teklifin 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

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

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

MADDE 5. — Teklifin 5 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

( S. Saym : 186 )1 





S. SAYISI : 204 
Yurdakuler Muzaffer ve Kaplan Kadri'nin, Emir eri 

tazminat kanunu teklifi ve Güvenlik ve İktisat 
Komisyonları raporları (2/96) 

Milü Birlik Komitesi Yüksek Başkanlığına 

1600 sayılı Kanunla değiştirilen 203 sayılı Emirber ve seyis neferleri hakkındaki Kanunun 1 nei 
maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna bir geçici madde efelenmesine dair hazırladığımız kanun 
teklifimizi gerekçesiyle 'birlikte sunuyoruz. 

Gereğine emir ve müsaadelerinizi arz ederiz. 

Yurdakuler Muzaffer Kaplam, Kadri 

G E R E K Ç E 

Emirber ve seyis neferleri hakkındaki 203 sayılı Kanunun 1 nci maddesi gereğince halen orduda 
• vazifeli subaylara verilmekte olan emir eri bugün büyük bir yekûna baliğ olmaktadır. Bu suretle or

dunun insan gücünü teşkil eden erlerin mühim bir kısmının askerlik eğitiminden ve vazifelerinden 
uzak kalmaları gibi bir durumla karşılaşılmaktadır. Ordunun insan gücünü teşkil eden bu erlerin eği
timlerini dalıa iyi geliştirmek ve kendilerinin ordu hizmetlerinde daha faydalı vazifelerde kullanmak 
gayesiyle emir eri müessesesinin kaldırılmasının günümüzün şartlarına daha uygun olacağı mütalâa 
edilmiştir. 

Ancak subay, ifa ettiği hizmetin zaruri bir neticesi olarak günün mühim bir kısmında ve bazan 
birçok günler evine ve ailesine nezaret etmek ve ailesinin ihtiyaçlarını temin etmek imkânından 
mahrum bulunmaktadır. Mevcut bir müessese ile tanınmış olan bu hakkın ilgası düşünülürken yukar
da belirtilen şartlar içinde hayatını idame ettirmek mecburiyetinde olan subaya, bu mahrumiyetine 
ve müktesep hakkına karşılık bir tazminat vermek ve subayın bu tazminatla, mesleğinin ve taşıdığı 
üniformanın bir hususiyeti olarak yapamıyacağı işleri başkalarına gördürmek imkânının sağlanması 
bir zaruret olarak düşünülmüştür. Diğer taraftan; Harb okullarında, sınıf ve meslek okullarında oku
yan ve yüksek okullardan mezuniyetlerini mütaakıp stajda veya kursta bulunan teğmenlerin; bütün 
hizmet ve ihtiyaçları okul veya diğer öğretim müesseselerinin imkânlarından ve bu müesseseler kad
rosunda bulunan müstahdem tarafından, karşılandığı, ekserisinin! bekâr olduğu ve yine ekserisinin bu 
tahsil ve staj sırasında ailesi (Anne, baba, kardeş v.s.) ile aynı memlekette oturmadığı da dikkate alı
narak emir erine ihtiyaçlarının olmıyacağı ve esasen 203 sayılı Kanun bu gibilere emir eri verilmesi
ni âmir bulunduğu halde, yukardaki düşüncelere istinaden bugüne kadar verilmeyişinin bir teamül 
haline gelmiş olduğu mülâhaza edilerek emir erimin kaldırılması karşılığı olarak verilen bu tazminat
tan hariç tutulmuşlardır. Bu maksatla ilişik kanun teklifi hazırlanmış bulunmaktadır. 

Yedek subaylara bu tazminatın verilmesine gelince: Yedek subaylar askerlik mükellefiyetini ifa 
etmektedirler. Bu subaylar ayrıca yeni maaş kanununa göre sivil bareme göre % 35 fazla maaş al
makta ve 165 - 202 lira tayın bedeli almaktadır. Mükellefiyetini ifa eden bu şahıslar daha fazla tat
min edilmiş olduğundan kendilerini tamamen orduya vakfetmiş muvazzaf subaylar gibi emir eri taz
minatı almaları uygun görülmemiştir. Senede 3> 500 yedek subay silâh altında olduğu nazara alına
rak malî portresi 8 400 000 lira tutmaktadır. Bu miktarın bütçede karşılanması da büyük müşfci'lât 
arz edecektir. 

Bu maksatla, ilişik kanun teklifi hazırlanmış bulunmaktadır. 

/ 
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Güvenlik Komisyonu raporu 

T. e. 
Millî Birlik Komitesi 20. ?0 .1950 
Güvenlik Komisyonu 

Esas No: 2/96 
Karar No: 60 

Yüksek Başkanlığa 

Yurdakuler Muzaffer ve Kaplan Kadri'nin 1600 sayılı Kanunla değiştirilen 203 sayılı Emirber 
ve seyis neferleri hakkındaki Kanunun 1 nci maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna bir geçici 
madde eklenmesine dair kanun teklifi ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle komisyonumuzda gö
rüşüldü. 

Gerekçede serd edilen hususlar komisyonumuzca da yerinde mütalâa edilmiş ve kanun teklifi aynen 
kabul -edilmiştir. 

Havalesi gereğince İktisat Komisyonuna tevdii buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Güvenlik Komisyonu 
Başkanı Başkanvekili Sözcü Üye 

Özdilek Fahri Yurdakuler Muzaffer Er Ahmet Ataklı Mucip 

Üye Üye Üye Üye 
Söz hakkım mahfuz. Karaman Suphi Madanoğlu Cemal Ulay Sıtkı 

Kaplan Kadri 

iktisat Komisyonu raporu 
T. C. 

Millî Birlik Komitesi . 12 > 1960 
İktisat Komisyonu 

Esas No: 2/96 
Karar No: 89 

Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

Yurdakuler Muzaffer ve Kaplan Kadri'nin, Emir eri tazminatı hakkındaki kanun teklifi Güven
lik Komisyonu raporiyle birlikte komisyonumuza havale edilmiş olmakla tetkik ve müzakere edildi. 

Kanun teklifi, gerekçesinde yazılı mucip sebeplere istinaden 1600 sayılı Kanunla değiştirilen 203 
sayılı Emirber ve seyis neferleri hakkındaki Kanunun 1 nci maddesinin tadili suretiyle her muvazzaf 
subaya iki yüz lira emir eri tazminatı verilmesini istihdaf etmektedir. 

Kanun teklifini bidayeten tetkik eden Güvenlik Komisyonu aynen kabul etmiştir. 
Teklifin şevkini mucip sebepler komisyonumuzca da yerinde mütalâa edilerek maddelerin müzake

resine geçilmiş ve aynen kabul edilmiştir. 
Millî Birlik Komitesinin tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

îktisat Komisyonu Başkanı Sözcü Üye Üye 
(Söz hakkım mahfuz) özkaya M. Şükran Aksoyoğlu Befet Karavelioğlu Kâmü 

Kuytak Fikret 
Üye 

Karaman Suphi 

( S. Sayısı : 204) 
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YURDAKULER MUZAFFER VE KAPLAN 

KADRİ'NÎN TEKLÎFÎ 

1600 sayılı Kananla değiştirilen 203 sayılı Emir
ber ve seyis neferleri hakkındaki Kanunun 1 nci 
maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna bir 
geçici madde eklenmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 1600 sayılı Kanunla değişti
rilen 203 sayılı Emirber ve seyis neferleri hak 
kındaki Kanunun 1 nci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

Madde 1. — Teğmenden mareşale (ıbüyük 
amirale) kadar (yedek subaylar ile harb okul
larında, sınıf ve meslek okullarında okuyan 
ve üniversite ve yüksek okullardan mezuniyeti 
mütaakıp stajda ve kursta bulunan teğmenler 
hariç) her muvazzaf subaya iki yüz lira emir en 
tazminatı verilir. 

GEÇİCİ MADDE — Bu kanunun gerektir
diği munzam tediyeler, 1960 yılı Millî Savunma 
ve içişleri Bakanlıkları bütçelerinin mevcut 
veya yeniden açılacak tertiplerine Maliye Ba
kanı tarafından kaydedilecek tahsisattan öde 
nir. Bu suretle kaydedilecek tahsisat için 1960 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cet
velin 1 ve 2 nci kısımlarına dâhil tertiplerden 
Kesip Hesap Kanunu ile tebeyyün edecek ba
kiyeler karşılık tutulur. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımını takibeden 
aybaşından itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu yürütmeye Millî 
Savunma, İçişleri ve Maliye bakanları memur 
dur. 

{ S. Sayısı: 204) 





S. S A Y I Ş I J f ö y 
Hâkimler Kanununun bâzı maddelerinin dş^iştiril^esi 
ve iki geçici madde eklenmesi hakkındaki 5457 sayılı 
Kanuna muvakkat bîr madde ilâvesine dair olan 6004 
sayılı Kanun hükmünün iki yıl daha uzatılması hakkında 

kanun tasaf r i^ ; ;^ 
* i f ? i ) f f ! r a p O r U . : - / ( i / l S İ ) / î -.ır.aiıu'.AM amv.Ol IUVM *0na 

nn ; UJ^İ.ffl .fij-li!'.-.']' 

. ' ;LÎ- ; ! f( 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 71 -1344/3129 

ıj/îovi'iin'îo/î 'V)l'ş.\ •M 

ııti&ZİZ. 1960 
\wAi\K :Ö ;HVO,\i(V/.-U AMW% 

5457 

Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 
î'-fsıl/İ^T 7İT;il//Ji.?/.;:•; 

Bakanlar Kurulunca Millî Birlik Komitesine arzı 6 .12.1960 tarihinde kararlaş 
ler Kanununun bâzı maddele i r fo i f f 1 ^^ h 
sayılı Kanuna muvakkat bi r ; -mM^ IM^s1rier 'Mfr & B S % 6 Ö 4 'sâ^âî'KaAün hükmünün iki yıl daha 
uzatılması hakkında kanun tâ^örsifS ^ |$e$$s îy le ; ^$!Ae a f f i İ ıV wŞr&.'sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını ricâ^^r5ttı: l j 5 j i l Lx(*,.•-, «wt. n.-.<>i.o .-•.; ^ *" 
^Gi'f)e^Yet"BaiSfânı ve Başbakan 

Org. 

•j',:>t zhüJihibâ 

iv.nsu 

rhvrî« 1-OOî) MÎRİJ •vıksvAIi 

yy ÜS80 

:Jfii 

CICIAI/I 

m no far» ->b 
: : !DI7ÎB7JJf i< 

•.• V/ü-£î:±îf;7l 

,tM£f)A L>ü ,0GLU ;>V Jî'j-rrviv t);iın ••':••;': 
17. 1.1953 tarihinde yürürlüğe gireh 6004 s l y î h v K I s t o ı l & ^ l l f ^ ^ 

ı-etlere binaen yeniden muhtelif mahkemeler .:ihc a s i ^ 
yısiyle takviyesi sebepleriyle Hâkimiyej£r Savcıl ğı kadrolarında husule gelen •niülihâ!I1ad'edi-%fe 
önünde tutularak, 2556 sayılı Kanunun beşinci rr addesijide, yazılı ..gelşiJde,, staja b a ş l a ^ ş ( ştyOjUman 
ve bir yıllık staj süresini bitirmiş veya bitirecek oları adayların, kadro icaplarına şa;^ya^| j ja^ıfe: 
sınıfına tâyini için Bakanlığımıza iki yıl 'süre ihi yetki verilmiş ve 6450, 6884 ve 7260 sayılı kanun
larla ikişer yıl daha uzatılmış bulunmaktadır, j r.bA lAvi'Aiüi'rÂüil nriıi.•,.:•! J?M .*/• lıQ'-U.ı£ 

G-ün geçtikçe artan iş haemma muvazi1 olarafcj Adalet Teşkilâtının genişletiİ'ıÖ^s4r'veHlâîKv^yfesı 
zarureti karşısında, mahkemelerimizi eleman bakijnımdâftPça&şfır:'bir halde bulundurmak çok müş
kül bir durum arz etmektedir. j „ ,• - ( • > ; ? j ı ; . -i • - '"•'••• 

7168 sayılı Kanunun neşrinden sonra vâki müjracaatlev s&bebîylemünhallerin bir kisrar karşılan
makta ise de, teşkilâtımızdaki açıkların tamamen! kapatılarak jadalet cihazının normal çalışmasını 
mümkün kılacak elemanın sağlanmasının uzun za^ıana ;V«âbi3eiBejtolwaduğu anlaşılmaktadır. 

Bu itibarla; Adalet Teşkilatındaki mevcut acırların bir'aıpi eyv<!İ kapatılabilmesiiçimy48". 1V1961 
tarihinde yürürlük süresi sona erecek olan JOO^&KÜÎJ£ j ı j jun hükümlerinin aynı sebeplerle İki yıl 
daha uzatılması zaruri görülmüş bulunduğu cihetle, bu tasarı hazırlanmış bulunmaktadır. 
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Sosyal İşler Komisyonu raporu 

T. C. 
Millî Birlik Komitesi 

Sosyal İşler Komisyonu 
Esas No: 1/151 

Karar No: 85 

21.12.1960 

M. B. Komitesi Başkanlığına 

Komisyonumuza havale olunan «Hâkimler Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve iki 
geçici madde eklenmesi hakkındaki 5457 sayılı Kanuna muvakkat bir madde ilâvesine dair olan 
6004 sayılı Kanun hükmünün iki yıl daha uzatılması hakkında kanun tasarısı» tetkik olundu : 

6004 sayılı Kanun hükmünün iki yıl daha uzatılmasını istihdaf eden tasarı, Hükümet gerekçe
sinde izah olunan hususlar muvacehesinde komisyonumuzca da yerinde görülerek aynen kabul edil
miştir. 

Komitenin tasvibine sunulmak üzere Başkanlığa arz olunur. 
Sosyal İşler Komisyonu 

Başkanı 
Küçük Sami Gürsoytrak Suphi Özgüneş Mehmet Yıldız Ahmet 

HÜKÜMETIN T E K L M 

Hâkimler Kanununun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesi ve iki geçici madde eklenmesi hakkın
daki 5457 sayılı Kanuna muvakkat bir madde 
ilâvesine dair olan 6004 sayılı Kanun hükmü
nün iki yıl daha uzatılması hakkında kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Hâkimler Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve iki geçici mad
de eklenmesi hakkındaki 5457 sayılı Kanuna 
muvakkat bir madde ilâvesine dair 6004 sayılı 
Kanunla kabul edilen muvakkat 3 ncü madde 
ile Adalet Bakanına verilen ve 6450, 6884 ve 
7260 sayılı kanunlarla temdidedilen salâhiyet 
18 .1.1961 tarihinden itibaren iki yıl müd
detle uzatılmıştır. 

MADDE 2. 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. -
let Bakanı yürütür. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

Bu kanun hükümlerini Ada-

Devlet Başkanı ve 
Başbakan 
C. Gürsel 

Devlet Bakanı 
Jf. Mumcuoğlu 

6.12 .1960 
Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

F. özdilek 
Devlet Bakanı 
N. Zeytinoğlu 

Adalet Bakanı 
Â. Artus 

İçişleri Bakanı 
M. t. Kızîloğlu 

Maliye Bakanı 
E. Alican 

Bayındırlık Bakanı ve 
Sanayi B. V. 
M. Gökdoğan 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
R. Üner 

Tarım Bakanı 
O. Tosun 

Çalışma Bakanı 
E. Beşerler 

Ba. - Ya. ve Turizm 
Bakanı 

Millî Savunma Bakanı 
H. Ataman 

Dışişleri Bakanı ve 
Ba. - Ya.ve Turz. B. V. 

Ş. Sarper 
Millî Eğitim Bakam 

B. Tuncel 
Ticaret Bakanı 

M. Baydur 

Güm. ve Tekel Bakanı 
F. Aşkın 

Ulaştırma Bakanı 
8. Vlay 

Sanayi Bakanı 

İmar ve İskân 
Bakanı 

F. Yavuz 

( S. Sayısı: 180) 



S. S A Y I S I 182 
İdare Âmiri Ekrem Acuner ve iki arkadaşının, 1960 
malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı (A/1) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 

teklifi ve İktisat Komisyonu raporu (2/145) 

T. C. 
Millî Birlik Komitesi 30.11.1960 

İdare Amirliği 
Muhasebe Müdürlüğü 

No. : 942-942/14749 

-*'T. C. Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

Cumhurbaşkanlığı Dairesi 1959 malî yılı bütçesinin 301 nci bölümün 50 nci aydınlatma madde
siyle 304 ncü haberleşme bölümlerindeki tahsisatların kifayetsizliği dolayısiyle 1959 yılında öden 
miyen telefon mükâleme ve telgraf ücreti 102 510 lira 49 kuruş ile elektrik cereyan bedeli olan 
7 652 lira 98 kuruş ki, ceman 110 163 lira 47 kuruş ilgili dairelere borçlu bulunulmaktadır. 

Bu paraların ödenebilmesi için Cumhurbaşkanlığı 1960 malî yılı bütçesinin 304 ncü haberleşme 
bölümünden tasarruf etmek imkânı bulunduğu vo bu itibarla bu bölümün 110 200 lira indirile
rek yeniden açılacak 503 ncü karşılıksız borçlar bölümüne aktarılması Cumhurbaşkanlığı Umumi 
Kâtipliğinin 14 Kasım 1960 ve 789 sayılı yazısiyle bildirilmiş olduğundan bu hususta hazırlanan ka
nun teklifi ilişik olarak sunulmuştur.' 

Gereğinin ifasına müsaadelerini arz ve rica ederiz. 
İdare Âmiri idare Âmiri îdare Âmiri 
Mucip Atakh Ekrem Acuner Sezai Orhan O'Kan 

İktisat Komisyonu raporu 
T. C. 

Millî Birlik Komitesi . 21.12.1960 
İktisat Komisyonu 
Esas No. : 2/145 
Karar No. : 130 

Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

İdare Âmiri Ekrem Acuner ve iki arkadaşının, 1960 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa 
bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki kanun teklifi komisyonumuza havale 
edilmiş olmakla tetkik ve müzakere edildi. 

Kanım teklifi, Cumhurbaşkanlığı 1959 malî yılı bütçesinin 301 nci faslın 50 aydınlatma ve 304 
ncü haberleşme bölümünde mevcut tahsisatın kifayet etmediğinden dolayı tahakkuk eden 110 163 
lira karşılıksız borcun tediye edilebilmesi -için 1960 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı 
(A/l) işaretli cetvelin Cumhurbaşkanlığı kısmındaki 304 ncü haberleşme faslından tasarrufu müm
kün görülen 110 200 liranın tenziliyle yeniden acılan 503 ncü karşılıksız borçlar bölümüne olağan
üstü ödenek olarak aktarılmasını temin maksadiyle hazırlanmış bulunmaktadır. 



4f 

Tahakkuk eden ve tediyesi zaruri bulunan borçların karşılanabilmesini temin için sevk edilmiş 
bulunan kanun teklifi komisyonumuzca da yerinde görülerek maddelerin müzakeresine geçilmiş ve 
birinci madde metni redaksiyon bakımından değiştirilmek suretiyle ve mütaakıp maddeler teklif 
veçhile aynen kabul edilmiştir. 

Millî Birlik Komitesinin tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

iktisat Komisyonu Başkanı 
Kuytak Fikret 

Üye 
Aksoyoğlu Refet 

Üye 
Karavelioğlu Kâmil 

Üye 
Karaman Suphi 

Üye ve Sözcü 
özkaya M. Şükran 

ACUNER EKREM VE İKİ ARKADAŞININ 
TEKLİFİ 

1980 malî yılı Muvazeneı Umumiye Kanununa 
bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 

hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — 19G0 malî yılı Muvazenei 
Umumiye Kanununa bağlı (A/l) işaretli cet
velin Cumhurbaşkanlığı kısmının 304 ncii ha
berleşme bölümünden (110 200) lira indirilerek 
yeniden açılacak f)0'3 ncii karşılıksız borçlar 
böltimûrıo aktarılmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Ma-, 
\\y-i Bakanı yürütür. 

İKTİSAT KOMİSYONUNUN DEÖÎŞTİRÎŞİ 

1960 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa 
bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 

hakkında kanun teklifi 
v 
MADDE 1. — 1960 malî yılı .Muvazenei 

Umumiye Kanununa bağlı (A/l) işaretli cet
velin Cumhurbaşkanlığı kısmındaki 304 ncü ha
berleşme bölümünden (.110 200) lira indirilerek 
karşılıksız borçlar adiyle yeniden açılan f)0:J> 
ncü fasla olağanüstü ödenek olarak aktarıl
mıştır. 

MADDE 2. —• Teklifin 2 ne i maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

.MADDE ?,. — Teklifin :l ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 182 ) 
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S S A Y I S I : 192 
Tunçkanat Haydar'ın, 1837 sayılı Kanuna bir madde ve 
bu kanuna bir geçici madde eklenmesine dair kanun 

teklifi ve iktisat Komisyonu raporu (2/126) 

8.11.1960 
Millî Birlik Komitesi Yüksek Başkanlığına 

1837 sayılı Kanuna bir madde ve bu kanuna bir geçici madde eklenmesine dair kanun teklifi 
gerekçesi ile birlikte sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasına müsaadelerinizi arz ederim. 
Tunçkanat Haydar 

1837 SAYILI KANUNA BÎR MADDE VE BU KANUNA BÎR GEÇlCÎ MADDE EKLENMESİNE 
DAİR KANUN TEKLİFİ GEREKÇESİ 

1837 sayılı Bina Vergisi Kanununun 3 ncü maddesinin birinci fıkrası metni şudur : 
«Aşağıdaki yazılı binalar, icar ve isticar edilmemek şartiyle Bina Vergisinden müstesnadır.» 
1. Devlete, mülhak ve hususi bütçelerle idareedilen teşekküllere ve belediyelere aidolup irat 

getirmiyecek bir cihete tahsis edilen binalar... 
2771 sayılı Ordu Dahilî Hizmet Kanununun 94 ncü maddesi hükmüne göre hazırlanan Ordu 

Dahilî Hizmet Talimatnamesinin 197 nci maddesine tevfikan garnizonlarda tesis edilmiş bulunan 
ordu evleri, bu talimatname hükümlerinden anlaşılacağı gibi kâr ve irat getirmek gayesiyle faali
yette bulunan birer teşekkül olmayıp ordu mensuplarının, münasebet ve irtibatını samimileştirmek 
ve meslekî ve içtimai inkişaflarını kolaylaştıracak vasıtaları hazırlamaktır. Bunlara ilâveten harb 
oyunları, konferanslar, mesleke ve hizmete mütaallik mübâhaseler için de bir ders mahallidirler. 
Bu hükümlerden sarahaten anlaşılacağı üzere ordu evleri irat getirecek bir cihete tahsis edilmiş 
değillerdir. 

Ordu evleri gayelerini gerçekleştirebilmek için malî imkânlarını, teberruattan, kendi hasılatın
dan ve üyelerinin asli maaşının yüzde birinden temin ederler. (Ordu Dahilî Hizmet Talimatnamesi 
Madde : 197. Fıkra : 6) 

Nitekim bu gayesi dolayısiyledir ki, 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin 
8 nci fıkrası bu müesseseleri Kurumlar Vergisinden muaf tutmuştur. 

Bütün bunlar ordu evlerinin ne otel ne de lokanta olmadıklarını, gayelerinin irat sağlamaktan 
çok uzak bulunduğunu açıkça göstermesine rağmen bâzı özel idare müdürlükleri bölgelerindeki 
ordu evlerini Bina Vergisine tâbi tutmak istemişlerdir. 

Bu meyanda Çanakkale ve Gelibolu Ordu evleri için 68 943 lira, Balıkesir Ordu Evi için 
18 000 lira Bina Vergisi tahakkuk ettirilmiş olması bir misal olarak zikredilmeye değer görülmek
tedir. 

Hemen her garnizonda mevcudolan ordu evlerinden istisnai olarak birkaç tanesine Bina Ver
gisi tahakkuk ettirilmiş olması 1837 Sayılı Bina Vergisi Kanununun 3 ncü maddesinin 1 nci fıkra
sında mevcut vuzuhsuzluğun tatbikatta içtihat ve anlayışların tenakuzlara yol açtığının bariz bir 
delilidir. 

Bu sebeple, ilişikte sunulan kanun teklif olunmuştur. 
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İktisat Komisyonu raporu 

T. C. 
Millî Birlik Komitesi 21.12.1960 

İktisat Komisyonu 
Esas No : 2/126 
Karar No,: 135 

Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

Tunçkanat Haydar'm, 1837 sayılı Kanuna bir madde ile geçici bir madde eklenmesine dair ka
nun teklifi komisyonumuza havale edilmiş olmakla tetkik ve müzakere edildi. 

Kanun teklifi, Ordu evlerinin Bina Vergisinden muafiyetini ve tahakkuk ettirilmiş olan Bina 
vergilerinin telkinini istihdaf etmektedir. 

Teklifin şevkini mucip sebepler gerekçesinde etrafiyle arz ve izah edilmiş bulunmakta olup 
komisyonumuzca da yerinde mütalâa edilmiş ve maddeler teklif veçhile aynen kabul edilmiştir. 

Millî Birlik Komitesinin tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

İktisat Komisyonu Başkanı Üye Üye 
Kuytak Fikret Aksoyoğlu Refet Karavelioğlu Kâmü 

Üye Üye ve Sözcü 
Karaman Suphi Kurucu Meclisten sonra 

t ; ' r \ s f v Özkaya M. Şükran 

TUNÇKANAT HAYDARIN TEKLİFİ 

1837 sayılı Kanuna bir madde ile geçici 
madde eklenmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 1837 sayılı Bina Vergisi Ka
nununa aşağıdaki madde eklenmiştir. 

EK MADDE — Ordu evleri Bina Vergisin
den muaftır. 

MADDE 2. — 1837 sayılı Kanuna aşağıdaki 
geçici madde eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Bu kanunun neşri ta
rihine kadar ordu evleri için tahakkuk ettiril
miş bulunan Bina Vergisi ve bu vergiye bağlı 
olarak tahakkuk ettirilen diğer vergi ve zamlar 
tediye olunmaz. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

(S. Sayı«ı.:!«!:) 



S. S A Y I S I : 

O'Kan Sezai'nin Köy içme suları hakkındaki 7478 sayılı 
Kanunun 2 nci maddesinin değiştirilmesine ve 3 ,4 ,8 ,9 
ve 15 nci maddelerine fıkralar eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Bayındırlık ve İmar Komisyonu raporu (2/166) 

T. C. Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

Köy İçme Sulan hakkındaki 7478 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin değiştirilmesine ve 3, 4, 8, 
9 ve 15 nci maddelerine fıkralar eklenmesine dair kanun teklifi ile gerekçesi ilişik olarak su
nulmuştur. 

Gereken işlemin yapılmasını rica ederim. 
15 . 12 . 1960 

O'Kan Sezai 

7478 sayılı Köy İçme Suları hakkındaki Kanunun 2, 3, 4, 8, 9 ve 15 nci maddelerinin tadiline dair, 

ESBABI MUCİBE 

Memleket savunması ve onun hayati emniyeti b:akımından kuruluşunda zaruret bulunan, susuz 
sabit Askerî Garnizonların ortalama yekûnu 150 ve bunlara bağlı eğitim ve birlik merkezleri 500 
aded olup her zaman için asgari 600 000 vaıtamıdaşa temiz içme ve kullanma suyunu temin zarureti 
vardır. Şimdiye (kadar bu ihtiyacın % 30 miktarı yakın mesafelerdeki Köy ve Kasabalardan te
min edilmiş ve mütebaki ihtiyaç uzak mesafelerden motorlu veya sair vasıtalarla ikmal edilegel-
mektedir. Bilhassa değeri milyonları bulan askerî teçhizat ve malzemenin yangın emniyetine karşı 
korunması zarureti sabit Garnizonlarda suyun kapte edilmesi ihtiyacını doğurmuş ve bunun ehem
miyeti içme su ihtiyacı ile beraber artmıştır. 

Bu münasebetle büyük emek ve Hazineye çeşitli yollardan masraf tevlideden bu problemin bir 
elden halli gerekmektedir. Askerî Garnizonların içme ve kullanıma suyunu temin işinin, esasen 
köy ve kasabaların içme ve kullanma suyunu teminle mükellef ve teknik bakımdan' organize ol
muş DSİ. Umum Müdürlüğünce yerine (getirilmesi daha ekonomik ve faydalı mülâhaza edilmekte
dir. Ayrıca büyük miktarda personel gücü, makina ve teçhizata sahip bulunan Millî Saıvunma 
Bakanlığı ile DSÎ. Umum Müdürlüğü arasında yapılacak iş birliği sayesinde bu problemin çok 
kısa bir zamanda halledilmesi mümkün olabilecek ve bu suretle 7478 sayılı K<$y içme Suları 
hakkındaki Kanunun tatbikmdaki büyük bir boşluk giderilmiş olacaiktır. 
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Bayındırlık ve îmar Komisyonu rapoom 

T. C. 
Millî Birlik Komitesi 
Bayındırlık ve tmar 

Komisyonu 21 . 12 . 1960 
Esas No : 2/116 
Karar No : 9 

Yüksek Başkanlığa 

O'Kan Sezai'nin, «Köy içme suları hakkındaki 7478 sayılı Kanununun ikinci maddesinin değiş
tirilmesine ve 3, 4, 8, 9 ve 15 nei madlelerine fıkralar eklenmesine dair <kanun teklifi» komisyo
numuzda, İktisat Komisyonu ve Maliye Bakanlığı temsilcilerinin de iştirakiyle tetkik ve müza
kere edildi. 

Kanun teklifindeki esaslar komisyonumuzca başlıca şu iki esas üzerinde mütalâa edilmiş
tir. [ 

1. 7478 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin yerine kaim olmak üzere Devlet Su İdleri Genel Mü
dürlüğü bütçesine her yıl köy içme suları için ayrı ve askerî garnizonlar için de ibu tertipteki 
tahsisatın % 7 i civarında olmak üzere ayrı tahsisat konması hususunun, Maliye Bakanlığı tem
silcisinin bu hususun bütçe tekniğine aykırı olduğunu beyan etmesi ve iktisat Komisyonunu tem
sil eden üyenin de bu fikri desteklemesi üzerine, komisyonumuz da btı mütalâayı yerinde görerek 
bu fikre iştirak etmiştir. 

2. 7478 sayılı Kanunun diğer maddelerinin değişiklikleriyle Devlet Su İşleri Grene! Müdür
lüğüne bu işleri yapabilmesi için salâhiyet verilmiş olduğu görülmüştür.. Komisyonumuz bu hu
susu da, yerinde görmiyerek bunun 7478 sayılı Köy içme suları hakkındaki Kanunun bâzı mad
delerinin tadil edilmesi ile değil, bir ek kanun halinde derpiş edilmesi hususunun uygun olaca
ğım göz önünde tutarak kanun metnini bu esaslar dairesinde olmak üzere bir madde şeklinde 
7478 sayılı Köy içme suları hakkındaki Kanuna ek kanun halinde değiştirerek kabul etmiştir. 

Millî Birlik Komitesinin tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başjkanlığa arz olunur. 

JSrsü Vehbi Celebi Emamıllah 

( S, Sayım : 185 } 
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O "KAN SEZAİ'NİN TEKLİFİ 

Köy içme suları hakkındaki 7478 sayılı Kanu
nun 2 nci maddesinin değiştirilmesine ve 3, 4, 
8, 9 ve 15 nci ^maddelerine fıkralar eklenmesine 

dair kanun teklifi 

MADDE 1. — Koy içme suları hakkındaki 
7478 sayılı Kanunun 2 nei maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 2. — Bu kanuna güre yapılacak iş
lere karşılık olamak üzere DSİ Umum Müdür
lüğü bütçesine her yıl köy içme suları için ayrı 
ve askerî garnizonlar için (bu tertipteki tah
sisatın % 7 si civarında olmak üzere) ayrı 
tahsisat konur. 

MADDE 2. — Aynı kanunun 3 ncü madde
sine aşağıda yazılı fıkra eklenmiştir. 

«Askerî garnizonların içme ve kullanma 
suyuna ait programlar ise, Millî Savunma Ba
kanlığının teklifi üzerine DSİ Umum Müdür
lüğünce hazırlanır ve 3 yıllık çalışma progra
mına ilâve edilir.» 

MADDE 3. — Aynı kanunun dördüncü 
maddesine aşağıda yazılı fıkra eklenmiştir. 

«Askerî garnizonların içme ve kullanma su
yuna ait yıllık icraat programları, 3 yıllık 
programlara dâhil edilmiş işler aracından seçil
mek ve teknik imkânlar nazara alınmak sure
tiyle Millî Savunma Bakanlığı ve DSİ tara
fından müştereken hazırlanır ve Bayındırlık 
Bakanının tasdiki ile meriyete girer.» 

MADDE 4. — Aynı kanunun 8 nei maddesi
ne aşağıda yazılı fıkra eklenmiştir : 

«Belediye hudutları îçindie bulunan, içme 
ve kullanma suyu ihtiyaçları mevcut tesisler
den karşılanamıyan askerî garnizonların da bu 
ihtiyaçları belediyeler, İller Bankası ve Millî 
Savunma Bakanlığı ile iş birliği yapılmak su
retiyle DSİ ce temin olunur.» 

BAYINDIRLIK VE İMAR KOMİSYONUNUN 
DEÖÎŞTİMŞÎ 

« T • - -

7478 sayılı Köy içme sulan hakkındaki 
Kanuna ek Kanun 

MADDE 1. — Askerî garnizonların içme ve 
kullanma sularının temin ve isaiesi işleri köy 
içme sulan ,gibi yürütülür. 

Bu işlerin programları Millî Savunma Ba
kanlığı ile Bayındırlık Bakanlığı (Devlet Stı İş
leri) tarafından müştereken hazırlanır. Btele-
diye hudutları içinde bulunan, içme ve kullan
ma suyu ihtiyaçları mevcut tesislerden karşıla
namıyan askerî garnizonların da bu ihtiyaçları 
belediyeler, İmar ve İskân Bakanlığı (İller 
Bankası) ve M i | | Savunma Bakanlığı ile iş bir
liği yapılmak suretiyle Bayındırlık Bakanlığın
ca (Devlet Su İşleri) temin olunur. 

İkmal edilen tesisler 7478 sayılı Kanunun do
kuzuncu maddesindeki esaslar dâhilinde ilgili
lere devredilir. 

(& Sayısı ; 185^ -~*S 
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Teklif i Bayındırlık Ko. 

MADDE 5. — Aynı kanunun 9 ncu madde- j 
sine aşağıda yazılı fıkralar eklenmiştir: 

«(Bu kanun gereğince müstakil olarak aske
rî garnizonlar için yapılacak tesisat garni- ' 
zonlara tatbik projeleri ile birlikte bir zabıt- I 
la devir ve teslim edilir. 

Köyler ve belediyelerle yapılan tesisler 
müştereken ilgililere yukarda'fcî esaslar daire
sinde devir ve teslim ,edilir.» 

MADDE 6. — Aynı kanunun 15 nei mad- i 
desine aşağıda yazılı fıkra eklenmiştir : 

«Belediye hudutları dışında bulunan bilû
mum sabit askerî garnizonlar da bu kanun 
'hükmüne tâbidir.» I 

<r-* I 
MADDE 7. — Bu kanun yayımı tarihînde MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. yürürlüğe girer. 
MADDE 8. — Bu kanun büklümlerini Ba- MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Ba

kanlar Kurulu yürütür. j kanlar Kurulu yürütür. 

( & Sayan: 185) 
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3339 sayılı Kanunun yürürlük süresinin uzatılmasına 
dair kauun tasarısı ve iktisat Komisyonu rapou (1/154) 

T. C. 
Başbakanlık 12 . 12 . 1960 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 71 -1343/3133 
Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

Bakanlar Kurulunca Millî Birlik Komitesine arzı 6 . 12 . 1960 tarihinde kararlaştırılan «3839 sa
yılı Kanunun yürürlük süresinin uzatılmasına dair kanun tasarısı» gerekçesiyle /birlikte ilişik olarak 
sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Devlet Başkanı ve Başbakan 

tOng. 
Cemal Gürsel 

GEREKÇE 

Hariçten satmalman buharlı ve motorlu gemilerle, memlekette yapılacak mümasilleri için getiri
lecek malzemenin Gümrük Resminden istisnası ilk defa 418 sayılı Kanunla; 1929, İJ699 sayılı kanun
larla da 1935 yılı sonuna kadar kabul edilmiş ve mütaaJküben bu muafiyetin hudut ve şümulü evvelâ 
3044 ve bilâihara da 333*9 sayılı Kanunla genişletilmiştir. 

Daha sonra da 6952 sayılı Kanunla bu kanundaki muafiyet yüzer havuzlara da teşmil edilmiştir. 
3339 sayılı Kanunun yürürlük »müddeti GG59 sayılı Kanunla 1960 malî yılı 'sonuna kadar uzatılmış

tır. 
Hariçten satınalman gemilerle bunların tamiri ve aksamının yenilenmesi için lüzumlu malzeme, 

teçhizat ve eşyanın ıgümrük muafiyetine tâlbi tutulması Deniz Ticaret Filomuzun bugünkü inkişafa 
ulaşmasında büyük mi oynamıştır. 

Denizcilik Bankası Tersane fabrikalarında yeni ıgemi inşasına önem verildiği gibi Türk ve yabancı 
gemilerin tamir ve havuzlama işleri de Bankaca ifa edilmektedir. 

Ayrıca gümrük muafiyeti kanunu ile gemi inşa ve tamir sanayii de ıhimayeye mazflıar olmaktadır. 
Deniz Ticaret Filomuzun gerek hanbde ve gerekse sulhta memleket ekonomisindeki önemi; tonajı

mızın yenilenmesi, ecnebi gemilere rekabet imkânı, dış sular nakliyatı ile döviz sağlanması ve memleke
timizde temini mümkün olmıyan ıgemi malzeme ve teçhizatının gümrük muafiyetinden faydalanılarak 
hariçten getirilmek suretiyle tonajımızın faal bir durumda bulundurulması gilbi seibepler göz önünde 
tutularak Ticaret Filomuzun 'himayesi maksadiyle 3339 sayılı Gümrük Muafiyeti Kanununun yürürlük 
süresinin 1970 malî yılı sonuna kadar uzatılması uygun ve faydalı gömümüş ve ilişik kanun tasarısı ha
zırlanmıştır, 
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îktisat Komisyonu raporu 
T. C. 

Millî Birlik Komitesi 21 . 12 . 1960 
İktisat Komisyonu * - • • > * 

Esas No: 1/154 
Karar No: 132 

Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 
Hariçten satınalınan buharlı ve motorlu gemilerle memlekette yapılan mümasilleri için getirilecek 

eşyanın Gümrük Resminden istisnasına dair 33fl9 sayılı Kanunun yürürlük süresinin uzatılmasına 
dair 'haızırlanan ve Bakanlar Kurulunca Millî Birlik Komitesine arzı kararlaştırılıp Başbakanlığın 
12 . 12 , 1900 tarihli ve 71 - 1343/3138 sayılı tezkeresiyle gönderilen kanun tasarısı komisyonumuza 
havale edilmiş olmakla tetkik ve müzakere edildi. 

Tasarı, 3339 sayılı Kanunla kalbul edilen muafiyete ait müddetin bifâjhara kalbul olunan 6669 sayılı 
Kanımla 1960 malî yılı sonuna kadar uzatılmış olduğu ve müddetin de «ona ermek üzere bulunduğa 
cihetle Deniz Ticaret Filomuzun inkişafı için bu «ürenin. 1970 malî yılı sonuna kadar temdidini istih
daf etmektedir. 

Tasarının şevkini mucip sebepler gerekçesinde etrafiyle ara ve izah edilmiş bulunmakta olup komis
yonumuzca da yerinde mütalâa edilmiş olmakla maddelerin müzakeresine geçilmiş ve tasarı Hükümetin 
teklifi veçhile aynen kalbul edilmiştir. 

Millî Birlik Komitesinin tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
iktisat .Komisyonu (Başkanı Üye Üye Üye ve Sözcü 

Kaytak Fikret Âksoyoğlu ftefet Karavelioğlu Kâmil Kurucu (Meclisten sonra ' 
Karaman Suphi 

Üye 
Özkaya M. Şükran 

HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

3339 sayılı Kanunun yürürlük süresinin 
uzatılmasına dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Hariçten satınalınan buharlı 
motorlu gemilerle memlekette yapılan müma
silleri için (getirilecek eşyanın Gümrük Resmin
den istisnasına dair 3339 sayılı Kanunun 6659 sa
yılı Kanunla 1960 malî yılı sonuna kadar uzatıl
mış bulunan yürürlük süresi 1970 malî yılı so
nuna kadar uzatılmıştır., 

MADDE 2. — Bu kanım yayımı tarihinde 
yürürlüğe ıgirer. 

MADDE 3. — Bu kanım hükümlerini Maliye, 
Ulaştırma, ve Gümrük ve Teke! Bakanları yürü
tür. 

Devlet Başkanı ve 'Devlet Bakanı ve 
Başbakan Başb. Yardımcısı 
C. Gürsel F. Özdilek 

Devlet Bakanı Devlet Bakanı 
// . Mumcuoğlu N. Zeytinoğlu 

Adalet Bakanı 
Â. Artus 

İçişleri Bakanı 
M. t. Kızıloğlu 

Maliye Bakanı 
E. Alican 

Bayındırlık Bakanı ve 
Sanayi B. V. 
M. Gökdoğan 

8a. ve So. Y. Bakanı 
R. Üner 

Tarım Bakanı 
O. Tosun 

.Çalışma Bakanı 
R. Beşerler 

Ba. - Ya. ve Tura. Bakanı 

Millî Savunma Bakanı 
H. Ataman 

Dışişleri Bakanı ve 
Ba. - Ya. ve Turz. B. V. 

jSf. Sarper 
Millî Eğitim Bakanı 

B. Tünce! 
Ticaret Bakanı 

M. Bay dur 

Güm. ve Tekel Bakanı 
F. Asktn 

Ulaştırma Bakanı 
8. VUy 

Sanayi Bakanı 

İmar ve Iskan Bakanı 
W. Yavuz 

• I ı « « • » 

( S. Sayısı : 189 ) 
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Tunçkanat Haydarın, 42 sayılı Kanun gereğince emekli 
olan subaylara mesken yaptırılması hakkında kanun 

teklifi ve İktisat Komisyonu raporu (2/104) 

Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

42 sayılı Kanun gereğince emekliye ayrılan subaylara mesken yaptırılması hakkında Taşar 
Dündar tarafından verilmiş olan 2/104 sayılı Kanun teklifini kaıbül ediyorum. 

Gereken muamelenin ifasına müsaade buyurulmasım rica ederim. 
Tunçkanat Haydan 

GEREKÇE 

42 sayılı Kanunun geçici 1 nci maddesine göre emekliye ayrılmış, bulunan subayların büyük bir 
kısmı istikbale muzaf ailelerinin refahına imkân verecek tasavvur ve gayelerle meşbu oldukları 
tabiîdir. Hiç şüphe yok ki, bu gayenin en mühimi yorucu ve yıpratıcı bir hizmetten sonra mü
tevazı bir yuvaya sahilbolmak ve ömürlerinin geri kalan kısımlarını aile efradı ile birlikte ve hu
zur içinde geçirmektir. 

Nitekim Yüksek M. B. K. since de bu zevatın hizmet müddetlerine ve rütbelerine göre emekli 
maaşı ve ikramiye verilmek suretiyle maddeten tatmin olunmaları yoluna gidilmiş; ancak zamanın 
şartlarına göre ellerine geçen bu meblâğlarla diledikleri şekilde içtimai mevkilerine ve cemiyet 
içindeki sosyal seviyelerine uygun birer mesken edinme çarelerine başvurdukları halde buna imkân 
bulamadıkları müşahede olunmuştur. 

' Hükümetin sosyal sahada almakta olduğu tedbirler meyanmda mesken dâvasını da bir nizama 
bağlamak arzu ve prensibine uyularaik emekli subayların kendi paraları ve borçlanmak suretiyle 
toplu bir halde iskân edilmelerinin ve dolayısiyle mülk olarak birer ev veya daire sahibi olmaları 
çarelerinin bu prensip esaslarına göre mütalâa olunması pek tabiîdir. Bu işin fennî, sıhhi ve ekono
mik olarak tahakkuk ettirilebilmesi Hükümetin müzaharet ve murakabesi ile mümkün olabilecektir. 

Bu itibarla Türkiye Emlâk Kredi Bankasının mesken inşası hakkındaki mevzuat ve imkânların
dan faydalanılmak suretiyle yurdun muhtelif yerlerinde emekli subaylar için mesken inşası müm
kün olabilecektir. 

Bu sitelerin maksada uygun olarak kısa zamanda ve az borçlanma ile ikmal edilebilmeleri için 
Devlet daire ve İktisadi Devlet Teşekküllerinin mümkün olan yardımlarından koordineli bir şekilde 
istifade edilmesi de lüzumlu görülmektedir. 

Bu maksatla, ekli kanun tasarısı hazırlanmıştır. Mevz^nn. ehemmiyetine binaen yukarda mev-
zuulbahis sürat, ve az borçlanmaya ait yardım tedbirlerinin «ulamasının Bakanlar Kuruluna tevdii 
uygun görülmüş ve bu maksatla mezkûr kanun tasarısı hazırlanmıştır. 
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iktisat Komisyonu raporu 

T. C. 
Millî Birlik Komitesi 21 . 12 . 1960 
İktisat Komisyonu 
Esas No. : 2/104 
Karar No. : 136 

Millî Birlik Kofmitesi Başkanlığına 

Tunçkanat Haydar'm, 42 sayılı Kanun gereğince Emekli olan subaylara mesken yaptırılması 
hakkındaki kanun teklifi komisyonumuza havale edilmiş olmakla tetkik ve müzakere edildi. 

Kanun teklifi, 42 sayılı Kanun gereğince emekliye ayrılmış olan subaylara kendi paraları mu
kabilinde ve borçlanma suretiyle Emlâk ve Kredi Bankası marifetiyle toplu mesken sitelerini 
yaptırmak ve gerekli yardım tedbirlerini almak üzere Bakanlar Kuruluna yetki verilmesini istih
daf etmektedir. 

Teklifin şevkini mucip sebepler gerekçede mufassalan arz ve izalh edilmiş ve 'komisyonumuzca 
da yerinde görülmüş olmakla maddelerin müzakeresine geçilmiş ve maddeler teklif veçhile aynen 
kabul edilmiştir. 

Millî Birlik Komitesinin tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

iktisat Komisyonu Başkanı Üye Üye Üye ve Sözcü 
Kuytak Fikret Aksoyoğlu Refet Karavelioğlu Kâmil Karaman Suphi 

Üye 
özkaya M. Şükran 

TUNÇKANAT HAYDAR'IN TEKLÎFÎ 
42 sayılı Kanun gereğince emekli olan subaylara 

mesken yaptırılması hakkında kanun teklifi 
MADDE 1. — 42 sayılı Kanunun geçici bi

rinci maddesi hükümlerine göre emekliye ayrı
lan subaylara kendi paraları mukabilinde ve 
borçlanma suretiyle Türkiye Emlâk Kredi Ban
kası marifetiyle toplu mesken sitelerini yaptır
mak üzere gerekli yardım tedbirlerini almaya 
Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

MADDE 2. — Kendilerine mesken yapılacak 
emekli subaylardan aranacak şartlar, yapılacak 
evlerin miktarı ve vasıfları, evlerin tevzi şekli, 
meskenlerin inşası için alınacak tedbirler, yapı
lacak yardımlar ve bu kanunun tatbikatı ile il-
igili sair hususlar talimatname ile tesbit olunur. 

Lüzumlu arsa Hazineye aidolduğu takdirde, 
Bakanlar Kurulunca takdir olunacak bir be
delle mezkûr bankaya satılabilir. 

MADDE 3. — Bu kanun 20 Ağustos 1960 
tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

(S . Sayısı : 191 -



S. SAYISI : 184 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı teşkilâtı ve memur
ları Kanununa bâzı hükümler eklenmesi ve 4258 sayılı 
Kanuna bağlı kadro cetvellerinin değiştirilmesine dair 
olan 4862 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde deği
şiklik yapılması hakkında 7068 sayılı Kanuna ekli (2) 
sayılı cetvelde değişiklik yapılmasına dair kanun tasa

rısı ve Sosyal İşler Komisyonu raporu (1/153) 

T. C. 
Ba§bakanhk 12 . 12 . 1960 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı.: 71-1339/3127 
Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

Bakanlar Kurulunca Millî Birlik Komitesine arzı 6 . 12 . 1960 tarihinde 'kararlaştırılan 
«Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı teşkilâtı ve memurları Kanununa bâzı hükümler eklenme
sine ve 4258 sayılı Kanuna bağlı kadro cetvellerinin değiştirilmesine dair olan 4862 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik yapılması hakkında 7068 sayılı Kanuna ekli (2) sayılı 
cetvelde değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı» gerekçesiyle birli'kte ilişik olarak sunul
muştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Devlet Başkanı ve Başbakan 

;.:; org. 
Cemal Gürsel 

G E R E K Ç E 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Eczacılık ve Tıbbi Müstahazarlar Genel Müdürlüğünün un
vanı, 7068 sayılı Kanunla Genel Müdür (Eczacı veya eczacı kimyager) olarak değiştirilmişti. 

Eczacılık ve Tıbbi Müstahzarlar Genel Müdürlüğünün foksiyonunun esasını, vatandaş sağlığı 
bak:mmdan lüzumlu ilâçların yurt içinde ihzarı ve hariç memleketlerde imal edilen ilâçlardan lü
zumlularının yurda ithali teşkil etmektedir. 

Buna göre, Eczacılık ve Tıbbi Müstahzalar Genel Müdürlüğünün hizmet ve faaliyetlerinin 
temeli kullanılacak ilâçların tâyin edilmesi ve bunların istenilen vasıfları haiz olup olmadıkla
rının tesbiti şeklinde hulâsa edilebilir. 

Her hangi bir hastalıkta kullanılacak ilâcın cinsinin ve ihtiva ettiği müessir madde miktarı
nın tâyin ve tesbiti her şeyden evvel bir hekim işidir. Yurtta mevcut hastalıklar hangileridir? 
Bunların tedavisi için hangi ilâçların kullanılması lâzımdır? Bu ilâçlarda müessir madde miktarı 
ne olmalıdır? Terkip itibariyle birbirine yakın olan ilâçlardan hangisi daha müessirdir"? Bunlar 
bir eczacıdan ziyade bir hekimin bilgi sahasına ve ihtisasına taallûk eden bir iştir. 

Şu hale nazaran bu Genel Müdürlüğün başında bir eczacı veya bir kimyager gibi bir hekimin 
de bulunmasında mahzur değil fayda mevcuttur. Kanunun metninde münhasıran eczacı veya kim-
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yager kaydı bulunduğu takdirde, bu işe bilgi, enerji ve her bakımdan lâyık eczacı veya kim
yager bulunmadığı ahvalde bu Genel Müdürlük kadrosu uzun müddet münhal kalmakta ve bu 
da işlerin aksamasını mucibolmaktadır. 

Bu sebepledir ki, yukarda zikredilen kanunda mevcut Genel Müdür; Eczacı veya eczacı 
kimyager kaydının, Genel Müdür (Doktor, Eczacı, Eczacı Kimyager) şeklinde değiştirilmesi 
zaruri görülmüş ve ilişik kanun tasarısı bu maksatla hazırlanmış bulunmaktadır. 

Sosyal tşler Komisyonu raporu 
T. C. 

Millî Birlik Komitesi 21 . 12 . 1960 
Sosyal îşler Komisyonu 

* Esas No. : 1/153 
Karar No. : 86 

M. B. Komitesi Başkanlığ na 

Komisyonumuza havale olunan «Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı teşkilâtı ve memurları Ka
nununa bâzı hükümler eklenmesine ve 4258 sayılı Kanuna bağlı kadro cetvellerinin değiştirilmesi
ne dair olan 4862 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik yapılması hakkında 7068 sa
yılı Kanuna ekli (2) sayılı cetvelde değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı» tetkik olundu ; 

Hükümet gerekçesinde sarahaten belirtildiği gibi Umum Müdürlük işlerinin tedviri bakımın
dan doktor, eczacı, kimyager arasında teknik vn bilgi bakımından hiçbir tefrik yapılamaz. Hal 
böyle iken bâzı sebeplerle 7068' sayılı Kanuna ekli 2 sayılı cetvelde Umum Müdürlük işlerinin ec
zacı bir umum müdür taraf ııdan yürütülmesi derpiş edilmiştir. Bundan dolayı Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı maaş ve kadro durumu itibariyle Umum Müdürlük yapacak eczacı bir elemanı 
temin edemez duruma düşmüştür. 

Ayrıca Umum Müdürlüğün idari bir makam olması hasebiyle Umum Müdürlük işlerini yürü
tebilecek bu sahada, yani idari sahada yetişmiş bir elemanın istihdamı da bahis mevzuudur. Bu
nun için bu eczacı kaydının kaldırılarak Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığ nm daha kolay ve iyi 
kalitede eleman bulabilmesi için doktor, eczacı ve kimyager kaydının konulması icabetmektedir. 
Esasen Eczacılık Umum Müdürlüğünde yeteri kadar eczacı mütehassıslar da çalıştırılmaktadır. 

îzah olunan sebeplerle tasarı komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 
Bir an önce kanuniyet kesbetmesi temennisiyle Komitenin tasvibine arz olunmak üzere Başkan

lığa saygıyla sunulur. 
Sosyal işler Komisyonu 

Başkanı 
Küçük Sami Gürsoytrak Suphi Özgüneş Mehmet Yıldız Ahmet 

( S. Sayısı : 184 ) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı teşkilâtı 
ve memurları Kanununa bâzı hükümler eklen
mesine ve 4258 sayılı Kanuna bağlı kadro cet
vellerinin değiştirilmesine dair olan 4862 sayılı 
Kanuna bağh (1) sayılı cetvelde değişiklik 
yapılması hakkında 7068 sayılı Kanuna ekli 
(2) sayılı cetvelde değişiklik yapılmasına dair 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — 7068 sayılı Kanuna bağlı (2) 
sayılı cetvelde, (Umum Müdür) unvanının ya
nında bulunan (eczacı veya eczacı kimyager) 
kaydı (doktor, eczacı, eczacı kimyager) olarak 
değiştirilmiştir. 

MADDE 2. -
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

MADDE 3. — Bu kanunu Mâliye ve Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanları yürütür. 

6 . 12 . 1960 
Devlet Başkanı ve 

Başbakan 
C. Gürsel 

Devlet Bakanı 
H. Mumcuoğlu 

Adalet Bakanı 
Â. Artus „ 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

F. özdilek 
Devlet Bakanı 
N. Zeytinoğlu 

Millî Savunma Bakanı 
H. Ataman 

İçişleri Bakanı 
M. t, Kızıloğlu 

Maliye Bakanı 
E. Alican 

Bayındırlık Bakanı ve 
Sanayi B. V. 
M. Gökdoğan 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
R. Üner 

Tarım Bakanı 
O. Tosun 

Çalışma Bakanı 
R. Beşerler 

Ba. - Ya, ve Turizm Bakanı 

Dışişleri Bakanı ve 
Bas. - Y. ve Turz. B. V. 

8. Sarper 
Millî Eğitim Bakam 

B. Tuncel 
Ticaret Bakanı 

M. Bay dur 

Güm. ve Tekel Bakan* 
F. Askın 

Ulaştırma Bakanı 
S. Ulay 

Sanayi Bakanı 

îmar ve tskân Bakam 
F. Yavuz 

»>o« 
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S. SAYISI : 187 

6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 ncü maddesinin (b) 
fıkrasına tadadedilen memuriyetlere "Bankalar yemini; 
murakıp muavinleri,, nin ilâvesine dair kanun tasarısı 

ve İktisat Komisyonu raporu (1/132) 

T. C. 15.11.1960 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 -1315/2823 
Milî Birlik Komitesi Bakanlığına 

Bakanlar Kurulunca Millî Birlik Komitesine arzı 9 . 11 . 1960 tarihinde kararlaştırılan «Ö245 
sayılı Harcırah Kanununun 33 ncü maddesinin (b) fıkrasında tadadedilen memuriyetlere (Banka
lar yeminli murakıp muavinleri) nin ilâvesine dair kanun tasarısı» gerekçesiyle birlikte ilişik olarak 
sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Devlet Başkanı ve Başbakan 

Org. 
Cemal Gürsel 

G E R E K Ç E 

7129 sayılı Bankalar Kanununa ek 2 sayılı cetvel ile ihdas olunan kadrolar meyanına yeminli mu
rakıplık salâhiyetini haiz bir reislik kadrosu ile 5 aded yeminli murakıp muavinliği de ithal edilmiş 
bulunmaktadır. 

Vazifelerinin ehemmiyeti muvacehesinde bu mesleğe intisabedeceklerin Maliye Müfettişliği ile he
sap uzmanlığına intisabedenler gibi, muayyen ölçülerden geçirilmek suretiyle titizlikle seçilmeleri el
zem bulunmaktadır. Bu itibarla kendilerine vazifelerinin ehemmiyeti ile mütenasip yevmiye veril
mesi uygun olacağından, bunlann da 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 ncü maddesinin müfettiş 
yevmiyelerine taalluk eden (b) fıkrası hükmünden faydalanmalarını sağlamak maksadiyle işbu kanun 
tasarısı hazırlanmıştır. 

İktisat Komisyonu raporu 

21.12 .1960 
T. C. 

Millî Birlik Komitesi 
İktisat Komisyonu 

Esas No: 1/132 
Karar No: 111 

6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 ncü maddesinin (B) fıkrasında tadadedilen memuriyetlere 
(Bankalar yeminli murakıp muavinleri) nin ilâvesine dair hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca Millî 
Birlik Komitesine arzı kararlaştırılıp BaşbakSEtalığm' 15 , 11.1960 tarihli ve 71-1315/2823 sayılı tez-
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karesiyle gönderilen kanun lâyihası komisyonumuza havale edilmiş olmakla tetkik ve müzakere 
edildi. 

Kanun tasarısı, gerekçesinde de arz ve izah olunduğu üzere maliye müfettişliği ile hesap uz
manlığına intisalbedenler giıbi muayyen ölçülerden geçirilmek suretiyle ve seçimleri .titizlikle yapıl
makta olan bankalar yeminli murakıp muavinlerine de vazifelerinin ehemmiyeti ile mütenasip yev
miye verilebilmesi için 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 ncü maddesinin (B) fıkrası hükmünden 
faydalanmalarını temin maksadiyle sevk edilmiş bulunmaktadır. 

Hizmetleri ile mütenasip terfih imkânı sağlamak ve emsali ile muadeleti de temin etmek maiksa-
diyle hazırlanmış bulunan kanun tasarısı komisyonumuzca da yerinde mütalâa olunaraik maddelerin 
müzakeresine geçilmiş ve Hükümetin teklifi veçhile aynen kabul edilmiştir. 

Millî Birlik Komitesinin tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

İktisat Komisyonu 
Başkanı 

Kuytak Fikret 
Üye 

Aksoyoğlu jRefet 
Üye 

Karavelioğlu Kâmil 

Üye ve iSözcü 
Özkayla M. Şükran 

Üye 
Kurucu Meclisten sonra 

Karaman Suphi 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

6245 sayılı Harcırah Kanununun 133 ncü mad
desinin (b) fıkrasında tadadedilen memuriyet
lere «Bankalar Yeminli Murakıp Muavinleri» 

nin ilâvesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 6245 sayılı Harcırah Kanunu
nun 33 ncü maddesinin (b) fıkrasında tadadedi
len memuriyetlere «Bankalar yeminli murakıp 
muavinleri» ilâve edilmiştir. 

MADDE 2. 
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

Devlet Başkam 
Başbakan 
C. Gürsel 

Devlet Bakanı 
H. Mumcuoğlu 
Adalet Bakanı 

Â. Artus 

9 . 11 . 1960 
Devlet Bakam ve 
Başb. Yardımcısı 

F. özdilek 
Devlet Bakanı 
İV. Zeytinoğlu 

Millî Savunma Bakanı 
H. Ataman 

İçişleri Bakanı 
M. t. Kizıloğlu 

Maliye Bakanı 
E. Alican 

Bayındırlık Bakanı 
M. Gökdoğan 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
B. Üner 

Tarım Bakanı 
O. Tosun 

Çalışma Bakanı 
U. Beşerler 

%. - Ya. ve Turz. Bakanı 

Dışişleri Bakanı ve 
Ba. - Ya. ve Turz. B. V. 

S. Sarp er 

Millî Eğitim Bakam 
B. Tuncel 

Ticaret Bakanı 
M. Baydur 

Güm. ve Tekel Bakanı 
F. Aşkın 

Ulaştırma Bakanı 
S. Ulay 

Sanayi Bakanı 
Ş. Kocatopcu 

İmar ve İskân Bakanı 
F. Yavuz 

> cı ' co >• —•«* 
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S. SAYISI : 194 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı Sağlık mü
esseseleriyle (Rehabilitasyon-esenlendirme) tesislerine 
verilecek döner sermaye hakkında kanun tasarısı ve 
Sosyal İşler ve İktisat Komisyonları raporları (1/57) 

T. C. 
Başbakanlık 13.8.1960 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 71 - 986/1841 
Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

Bakanlar Kurulunca Millî Birlik Komitesine arzı 9 . 8.1960 tarihinde kararlaştırılan «Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı sağlık müesseseleriyle Rehabilitasyon (Esenlendirme) tesis
lerine verilecek döner sermaye hakkında geçici kanun tasarısı» gerekçesiyle birlikte ilişik olarak 
sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim, 
Devlet Başkanı ve Başbakan 

Org. 
Cemal Gürsel 

» 

GEREKÇE 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı hastanelerle diğer sıhhi müesseselerde yapılmakta 
olan muayene, tedavi, tahlil ve sair hizmetlerden mühim kısmı ücretsiz ve pek cüzi bir kısmı üc
retle yapılmakta iken varlıklı vatandaşları kendiücretleri ile tedavi etmek ve bunların kendi im
kânlarından faydalanarak ihtyaçlarmı tezelden temin etmek ve süratle artan sağlık tesisleri mas
raflarını hafifletmek maksadiyle 6561 sayılı Kanunla 1 000 000 lira mütedavil sermaye veril
mişti. 

Kanunun tatbikatından evvel ücretli olarak yapılan muayene ve tedaviler karşılığı pek cüzi 
bir meblâğ tahsil edilmekte iken 6561 sayılı Kanunla bu müesseselere bahşedilen imkânlarla has
taların bakım ve tedavilerinde görülen suhulet dolayısiyle ücretle bakılan hastalar artmış ve bu
na muvazi olarak da birinci senede 2 000 000, ikinci senede 6 300 000, üçüncü senede 8 763 000, 
lira gelir sağlamış bulunmaktadır. 1958 senesinin alınmakta olan idare hesaplarına göre bu mik
tar dördüncü senede 10 000 000 lirayı tecavüz edecektir. 

Aynı şekilde hastalıkları sebebiyle iş ve güçlerini kaybetmiş olan şahıslara bünyelerinin kudre
ti nispetinde yeni sanatlara adapte etmek ve bunları yetiştirmek üzere kurulmuş bulunan (Reha
bilitasyon - Esenlendirme) tesislerinde de inkişaf görülmüş bulunmaktadır. 

Ancak 6561 sayılı Kanunun tatbikatı sırasında verilmiş olan 1 000 000 liranın ihtiyacı karşıla
maktan çok uzak olduğu ve aynı zamanda bu sermaye içerisine Hıfzıssıhha müesseselerinin de 
alınması zarureti anlaşılmış bulunmaktadır. 

Halen 87 hastaneye mütedavil sermaye verilmiştir. Bu sermayeler 3 000 lira gibi işin icab-
ettirdiği alât, cihaz ve müstehlek maddeler bedellerini ve hizmetleri karşılıyacak kadar cüzi meb
lâğlara düşmüş bulunmakta ve sermaye bulunmaması sebebiyle bir kısım müesseselere de tahsis 
yapılmamaktadır. 
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Halbuki vatandaşların ücretli tedaviye karşı gösterdikleri bu müspet alâkaya muvazi olarak 

müesseselerin de sıhhi ve fennî tedavi cihazlariyle teçhizi icabetmektedir. Misal gösterilmek iste
nirse, verilmiş olan 1 000 000 lira sermaye yalnız Ankara Hastanesi ihtiyacına dahi kâfi gelme
mektedir. Bundan başka 3959 sayılı Kanunla kurulmuş bulunan Refik Saydam Merkez Hıfzıssıh-
ha Enstitüsünde umumi sağlığı ilgilendiren mevzular dışında yapılan çalışmalarda tesbit edilen 
muayyen ücretler alınmaktadır. Noksanları ikmal edilmekte olan Diyarbakır ve Adana Hıfzıs-
sıhha Enstitüleri de aynı faaliyeti göstereceklerdir. Adı geçen müesseselerdeki bu çeşit çalışma 
neticelerini ticaret usul ve kaidelerine raptederek müesseselerin terakki ve inkişaflarını sağlamak 
ve bunlarda imal edilen aşı, serum gibi hayati ehemmiyeti haiz olan maddelerin miktar ve kalite 
bakımından memleket ihtiyaçlarını karşılıyacak bir seviyeye getirmek, bu müesseselerin de mü-
tedavil sermaye ile idare edilmeleriyle mümkün olacaktır. 

Bundan başka, 6561 sayılı Kanuna nazaran günün ihtiyaçlarını karşılıyan, çalışmaya daha 
iyi bir şekilde tanzime esas olan hükümleri ihtiva eden ve çalışanlara hizmetleri karşılığı terfih
lerini sağlıyan bir kanun tasarısının ihzarına lüzum hâsıl olmuş bulunmaktadır. 

Sosyal tşler Komisyonu raporu 
T. C. 

MiM Birlik Komitesi ' , 6.12.1960 
Sosyal îsler Komisyonu 

Esas No: 1/57 
Karar No: 68 

Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

Komisyonumuza havale olunan, «Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı sağlık müessese
leriyle (Rehabilitasyon - Esenlendirme) tesislerine verilecek döner sermaye hakkında kanun ta
sarısı» tetkik ve müzakere olundu. 

Yapılan incelemede; tasarının yerinde ve zaruri bir ihtiyacı karşıhyacağı cihetle bir an önce 
kanunlaşmasının uygun olacağı kanaatine varıldı. 

Ancak, aşağıda izah olunan sebeplerle bâzı ilâveler ve tashihlerin yapılması uygun görüldü. 
Tasarının birinci maddesine nazaran Sağlık Bakanlığına ilk defa döner sermaye verildiği ka

naati hâsıl olmaktadm Bu kanunun yeni vaz'edilen bir kanun gibi mütalâa edilmiyeceğine^ve 
bu gaye ile kabul edilmiş ve yürürlükte bulunan 6551 sayılı Kanun mevcut bulunduğuna göre 
kanun tekniği bakımından sermayenin artırılan miktarının belirtilmesinin doğru olacağı ve bunun 
tatbikatçılara suhulet temin edeceği meydandadır. Bu itibarla 1 nci madde o şekilde ifade ile 
döner sermaye miktarı 75 000 000 liradan 150 000 000 liraya çıkarılmış bulunmaktadır. 

Sermaye miktarının 150 000 000 liraya çıkarılması; teraküm edecek bu meblâğın ileride 
sağlık Bakanlığına bağlı bilûmum hastanelerin malî külfetini umumi muvazeneden alarak ve teş
kilâtın kimseye yük olmadan çalışabilmesini temin gayesine matuf bulunmaktadır. Zaten birike
cek olan 150 000 000 lira oütçeye yük teşkil etmiyecektir. 

2 nci maddenin 1 nci satırında kullanılan «safi» kelimesinin buradan kaldırılarak ikinci ben
din 1 nci satırındaki «kârlar» kelimesinin önüne getirilmesi daha isabetli olacaktır. Bu suretle; 
tasarıda Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına yapacağı hizmet bakımından tanınan yetkiler muh
telif maddelere serpiştirilmiştir. 

Yapılan tashih ile bu yetkilerin yer ve sıra bakımından üçüncü maddede yer alması muvafık 
görülmüş ve istenilen bütün iş ve hizmetler üçüncü maddede ifade edilmiştir. Bunun tatbikatçıla
ra yine her bakımdan kolaylık temin edeceği bedihidir. 

Buna göre Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına hizmet bakımından verilen yetkiler hayli ka
barık bir yekûnu bulmaktadır. Bu durum kanun tasarısının heyeti umumiyesi üzerinde her ne kadar 

(S. Sayım : 194) 
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müspet intiba bırakmıyor şeklinde mütalâa edilebilirse de Sağlık Bakanlığının bilhassa rehabili
tasyon merkezleri başta olmak üzere diğer müesseselerin de hastalık veya beden ve ruh bakımından 
geri kalmış ve kabiliyetlerini kaybederek sosyal yardıma ve hekim nezaretine lüzum gösterilen 
şahıs ve hastalar için yapılacak olan işte bu hizmetlerin sarih olarak zikredilmesine lüzum hâsıl ol
muştur. Meselâ bununla tedavisi veya tecridi icab edecek olan cüzzamlı şahıslar için kurulacak mü
esseseler, veya aklî maluliyete duçar olup da senelerce ve belki de hayatının sonuna kadar akil 
hastanelerinde kalması icabeden ve fakat müessese ve hekim nezareti altında çalıştırılması müm
kün ve hattâ sıhhi bakımdan lüzumlu ve faydalı olan şahıslar hakkında kurulacak müesseseler 
için hizmetler düşünülmektedir. Esasen zikredilen hizmetlerin tümü Hükümet teklifinde aynen yer 
almış bulunmaktadır. 

Yetkiler meyamnda inşaat olmadığı halde bunu sağlık hizmetlerinin kendi kendine inkişafı ve 
aynı zamanda döner sermaye müesseselerinin hemen yanında lüzumlu olan inşaatların yapılması, de
po ve saire ilerde kira külfetinden kurtarılması ve hizmetin aksamasına mâni olmak maksadiyle 
bu hususun ilâvesi uygun görüldü. 

Tasarının üçür.cü maddesinde, merkezde kurulması lüzumu bildirilen döner sermaye büro ve mu
hasebenin yapacağı iş ve mesuliyetin daha şümullü olarak ifade edilmesi zarureti hâsıl olmuştur. Bu 
maksatla sözü geçen tadilât 4 ncü maddede büro yerine kuruluş bakımından bu müdürlük yapıl
mıştır. 

Tasarının 5 nci maddesinin 1 nci bendinin son kısımlarında yazılan kullanma ve muhafazala
rında fayda melhuz olmıyan demirbaş ve menkullerin imha ve satışları yeni bir esasa bağlanıla
rak ve ayrı bir madde olarak tasarımızın 9 ncu maddesinde ifade edilmiştir. 

Hükümet tasarısının 6 nci maddesindeki kadro tesbit işi yine : Sağlık Bakanlığı ve Maliye Ba
kanlığına bırakılmakla beraber tâyine ait husus at ayrı bir madde halinde tamamen ayrı esaslar
la yeni baştan kaleme alınmıştır. Hazırladığımız tasarıda bu iki husus 5 nci ve 6 nci madde ola
rak görülmektedir ki bu tâyinlerde düşündüğümüz keyfî hereketlere ve suiistimale mâni olmak 
gayesine matuftur.' 

Tanzim olunan 7 nci maddede zikredildiği veçhile umumi bilançonun yapılması ve her türlü 
hesabatm kontrolü bu müdürlüğe ve muhasebeye verilmiştir. Böylece müesseseler ilerde izah 
edileceği üzere bilançolarım doğrudan doğruya Sayıştaya gönderemiyeceklerdir. Ve yine Hükü
met tasarısının 4 ncü maddesinde ifade edilmiş bulunan döner sermayenin harekâtını takibetmek 
bu müdürlüğün vazifesi icabı olduğu için hazırladığımız tasarının 4 ncü maddesinde yer almış 
ve bu madde yeniden kaleme alınmıştır. 

Tasarının 4 ncü maddesi son bendi ve bu bendin sarf fiili bakımından tamaünlıyan 5 nei mad
dedeki hususlar kontrolü temin bakımından yeni esaslara bağlanılarak 8 nci madde yeniden kale
me alınmıştır. 

Bu kanunla Mühasebei Umumiye Kanunu ve 2490 sayılı Artırma ve Eksiltme ve îhale Kanunu 
hükümlerini ortadan kaldırıyoruz. O halde istenilen gayeyi bozmadan, işin süratini temin suretiy
le yine bir murakabe sistemi ortaya koymak lâzımdır. Zira kayıtsız şartsız ve murakabesiz yüz 
binlerin sarfını böylesine şahıslara bırakılması mıevzuata" uygun Ibulunmamışttır. 

Tasarının 7, 8 ve 9 ncu maddeleri aynen tasarımıza alınmış olup yalnız sıra bakımından 10, 
11 ve 12 nei madde numaralarını almışlardır. 10 ncu maddedeki esas baki bırakılmakla beraber 
kontrol ve murakabe bakımından bu madde daha şümullü olarak 7 nci madde olarak kaleme alın
mıştır. Yeni durumla hesabat ve bütün muamelelerin üç yerde kontrolü temin edilmiş ve mües
seselerin doğrudan doğruya Sayıştaya hesap ve muamelelerini göndermeleri imkânı ortadan kal
dırılmıştır. 

Tasarının 11, 12, 13 ve 14 ncü maddeleri aynen kabul edilmiş, yalnız madde numaraları 13, 14, 
15 ye"İ6 olmuştur Muvakkat maddeye (alacak ve borçlarla) kelimelerinin ilâvesi uygun görül-

( & Sayış* t 194) 
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mûştür. Zira Hükümet tasarısında bulunan hak ve vecibeler thhivi intikalde alacak ve borçlar 
için merama kifayet eder durumda değildir. 

iktisat Komisyonuna gönderilmek üzere Başkanlığa saygıyla swııu]ur. 
Sosyal îşler Komisyona 

Başkam 
Küçük Sami Gursoytrak Suphi özgüneş Mehmst Yûdız Ahmet 

İktisat Komisyonu raporu 

T. a ' 
Mili Birlik Komitesi 22.12.*L960 
İktisat Komisyonu 

Esas No. 1/57 
Karar No. 138 

Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

Başbakanlığın 18.8.1960 tarih ve 71-986/1841 sayılı yazılarına ekli olarak gönderilen «Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı sağlık müesseseleriyle (Rehabilitasyon <• Esenlendirme) 
tesislerine verilecek döner sermaye hakkındaki kanun tasarısı» ve gerekçesiyle bu husustaki Sos
yal İşler Komisyonu raporu incelendi. 

Kanun tasarısı kamu hizmetlerinin bir grupu olan sağlık işlerinin kısmen genel bütçe dışında, 
ücretli olarak ifa edilmesi ve işleyişi esaslarını tanzim etmektedir. 

Kamu hizmetlerinin prensibi, bütçe içinde ve ücretsiz olarak ifa edilmeleridir. Ancak muhtaç-
lar için ücretsiz sağlık hizmetlerinin devam eylemesi, muhtacolmayıp bunlardan istifade edenlerin 
cüzi sayılabilecek karşılıkları ödemelerindeki adalet ücret alınmasını haklı kılmaktadır. 

Diğer taraftan, sağlık hizmetlerinin mahiyetleri, pek çeşitli oluşları, acele haller, ekipman, cihaz, 
malzeme ve ilâç tedarikinde sürat ve kısmi serbesti zaruretleri için bir döner sermaye mekanizmi 
içinde yürütülmesini gerektirmektedir. Tasarı ve gerekçe bu görüşlerin ışığı altında komisyonu 
muzca ele alınmıştır. 

Hükümet tasarısı ve gerekçesi ile Sosyal İşler Komisyonu raporu ve değiştirişinin karşılaştırıl
ması sonunda, incelemeleri kolaylaştıracağı düşüncesinden hareket edilerek tadil ve tekliflerimiz, 
sözü geçen komisyon değiştirişine dayandırılmıştır. 

Hükümet tasarısının ve Sosyal îşler Komisyonu değiştirişinin birinci maddesi döner sermaye 
miktarına taallûk etmektedir. Hükümet teklifinde görevlerin bir kısmı belirtilmekte ve miktar 
75 000 000 liraya yükseltilmektedir, bir diğer değişiklik de tasarıdaki «.... döner sermayeye veril
miştir.» ibaresinin, ilk defa verilen bir döner sermaye bulunmadığı gerekçesiyle «.... döner serma
ye miktarı 150 000 000 liraya çıkarılmıştır.» şekline çevrilmiştir. 

Komisyonumuz, görevlerin ayrı bir maddede belirtilmesi görüşüne iştirak etmekte, ancak dö
ner sermayenin, Hükümet teklifinin bir misli fazlası tesbitine ve bunun yükseltme şeklinde ifade
sine mutabakat izhar edememektedir. Zira, 75 000 00C lira, döner sermayeden beklenen görevleri 
tamamen ve rahatça karsılıyacak genişlikte bulunmuştur. Diğer taraftan, her ne kadar mezkûr 
Bakanlığa ilk defa döner sermaye verilmediği bir vakıa ise de, dayandığı kanun tasarısının 12 nci 
maddesi ile lâğvedilmesi karşısında, Hükümet teklifindeki ibarenin muhafazası uygun görülmek
tedir. 

Sosyal îşler Komisyonu değiştirişindeki 2 nci madde prensip itibariyle kabul edilmiş ancak 
ikinci fıkrasının son kısmındaki «Malsandığına teslim edilir.» ibaresi «Devletçe gelir kaydedilir.» 
şeklinde değiştirilmiştir. 

(S. Sayı*::tH) 
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Yukarda adı zikredilen komisyonca yeniden kaleme alınan görevler bâzı değişikliklerle ko

misyonumuzca da uygun (bulunmuştur. Sarahaten zikredilmiyen yan mahsuller metne konulmuş
tur. Tasarıda, döner sermayeden inşaa't yapılabileceği derpiş olunmamış fakat, Sosyal işler Ko
misyonunca ilâve edilmiştir. Komisyonumuz, inşaatın döner sermaye kavramına girmiyeceğini mü
talâa etmektedir. Diğer taraftan, tasarıda tıbbî ve cerralhi alât için konulmuş olan 100 000 lira, 
bu kalbîl alât ve tesislerin fiyatları nazara alınarak 200 000 liraya yükseltilmiştir. Keza hududu 
20 000 liraya kadar olan tamiratın 50 000 liraya çıkarılması, müstacel ve zaruri işlerin süratle 
Sonuçlandırılması bakımından uygun bulunmuştur. Ayrıca, tasarıda ve değiştirilen şekilde mevcud-
olmıyan «satış yerleri» ibaresi ile taşıtlar arasına «kamyon»' kelimesi ilâve edilmiştir. Böylelikle 
hastaların müteferrik küçük ihtiyaçlarının dolaylıkla karşılanabileceği, mahsul, mamul ve reha
bilitasyon ve readaptasyon işlerinin değerlendirilebilmesi imkânları sağlanmış; iş icalbı olan kam-
yonların döner sermayeden tedariki yolu açılmıştır. 

Sosyal işler Komisyonunun değiştirişinde 4, 5 ve 6 ncı maddeler olarak yazılan ve mövzuuba-
hîs döner sermayenin gerektirdiği teşkilâtı tanzim eyliyeıı hükümlere aynen iştirak edilmiştir. 
Ancak, işin icabettirdiği mütehassısların müessesede bulunmaması halinde sağlık hizmetinin gerek
li kıldığı suplesi veren ve tasarının 6 ncı maddesinin sonunda bulunan üç fıkra, komisyon değiş
tiricinin 5 nci maddesine eklenmiştir. 

Mezkûr komisyon değîştirişindeki 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14 ncü maddeleri aynen kabul edil
miştir. Sadece, 3 ncü maddede yapılan değişikliğe muvazi olarak 8 nci maddeden «inşaat»1 kelimesi 
çıkarılmıştır. 

Tasarının geçici maddesine «alacak ve hörçlar» kelimelerinin eklenmesine zaruret 'bulunmadığı 
nazara alınarak gerekli değişiklik yapılmıştır. 

Millî Birlik Komitesine arz edilmek üzere Başkanlığa saygı ile sunulur. 

iktisat Komisyonu! Başkanı Üye Üye Üye 
Kuytak Fikret Aksoyoğlu Refet Karavelioğlu Kâmil Karaman Suphi 

Üye 
özkaya M. Şükran 

( S. Sayısı : 194 ) 



HÜKÜMETİN TEKLÎFI 

Sağlık ve jSosyal Yardım Bakanlığına bağlı sağ
lık müesseseleriyle (Rehabilitasyon - Esenlen* 
dirme) tesislerine verilecek döner sermaye bak

landa geçici kanun tasarısı 

MADDE 1. — Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığına bağlı bilûmum sağlık müesseseleriyle 
HıfzıssıMıa enstitülerinden Bakanlıkça uygun 
görüleceklerden muayene, teşhis, tedavi labo-
ratuvar tetkik ve taöılil işleri ile aşı ve serum 
imal etmek, (Rehabilitasyon - Esenlendirme) 
müesseseleri kurmak ve işletmek ve bu müesse
selerde istihsal veya imal edilecek maddeleri 
kıymetlendirmek üzere, mezkûr «bakanlık emri
ne 75 000 000 lira döner sermaye verilmiştir. 

MADDE 2. — Bu sermaye, müesseselerin sa
fi kârlariyle Devlet bütçesinden yapılacak yar
dımlardan ve bağışlardan teşekkül eder. 

Bütçe yılı sonunda 'bilançolarla tes'bit edile
cek kârlar 75 000 000 liraya baliğ oluncaya ka
dar döner sermayeye ilâve ve fazlası Hazineye 
intikal ettirilir. 

MADDE 3. — Döner sermayenin istilzam et
tireceği işleri görmek üzere merkezde Sosyal' 
Yardım İşleri Umum Müdürlüğüne bağlı bir 
döner sermaye bürosu ve bu büroya bağlı mu-
hase'be teşkilâtı ile ayrıca sağlık müesseseleriy
le (Rehabilitasyon - Esenlendirme) tesislerinde 
döner sermaye işletme, idare ve muhasefbe teş
kilâtı kurulur. 

6 — 
SOSYAL İŞLER KOMİSYONUNUN 

DEĞİŞTİRİCİ 

Sağlık ve (Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı sağ
lık müesseseleriyle (Rehabilitasyon ~ Esenlen
dirme) tesislerine verilecek döner sermaye hak

kında Kanun 

MADDE 1. — 6551 sayılı Kanımla Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı hastaneleriyle (Reha
bilitasyon - Esenlendirme) müesseselerine veri
len döner sermaye miktarı .150 OOO 000 liraya 
çıkartılmıştır. 

MADDE 2. — Bu sermaye müesseselerin 
kârları ile, bağışlardan ve Devlet bütçesinden 
yapılacak yardımlardan teşekkül eder. 

Muhtelif kaynaklardan elde edilen miktar
larla bütçe yılı sonlarında Ibilânçolarla tesbit 
edilecek safi kârlar 150 000 000 liraya baliğ 
oluncaya kad'ar döner sermayeye ilâve ve faz
lası mal sandığına teslim edilir. 

MADDE 3. — Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığına bağlı bilûmum sağlık müesseseleriyle, 
HıfzıssıMıa enstitülerinden "bakanlıkça uygun 
görüleceklerde muayene, teşhis, tedavi, lâbora-
tuvar, tetkik ve tahlil işleri ile aşı ve serum 
imal etmek, bu müesseselerden istihsal veya 
imal edilecek maddeleri kıymetlendirmek üzere 
Bakanlık : 

Her nevi müstehlik maddelerle, tıbbi, cerra
hi -alet, malzeme ve cihazlar, döner sermaye hiz
metlerinin istilzam ettireceği mefruşat ve de
mirbaş eşyayı satmalmaya, tamirat, tadilât, in
şaat, tıb'bi ve fennî tesisat yaptırmaya, gayri
menkul kiralamaya ve bunlara müteferri sair 
masraflar yapmaya, tamir, imal atelyeleri açılma
sı ve bunlara sermaye tahsis edilmesi, ambulans 
ve cenaze arabası satmalmması, müesseselerce kıy
metlendirilen .mamullerin serbest piyasaya veya 
sair müesseselere intikal ettirilmesi işlerini yapma
ya veya bunun, için müesseselere yetki vermeye 
döner sermaye müesseselerinin işletilmesinde hiz
metin hususiyeti bakımından canlı hayvan bes
lenmesi ve bunların mahsullerinden faydalanıl
ması ve ziraî mahsullerden ihtiyaç görülenlerin 

(S. Saym: 194) 
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İKTISAT KOMISYONUNUN D E & Î Ş T M Ş Î 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı sağlık kurumları ile esenlendirme (rehabilitasyon) 
tesislerine verilecek döner sermaye hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Bu kanun hükümlerine 'göre kullanılmak üzere Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
na (75 000 000) lira döner sermaye verilmiştir, 

MADDE 2. — Döner sermaye, kurumların kârları ile bağışlardan ve Detvlet yardımlarından teşek
kül eder. 

Çeşitli kaynaklardan elde edilen miktarlarla bütçe yılı sonlarında bilançolarla tesbit edilecek ısâfi 
kârlar, döner sermaye birinci maddedeki miktara baliğ oluncaya kadar sermaye eklenir <ve fazlası Ha
zinece irat kavdedilir, 

MADDE 3. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı bilûmum sağlık kurumlan ile hıfzıssıhha 
enstitülerinden bakanlıkça seçileceklerde muayene, teşhis, tedavi, lâiboratuvar, tetkik ve tahlil işleri ile 
serum imal etmek, bu müesseselerde istihsal veya imâl edilecek maddeleri ve yan mahsulleri değerlen
dirmek üzere bakanlık döner sermayeden : 

Her çeşit mıüstahlek maddelerle, (200 000) liraya kadar tılbbi, cerrahi alıât, malzeme ve cihazlar, 
döner sermaye hizmetlerinin gerektireceği mefruşat ve demirlbaş eşyayı satın almaya, (50 000) liraya 
kadar tamirat, tadilât, tılbbi ve fennî tevsiat yaptırmaya, gayrimenkul kiralamaya ve bunlara mütefcrri 
sair masrafları yapmaya, tamir ve imal atelyeleri açmaya ve bunlara sermaye tahsis etmeye, amlbulans, 
cenaze aralbası ve kamyon satınalmaya, kurumlarca elde edilen mamul ve mahsullerin piyaisaya veya 
sair müesseselere intikal ettirilmesi işlerini yapmaya, satış yerleri .açmaya, hizmetin gerektireceği canlı 
hayvanları satınalmaya, beslemeye, bunların mahsûllerini değerlendirmeye, zirai mahsullerden lüzum 
görülenlerin yetiştirilmesine ve -bunların bakım, satış veya istihlâklerine yetkilidir. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, bu maddedeki kurumlara ayrı ayrı döner sermaye tahsis eder 
ye yetkilerini kıısmen veya tamamen devreddbilh* 

( S. Sayısı : 194 ) 
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MADDE 4. — Bakanlık, bıı hizmetlerin ifası 
için merkezde kurulacak döner sermaye 'bürosu 
ve muhasebesi vasıtasiyle 'müesseselere tahsis olu-
nan döner sermayelerin harekâtını taidbeder. 

Döner sermayenin işletilmesinden hâsıl (olacak 
kârlar, her yıl sonunda bakanlığın göstereceği lü
zuma göre, ya döner sermayeye ilâve olunur veya 
merkezde bir hesapta toplanır. 

Bakanlık bu hesaptan lüzum göreceği müesse
selerin döner 'sermayelerini artırabileceği gibi (5) 
nci maddede tasrih olunan hizmetlerin ifası için 
gerekli sarfiyatta bulunabilir, 

MADDE 5. — Birinci maddede yazılı işlerin 
istilzam ettirdiği her nevi mıüstehlek maddelerle 
(100 000) liraya kadar trfbbi cerrahi aiât, malze
me cihazlar ve her türlü mefruşat ve demirbaş 
eşyanın satmalına, (20 000) liraya kadar tamirat, 
tadilât, tılblbi ve fennî tesisat yaptırma masrafları, 
gayrimenkul kiralama <ve bunlara mlüteferri, sair 
masraflar döner sermayeden yapılabilir. Kullan
ma ve muhafazalarında fayda melhuz olmıyan de
mirbaş ive menkullerin imlha ve satışları Bakanlı
ğın müsaadesiyle müesseselerce yapılır. 

Döner sermaye muamelelerinin mucilbolacağı 
ihtiyaçları karşılamak üzere, depo, tamir, ve imal 
atölyeleri açılması 've (bunlara sermaye tahsis edil
mesi ve müessesece ihtiyaçlarından mümkün olan 
veya uygun görülenlerin buralardan temini, am
bulans ve cenaze arabası satmalınması ve mües
seselerce kıymetlendirilen mamullerin serbest pi
yasaya veya sair müesseselere intikal ettirilmesi 
işleri, Bakanlıkça verilecek yetkiye göre müesse
selerce veya Merkez Bürosunca yapılır. 

•DÖner sermaye müesseselerinin işletilmesinde 
hizmetin ifası bakımından veya 'ekonomik mülâ
hazalarla canlı hayvan (beslenmesi ve bunların 
mahsullerinden faydalanılması, zirai mahsul
lerden ihtiyaç görülenlerin yetiştirilmesi ve 

8 -
Sosyal İşler ,'Ko. 

yetiştirilmesi ive ıbunların bakım, satış ve istih
lâkleri gibi işler için müesseselere yetki vermeye 
mezundur. 

MADDE 4, — Döner sermayenin istilzam et
tireceği işleri görmek, .hesapları merkezde tetkik 
ve umumi bilançoyu tanzim ve hesap. işlerini ta
kiple mükellef olmak üzere, merkezde Sosyal Yar
dım Umum Müdürlüğüne bağlı bir Döner Serma
ye •Müdürlüğü ve muhasdbe teşkilâtı ile ayrıca 
sağlık müesseselerinde ('Rehabilitasyon - esenlen-
dirme) döner sermaye işletme idare ve muhasebe 
teşkilâtı kurulur. 

Bakanlık merkezde kurulacak Döner Serma
ye Müdürlüğü ve muhasebesi vaisıtasiyle müesse
selere tahsis olunan döner sermayelerin harekâ
tını takibeder. Döner sermayenin işletilmesinden 
hâsıl 'olacak kârlar, her yıl sonunda, Bakanlığın 
göstereceği lüzuma göre, döner sermayeye ilâve 
edilir veya merkezde bir hesapta toplanır. 

MADDE 5. — Döner sermaye işlerini tedvirle 
görevli teşkilâtın çeşitli personeline ait kadrolar 
Sağlık ve Sosyal Yardım ıBakanlığı ile Maliye 
Bakanlığınca müştereken ıtesbit olunur. Ve bu 
kadrolara tâyin edilecek elemanların her türlü 
istihkakı ve masrafları döner sermayeden ödenir. 

( S. Sayım : 194) 
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MADDE 4. — Sosyal îşler Komisyonunun 4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Döner sermaye işlerini tedvirle görevli teşkilâtın çeşitli personeline ait kadro
lar Sağlık ve Sosyal. Yardım Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı tarafından müştereken tesbit olunur. 
Bu kadrolara tâyin edilecek elemanların her ,türlü istihkakı ve giderleri döner sermayeden öde
nir. 

tşin icaJbettirdiği mütehassıs tabip ve sair elemanların müessesede bulunmaması halinde, mün
ferit vakalara münhasır olmak üzere müessese âmirleri hariçten lüzumlu elemanları cellbedebi-
lirler. Bu elemanlara hizmetlerinin önemi ve çalışma sürelerine göre Bakanlıkça tesbit edilecek 
tarife dairesinde ücret verilebilir. Zaruri yol masrafları ayrıca ödenir. 

(3. Sayısı i İ H ) 
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Ibunlann bakım, satış ve istihlâkleri gibi işlerin 
yapılması yetkisi Bakanlıkça müesseselere tanı
nır. 

MADDE 6. — Döner sermaye müessesele
rinde, Maliye ve Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlıklarınca tesbit ve tanzim edilecek kadro
lara müsteniden tıp meslekleri mensubiniyle 
yardımcı tıp meslekleri mensupları, işletme mü
dürleri, eczacı, kimyager, veteriner, memur, 
laborant, mühendis, teknisiyen ve sair personel 
istihdam edilir. 

(Bu kadrolar dışında ek görevle çalıştırılacak 
taJbip, eczacı, kimyager, veteriner, mühendis ve 
foaşteknisiyen, teknisiyen, ebe, hemşire hemşire 
yardımcısı, laborant ve idari işlerle meşgul me
murlar ve müstahdemlere ait kadrolar, Maliye 
ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıklarınca 
müştereken tesbit olunur. 

Bunlardan tıp meslekleri mensubiniyle, ec
zacı, kimyager, veteriner, müessese âmirinin in
hası üzerine bakanlıkça, diğer yardımcı tıp mes
lekleri mensuplariyle, memur, mühendis, baş-
teknisiyen, teknisiyen, laborant ve sair perso
nel bu müesseseler amirlerince tâyin edilirler. 
Ayrıca müessese âmirleri işin icabına göre işçi 
ve amele istihdam edebilirler. 

îşin icabettirdiği mütehassıs tabip ve sair 
şifahi elemanların müessesede bulunmaması ha
linde, münferit vakıalara münhasır olmak üzere 
müessese âmirleri hariçten lüzumlu elemanları 
celbedebilirler. Mezkûr elemanlara, hizmetleri
nin ehemmiyet ve mesailerinin müddetine göre, 
bakanlıkça tesbit edilecek tarife dairesinde üc
ret verilir. 

Bu gibilerin zaruri yol masrafları da ayrıca 
ödenir. 

10 — 
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MADDE 6. — Tıp meslekleri mensuîbini ile, 
eczacı, kimyager ve veterinerlerin tâyini, mües
sese âmirinin usul ve mevzuata uygun olarak 
yapılacak teklifi ve vilâyetin inhası üzerine ve
ya re'sen Bakanlıkça; muhasiplerin tâyini Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığının teklifi üze
rine Maliye Bakanlığınca ve bunların dışında 
kalan diğer bütün personelin tâyini ise müesse
se âmirinin teklifi ve vilâyet sağlık müdürünün 
inhası üzerine vilâyetçe yapılır. 

Ayrıca müessese âmirleri, işin icabına göre, 
mahallin en büyük sılhhi âmirinin müsaadesi 
alınmak şartiyle, işçi ve amele istihdam edebi
lirler. 

t, 

MADDE 7. — Döner sermaye muameleleri 
1050 sayılı Muihasebei Umumiye Kanunu ile, 
2490 sayılı Artırma ve eksiltme ve ihale Kanu
nu hükümlerine tâbi değildir. 

Ancak, döner sermaye ile yapılacak işlerden 
mütevellit irat ve masraflar için malî yılın hi
tamından itibaren 4 ay içerisinde merkez mü 
dıürlüğünce bir umumi bilanço tanzim edilerek 
Sayıştaya ve Maliye Bakanlığına tevdi olunur. 
Bu bilançolar Sayıştayca ve Maliye Bakanlığın
ca muvakkaten tâyin edilecek mütehassıs mu-

;<«.*. Sayım: 194) 



tktisat Ko. 

MADDE 6. — Sosyal işler Komisyonunun 6 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7, — Sosyal İşler Komisyonunun 7 nei maddesi aynen kabul edilmiştir. 

« 

(S. Sayısı: 194) 
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MADDE 7. — Döner sermaye işlerinde çalı
şan memur ve hizmetlilerden vazife icabı yemek 
zamanlannı müesseselerde geçirmekte olanla
rın iaşeleriyle yine vazife icabı müessesede kal
mak zaruretinde bulunanların ibateleri müesse-
selerce temin olunur. 

MADDE 8. — Döner sermaye işlerinde gö
revli olmıyan müessese personelinden bu serma
yeden idare edilen yataklarda^ yatan hastalar 
için mesai saatleri dışında kalmak mecburiye
tinde kalanlara, bu çalışmanın mahiyet, müddet 

Sosyal îşler Ko. 

rakıplar tarafından kayıtlara ve evrakı müsbi-
teye tatbik edilmek suretiyle nihayet bir ay 
içerisinde tetkik edilir. Neticeye göre düzenleni
lecek raporlar bilanço ve evrakı müsbitsiyle 
birlikte, Sayıştaym tetkik ve vizesine arz olu
nur. 

MADDE 8. — Döner sermaye hizmetlerinin 
gerektireceği alım, satım, tadilât, tamirat, icar, 
inşaat ve sair işler 30 000 lirayı tecavüz ettiği 
takdirde merkezde, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığınca, bir üyesi Maliye Bakanlığından 
olmak üzere teşkil edilecek üç kişilik bir heyet 
tarafından yapılır. 

Mahallince yapılacak bu işler için, mahallin 
en büyük sıhhi âmiri, müessese baştabibi veya 
müdürü ve mal memuru veya yerine tâyin ede
ceği memurun iştiraki ile teşekkül edecek üç 
kişilik bir komisyon kurulur. 

Ancak, mahallince verilecek karar muhtevi
yatının 30 000 lirayı tecavüz etmesi halinde, 
bu kararın en geç 15 gün zarfında Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığınca tasdik edilmesi 
şarttır. 

Ayrıca, mahallince yapılacak bu işler için 
vazifeye taallûk eden salâhiyet ve diğer tefer
ruat 13 ncü madde mucibince tanzim edilecek 
yönetmelikle sarahaten belirtilir. 

MADDE 9. — Kullanılma ve muhafazaların
da fayda melhuz olmıyan demirbaş ve menkul
lerin satışları ve imhası da Bakanlığın müsaa
desi ile 8 nci maddede belirtilen heyetler mari
fetiyle yapılır. 

MADDE 10. — Tasarının 7 nci maddesi 10 
ncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Tasarının 8 nci maddesi 11 
nci madde olarak aynen kabul edilmiştir, 
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MADDE S. — Döner sermaye- hizmetlerinin gerektireceği alimi, satım, tadilât, tamirat kiralama 
ve sair işler (30 00)0') lirayı geçtiği takdirde, merkezde, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınla bir 
üyesi Maliye Bakanlığından olmak üzere kurulacak bîr heyet tarafından yaıpılır. 

Mahallince yapılacak bu işler için, mahallin en büyük sıhhi âmiri, müessese baştabibi veya mü
dürü ve malmemuru veya yerine tâyin edeceki memurun iştiraki ile teşekkül edecek üç kişilik bir 
komisyon kurulur. 

Ancak mahallince verilecek karar muhteviyatının 30 000 lirayı tecavüz etmesi halinde, bu ka
rarın en geç 15 gün zarfında Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca tasdik edilmesi şarttır. 

Ayrıca, mahallince yapılacak bu işler için vazifeye taalluk eden salâhiyet ve diğer teferrut 
13 ncü madde mucibince tanzim edilecek yönetmelikle sarahaten belirtilir. 

HADDE 9. — Sosyal îşler Komisyonunun 9 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Tasarının 7 nci maddesi 10 ncu madde olarak aynen kabul- edilmiştir. 

MADDE 11. — Tasarının 8 nci maddesi 11 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 194 ) 



14 
Hu. 

ve vâki olduğu zamanı- göz önünde tutulmak su
retiyle, her çalışına için müessese âmiri tarafın
dan takdir edilecek bir ücret verilebilir. Şu ka
dar ki, bu ücretin Dır saatlik mesaiye isabet 
eden miktarı çalışmayı, yapan personelin asıl 
aylık istihkakının bir saate düşen miktarının 
bir buçuk misini geçemez. 

MADDE 9. — Dönen sermayeye ait bütün 
mallar Devlet malı hükmündedir. 

Bu sermayeye aidolup müesseselerde bulu
nan ve hastahanelerde mevcudolmayıp tatbiki
ne zaruret görülen ilâç, cihaz ve sair mevad, 
döner sermayeye masraf kaydedilmek suretiyle, 
ücretsiz hastalar için de istimal ve istihlâk 
olunabilir. 

MADDE 10. — Döner sermaye muameleleri 
1050 sayıh Muhasebei Umumiye Kanunu ile 
2490 sayılı Artırma, eksiltme ve ihale Kanunu 
hükümlerine tâbi değildir. 

Ancak döner sermayenin her bütçe yılı so
nunda tanzim olunacak bilançoları evrakı ,müs-
bitelerdyle birlikte bütçe yılının hitamından iti
baren üç ay içinde Sayıştay in tetkik ve vitesine 
arz olunur. 

MADDE 11. — Döner sermayenin işletilme
sine mütaallik her) türlü malî ye idari muamele
lerin yürütülme şekline ve muhasebe usullerine 
ait esaslar Maliye ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
bakanlıklarınca müştereken tanzim olunacak bir 
yönetmelik ile tesbit oiuunr. 

MADDE 12. — 6561 sayılı Kanun yürürlük
ten kaldırılmışitır. 

MUVAKKAT MADDE — 6561 sayılı (Sağ
lık ve Sosylal Yardım Bakanlığı hastaneleriyle 
(Rehabilitasyon - Esanlendirme) müesseseleri
ne verilecek mütedavil sermaye hakkındaki Ka
nun) la tekevvün etmiş bütün hak ve vecibeler 
bu kanunla kurulmuş bulunan döner sermayeye 
aynen intikal eder. 

MADDE 13. 
yürürlüğe girer. 

Bu kanun vavımı tarihinde 

Sosyal îşier Ko. 

MADDE 12. — Tasarıjnın 9 ncu maddesi 12 
nci madde olacak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Tasarının 11 nci maddesi 13 
ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Tasarının 12 nci maddesi 14 
nejii madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — 6561 .sayılı (Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığı hastaneleriyle 
«Rehabilitasyon - Esenlendirme» müesseselerine 
verilecek mütedavil seıtoaye hakkındaki Ka
nunla tekevvün etmiş bütün alacak ve borçlar
la hak ve yecibeler bu kanunla kurulmuş bulu
nan döner sermayeye aynen' intikal eder. 

MADDE 15. — Tasarının 13 ncü maddesi 15 
nci madde olarak aynen' kabul edilmiştir. 
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MADDE 12. —< Tasarının 9 ncu maddesi 12 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Tasarının 11 nci maddesi 13 ncü madde olarfcik aynen kabul edilmiştir. 

.MADDE 14. — Tasalının 12 nci maddesi 1̂4 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

G-EÇÎCÎ MADDE 1. — 6561 sayılı Kanunla verilen döner sermaye işlemlerinden doğan bil 
cümle hak ve borçlar, bu kantonla kııirtıljan döner sermayeye intikal eder. 

MADDE 15. — Tasarının 13 ncü maddesi 15 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 14. —• Bu kanunun hükümlerini ic-
rlaya., Maliye ve Sağlık ve Sosyal Yardım. B;a-
kanhklatrı memurdur. 

9.8. 1960 

Devlet Başkanı ve Başibakan 
C. Gürsel 

Devlet Bakanı 
§. înan 

Millî Savunma Bakanı 
F. Özdilek 

Dışişleri Bakanı 
S. Sarper 

Millî Eğitim Bakanı 
F. Yavuz 

Ticaret Bakanı 
C. İren 

Güm. ve Tekel Bakanı 
F. Aşkm 

Ulaştırma Bakanı 
S. Vlay 

Sanayi Bakanı 
M- Vluer 

Devlet Bakanı 
Â. Artus 

Adalet Bakanı 
A. P. Gözübüyük 
içişleri Bakanı 
M. î. Kızıloğlu 
Maliye Bakanı 

E. Alican 
Bayındırlık Bakanı 

D. Koper 
Sa. ve So. Y. Balkanı 

N. Karasu 
Tarım Bakanı 

F. Üstün 
Çalışma Bakanı 

C. Talaş 
Ba. - Ya. ve Trz. Bakanı 

Z. Tarkan 
İmar ve İskân Bakanı 

O. Kubat 

Sosyal İşler Ko. 

MADDE 16. — Tasarının 14 ncü maddesi 16 
neı madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 16. — Tasarının 14 neü maddesi 16 ncı madde olarak aynen kaibul edilmiştir. 

»©-<« 
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