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(Geçen Toplantı Tutanak özeti) 

BEŞİNCİ BİRLEŞİM 

6 . 9 . 1960 Sah 

Birinci Oturum 
Özdağ Muzaff er'in, 1076 sayılı Yedek subay 

ve yedek askerî memurlar Kanununun 3 ncü 
maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna ba^ı 
maddeler eklenmesine dair kanun teklifi hakkın
daki Güvenlik Komisyonu raporu üzerinde görü
şüldü. 

Birleşime ara verildi. 

İkinci Oturum 
özdağ Muzafferin, 1076 sayılı Yedek subay ve. 

yedek askerî memurlar Kanununun 3 ncü mad
desinin değiştirilmesine ve bu kanuna bazı mad
deler eklenmesinle .dair kanun teklifi hakkındaki 
Güvenlik Komisyonu raporu üzerindeki görüş
melere devam olundu. İleri sürülen düşünce ve 
görüşlerin ışığı altımda, teklifin yeniden incelen
mesi ve noksanlarının tamamlandıktan sonra ge
tirilmesi kaydı ile kanun teklifinin verilen değiş
tirgeler ve tutanakla birlikte komisyona gerlve-
rilmesi kabul edildi. 

3204 sayılı-Orman Genel Müdürlüğü Teşkilât 
Kanununa bir madde eklenmesine dair kanun ta
sarlısı görüşüldü ve olduğu gibi ka!bul olundu. 

Karaman Supihi'nin, 5434 sayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanununa ek 42 sayılı Kanunun birinci 
maddesine bir fıkra ilâvesi hakkındaki kanun tek
lifi görüşüldü. İkinci maddesi değiştirilerek di
ğer maddeleri aynen kabul olundu. 

[Birleşime son verildi. 
Bu Birleşim iBaşkanı Divan Kâtibi 

Kaplan Kadri Karavelioğlu Kâmil 
Divan Kâtibi 

Özdağ Muzaffer 

t * m*+ »ı 



B Î R Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 15,00 

BU BÎRLEŞÎM BAŞKANI — Yıldız Ahmet 

DÎVAN KÂTÎPLERÎ : Çelebi Emanullah, Karavelioğlu Kâmil 

BAŞKAN 
yorum. 

Ekseriyet vardır, celseyi açı- Gündemin ikinci maddesinden itibaren' mü
zakereye başlıyoruz. 

2 — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

1. — 3546 sayılı Danıştay Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında Kanun ta
sarısı ve Sosyal isler Komisyonu raporu (î/23) 
(i) 

BAŞKAN — İlk sözü bu kanun sözcüsü Kü
çük Sami arkadaşımıza veriyorum. 

KÜÇÜK SAMİ — Efendim, düşük iktidar 
zamanında Danıştaym muhtelif daire reislik ve 
âzalıklanna kendi adamlarını getirmeleri neti
cesi işlerin normal gitmediği anlaşılmış ve in
kılâbı mütaakıp bir birinci reis, 4 daire reisi ve 
11 âza ki, ceman 16 kişi muhtelif sebeplerle is
tifa veya tekaüde sevk edilmek suretiyle Da-
nıştaydan uzaklaştırılmışlardır. Bunların yeri
ne tekrar üye ve reis seçmek suretiyle bir ka
nun tasarısı getirilmiş ve eski 3546 sayılı Da
nıştay Kanununun 3 ncü maddesine göre, be
her âza için beş misli namzet gösterilmesi zaru
reti mevcut idi. Bu beşer kişiyi, mümkün oldu
ğu kadar, tarafsızlardan bulmanın güçlüğü kar
şısında bu 3 ncü maddenin tadili cihetine gidil
miş ve üye sayısının üç misli aday gösterilmesi 
teklif edilmişti. Aynı Kanunun 10 ucu.madde
sinin tadili ile de Danıştay Birinci Başkanına 
daire başkanlarının yerlerinin değiştirilmesi 
yetkisinin verilmesi istenmişti. 

Yüksek Heyetinizde bu iki konu tetkik 
edilmiş ve ondan sonra bu iki kanunun tetkiki 
Danıştay hakkında yapılmakta olan tahkikatın 
neticesine intizaren Danıştaym feshedilmesi ve 
yeniden kurulmasının tehiri-' uygun bulunmuş
tu. 

(1) Rapor 
1 anmamıştır. 

b aşılmadığı için tutanağa bağ-

Şiındi Damştayı feshettiğimiz takdirde; 
mevcut bir reis ve 9 daire reisi, 4a üye ile mec
muu 55 kişiyi yeniden seçmek yahut bir liste 
halinde bunu kabul etmek zarureti vardır. Bu 
takdirde gelecek kanun şu şekilde olacaktır. 
«Danıştay Birinci Başkanı ile daire başkanları 
ve üyelerine münhasır olmak üzere feshedil
miştir.» «Birinci Başkan ve üyeliklere listede 
isimleri yazılı olanlar seçilmek suretiyle yeni
den teşkil edilmiştir.» 

Yalnız arkadaşlar, Damştayı feshettiğimiz 
zaman, yeniden seçilmesi halinde bâzı mahzur
lar tevellüdediyor. Çünkü Danıştay âzası ola
rak bunlardan 3 kişi Yüksek Soruşturma Komis
yonunda, 3 kişi Merkez Kurulunda bir kişi de 
Sayıştayın muamelâtını tetkik etmektedirler ki, 
Damştayı feshettiğimiz andan itibaren bunların 
otomatikman bu işleri duracaktır. Geçici Ka
nunla ekli listeye göre tâyinler yapılırsa işleri
ne devam edeceklerdir. 

Diğer bir husus da; Danıştaydan ayrılan 16 
kişi malûm sebepler yüzünden ayrılmışlardır. 
Bilhassa Âmil Artus Beyle yaptığım temas ne
ticesinde halen mevcut kalan 39 kişinin parti
zanlıkla alâkaları olmadığı ve hepsinin de iyi 
insanlar olduğu, binaenaleyh feshin lüzumsuz 
olacağı, buna mukabil eğer Danıştay feshedilir-
se matbuatta bunun büyük akisler uyandıraca
ğı ve bilhassa idari kazada bâzı hoşnutsuzluk
lar yaratacağı mütalâa edildi. 

Bu durum karşısında iki şıktan birini ter
cih etmek icabediyor: Birisi; biraz evvel arz 
ettiğim şekilde, bir geçici madde ile bütün dai
releri başkan ve üyeleriyle feshedip, burada ha
zırlanacak bir li'ste üzerinden yeniden teşkil et
mek. Bu takdirde Danıştay içinde vazife gö-
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relilere aynı vazifeyi yine vereceğiz, yahutta 
geçen sefer buraya getirilmiş olan kanunun 3 
neü maddesini müzakere ve kabul edeceğiz ve 
mevcut 16 üyelik ve bir başkanlık için seçim 
yapacağız. Bunu tetkikmıza arz ederim. 

İkinci şık; ya 39 kişiyi aynen tutacağız, 3 
ncü maddeyi değistirmiyeeeğiz, 3 er kişilik 
adaylar arasından 16 kişi seçeceğiz; yahut ta
mamını feshedeceğiz; aynı kanunla 55 kişinin 
isimlerini tesbit ederek neşredeceğiz. 

Bu iki konu üzerinde karar, Muhterem He
yetinizindir. 

BAŞKAN — Konu hakkında söz isteyen var 
mı? 

Şimdi, komisyonun çalışmalarına veçhe ve
rilebilmesi için Komisyon Sözcüsünün bu ka
rar üzerine konuşması talebediliyor. Komisyon 
Sözcüsü hangisini istiyorsa heyeti umumiyesiy-
le o isteği bize bildirsin o istek üzerine çalış
malarımızı tevcih edelim, deniyor... 

KÜÇÜK SAMİ —.55 tane' üyeden istediği
miz... 

TUNÇKANAT HAYDAR — Efendim, Ko
misyonun temayülü ne taraftadır, bunu Komis
yon Sözcüsü arkadaşımız izah ederlerse mem
nun kalırız. 

KÜÇÜK SAMİ — Efendim, komisyonun te- ] 
mayülü 16 üyenin seçilmesi babında olacaktır. 
(TÜVenlik Encümeninden ayrı olarak İçişleri ve 
Adalet Bakanlıklarının temsilcileriyle müşte
reken hazırlıyacakları bir kararla neticeye va
rılacaktır. 

BAŞKAN — 39 ncu maddenin aynen ipka 
edilmesi lâzımdır. 

AKSOYOÖLU REFET — Görülüyor ki, ar
kadaşlarımızın konuşmalarından buna ait yazı
nın bir gün evvelden azalara verilmesi lüzumu 
meydana çıkıyor. 

Bu itibarla, müsaade ederseniz bunlar bastı
rılsın, tetkik edelim ve ondan sonra konuşalım. 
Alisi halde şimdi bunların konuşulmasının doğru 
olamıyacağını düşünüyorum. 

KARAVELÎOĞLU KÂMİL — Ben de Refet 
Beyin teklifine iştirak ediyorum. Ancak gündem
de muvazeneyi temin için yarın gündeme alınma
sı düşünülen İktisat Komisyonundan gelecek ka
nunların gündeme alınmasını teklif ediyorum. 

KAPLAN KADRİ — Tecrübelerimize göre, 
bir gün evel gözlere konan tasarıların nasıl tetkik 
edildiğini söyliyecektim, vaz geçiyorum. 

1960 0 : 1 
GÜRSOYTRAK SUPHİ — 16 kişi mi değiş

sin, 55 kişi mi? Verilecek karar budur. Ya toptan 
veya bir kısmını değiştireceğiz. Bunu uzun boy
lu tetkik etmeye lüzum yoktur. 

BAŞKAN — Siz ne fikirdesiniz! 
GÜRSOYTRAK SUPHİ (Devamla) — Ben 

şahsen 16 kişi ile iktifa edilmesi taraftarıyım. 
Zaten bu şekilde dairelerin normal bir şekilde ça
lışacağı kanaatindeyim. Personel bulmak zor ol
duğuna göre; 16 kişinin değiştirilmesi ye bu mev
zuda şahıslar hakkında fikir sahibi olmamız uy
gun olur kanaatindeyim. 

MADANOĞLU CEMAL — Ben de aynı fikir
deyim. 

KÜÇÜK SAMİ — Efendim, karar Muhterem 
Heyetinizindir. 
Heyetinizindir. Ancak 16 kişi değişeceksek Em
niyet Komisyonu, İçişleri Bakanlığı, ve Adalet 
Bakanlığı ile müştereken çalışarak bir karara 
varılması lâzımdır. Heyeti Umumiyesi değişe
cekse 55 kişiyi seçeceğiz. Arkadaşlarımızın yar
dımını rica edeceğim, aksi takdirde bir reaksi
yon olmasın. 

BAŞKAN — Özgür Selâhatttn. 
ÖZGÜR SELÂHATTÎN — Bu yolda seçime 

gitmek daha uygundur, aksi takdirde bütün va
zife görenler de seçilecektir. Binaenaleyh tekli
fim, seçimin toptan yapılmasıdır. 

BAŞKAN — Karavelioğlu Kâmil. 
KARAVELİOĞLTJ KÂMİL — Ben ele Sosyal 

İşler Komisyonunun teklifine iştirak ediyorum. 
16 kişinin seçiminin yapılması daha muvafık 
olur. 

ESİN NUMAN — Aynı kanaatte olduğumu 
bildiririm. 

KÜÇÜK SAMİ — Danıştay pek nadir ahval
de feshedilir. Belki şimdiye kadar Danıştay bir 
defa feshedilmiştir, belki de hiç feshedilmemiş-
tir. 

BAŞKAN — öyle anlaşılıyor ki, meselenin 
bu kısmı fazla münakaşaya lüzum göstermiyor. 

Şimdi komisyon iki şık teklif etmektedir; 
bunları reylerinize arz edeceğim. 

Mevcut 39 azanın aynen ibka edilerek bun
ların 55 e tamamlanması için yeniden 16 üye se
çilmesi hususunu reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

KÜÇÜK SAMİ — Bu husus kararlaştırıldığı
na göre, müzakeresi Danıştaym feshedilip edil-
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memesi kararma talik edilmiş olan 3546 sayılı 
Kanunun 3 ncü ve 10 neu maddelerinin tadili 
hakkındaki tekliflerin görüşülmesini istirham 
ediyorum. 

Burada esas ruh şudur; her üye yahut baş
kan yerine 3546 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi
ne göre 5 tane aday göstermek zarureti vardır. 
16 aday için, 80 tane aday göstermek zaruri ola
caktır. Halbuki 3 er kabul edersek aday içinden 
seçmek, mümkün olabilecektir. Bu takdirde de
ğişen 3 ncü maddeyi kabul ederek 3 er adaydan 
seçilmesini teklif edeceğim. 

KARAVELİOĞLÜ KÂMİL — Bunun için 
hususi kanuna lüzum vardır. Geçen defa da 
münakaşa ettik. Bir usul bulalım. 48 yerine 80 
getirilsin. Biz 48 i aynen dikkate alalım, bu ka
nunun çıkarılmasından vareste1 kalalım. Üç beş 
kişi' için bir kanun vaz'etmiyelim, hususi bir kâ
nun çıkarmıyalım. 

BAŞKAN — Gürsoytrak Suphi. 
GÜRSOYTRAK SUPHİ — Ben de arkadaşı

mın fikrine aynen iştirak ederim. Mevcut bir 
müesseseyi lüzumsuz yere bozmıyalım İlgili 
makamlardan 80 kişilik isim listesi istiyelim. : 

BAŞKAN — Başka söz istiyen var mı efen
dim? Üçüncü maddenin değiştirilmesine lüzum 
yoktur diyenler lütfen parmak kaldırsın.... 

KÜÇÜK SAMİ — 80 kişilik listeye arkadaş
larımızın yardım etmesini rica edeceğim. Buğ
dan evvel de muhtelif sebeplerle isim aramış bu
lamamıştık. 

KARAVELİOĞLÜ KÂMİL — Acaba bu nam
zetlerin tesbitinde, teşriî organ olarak, biz mi so
rumluyuz, yoksa Hükümet mi? 

KÜÇÜK SAMİ — Devlet Bakanlıklarından 
bir tanesi bununla vazifelidir. 

KARAVELİOĞLÜ KÂMİL — Öyleyse Dev
let Bakanlıklarında görevli olan bunu temin 
eder. 

BAŞKAN — O halde Başbakanlık Müsteşa
rı Beyden rica edelim, bu namzetlerin bir an ev
vel tesbit ve Komiteye getirilmesini temin etsin
ler. 

KÜÇÜK SAMİ — Şimdi o madde iptal edil • 
di. Eski 3546 sayılı Kanuna göre 80 tane ada.v 
seçilecek ve buraya gelmesine lüzum hâsıl olma
dan Güvenlik ve Sosyal komisyonları, İçişleri ve 
Adalet Bakanlıklarınca isimler tesbit'edilecek ve 
ondan sonra Heveti Unıumiveve arz edilecektir. 

1960 0 : 1 
BAŞKAN — Efendim, gündemdeki 3, 4, 5 ncı 

maddeler hakkında Sosyal Komisyon Sözcüsü Sa
mi Küçük Beye söz veriyoru'm. 

ıSOSYAL KOMİSYON SÖZCÜSÜ KÜÇÜK 
SAMİ — Efendim, arz ettiğim g M bunlar, üze
rinde konuştuğumuz madde ile birlikte gelecek 
ve hepsini birden getireceğiz. İçişleri ve Adalet 
Bakanlığı temsilcileri ile Güvenlik ve Sosyal Ko
misyonları müştereken toplanacak ve bir karar 
vereceklerdir. Bizim bu maddeyi buraya getirişi
mizin sebebi, 16 mı olsun yoksa 56 üzerinde mi 
duralım hususu idi. Şimdi 16 olması üzerinde 
karar verildikten sonra; bu 4 muhtelif makam 
toplanarak kararlaştıracak. Müsaade ederseniz, 
•bunları hafta içerisinde huzurunuza getirelim. 

i . ,- > 
BAŞKAN — Solmazer İrfan. 
SOLMAZER İRFAN — Evvelce bu müesse

senin lağvı ile yeniden kurulmasına karar veril
medi mi? 

BAŞKAN — Karaveliıoğlu Kâmil. 
KARAVELİOĞLÜ KÂMİL — Bu mevzu siz 

yokken konuşuldu ve kararlaştırıldı. 
iSOLMAZER İRFAN — Eski verilen kararın 

bozulmasına kaç reyle karar verildi? Evvelce arz 
ettiğim şekilde karar verilmişti. Biz bunun kara
rını burada kestik. Bu müessesenin kökünden 

-.lağvına karar verdik, ittifakla verdik. 

BAŞKAN — Efendim, biraz evvel kararlaş
tırılmış bulunan bir mevzu üzerinde yeniden mü
zakere açılması usule uygun değildir. .Alman ka
rar usule uygundur. 

Şimdi gündemin 2 nci maddesine geçiyoruz. 

2. — 1960 malî yılı Muvazenei Umumiye Ka
nununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı ile tdare 
Âmirleri Acuner Ekrem ve iki arkadaşının 1960 
malî yılı Muvazenei Umumiye/ Kanununa bağlı 
(A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hak
kında kanun teklifi ve İktisat Komisyonu raporu. 
(1/69,2/41) (i) '•';; ' • 

BAŞKAN — Bu hususta Komisyon Sözcüsü
ne söz veriyorum. 

İKTİSAT KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SOYU--
YÜCE ŞEFİK — Efendim, 1960 malî yılı Muva
zenei Umumiye Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması 'hakkında Hükümet-

(1) 62 S. say ıh matbua tutanağın sonundadır. 
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çe ve İdare Amirlerince yapılan iki teklif birleş
tirilerek bir teklif halinde gelmiş bulunuyor. Ya
pılan teklifte matbaa masrafları faslından akta
rılması hususu vardır ama; 'bu fasılda para bit
miştir. Yıl sonuna kadar olan masrafları karşılı-
yabilmek maksadiyle 307 nei7 harice gidenler fas
lından elli bin lira tahmin edilen matbaa masraf -
lan bölümüne alınması teklif edildi. Ayrıca İda-
re .Âmirleri tarafından da Başbakanlığın 8 . 8 . 
1960 tarih ve 7/2U52 sayılı tamimlerine uyularak 
bir kısım dairelerde olduğu gibi T. C. Millî Bir
lik Komitesi memur ve hizmetlilerine de öğle ye
meği verilmesini temin için 60 bin liralık tahsi
satın alınması uygun görüldü ve buraya bu su
retle bir kanun teklifi olarak getirildi. 

iŞimdi müsaadenizle kanun teklifini okuyo
rum. 

ilk defa Hükümetin, sonra İdare Âmirlerinin 
ve sonra da komisyonun teklifini okuyaeağım. 

•M:-1 (Okundu (1) 

(1 nci maddeye ilişik cetvel okundu) (1) 

SOYU YÜCE ŞEFİK — Şimdi İdare Âmir
lerinin teklifini okuyorum. (1) 

iSOYUYÜCE ŞEFİK — Komisyon tasarısın
da ise birinci maddede Hükümetin teklifi değiş
tirilerek; ikinci maddede Acuner Ekrem ve ;ki 
arkadaşının teklifinin birinci maddesi, ikinci 
maddesi kabul edilmiş ve yürürlük maddeleri de 
tasarının yürürlük maddeleri madde numaraları 
değiştirilmek suretiyle kabul edilmiştir. Diğer yü
rürlüğe girme maddelerini aynen kabul ediyo
ruz. 

BAŞKAN — Söz almak istiyen arkadaşımız 
vat* mı? 

'Buyurun Karavelioğlu. 
KARAVELİOĞLU KÂMİL — Efendim, bu 

teklif buraya Başbakanlığın bir tamimi üzerine 
gelmiş bulunuyor. Başbakanlık tamimi hakkında 
burada bir fikir edinelim. Devlet dairelerinde 
yemek yiyen personelin sandıklarına yapılan bu 
yardım hakkında acaba Başbakanlığın tamimi ne
dir? 125 kuruşunu şalhıs ödüyor, 75 kuruşunu da 
Devlet karşılıyor. 

BAŞKAN" — Buyurun Türkeş Alparslan. 
TÜRKEŞ ALPASLAN — Efendim, Başba-

(1) Okunan metin tutanağın sonunda bulu
nan 62 sayılı basma yazıdadır. 
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kan'lıkta vazifeye başlandığım zaman, Başveka
lette öğleyin memurlara sıcak yemek verildi
ğini gördüm. Memurlara bir- yardım olmak 
üzere eskiden beri bunun yapıldığıinı söyledi
ler. Biz de bunu Ikaldırmadı'k, devam ettir
dik. Fafcat sonradan düşündük, bunun yalnız 
Başvekâlet memurlarına hasredilmesin! uygun 
görmedik. Bütün Devlet dairelerine tamim yap
tık, dairelerde memurlara öğle yemeği veril
mesi için memur tabldotlarına yardım ediniz 
dedik. Esasen bu yemek bedelinin bir kısmını 
memurlar veriyor. 

SOYUYÜCE ŞEFİK — Efendim; 1960 yılı 
bütçesi kabul edilirken tabldot mutfakları bu
lunan dairelerde memurlara öğle yetmeği veril
mesi için bu bapta bütün teşekküllerin hazır
lık yapmakta olduğu, bir kısmının yaptığı bi
linmektedir. O zaman bâzı müesseseler Başve
kâlete ve Maliye Vekâletine bu mevzuda ha
zırlık yaptıklarını bildirerek tahsisat almış
lardır, bir kısmı tahsisat almamıştır, onlar 
da alacaklardır. Böyl'e bir tamim üzerine bü
tün teşekküller tasarruf ettikleri paralardan 
bu şekilde yardıma . başlamışlardır. Burada 
tasarruf yoktu. (lenel Sekreterlik bumu müta
lâa ederek teklifte bulunuyor. Komisyonda 
müza'kere edildi, yapılmış olan vaadler üze
rine muvafık görüldü. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Yalınız An-
karaya-nıı mahsus, '• yoksa büyük şehirler, İs
tanbul, İzmir gibi şehirler de var mı?... 

- TÜRKEŞ ALPASLAN — Bu büyük şe
hirlerde çalışan memurlar için yapılmıştır. 

BAŞKAN — Nerede çalışırsa çalışsın mı? 
TÜRKEŞ ALPASLAN" — Bir cüz'i yardım 

olarak yapılmaktadır. Meselâ bir öğün yemek 
iki buçuk liraya çıkarsa bunun bir buçuk lirasını 
memur ödiyecek, bir lirasını da Devlet vere
cektir. Bunun gibi bir şeydir. 

BAŞKAN — Ersü Vehbi. 
ERSÜ VEHBİ — Efendim, bu küçük ve az 

gelirli memurlar için gayet iyi bir şeydir. Yal
nız mevzuun şu noktasını da, düşünmek lâzım
dır. Tabldot teşkilâtını kuran her müessese 
müracaat imkânına sahibolduğuna göre, Bakan
lıklar ve bütün Devlet teşkilâtı, biz de para 
istiyoruz dediği zaman bu isteği ve müracaatı 
acaba karşılayabilecek miyiz,- karşılama imkâ
nına sahip miyiz? Değilsek reddedecek esbabı 
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mucibemiz ne olacaktır? Bunu düşünmek lâzım
dır. 

Sonra ikinci bir nokta var : Basında gördüm. 
Tahsisat azlığı dolayısiyle bu 125 kuruş bir lira
ya indirilmiş. Bunun aslı var mı, yok mu? 

SOYUYÜCE Ş E F İ K — Başvekâletin tami
mine göre her müessese kendi bütçesinden tasar
ruf edebildiği takdirde bu yardımı yapacaktır. 
Yapamıyorsa ayrıca bizden bir tahsisat istemi-
yecektir. Nitekim sekreterlikten yapılan teklif 
de böyledir. Bütçede yapılan tasarruftan kar
şılanacaktır. Maliye Vekâletinden ayrıca bir 
para istemiyecektir. Diğerlerine de verilecek ce
vap budur. Bütçelerinden tasarruf yaparlarsa 
bu yardıma devam ederler, önümüzdeki sene 
bütçesine gereken tahsisatı vaz'ederler. 300 lira 
aylık alan bir memur öğle yemeği için evine gi
dip gelirken 40 ar kuruştan 80 kuruş otobüs 
parası vermesin diye böyle bir yardımı düşün
dük. Hele bir vasıta değiştirecek olursa çok 
fazla para tutar. Küçük memurun soğan ekmek 
yemesi lâzımgelir. Bundan dolayı küçük maaş
lı memurlar için uygun buluyorum, kabili tat
bik görüyorum. 

KARAMAN SUPHİ — Bütün Devlet me
ni arları için bütçeden 90 milyon lira vermek lâ
zım. 300 000 memur olduğuna göre günde bi
rer liradan 300 000* lira, senede 90 milyon lira 
eder. Devlet iktisadi teşekkülleri, bankalar 
bunu yapmaktadır. PTT de bir liraya yemek 
verilir. Zavallı askerler kendi paraları ile bu 
yemeği yiyemezler. Müvezzilerine, müstahdem
lerine bir liraya yemek yedirirler. Ve beş se
neden beri devam eder. İktisadi Devlet Teşek
küllerinin hepsi böyledir. Emlâk Kredi Ban
kasında 950 liradan yukarı maaş alan memur
lar bir liraya yemek yiyor, daha az maaş alan
lar da 50 kuruşa yemek yemektedirler. 

BAŞKAN — Başka söz ist iyen var mı? Şe
fik Soyuyüce. 

SOYUYÜCE Ş E F İ K — Yalnız şunu arz 
edeyim ki, bu sadece İstanbul, Ankara* ve İz
mir gibi büyük şehirde oturan memurlar için
dir. Zaten küçük yerlerde oturan memurların 
otobüs, tramvay gibi masrafları yoktur. Evle
ri yakın olduğu için evine masrafsız gider ve 
yemeğini yer. 

BAŞKAN — İstanbul, İzmir, Ankara gibi 
mi? Tamim bu hususu tasrih etmiş midir? 
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SOYUYÜCE ŞEFİK — Bütçe kaibul eeti-

li ıiken (büyük şehirlerde oturan memurlar için 
bu yardım kaibul edilmiştir. Yani nakil vası-

. tasma binmek medburiyetinde bulunan me
murları için, kabul edilmiştir. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Şehir tâbirin
den kasdedilen nedir ? 

İki gün evvel Dahiliye Vekâletinde bulu
nuyordum. Bu tamım üzerinde konuşuyor
lardı, tahsisatları almadığı için bu yemeği ve-
remiyeceklerini söylüyorlardı. Maliye Vekâ
leti ve forsu yüksek olan vekâletler bu yemeği 
verme imkânını bularak memurlarını memnun 
ediyorlar. Fakat Millî Savunma gibi üvey ev
lât »muamelesi gören vekâletler maalesef bunu 
yapamıyorlar. 

BAŞKAN —• öyle anlaşılıyor iki, bu yön
den ele alınacak ve müzakere edilecek Ibâzı hu-
su'slar olacak. 
. ESİN NUMAN — Önümüzdeki kanun bu
nunla ilgili değildir. 50 000 liralık (bir ak
tarma yapılacaktır. Arkadaşlarımızın bahset
tiği o bir mesele şümullü bir meseledir. 300 - 400 
lira maaş; alan fakir ve karnı aç olan küçük 
memurlara bu kadarcık yardımı yapalım. Bu1 

hususta , atılmış adımlar varsa muvafık bulu-
ruz. Bir defa bu kanunu çıkaralım. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Numan Be
yin ıbahis mevzuu ettiği husus yeni »malî yıl 
(bütçesinde uzun uzadıya düşünülüp karara 
bağlanacak bir meseledir. 

Bu, Millî Birlik Komitesi memur ve müstah
demlerine yardım maksadiyle 60 bin lira veri
lecek midir, verilmiyecek midir? Mesele budur. 
Zaten karşılık da bulunimuştur. 

T3AŞKAN — E'fendim, vaziyet anlaşıldı. 
Bu iş Komiteyi uzuniboylu meş'gul edecek 
önemli bir mesele değildir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 

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

ması hakkında Kanun 

MADDE 1. — 1960 malî yılı Muvazene! 
Umumiye Kanununa Ibağlı (A/ l ) işaretli cet
velin ilişik Cetvelde yazılı tertipleri arasında 
50 000 liralık münakale yapılmıştır. 

BAŞKAN — (A/ l ) işaretli cötveli okutup 
fasılları ayrı ayrı oya koyacağım. 
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(A/ l ) | 

Tenzil 
F. M. Tahsisatın nev'i Lira 

Başbakanlık 
307 Harcırahlar 

40 EcneM memleketler lıarcı-
raihı 50 000 

BAŞKAN — Kaibul edenler... Etmiyen'ler... 
Kaibul edilmiştir. 

Zam 
F. M. Tahsisatın nev'i Lira 

401 Ma'tibaa masrafları 
10 Ham ve işlenmiş maddeler 

'bedeli 40 000 
30 Diğer işletme ve yönetim 

masrafları _ 10 000 

50 000 

BAŞKAN — Kaibul edenler... Etmiyen'ler... 
Ka!bul 'edilmiştir. 

BAŞKAN —• Birinci .maddeyi tekrar oku
yoruz. 

Birinci madde tekrar okundu. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo

rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil-
miştiı*. 

MADDE 2. — 1960 malî yılı Muvazenei 
Umum iyeye Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cet
velin münfesih Büyük Millet Meclisi (T. C 
Millî Birlik Komitesi) kısanının 404 ncü (Mec
lis Muhafız Birliği masrafları) faslının 10 ncu 
(Taymat) maddesinden (60 000) lira indirile
rek yeniden acılan 653 ncü (T. C. Millî Birlik 
Komitesi Memur ve Hizmetlileri Biriktirme 
ve Yardıımlaşma 'Sandığına «Memur ve hizmet
lilerin öğle yemeklerinde kullanılmak üzere») 
faslına, olağanüstü ödenek olarak aktarılmıştır. 

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

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

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

MADDE 4. — Bu kanunu Maliye Bakanı 
yürütür. 
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SOYUYÜOE ŞEFİK — Yürütme maddesin

de bir hata vardır. Bunu tashih için söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Buyuran, / 
SOYUYÜOE ŞEFİK — Hükümetin tekli

finde «Bu kanunu Maliye Bakanı yürütür)» şek
lindedir. «Bu kanunu T. C. Millî Birlik Komi
tesi Sekreterliği yürütür» şeklinde olması lâ
zımdır. Bunu bu şekilde düzeltelim. 

BAŞKAN — Teklif edildiği şekilde 4 ncü 
maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

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

3. — Yüksek Askerî Şûra Üyesi Orgeneral 
Zekâi Okan'ın, emeklilik işleminin görüşülmesi. 

BAŞKAN — Şimdi General Zekâi. O'Kan 
hakkındaki emeklilik muamelesini görüşeceğiz. 

EK AHMET — Efendim, General Zekâi 
O'Kan 1954 tarihinde emekliye ayrılmış, fakat bu 
muamelenin usulsüzlüğünün faikına varılarak 
emekliliği kaldırılmış. Emekliliği kaldırıldıktan 
sonra yeniden* eski vazifesine avdet etmiş ve Ka
bil Büyükelçiliğine tâyin edilmiş. Bu emekliliği 
esnasında 1958 yılında Hariciye Vekâleti ile Millî" 
Müdafaa Vekâleti aynı generalin yaş haddi üze
rinde ihtilâfa düşmüşlerdir. Hariciye Bakanlığı 
1958 de kendisini yaş haddinden dolayı memle

kete davet etmiştir. Fakat Millî Savunma Bakan
lığı bu generalin yaş haddine uğratılmasının ken
di tasarruf unda olduğunu beyanla aralarında bir 
ihtilâf meydana gelmiştir. Neticede Millî Savun
ma Bakanlığı haklı çıkmıştır. 

14 Temmuz 1960 tarihine kadar, 1954 ve daha 
evvelinden beri vazifesine devam eden generalin 
emekliliğini; Emekli Sandığı 1954 ten itibaren 
başlatıyor. İhtilaflı olan nokta burasıdır. Halbu
ki bilindiği gibi kendisi 14 Temmuz 1960 da emek
liye ayrılmıştır. Heyetiniz, generalin 1064 te 
emekli bulunmadığını, 14 Temmuz 1960 da emek
liliğini kabul etmekle mağduriyetini önlemiş bu
lunacaktır. 

ıBAŞKAN — Bu mevzuda söz ist iyen var mı? 
ATAKLI MUOÎP —. Bunda söylenecek söz 

yok, haklarıdır zaten. 
BAŞKAN — Bu, filî bir durumun kanuniyet 

keşfetmesinden başka bir şey değildir. 
Reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi

yenler... Kaibul edilmiştir. 
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4. — Özdağ Muzafferin, Türk Ceza Kanunu

nun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifi ve Sosyal îsler Komisyonu raporu 
(2/13) (1) 

BAŞKAN — Teklif salMbi arkadaşımızın iste
ği üzerine bilâlhara görüşülmek kaydiyle raporun 
komisyona verilmesini ka'bul edenler.. Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

KARAVELtO&LU KÂMİL — Müsaade eder-
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seniz gelecek gündemdeki maddeleri bu gündeme 
alıp görüşelim. 

ıBAŞKAN — Bu teklifi reyinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etaniyenler... Kabul edil-
mistir. 

Müsaade ederseniz 10 dakikalık bir dinlenme 
yapalım. (Muvafık sesleri) 

O halde oturuma on dakika ara veriyorum. 

Kapanma saati : 16,15 

ÎKÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 16,25 

BAŞKAN — Ahmet Yüdız 

KÂTİPLER : Er Ahmet, Karavelioğiu Kâmil 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 
20 imzalı bi? takrir aldım, arz ediyorum. 
Devlet Şûrasının feshedilerek yeniden kurul

ması arz ve teklif ediliyor. 
Bundan evvel aldığımız kararın yeniden mü

zakeresi bu takrirle teklif ediliyor. 
Demin aldığımız kararın yeniden müzakeresi 

hususunu oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler 
el kaldırsınlar... Kalbul etmiyenler... Kabul edil
miştir. • * 

Şimdi söz Miyenler : Kadri Kaplan. İrfan 
Solmazer, Sami Küçük, Madanoğlu. Başka arka
daşa söz vermiyorum. 

KAPLAN KADRİ -— Efendim, bu mesele 
hakkında adalet ölçülerine uygun bir tarzda kom
bine bir karar verme yolunu ihtiyar etmiştik. Ni
tekim bundan evvel aldığımız karar, daha evvel 
bu müesseseden dışarı çıkmış zatlar dışında başka 
kimse olmadığı kanaatini uyandırdı. Bu bakım
dan yaptığımız özel plânlamaya uygun olarak 
sürat kazanmak için bu kararı aldık. Fakat önü
müze yeni bir durum çıktı. Bu meseleyi yeniden 
ele almak durumundayız. Burada . kalacak olan 
kimseler ahlâk, fazilet saihibi kimseler olacaktır. 

(D 
dadvr. 

69 8. Sayılı basma/yazı tutanağın sonun-

Yeniden teşkilâtlanmasını, tuttuğumuz yol bakı
mından, ve zaman bakımından, tuttuğumuz pren
sip bakımından uygun görürüm. 

BAŞKAN — Sami Küçük. 
KÜÇÜK SAMİ — Efendim; biraz evvel de 

arz etmiştim. '55 kişiyi 5 le çarpacağız. Yahut 
liste %hazırlıyacağız. Bunun ne kadar süreceğini 
bilmem. Yalnız unutmamalıyız ki; hepimiz bili
yoruz; iki kaza mercimiz var; birisi adlî kaza, di
ğeri idari ka^a. Adlî kaza mercii Yargıtay, idari 
kaza mercii Danıştaydır. Bunlardan birinin feshi 
yoluna gidilmesi bilmem ki, efkârı umumiyede 
ne gibi bir akis bırakır. Danıştay gibi bir mües
sese feshediliyor, aynı kanunla yeniden kurulu
yor. Niçin feshedelim?.. Bunun efkârı umumiye
de pek kötü akisleri olacağından korkarını. Aza
lardan bir kısmı işe yaramıyorsa, bunları çıkar
mıyoruz; müesseseyi feshediyoruz. Fesih kelimesi 
arkadaşlar iyi kaçmıyor. Efkârı umumiyede bu
lantı yapıyor. Bu itibarla bunu uygun telâkki et
miyorum. Oradan icaibettiği kadar insanı "çıkar
mamız mümkündür. Orduyu gençleştirdik, fakat 
orduyu feshetmedik. ' - / 

Mâruzâtım bundan ibarettir, efendim. , 
BAŞKAN — İrfan Solmazer. 
SOLMAZER İRFAN — Muhterem arkadaş

lar, fesih -kararını bundan "20 gün evvelki top
lantımızda kabul etmiştik. Muhterem Albayı-

— 9 — 
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niızın bugün bundan rücu etmesi.. Evvelden 
verilmiş bir karar olarak kabul ediyorum, şah
san.. Azil mi, fesih mi? Teker teker azletmek 
bence daha kötüdür. Senelerce bitaraflığından 
vıe (verdiği kararların adaletinden şüphe 'edilen 
bir müessesenin feshedilerek yeni baştan inşa 
edilmesi zannederim efkârı iımumiyede çok iyi 
karşılanacaktır. (Zira bugün itimat edilecek bir 
Şûrayı Devliet kalmamıştır. Bu fesih kararı 
hakkında, düşündüğüm sebeplerin birkaç tane
sini müsaadenizle arz edeyim : 

Şûrayı Devlet Kanununda Danıştayda iki 
daire mevcuttur, idari dâvalara Hakan, bir "de 
adlî dâvalara bakan daireler. 

İdarî dâvalara (bakan dairede üye olmak 
için emekli tümgenerallerin (burada vazife ala
bilecekleri kaydı vardır. 

Danıştayı feshederken yeniden kurulması 
esasını kabul ediyoruz. Bu kayıt fazilet sahibi 
birkaç generalin idari dairelere tâyinini müm
kün kılacaktır. 

Askerlerin buraya girmesini arzu etmiyen 
kimseler bunu istismar etmişlerdir. Bundan 
dolayı fesih kararına gidilmesi, 55 azayı beşle 
çarpınca bu sayıda namzet bulmak zor olacak
tır. Elli beş âza yeniden seçilecekse bunlar 
üzerinde tekrar etüt yapılması lâzımdır, bu kül
fetli bir iştir. Fakat Devlet Bakanlığınca bize 
sunulan tasarıların bir tanesinde ıŞûrayı Dev
lete seçilecek her âza için üç aday gösterilir 
tâbiri vardır. Biz bu müesseseyi feshederken 
bu yolda işlem yapacağız. Evvelâ fesih kara
rını çıkaracağız. Bunu yaparken üçüncü mad
dede; her namzet için üç aday göstermek su
retiyle yeniden kuruluş kanunu çıkaracağız. 
öyle zannederim ki; 165 tane vatandaşı seç
mek zor bir şey değildir. Bu külfetten feaçmı-
yalım. Bu yüksek müessesenin ibuıgünkü gay-
rimujemet durumundan kurtarılmasında elbet 
zaruret vardır. Bu bakımdan fesih kararının 
verilmesi ve yeni kuruluş hazırlıklarına başlan
masını arz ederim. Bunun ayni günde.çıkma
sı faydalı olur kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Başka* söz istiyenf 
KÜÇÜK SAMİ — EveCbu geçilecek 16 üye

nin içerisinde gfeneral bulunmıyacak diye bir 
kayıt yoktur. Bunu ilk müzakerelerde arz et
tim. 3 - 5 kişi değil, 55 İkisi seçeceğiz. Bunu 
500 kişi içinden mi, yoksa bin kişi içinden mi, 
verilecek aday listesinden 55 kişi seçeceğiz vıe ! 
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I neşredeceğiz. Mahzurunu biraz evvel arz et-
I tim. «Fesih» kelimesi pek uygun olmaz. En 
I yüksek kaza merciinin feshedilmesinin efkârı 
I umumiye üzerindeki tesiri büyüktür. 

BAŞKAN — Madanoğlu. * 
MAÖANOĞLU CEMAL — Efendim, eğer 

I fesih kabul edilecekse, geniş çapta üyelerin de-
I ğiştirilmesine taraftar değilim. Eğer geniş çap-
I ta değiştirilmiyecekse bir mahzur görmüyorum. 

KÜÇÜK SAMI — Fesih de değil. 
I BAŞKAN — Paşam fesih yoksa değil mi, 
I hangisi? 

MADANOĞLU OEMAL — Şarta muallak 
I fesih. 

SOLMAZER İRFAN — Müsaade ederseniz 
açıklayayım. Danıştayda halihazırda 30 üye 
bulunmaktadır, tahmin ediyorum, bunlardan 
en az otuz tanesi tekrar seçilecek. Çünkü on
lar niteliği haiz temiz vatandaşlardır. Kendi
lerinin hayat safhalarını burada arz edeceğiz. 
Sizler de tetkik edeceksiniz. Bunların içinden 
ibeş kişinin, dört kişinin teker teker azli, bunu 
yapmıyalım arkadaşlar. Çünkü bu azil keyfi
yeti şahsı doğrudan doğruya yıkıyor. Yıllar 

I süren uzun hizmetlerini yıkıyor. Her şeyi yı
kıyor. Onların evlâtlarına da bu azil. keyfiye
ti miras kalıyor. Ama bu müessese feshedil
miş, yeniden kurulmuş, böyle olunca elle gelen 
düğün bayram. Adajy listelerine bu feshedilen 
kurul, içindeki kimseler de ithal edilecek. Adam 
kendini dostlarına ve tanıdıklarına karşı şöyle 
savunacak : «Ben aday göstierildim ama neden
se Millî Birlik Komitesindeki arkadaşlar beni 
tanımıyordu, onun için seçmediler» diyecek. 
Azletmek dersek, bu adamı yıkıyor. Bunlar 
yüksek mercilere kadar gelmişler. Şu veya hu 
sebepten birtakım cereyanlara kapılmış olabi
lirler. Bu bakımdan azil değil, fesih yapalım, 
müesseseyi yeni baştan kuralım. 

BAŞKAN —• Müzakereler bitmiştir. Oyunuza 
arz edeceğim. 

Damştaym feshi ile, yeniden teşkiline müspet 
rey verenler lütfen işaret versinler. 

KARAN MUZAFFER — Bunu kim hazır-
lıyacak, getirecek buraya? 

BAŞKAN — Sami Bey ile İrfan Bey, fesih 
tasarısını kuruluş tasarısı ile birlikte getirecek
lerdir. 

KÜÇÜK SAMİ — Müsaadenizi© Danıştaya 
seçilecek azalar hakkmda izahat vereyim. 

- 10 -
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Danıştaya seçilecek Başkan ve üyeler için 

beşer namzet seçmek lâzımdır, (üçe indirildi ses
leri) Hayır arkadaşlar; beştir.. Bu beş âza Sosyol 
Güvenlik Komisyonlariyle İçişleri ve Adalet Ba
kanlığı temsilcileri toplanarak bunları üçe indi
rirler. Meselâ altı üyelik için otuz âza denmiş, 
ikisi elimine edilir, geriye 18 kişi kalır. Komite 
bunun 18 ni elimine edecek, geriye altı tanesi 
kalacak. Buraya bu şekilde gelecek. Ayrı olarak 
bundan sonraki seçimler için bunu biraz sâdeleş-
tirelim mi, (Evet evet sesleri) Yoksa Hükümetin 
teklifi gibi üçe indirelim, üçü de sosyal komis
yona gelsin, Adalet ve içişleri Bakanları bire in
dirsin ondan sonra Komiteye getirsinler. Ahmet 
olabilir, Mehmet de olabilir. Bu husus müzakere 
konusu olabilir. 

BAŞKAN — Evvelce bu meselenin müzakeresi 
sırasında ekseriyetin fikri tebellür etmişti. Sonra, 
tekrar konuşulmak üzere geriye kalmıştı. 

Üç esasını kabul edersek, üç esası üzerinden 
seçsinler, buraya gelsinler, bu takdirde 165 kişi
lik bir liste gelecek. Bu kabul edilmezse beş kişi
lik bir liste gelecek bu takdirde de 275 kişilik bir 
liste gelecek. 

• Alacağımız kararı sonra değiştireni iveceği m ize 
göre evvelâ buna karar verelim. 

KÜÇÜK SAMİ —• Efendim, Sosyal ve Güven
lik-komisyonları toplanacak ve elli beş kişilik bir 
Usta getirecek. 

BAŞKAN —• Efendim, bu bizimkine aykırı 
olur. Seçmek değil o zaman tâyin olur. Onun 
için üç kişi üzerinden komisyonları seçip, 165 ki
şilik listenin getirilmesini tasvip edenler el kal
dırsın. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Bu, usul ka
nununda değişiklik yapıyoruz demek olur. 

SOLMAZER İRFAN — Aday tesbiti ve aday-
lamı takdimi formalitesini Albayım anlattı. Aday 
tesbiti hususunda bize mahsus, geçici bir kanun 
gelmişti. Kanun evvelâ buraya arz edeceğiz. Bu 
kanunu evvelâ çıkaracağız. Beşi üçe indirdikten 
sonra hazırlığımızı yapıp gelecek buraya. Van i 
kanunla bugünkü Danıştayı feshedeceğiz ve yeni 
adaylarla beraber kuracağız. Evvelco müzakere 
açtığımız kanun buraya getirilecek ve bu şekilde 
kabul edilecek. Namzetler üçe inecek. 

BAŞKAN — Bu husus toptan halledilsin diye 
oyunuza arz etmiştim. Ayni şey burada tekrar 
konuşuldu, heyeti umumiyesi değiştirileceği mü-
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lâhazasiyie geri bırakıldı. Şimdi aday listesi ve 
tasarı birlikte gelsin. 

Üçe indirilmesi hususunu oyunuza arz ediyo
rum. Kabul edenler el kaldırsınlar... Etmiyenler... 
Üçe indirilmesi kabul edilmiştir. 

Bu bitti efendim. 

5. — Takip ve tahsiline imkân görülemiyen 
124.268,85 Uranın terkini, 15.336,83 liranın affı 
hakkındaki iktisat Komisyonu raporu (3/14) (1) 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Efendim, mü
saade ederseniz yarım saat sürecek beş tasarı 
vardır. Bunlardan bir kısmı şekil bakımından 

. buraya/gelmiştir. Bunlardan bir tanesi de Ulaş
tırma Bakanlığının; teklifidir. 

Prensip kararı var, buradan geçmesi lâzım
dır. Prensip kararının sözcülüğünü yapıyorum. 
müsaadenizle, Devlet Başkanlığı ve Başbakan
lıktan gelen bir tezkereyi okuyup izah edeceğim. 

Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 
Takip ve tahsiline imkân görülmediğinden 

dolayı 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu
nun 133 ncü maddesine göre terkinine, aynı ka
nunun 129 neu maddesiyle karar verilmiş olan 
124 bin küsur liranın, affı lâzımgelen 15 336 li
raya ait cetveller ilişik olarak sunulmuştur. 
Gereğinin yapılmasını rica ederim.» 

15 336 lira içtihat hatasından ve tahsil ka
biliyeti olmadığından alınmaması teklif olunu
yor. Bu bir. 

ikincisi; 124 küsur bin liranın terkini isten
mektedir. Buna da müsaade isteniyor. Sebebi; 
borçlunun ölmesi, menkul ve gayrimenkul mal
larının bulunmaması, vereselerinin aciz halinde 
olmaları ve mirası reddetmeleri gibi sebeplerle 
bu hususta karar istenmektedir. İktisat Komisyo
nu müspet oyla gelmiştir. Kabulünü arz ve tek
lif ederiz. 35 bin liranın affı, 124 bin liranın ter
kini. 

BAŞKAN —. Aleyhte, lehte konuşacak var 
mı? 

ÇELEBİ EMANULLAH — Efendim, bir 
âdâm öldüğünde borçları varsa, vârisleri de bor
cu reddediyorlarsa bu memlekette kanun vardır, 
kanun hükümlerini yerine getirmek lâzımdır. 
Bu böyle iken bu mesele neden bize geliyor? Ne-

(1) 67 Sıra say ıh basmayaz>ı zaptın sonun-
dadır. 
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den bunun için prensip kararma ihtiyaç hâsıl 
oluyor, bunu bir türlü anlıyamadım. 

ULAY SITKI — Bunlar öyle şeylerdir ki, 
Maliye Vekâleti bunlar üzerinde duruyor. Adam 
ölmüştür, veresesi vardır, fakat adam hiçbir şey 
bırakmamıştır, evi malı vardır, haczedilmiş, Vâ
risleri veya çocukları bu parayı ödiyemiyecek 
haldedir, binaenaleyh bu iş senelerce uzayıp gi
decektir. 

Böyle bir durum benim de başıma gelmiştir. 
Babam Öldüğü zaman ben üst teğmendim. Ara
dan zaman geçti, 65 liralık bir borcu çıktı, gel
diler benden istediler. Müruru zamana uğradı
ğı için benden almadılar. Bunlar ufak tefek şey
lerdir. Bunlar zaten tahsil edilemiyecek aradan 
seneler geçecek ve uzayıp gidecektir. 

ÖZGÜNEŞ MEHMET — Bu gibi mevzular
da böyle yollar açı İmam alıdır. 

KARAVELlOÖLU KÂMİL — Teamül ve 
usul budur. Bu teşriî organın salâhiyeti dâhilin
de olan bir husustur. 

SOYU YÜCE ŞEFİK — Komitenin bu bakım
dan bir karar alması lâzımdır. 

ÖZGÜNEŞ MEHMET — Varisler mirası red
dederler. Borç otomatikman düşer. Bize gelme
sine lüzum yoktur. Zaten şimdiye kadar Meclis
ten hiç karar çıkmazdı, kanun çıkardı. Bu şekil
de prensip kararları alınması yanlıştır. 

SOLMAZER İRFAN — Bu alacaklar en az 
on seneliktir. Bu öyle bir şeydir ki ; Maliye tah
sildarları bunların peşinden senelerle koşmuş
lardır, icra, mahkeme fasılları vardır. Şimdiye 
kadar pek büyük paralar sarf edilmiştir.Eskiden 
beri bunlar böyle olagelmektedir. Yani teamül 
böyledir. Üzerinde fazla durmıyalım. 

REİS — Müzakereler kâfidir. İktisat Komis
yonu raporunun kabulünü oyunuza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

6. — Milletlerarası Kalkınma Birliğine katıl
mak için Hükümete yetki verilmesine dair kanun 
tasarısı ve Güvenlik ve İktisat komisyonları ra
porları (1/64) (1) 

KARAVELÎOĞLU KÂMİL — Efendim bu
rada bâzı teklif ve tasarılar var. Milletlerarası 
Kalkınma Birliğine katılmak için bir tasarı var-

(1) 64 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 
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dır. inceleme ve Araştırma Kurulumuz gayet 

, müspet karşılamıştır. Biz de İktisat Komisyonu 
olarak hiç itiraz etmeden kabul ediyoruz. Tasa
rıyı okuyayım. 

i (Milletlerarası Kalkınma Birliğine katılmak 
için Hükümete yetk verilmesi hakkında kanu
nun maddeleri okundu.) 

! BAŞKAN — Kanun tasarısı hakkında konuş
mak istiyen? Yok. Maddelere geçilmesini oyunu
za arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

j Bilinci maddeyi okutuyorum. 
i 

Milletlerarası Kalkınma Birliğine katılmak üze-
j re Hükümete yetki verilmesine dair Kanun 

! MADDE 1. — Milletlerarası Kalkınma Birli-
, ğine katılmayı temin en Türkçe tercümesi bu ka

nuna, ekli bulunan Milletlerarası Kalkınma Bir
liği Ana Sözleşmesnin imza ve bu Ana Sözleşme 

i hükümlerim tatbik etmek üzere lüzumlu bilcüm
le muameleleri yapmak ve tedbirleri almak için 

i Hükümete yetki verilmiştir. 

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

! MADDE 2. — Milletlerarası Kalkınma Birli-
I ğine başlangıç iştirak hissesi olarak yapılması ge-
' reken ödemeler gelcek yıllar bütçelerine konula

cak tahsisattan mahsubedilmek üzere avans su-
' retiyle icra olunabilir. Ancak, bu avansın yekûnu 

1 Ocak 1960 tarihinde" mer'i siklet ve safiyet
teki beş milyon sekiz yüz. bin (5 800 000) Ame-

' rika Birleşik Devletleri Doları karşılığını geçe-
\ mez, 
i BAŞKAN — İkinci maddeyi reyinize arz edi~ 
i yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil-
! mistir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

! MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini.yürüt-
i meye Bakanlar Kurulu memurdur. 
| BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi

yenler... Kabul edilmiştir. 
| Tasarının tümünü reyinize arz ediyorum. Ka-
; bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş ve ta-
î san kanunlaşmıştır. 

/ 
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7. — Devlet memurları aylıklarının tevhit ve 

teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı cetvel
lerin Bayındırlık Bakanlığı kısmında değişiklik 
yapılması hakkındaki kanun tasarısı ve İktisat 
Komisyonu raporu (1/62) (1) 

BAŞKAN — Bayındırlık Bakanlığı ile ilgili 
bir kanun tasarısının müzakeresine geçiyoruz. 
Sözcü Şefik Bey size izahat verecek. 

SOYUYÜCE ŞEFlK — Bayındırlık Bakan
lığı bâzı kadrolarının lâğvî ve bâzı yüksek dere
celi kadroların ihdası için bir teklif yapıyor. Bu 
teklif komisyonumuza havale edildi. Komisyonu
muz Devlet Personel Dairesinin kurulacağı ve 
bu işleri bu dairenin yapacağı mülâhazasiyle ta
sarıyı reddetti, tensibinize arz ediyorum. , 

TUNÇKANAT HAYDAR — Efendim, müşa
bih ve aynı mealde bir kanun tasarısı da Ba
yındırlık ve îmar İskân Komisyonuna gelmişti. 
Bu kanunun tasarısının yarım yamalak çıkma
ması ileri sürülerek reddedilmişti. Benim tavsi
yem şudur ki : Bu gibi kanun tasarıları kendi 
A'ekâletlerini ilgilendiren komisyonlardan geçsin 
ve ondan sonra Komite huzuruna gelsin. Başka 
yollardan gelmesi uygun değildir, bu sebeple bu 
kanun teklifinin reddi uygundur. 

BAŞKAN — Reddi hususunu reylerinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiy'enler... Reddi 
kabul edilmiştir. 

8. — Özgüneş Mehmet'in, 5434 sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa ek 42 sa
yılı Kanuna bir geçici madde ilâvesine dair kanun 
teklifi ve İktisat Komisyonu raporu (2/40') (2) 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Şimdi Özgü-
neş Mehmet'in, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununa ek 42 sayılı Kanuna bir geçici madde 
ilâvesine dair kanun teklifini müzakere , edece
ğiz. Müsaadenizle kanun teklifini okuyorum. 

(5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandiği Kanununa ek 42 sayılı Kanuna bir ge
çici madde ilâvesine dair kanun teklifi okundu.) 

KARAVELİOĞLU KÂMİL (Devamla) — 
Bu teklifin isözcüsü 'benim, teklif sahibi de ben
den sonra konuşacalktır, her halde. 

(1) 66 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
(2) 65 S. Sayıh basmayanı zaptın sonunda

dır. 
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Geçenlerde Mucip Ataklı Beyin, emekli, va

zife ve Iharb malûllerine dair bir kanun teklifi 
gelmişti. Bu tasarı ile beraber görüşmek üzere 
geri çevrilmesini teklif etmiştim ve kalbul edil
mişti ve ıbu tasarı bütün emeklilerin durumu ile 
birlikte tetkiki mülâhazasiyle iade edilmişti. 
Özgüneş arkadaşımız tekrar İktisat Komisyo
nuna müracaat etmiş ve yeniden görüşülmesini 
istemiştir. Bunun üzerine tasarı Tetkik ve İn
celeme Kuruluna havale edildi ve menfi netice 
alındı. Biz, İktisat Komisyonu olarak toplandık 
arz ettiğim sebepleri >göz önüne alarak tasarıyı 
şimdilik reddettik. Ve bunu bütün emeklilerin 
durumu nazara alınmak üzere reddettik. İkti
sat Komisyonu olarak reddini teklif ederiz, bil
miyorum teklif sahibi ne düşünürler. 

BAŞKAN — Mehmet özgüneş. 

ÖZGÜNEŞ MEHMET _ Efendim, bu kanun 
esas itibariyle haklı bir kanundur. Yalnız, eğer 
bu ilerde nazarı itibara alınacak ve tevhidedi-
leeekse o zaman komisyonun tehir teklifi uygun 

; olabilir. Fakat uzun zaman kalacaksa, hak sa
hipleri haklarından mahrum edilecekse o zaman 
bü kanunun kabul edilmesi iktiza eder. 

Komisyon kısa zamanda teVhidederse, b'en^ 
de redde taraftanım. Uzun zaman beklemek 
hak sahiplerinin haklarından mahrum edeceğin
den bu doğru olmaz. 

BAŞKAN — Karavelioğlu Kâmil. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Efendim, du
rum şudur : Meselâ bir binbaşı 5 - 6 sene evvel 
orduda vazife yapamaz hale gelmiş, sınıf değiş
tirmiş, orduda hizmetine devam edememiş, şim
di tensikata tabi tutulmuş, iki misli ikramiye 
ve % 70 maaşa kavuşmuş. Ben pek de haksız
lık görmüyorum. Ama emeklilik durumları göz
den 'geçirildiği zaman bunların da durumu ıs
lah edilecektir. Hükümetten emeklilerin duru
munu ıslah edecek tasarı gelinceye kadar geri
ye bırakılmasını teklif ediyoruz. Hükümetten 
emeklilerin durumuna dair tasarı ne zaman ge
lirse o zaman nazarı dikkate alınabilir. 

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

9. — 1700 sayılı İçişleri Memurları Kanunu
nun 5354 saydı Kanunla değiştirilen 2 nci mad-

— 13 — 
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desine bir fıkra eklenmesine dair kanun tasarısı 
ve Güvenlik Komisyonu raporu (1/80) (1) 

BAŞKAN •— önümüzdeki 'kanun, geçenler
de İçişleri Bakanlığının kaymakamların tâyini 
için .göndermiş olduğu teklifi tamamlanması 
maksadiyle iade etmiştik, budur. 58 numaralı. 
Şimdi Sözcü arkadaşımız .bunu size arz edecek. 

ER AHMET — Geçen gün bu kanun ıgörü-
şülüriken orduda fiilen vazife gören subayların 
idari hizmetler aldığı -ve bunların sonradan 
emekliye ayni ması üzerine Ihâsıl olan durum 
sorulmuştu. Şimdi müsaade ederseniz evvelâ bu 
maddeyi okuyayım, sonra sorulan suallere ce
vap vereyim. 

1700 sayıh İçişleri memurları Kanununun 5354 
sayılı Kanunla değiştirilen 2 nci maddesine bir 

fıkra ve geçici bir madde eklenmesine dair 
Kanun 

MADDE 1. — 1700 sayılı İçişleri memurları 
Kanununun 5354 sayılı Kanunla değiştirilen 2 
nci 'maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

SOLMAZER İRFAN — Sayın Başkanım 
müsaade ederseniz sözcüye (müdahale edeceğim, 
kanunun tümü üzerinde müzakere açılmadan 
maddelere geçildi. 

BAŞKAN — Buyurun, Er Ahmet, 
ER AHMET — Efendim ek fıkrayı okuya

lım. 
«Ek fıkra — Ordu ve jandarmadan sicil dı

şında, emekliye ayrılan veya. istifa eden subaylar. 
ihtiyaç; halinde bu kanun hükümlerine bağlı ol
maksızın İçişleri Bakanlığınca kaymakam olarak 
tâyin ve istihdam olunabilirler.• 

Emekli subaylardan bu suretle tâyin olunan
lara mebde maaşı aylık olarak verilir. Bu gibile
rin emekli maaşı kesilmez ve bu görevlerde geçen 
müddetler emeklilikten sayılmaz.» 

YÜRDAKULER MUZAFFER — Sıhhi se
bep nedir, sıhhi kelimesi neyi ifade ediyor? 

ER AHMET — Müsaade ederseniz izah ede
yim. Sicil dışında diyor. Şimdi, geçici maddeyi 
okuyorum : 

«1281 sayılı Kanuna göre tâyin ve istihdam 
edilen ve bu kanunun yayımı tarih iriden evvel 

(1) 58 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır, 
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emekliye sevk edilen subaylar hakkında da emek
liye sevk tarihinden itibaren bu kanun hükümleri 
uygulanır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

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

Efendim, müsaade ederseniz, izah edeyim. İs
tifa eden ve emekliye ayrılan subayları üc grup
ta mütalâa edebiliriz. Fiilen orduda bulunan su
baylar, kaymakamlık ve emniyette vazife/ alabi
lir lor. 

Evvelâ son grupıı arz edeyim. 1281 sayılı Ka
nunda şöyle bir kayıt vardır. «Her hangi bir ve
kâletten diğer bir vekâlete personel aktarılabilir.» 
Bizim Millî Savunma Bakanlığımızdan da İçişleri 
Bakanlığına bu suretle personel aktarılması müm
kündür. Aktarılan bu personelin maaşları, 'terfi 
işleri kendi vekâletine bağlı olarak yürütülür, der. 
Binaenaleyh fiilen kadrosu Millî Savunmada olan 
ve vali, emniyet müdürü, kaymakam veya emni
yet âmiri vazifesini gören arkadaşlarımızı bugün 
burada konuşmıyacağız. Onlar hususi kanunla 
vazifelendirilmişlerdir. 128.1 sayılı Kanuna göre 
bu isleri yürüt inektedir 1 er. 

TUNOKANAT HAYDAR — Bu makamların 
tahsisatı vardır ve bunları bu arkadaşların alma
ları geçen gün ileri sürülmüştü. 

ER AHMFT (Devamla) — Bu kanunda «ora
ya. aktarılır» denildiğine göre o makamın tahsi
satını ve harcırahını alacaktır. Tahsisat ve hareı-
rah o makamın ieabettirdiği masrafları karşıla
mak için konulmuştur. Bu bakımdan temsil ödene
ğini ve harcırahını alacaktır. 

KAPLAN KADRİ — Yalnız bir nokta karan
lık kaldı. 1281 sayılı Kanuna istinaden transfer 
yapılırken yeni vazife ile hangi makam işgal edi
liyorsa o . makamın ihdasını sağlıyan kanunun ru
huna aykırı hareket etmemek lâzım. Kaymakamlık 
makamı özel bir kanuna ve statüye tâbidir. Kay
makamlığın özel şartlan vardır, bunun için biz 
1/80 ni geri çevirmiştik. 

SOLMAZER İRFAN — Efendim, Kadri Bey 
güzel bir noktaya işaret etti. Kaymakamlık bir 
kariyerdir. Bu kariyere sahibolanlar ancak kay
makam olabilirler. Biz özel komisyonda bu gibi 
hizmetlerde emekli subayların kullanılmamasını 
kabul ettik. Kaymakam ihtiyacını göz önüne ala
rak ve bu kariyeri de dikkate alarak fiilen orduda 
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görevli subayların tâyini yoluna gidilmiş ve gidil
mektedir. Bütün hazırlıklar bu merkezde yürütül-

. inektedir. Emekli ve istifa eden subaylardan me
selâ, bir vazifede geçici olarak vazifelendirilmi
yorlar. Bunun mahzurlarının düşünülmesini size 
bırakıyorum. ' 

Muvazzaf olan subaylar için transfer yolu 
acıktır. Böyle bir kanuna lüzum yoktur. 

BAŞKAN — Hakikaten Kadri Beyin buyur
dukları, kaymakamlık için mülkiye ve hukuk me
zunu olması şartı varsa, emekli olan subayların 
içerisinde hukuk veya mülkiye mezunları için bu 
kapıyı kapamakta hiçbir fayda yoktur. 

TüNÖKANAT HAYDAR — Geçen sefer bu 
kanunun müzakeresi sırasında bu mesele, (mine 
boyuna incelendi. Bu kanunun bâzı fıkralarının 
değiştirilmesi, ve bâzı fıkralar eklenmesi için ye
niden gözden geçirilmek üzere komisyona iade 
edildi. Kanun reddedilmemiştir, kabul edildiği 
takdirde emeldi subayların da bu kanunla kayma
kamlığa tâyinleri mümkün olacaktır. 

BAŞKAN•— Solmazer İrfan. 
SOLMAZER İRFAN — Vekâlette bütçe 

sebebiyle, para bulunamadığı için tam olarak 
ayıramadığımız arkadaşların nispeti halen kaba
rıktır. Bunların yeni teşkilâta göre görev ma
hallini tesbit etmek imkânı elimizde yok. Bu 
bakımdan sivil liselerde, şurada burada bu gi
bi muvazzaf subayları çalıştırmak tedbirlerini 
almaktayız. Bu cümleden olarak emekli subay
lardan kaymakamlık hakkının kaldırılması esası 
vekâlette teşkil ettiğimiz komisyon tarafından 
kabul edilmiş bir keyfiyettir. Ben emekliye sevk 
ettiğimiz subaylara kaymakamlık vermek yolunu 
açmıyalım diyorum. Tasarıya itirazını bu ba
kımdandır. Kazada kaymakamlıklar tahrirat kâ
tiplerinin, nahiye müdürlerinin ve sairenin elin
de kalmış durumdadır. Kariyerden kaymakam 
yetişinceye kadar buraların subaylar tarafından 
işgal edilmesi iyi olur. 

KÖKSxAL OSMAN — İrfan Beyin sözlerine 
iştirak ediyorum, yalnız Dahiliye Vekâletinin 
bir istirabı var, binbaşı rütbesinde olanları kay
makam tâyin ettik ve sonra biz bunları emekliye 
ayırdık, bu tasarı onların durumunu isi ah için 
geldi sanıyorum. Ama İrfan Beyin prensipleri
ne tamamen sadıkım. 

BAŞKAN — İrfan Solmazer. 
SOLMAZER İRFAN - - Bugünkü Dahiliye 

. 1960 Ö : 2 
I Vekâletine bu yetki verildiği gün istediği adamı 
I kaymakam olarak tâyin edecektir. Halbuki Jtesy-
I makamlık için izin vereceğimiz subayları biz ae-
I cip getireceğiz ve bunları getirirken fonksiyon-
I larını da düşünerek getireceğiz. 

BAŞKAN — Refet Aksoyoğlu. 
AKSOYOĞLU F E F E T — Efendim, biz mu-

I vazzaf subaylardan kaymakam olarak verece-
I giz. anladığıma göre bir sene izinli olarak kây-
I makamlık görevlerini ifa edecekler. Gelecek sene 
I ne olacak? Mülkiyeden gelenlerle boş kayma

kamlıkları doldurabilecekler mi? 

SOLMAZER İRFAN — Zaten bu subaylara 
iki sene müddetle izin verilir, iki sene müddet
le burada çalıştırılabilir. Ondan sonra şartlar 
değişir, burada çalışan kıta subaylarının rüt
beleri değişebilir, ordunun durumu değişebilir. 
Emekli subaylar, verdiğimiz bu hizmetleri şeref
le yürütebilirler. Fakat bir albay kaymakam 
olamaz, yarbay da kaymakam olamaz, kayma-

I kanılık rütbesi binbaşıdan yukarı olamaz. Bu
nu böyle kabul etmek lâzımdır. Bundan büyük 
rütbeler için kaymakamlık ufak gelir, onlara 
bir şeref bahşetmez. Ben yarbay için de aynı 
mütalâaları söylüyorum. Bu sebeple> kayma
kamlık hizmeti bakımından bu kanunun toptan 
reddedilmesini istiyorum. 

BAŞKAN — Hakikaten yüzlerce subay içe
risinde kaymakam olabilecek muvazzaf subaylar
dan binbaşı adedi çok mudur? 

KOKSAL OSMAN — Binbaşı çok fazladır. 
BAŞKAN — Er Ahmet. 
ER AHMET —• Zannediyorum ki, evvelce 

ordudayken, fiilen kaymakamlık yaparken emek
liye ayrılan subaylar için bu kanun düşünül
müştür. Jandarmadan 70 tane alındı, başka

ları da vardır,,, bunlar kursa tâbi tutuldu ve 
kaymakam olmuşlardı. Emekliye ayrıldıkları za
man kaymakam durumunda idiler. 

SOLMAZER İRFAN — Ahmet Beyin ve Sa
yın Albayımın teklifine iştirak ediyorum. Ka-
<nuna bir madde ilâvesi şartiyie. İnkılâp hare
keti tarihinden bu kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihe kadar kaymakam tâyin edilmiş olup da 
emekliye ayrılan subaylardan gayrı, emekli su-

ı baylar için kaymakamlık hakkı tanınmadığına 
i dair bir madde ilâvesi şartiyie bu kanunu ben 

de kabul ediyorum. Yoksa emeklilerden de bir 
ı iki tane tâyin yapılabilir dediğiniz andan itiba-
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ren.bu kanım,iptizale uğrar ve kokar. Bu pren
sibe sadık kalalım. 

BAŞKAN — • Bu ayırdıklarımızı nasıl ayır
dığımızı biliyorsunuz. Yani emekliye ayrılanlar 
arasında hasbel kader kaymakamlık yapmış olan
lar varsa bunlara neden bir hak tanıyalım? 

Enıanullah Çelebi. 
ÇELEBİ EMANULLAH — Kaymakamları 

öyle vasıflandırmak lâzımdır ki, Ibu makama 
lâyıik olanlar getirilsin. Burada isim zikretmi-
yeyim, kaymakamlık yapamıyaeak olanları var. 

ESİN NUMAN — Aealba sözcüler, kaynıa-
kamluk vazifesine tâyin edilip sonra emekliye 
ayrılan sulbay miktarını biliyorlar mı? öyle 
zannediyorum 'ki bu 3 - 5 kişi. 3 - 5 'kişi için de 
'böyle acayip kanun çıkarmaya lüzum yok. İr
fan (Bey ve Sayın Albayımın da belirttiği gibi 
1284 sayılı Kanun gereğince birçok nakil im
kânları var, Ibu bakımdan tatbikatın tanı ola
rak yapılması gerekmektedir. Bunun psikolo
jik reaksiyonları da var. Bunu da nazarı dik
kate almak mecburiyetindeyiz. Çünkü normal 
-olarak kaymakamlık ımüessesesi, şimdi değişti
rilmesini arzu etmiş olduğumuz büküm bâzı 
'hususiyetleri gerektiren bir müessesedir. Kay
makamlık idari birtakım formasyonları ieaibet-
tirir. Bu makamlara tâyin edilecek kimselerin 
Hukuk, Mülkiye mezunu, emekli subayların 
kaymakamlık yapmasına (mâni teşkil etmez. 
Yeni bir müessese ihdas ediyoruz. Kaldırmak 
istediğimiz müessese şimdiki Mülkiye müesse
sesini taihribedecek mahiyettedir. İstikbale mu
za! olduğu için tehlikelidir. Buradaki münlha'l 
kadroları muyazzaf subaylarla doldurmak ile
ride, ilerideki idare için maihzurlu olabilir. 

Bu sebeple kanun tasarısının toptan reddi
ne ben de iştirak ediyorum. 

YURDAKULER MUZAFFER — Kanun ka
bul edilsin veya edilmesin, bu ayn mesele. Ha
len kaymakamlık yapanlardan tekaüt edilen
ler bugün dahi maaş almış değildir. Kanun çık
madığı için Dahiliye Vekâleti bunlara maaş ve
remiyor. Ayrı bir formül bulup, bir kanun çı
karıp onlara maaş verebiliriz. 

Biraz evvel İrfan Bey dedi ki, ordudan çı
karabileceğimiz birçok arkadaş mevcuttu, fa
kat malî imkânsızlığımız buna mâni oldu. Şu 
kaide çıkaramadığımız birçok arkadaşlar teka
üt ettiğimiz insanlar seviyesindedir, aynı sta
tüdendir. 

L960 0 : 2 
ESİN NUMAN — Seviye mevzubahis değil 

efendim. 
YURDAKULER MUZAFFER — Şimdi bu 

arkadaşları çıkarırken, diğer attığıtmız arka
daşlar gibi telâkki etmemiz icabedecek. Gele-1 

cdk sene paramız olursa onlara da tekaüt ede
ceğiz. O kaide Ibaşjka şekilde çıkaranak icab-
edece'k. 

SOLMAZER İRFAN — Efendim, aradaki 
muazzam farkı sayın albayıımın fark etmemesi
ne şaştım. 

* YURDAKULER MUZAFFER — Sebebi? 
SOLMAZER ÎRFAN (Devamla) — $ebdbi 

şu: Emekliye ayırdığımız subaylardan kayma
kam olacakları Dahiliye VekâMi alacak. Buna 
mukabil 10$1 sayılı Kanunla kaymakam ola
caklara biz izin vereceğiz. İzni verirken de bu
günkü inkılâp rejiminin rulhuna vâkıf olanları 
seçeceğiz bu ihususa dikkatinizi çekerim. 

BAŞKAN — Kadri Kaplan. 
KAPLAN KADRİ — Efendim sayın alba

yımın endişesine lüzum yok. Bu iyi veya kötü 
meselesi değil. İrfan Beyin 'Ve Emanullab (Be
yin de işaret 'ettiği gibi Ibu kanun çıkanlmasa 
dalha iyi olur. 

ESİN NUMAN — Efendim sayın albayımız 
yalnız ordudan ayrılan arkadaşların seviye me
selesi üzerinde durdular. Malumdur ki ordu
nun... 

KAPLAN KADRÎ — Bu közlerin zapta geç
memesini teklif ediyorum. 

ESİN NUMAN (Devamla) — Müsaade bu
yurun. Biz ordudaki arkadaşların seviye mese
lesini nazarı itibara almadık. Ordudaki mafı-
sus nizamın teessüs etJmesi için böyle bir sınır
landırma Ihare'ketine tevessül -ettik. Bu itibarla 
albayın sözleri yanlış anlaşılmıştır. Bu sözlerin 
tavzihi sadedinde kendisine ısöz verilmesini is
tifham ediyorum. 

SOLMAZER İRFAN — Efendim, sayın al
bayımın son cümlelerinin zabıttan çıkarıl
masını teklif ediyor ve kendisine bu hususun 
tashihi için söz verilmesini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Kabibay Orhan. 
KABİBAY ORHAN — Efendim, sözlerim 

yanlış anlaşılmasın, seviyeden kasdim rütbeyi 
kasdetmek istedim. Devamlı olarak orduda bı
rakılanlarla çıkarılanlar arasında hiçbir fark 
.mevcut değildir. Orduda subay sayısı o kadar 

— 16 — 



B : 6 7 . 9 . 
çoktur ki, 'bunları tensikata tâbi tutmak lâ
zımdır. Bunu daima söylerim. Siz tasfiye edil
miş değilsiniz, tensikata tâbi tutulmuşsunuz de
rim. 

BAŞKAN — Er Ahmet, 

ER AHMET — Efendim, benim parmak 
basmak istediğim noktaya arkadaşımız Numarı 
Bey parmalk bastılar. Bu işte hukukçu ve mül
kiyeli arkadaşlarla görüştüm. Dediler ki, siz 
hukuk' ve mülkiyeyi bitirmiyeın bir arkadaşa 
iki - üç satırlık bir kanunla kaymakamlık hak
kını tanıyorsunuz, hem de geçici olmamak üze
re. Bunda hukuk ve 'mülkiyelilerin gücendiril-

"meleri bahis konusudur. Bu bakımdan Nuıman 
Beyin endişesi ve' parmalk bastığı nokta çok 
mühimdir. Bu İtibarla ben de bu kanundan rüeu 
ediyorum ve reddini talebediyorum. Sözcülü-

1960 0 : 2 
günü yaptığım bu kanunun reddedilmesini tek
lif ediyorum. 

YUKDAKULEK MUZAFFER — O halde, 
Ahmet Bey arkadaşımız derhal İçişleri Bakanı 
ile görüşsün; bu arkadaşların statüsü hakkın
da bir kanun çıkarmak ieabediyorsa, .tfunu te
min edelim. Onlar maaş&ızdırlar. 

BAŞKAN — Kanunun reddini reylerinize 
arz ediyorum. Kanunun reddini kabul edenler.. 
Etmiıy enler... 
(Zaten sözcü geri almış; bulunuyor, sesleri) 
Kanun reddedilmiştir, efendim. 

Gündemdeki mevzuları görüşmüş bulunuyo
ruz". 

Yarın saat 14 ;00 te toplanılmak üzere Bir
leşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,35 

m ıı 





S. S A Y I S I : 6 2 
1960 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı ( A / l ) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ile 
İdare Âmirleri Acuner Ekrem ve iki arkadaşının 1960ı malî yıh 
Muvazenıei Umumiye Kanununa bağlı ( A / l ) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılma» hakkında kanuıt teklifi ve İktisat Komisyonu 

raporu (1 /69 ,2 /41) 

1960 malî yıh Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı (A / l ) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı (1/69) 

IV C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar , 24 . 8 . 1960 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-1239/1973 

Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

Bakanlar Kurulunca Millî Birlik Komitesine arzı 17 . 8 . 1960 tarihinde kararlaştırılan «1960 
malî yılı Muvazenei Umumiyle Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı» gerekçesi ve ilişiği ile birlikte bağlı olarak sunulmuştur: 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. Devlet Başkanı ve Başbakan 
v Org. 
Cemal Gürsel 

, GEREKÇE 

Muvazenei Umumiye Kanununa (bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin Başbakanlık kısmının 401 nci 
(Matbaa masrafları) faslının 10 ncu (Ham ve işlenmiş maddeler bedeli) ve 30 ncu (Diğer 
işletme ve yönetim masrafları) maddelerine mevzu tahsisatların mühim bir kısmı harcanmış 
olup yıl sonuna kadarki ihtiyaca kâfi gelmiyeceği anlaşılmış bulunduğundan, aynı bütçje-nin 
307 nci (Harcırahlar) faslının 40 nci (Ecnebi memleketler harcırahı) maddesinden yıl sonuna 
kadar tasarrufu mümkün görülen 50 000 liranın, mezkûr tertiplere aktarılmasına zaruret hâsıl 
olmuş ve bu tasarı bu maksatla hazırlanmıştır. 
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îdare Âmirleri Acuner Ekrem ve iki arkadaşının, 1960 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa 

' bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi (2/41) 

T. C. 
MUM Birlik Komitesi s . 

tdare Amirliği 1.9. 1960 
Muhasebe Müdürlüğü 

No : 480-480 . 

T. C. Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

Başbakanlığın 8 . 8 . 1960 gün ve 7-2152 sayılı tamimleri gereğince diğer Devlet deirelerinde ol
duğu gibi randımanlı çalışmayı temin ve sıcak öğle yemeğini yedirmek amacıyla T. C. Millî Birlik 
Komitesi memur ve hizmetlilerine verilecek öğle yemeği bedelinin bir kısmının 1960 malî yılı büt
çesinde yapılacak tasarruflarla sağlanması belirtilmiş olduğundan münfesih Türkiye Büyük Millet 
Meclisi (T. C. Millî Birlik Komitesi) bütçesinde bu nâmda tahsisat bulunmadığından bu yardımı 
karşılamak üzere ('60 000) liraya ihtiyaç hâsıl olmuştur. 

Bu husus için hazırlanan kanun teklifi ilişik olarak, takdim kılınmıştır. 
Gereğinin ifasına müsaadelerini arz ve rica ederiz. 

İdare Âmiri İdare Âmiri 
E. Acuner S. O'Kan 

İktisat Komisyonu raporu 

T. G. 
Milli Birlik Komiteci 

iktisat Komisyonu 6.9. 1960 
Esas No. 1/69, 2/41 , . * 

Karar No. 46 

Millî BirMk Komitesi Başkanlığına 

1960 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik yapıl
ması hakkındaki kanun tasarısı ile İdare Âmirleri Acuner Ekrem ve iki arkadaşının aynı meal
deki kainin teklifleri komisyonumuza havale edilmiş olmakla her iki kanun birleştirilmek sure
tiyle tetkik ve müzakere edildi. 

Tasarı, 1960 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin Başba
kanlık kısmının,401 nci (Matbaa masrafları) faslının 10 ncu (Banı ve işlenmiş maddeler bedeli) 
ve 30 ncu (Diğer işletme ve yönetim masrafları) maddelerine mevzu tahsisatların mühim bir 
kısmının harcanmış olduğu ve yıl sonuna kadar kâfi gelmiyeceği belirtilerek 307 nci ((Harcırah
lar) faslının 40 ncı (Ecnebi memleketler harcırahı) maddesinden yıl sonuma kadar- tasarrufu 
mümkün görülen (50 000) liranın tenzil edilerek yukarda adı gecen fasla aktarılmasını istihdaf 
etmektedir. 

Kanun teklifi ise, Başbakanlığın 8 . 8 . 1960 gün ve 7 - 2152 ssjyılı tamimlerine uyularak ve 
bir kısım dairelerde olduğu gibi T. C. Millî Birlik Komitesi memur ve hizmetlilerine verilmekte 
olan öğle yemeği bedelinin, her yemek iki lira hesabiyle 125 yemek yiyen memurdan ve 75 kuru
şu da Devlet yardımından karşılanmak üzere ve tasarrufu mümkün görülen 404 ncü (Meclis Mu
hafız Birliği masrafları) faslının 10 ncu (Taymat) maddesinden düşülecek (60 000) liranın 653 

İdare Âmiri 
O. Erkamh 

( S. Sayısı : 62 ) 
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ncü (T. C. Millî Birlik Komitesi memur ve hizmetlileri Biriktirme ve Yardım Sandığına «Me
mur ve hizmetlilerin öğle yemeklerinde kullanılmak üzere» faslına olağanüstü ödenek olarak ak
tarılmasını derpiş etmektedir. 

Komisyonumuzda yapılan müzakereden sonra tasarı ve teklifin şevkini mucip sebepler yerinde 
mütalâa edilmiş ve maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

Birinci madde; madde metnine (1960 malî yılı) ibaresi konmak suretiyle tadilen ve ekli cet
vel aynen, ikinci madde teklifin birinci maddesiv ikinci madde 'olarak aynen, tasarının iki ve üçün
cü maddeleri üç ve dördüncü maddeler olarak kabul ve yeniden kaleme alman kanun tasarısı Millî 
Birlik Komitesine arz edilmek üzere yüksek Başkanlığa sunulur. 

İktisat Komisyonu Başkanı Sözcü Üye 
Kuytak Fikret Soyuyüce Şefik Aksoyoğlu Refet 

Üye Üye Üye 
Baykdl Rifat Ersü Vehbi Karavelioğlu Kâmü 

Üye Üye 
Özkaya M. Şükran Taşar Dündar 

Üye 
Baştuğ İrfan 

Üye 
Koksal Osman 

» ( S. Sayısı : 62 X 



4 — 
HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1960 malî yılı Muvezenei Umumiye Kanununa 
bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik yapıl

ması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. —• Muvazenei Umumiye Kanu
nuna bağlı (A/ l ) işaretlj cetvelin ilişik cetvelde 
yazılı tertipleri arasında 50 000 liralık aktarana 
yapılmıştı!'. 

MADDE 2. -
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. -
yüıfütür. 

Bu kanun , yayımı tarihinde 

Bu kanunu Maliye Bakanı 
17 . 8 . 1960 

Devlet Başkanı ve Başbakan 
C. Gürsel 

Devlet Bakanı 
Ş). İnan 

Millî Savunma Bakanı 
F. Özdilek 

Dışişleri Bakanı 
S. Sarper 

Millî Eğitim Bakanı 
F. Yavuz 

Ticaret Bakanı 
G. İren 

Güm. ve Tekel Bakanı 
F. A§km 

Ulaştırma Bakanı 
8. Ulay 

Sanayi Bakanı 
M. Uluer 

Devlet Bakam 
Â. Artus 

Adalet Bakanı 
A. P. Gözübüyük 

İçişleri Bakanı 
. M. 1. Kızıloğlu 
Maliye Bakanı 

E. Alican 
Bayındırlık Bakanı 

D. Koper 
Sa. ve So. Y. Bakanı 

N. Karasu 
Tarım Bakanı 

F. Üstüyı 
Çalışma Bakanı 

C. Talaş 
Ba, - Ya. ve Tu. Bakanı 

Z. Tarkan 
İmar ve İskân Bakanı 

O. Kubat 

ACUNER EKREM VE İKİ ARKADAŞININ 
TEKLİFİ 

1960 malî yılı Muvezenei Umumiye Kanununa 
bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik yapıl

ması hakkında Kanun 

MADDE 1. — 1960 malî yılı Muvazenei 
Umumiye Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetve
lin münfeisih Büyük Millet Meclisi (T. C. Millî 
Birlik Komitesi) kısmının 404 ncü (Meclis Mu
hafız Birliği masrafları) faslının 10 ncu (Ta-
yınat) maddesinden (60 000) lira indirilerek, 
yeniden açılan 653 ncü (T. C. Millî Birlik Ko
mitesi Memur ve Hizmetlileri Biriktirme vo Yar
dım Sandığına «Memur ve hizmetlilerin öğle 
yemeklerinde kullanılmak üzere») faslına ola
ğanüstü ödenek olarak aktarılmıştır. 

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

MADDE 3. — Bu kanunu T. C. Millî Birlik 
Komitesi yürütür. 

( S. Sayısı : 62 ) 
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ÎKTÎSAT KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTÎRÎŞÎ 

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

hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 1960 ımalâ yılı Muvazenei 
Umumiye Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetve
lin ilişik cetvelde yazılı tertipleri, arasında 
50 000 liralık müjnakale yapılmıştır. 

MADDE 2. — Te'klifin birinci mıaddesi ikin-
ci madde olarak aynen kabull edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 2 nei maddesi 3 
ncü madde olanak aynen kabul 'edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 3 ncü maddesi 4 ncü 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Hükümetin teklifine bağh cetvel 

(A / l ) 

F. M. 

307 
40 

401 
10 
30 

Tahsisatın nev 'i 

BcDşbakamMk 
Harcırahlar 
Ecnebi memleketler harcırahı 
Matbaa masrafları 
Ham ve islenmiş maddeler bedeli 
Diğer işletme ve yönetim masrafları 

Tenzil 
Lira 

50 000 

Zam 
Lira 

40 000 
W 000 

Yekûmi 50 000 50 000 

İktisat Komisyonunun tadtîline \bagh cetvel 

(Hükümetin teklifine bağlı cetvel aynen kabul' edilmiştir.) 

^•fc 

( S, Sayısı : 62 ) 
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S. SAYISI:69 
özdağ Muzaffer'in, Türk Ceza Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Sosyal İşler Komisyonu 

raporu (2/43) 

Millî Birlik Komitesi Yüksek Başkanlığına 

Türk Ceza (Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifimi gerekçe
siyle birlikte takdim ediyorum. 

Gereğinin .ifasına müsaadelerini arz ederimi. 
2 . 9 . 1960 . 

özdağ Muzaffer 

Türk Ceza Kanununun bâzı,. maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki kanunun gerekçesi 

1. Türk Ceza Kanununun 7 nei babının 370, 382, 383, 413 ncü maddelerine temas eden (Yangın, 
su baskını ve gark vei sair büyük telılikelere mütaallik cürümler) hakkındaki maddeleri Hükümet 
tasarısının gerekçesine uygun olarak mütalâa edilmekle beraber yazılı cezalara modern ceza tekniği 
esasları dâhilinde müessir bir ibret olmak kaydiyle ağır para cezaları vaz'ma lüzum hâsıl olmuştur. 
413 ncü maddede yazılı cezayı hafifleten hallerin nispeti daha âdil esaslara göre tesbit edilmiştir. 

2. Medeni milletlerde ahlâk ve faziletin temel taşlarından biri de ırz ve iffetin himayesidir. Irz 
ve iffete yapılacak en küçük taarruz anayı bozmakta bu vesile ile müstakbel evlâdı telâfisi gayri-
kabil mânevi lekeler ile bezemektedir. İffete vâki olacak en küçük taarruzların şiddetli cezalarla mü-
eyyidelenmesi bu gibi suçları ika meylinde bulunanları kısmen olsun tenbih edecek ve uyandıracak
tır. Kaldı ki, 10 yıllık milletçe geçirdiğimiz karanlık serencam artık bitmiştir. Bunun bittiğinin 
iffet ve ırza da şiddetli müeyyideler ile himaye edildiğinin telkini sosyal bir zaruret haline gelmiş
tir. Bu cins suçlara ağır müeyyideler korken bir de ağır para cezaları vermek günümüzün ceza ve 
müeyyide anlayışına daha uygun gelmekte ve suç meylinde bulunanlara müessir bir ibret telkin 
edebilmektedir. Bu sebeple bu suçlarda para cezalarının da vaz'ına lüzum hâsıl olmuştur. Böylece 
Türk Ceza Kanununun 8 nci babının birinci faslını teşkil, eden (Cebren ırza geçen, küçükleri baş
tan çıkaran ve iffete taarruz edenler) suçlarına Icmas eden 414, 415, 416, 417, 418 ve 419 ncu mad
delerde Hükümet tasarısına uyulmuş ve yalnız mütenasip para cezaları ağır olarak vaz'olunmuştur. 
Aynı fasla giren 420, 421, 422, 423, 426, 428 nci maddelerde yazılı cezalar ağırlaştırılmış ve yine ce
zalara nispetle ağır! para cezaları da vaz'olunmuştur. Yine aynı fasla giren 429, 430, 431, 432, 438 ve 
439 ncu maddelerde de Hükümet tasarısına uyulmakla beraber modern ceza tekniği esaslarına uy
gun olarak ağır para cezalarına yer verilmiştir. 

Türk Ceza Kanununun 425 nei maddesi gereğince söz atmaya, taallûk eden 421 ve kadın 
kıyafetiyle kadınların bulunduğu (mahalle girmeye taallûk eden 422 ve kızlık bozmaya mütaallik 
423 ncü maddede açıklanan suçların takibi şahsi dâva açmaya bağlanmıştır. Bu usuli yol tat
bikatta bu gibi suçların takibini bir formaliteye bağlamakla beraber bir zaman kaybını da icab-
ettirir mahiyette olduğundan ekseriya müsmir netice vermemektedir. Bu suretle bu gibi suçlar
da mağdurlar şahsi dâva açmamakta veya açamamakta ve böylece suçlular da cezaüarjnı göre
memektedirler. Bu hali önlemek üzıere bu gibi suçların daha iyi takibedilmesini ve suç delil
lerinin kayboılmamasını temin etmek üzere suçların mahiyeti nazara alınmak kaydiyle (takibi 
şikâyete bağlı) mevaddan telâkki edilmesi daha uygun görülmüş ve madde bu yolda değiştiril
miştir. Bu suretle bu cins suçlarda şikâyet vâki.olduğundan adlî cihaz faaliyete geçecek ve dâva 
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açıma gibi bir külfete bağlanma suretiyle takipsiz kalan suçlular da cezalarını göumüş buluna
caklardır. * • 

3. Ahlâk ve fazileti himaye ahlâksızlarla mücadele ile olur. Bu sebeple düşük iktidarın 
ahlâk sahasında telâfisi güç açtığı yaralardan birisi de hırsızlık olmuştur. Böylece hırsızlar 
şerefli ve haysiyetli vatandaşlardan daha büyü k iltifat görmüş ve mevki almış ve işlerini yürüt
müşlerdir. • 

Bu kötü gidişi durdurmak için Türk Ceza Kanununun (mal aleyhinde cürümler) ,10 ııcu 
babının birinci faslını teşkil eden hırsızlık suçu nun esas cürüm ile cezayı artıran ve azaltan 
sebeplerdeki müeyyideleri yeniden gözden geçirmek: lüzumu belirmiştir. 

Hırsızlık gibi yalnız redaeti ahlâkıyeyi değil bir menfaati maddiyeyi de muhilolan suç faali
ne yalnız hürriyeti tahdidedici ceza değil /maddi menfaat zaviyesinden de para cezasının veril
mesi suçla ceza arasındaki muadelet bakımında ti ve suç cevheri ile ilgisi yönünden lüzumlu gö
rülmüştür. 

Cezaların suçluyu ıslah edebilmesi gayesi yanında bu cins suç işleme istidat ve meylinde bu
lunanlara şiddetli bir ibretimüessire gayesini de nazarı itibara .almak ve suçun ağırlığı mütena-
sibolari cezaları vaz'etmenin adalete uygun olacağı mülâhaza ve zarureti ile bir taraftan cezalar 
arttırılmış ve diğer taraftan da suçlulara ağır para cezaları tertibolunmuştur. Böylece Türk Ce 
za, Kanununun 491, 492, 493 ve 494 ncü maddelerind e yazılı cezalar artırılmakla beraber ağır para 
cezalan ile de ımüeyyidelenmiştir. 

Sosyal îşler Komisyonu raporu 

T. C. 
Millî Birlik Komitesi 7 . 9 . 1960 

Sosyal îşler Komisyonu 
No. 2/43 

İlişiği : 18 

Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

Komisyonumuza havale olunan «Özdağ Muzaffer'in, Türk Ceza Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi hakkındaM kanun teklifi» tetkik vemüzakere olundu. 

Yapılan incelemede teklif sahibinin gerekçesi yerinde , görülerek teklif komisyonumuzca da 
aynen kabul edilmiştir. 

Komitenin yüksek tasvibine sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 

Esin Numan ( Gürsotytrak Suphi Kaplan Mustafa Karan Muzaffer 

Küçük Sami Özdağ Muzaffer Özgüneş Mehmet Solmazer İrfan 

Türkeş Alpaslan Ytldtz Ahmet 

( S. Sayısı : 69 ) 
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ÖZDAC MUZAFFERİN TEKLİFİ 

Türk Ceza Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında Kanun 

BİRİNCİ MADDE — Türk Ceza Kanununun 
7 nci babının (Âmmenin selâmeti aleyhinde cü
rümler) 37*0, -382, 383, 413 ncü maddeleri ve 8 
nci babının (Âdabı umumiye ve nizamı aile aley
hinde cürümler) 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 
421, 422, 423, 425, 426, 428, 429, 430, 431, 432, 
438, 439 nen maddeleri ve 10 ncu babının (Mal 
aleyhinde cürümler) 491, 492, 493, 494 ncü mad
deleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 370. — Süknaya mahsus bir binaya, 
yahut âmmeye mütaallik binalara, veyahut âm
menin istimaline mahsus bir mahalle veya .sana
yi tezgâhlarına ve tüccar ambarlarına, iştial ve 
infilâki kabil şeylerin mahsenlerine ve tersane
lere ve şimendifer arabalarına ve madenlere 
ateş verip kısmen veya tamamen yakanlar beş 
seneden aşağı olmamak üzere • muvakkat, ağır 
hapse ve ayrıca beş bin liradan aşağı olmamak 
üzere ağır para cezasına hükmolunur. 

Ormanlara ateş verip kısmen veya tamamen 
yakanlar hakkında on beş seneden aşağı olma
mak üzere muvakkat ağır hapis cezası verilir. 

Yukarıki fıkrada yazılı fiil bir şahsın haya
tını tehlikeye rnâruz bırakmış olursa. * ceza üçte 
birden yarıya kadar artırılır. 

Eğer kasderi orman yakmak fiili, geniş bir 
sahaya kolayca sirayeti temin eylemek maksa-
diyle işlenmiş ve bundan pek fahiş bir zarar 
husule gelmiş bulunuyorsa veyahut bu yangın 
bir şahsın ölümünü mucibolursa faili hakkında 
ölüm cezası hükmolunur. 

Madde 382. — 369 ncu maddede, 370 nci mad
denin birinci fıkrasında, 371, 372, 373, 376, 377, 
378, 379, 380 ve 381 nci maddelerde yazılı olan 
fiiller bir şahsın hayatını tehlikeye koymuş ise 
muayyen ceza yarı derecesinde artırılır. Ölüme 
scbebolmuş ise ceza müebbet ağır hapistir. 

Madde 383. -— Bir kimse tedbirsizlik veya 
dikkatsizlik veya meslek ve sanatta tecrübesizlik 
veya nizam ve emir ve kaidelere riayetsizlik ne
ticesi olarak bir yanığın veya infilâke veya bat
maya veya deniz kazasına veya umumi bir teh
likeyi muta'zammm tahribata ve musibetlere se
bebiyet verirse üç seneden beş seneye kadar hap

se ve ayrıca üç bin liradan beş bin liraya kadar 
ağır para cezasına hükmolunur. 

Eğer bu fiilden bir şahsın hayatmca tehlike 
hâsıl olursa iki seneden beş seneye kadar hapse 
ve ayrıca iki bin liradan beş bin- liraya kadar 
ağır para cezasına ve bundan ölüm vukua gelir
se yedi seneden aşağı olmamak üzere ağır hapse 
ve ayrıca yedi bin liradan on beş bin liraya ka
dar ağır para cezasına hükmolunur. 

Bu fiiller orman yangınına taallûk ettiği tak
dirde birinci fıkrada yazılı halde hapis cezasının) 
âzami haddi hükmolunur. Ve bu hapis cezası 
müddetince suçlu ormansız bir bölgede ikamete 
mecbur edilir. 

Yukarıki fıkrada yazılı fiilden bir şahsın ha
yatmca tehlike hâsıl olursa faili hakkında beş si
neden aşağı olmamak üzere hapis ve beş bin lira
dan aşağı olmamak üzere ağır hapis cezası ve 
ölüm vukua gelirse yedi seneden aşağı olmamak 
üzere ağır hapis ve ayrıca yedi bin liradan on 
beş bin liraya kadar ağır para cezası hükmolu
nur. 

Madde 413. — İşbu babın ilk iki faslında ya
zılı fiillerden ileri gelecek tehlike gayet ehemmi
yetsiz olur yahut fail neticelerini meni ve tahdid-
etmek için hususi ve ciddî bir surette mesai sarf 
eylemiş bulunursa ceza yarıdan dörtte bire ka
dar indirilebilir. 

ıMüebbet ağır hapsi müstelzim ahvalde on se
neden ve ölüm cezası yerine yirmi seneden aşağı 
olmamak üzere ağır hapis cezası hükmolunıur. 

Madde 414. — 11 yaşını bitirmiyen bir küçü
ğün ırzına geçen kimse ölüm cezası ile cezalan
dırılır, 

Eğer fiil cebir ve şiddet veya tehdit kullan
mak suretiyle veya akıl veya beden hastalığın
dan veya failin fiilinden başka bir sebepten do
layı veya failin kullandığı hileli vasıtalarla fiile 
mukavemet edemiyecek bir halde bulunan 11 ya
şını bitirmiş ve 15 yaşını doldurmamış olan bir 
küçüğe karşı işlenmiş olursa yirmi seneden aşağı 
olmamak üzere ağır hapis cezası verilir. Fiil bir
den ziyade kimse tarafından işlenirse ölüm ceza
sı verilir. 

( S. Sayısı : 69 ) 



11 yaşmı bitirmiş ve 15 yaşını doldurmamış 
olan küçüğün rızasiyle ırzına geçen kimseye 10 
seneden 15 seneye ikada r ağır hapis ceızası hük-
molunur. 

Madde 414. —• Yukarıki maddede gösterilen 
küçüklerin ırz ve namusuna tasaddiyi mutazam-
mm bir fiil ve harekette bulunan, kimse hakkın
da mezkûr maddenin birinci fıkrasındaki halde 
yedi seneden on dört seneye, ikinci fiikrasındaiki 
halde beş seneden on seneye, üçüncü fıkrasın 
daki halde üç seneden beş seneye, 'kadar hapis 
cezası hükmolunur. 

Mezkûr maddenin üçüncü fıkrası dışındaki 
hallerde fiil birden ziyade kimse tarafından iş
lenirse ceza yarıdan üçte ikiye ıkadar artırılır. 

Madde 416. — 15 yaşını bitiren bir kimsenin 
cebir ve şiddet veya tehdit 'kullanmak suretiyle 
ırzına geçen veyahut akıl veya beden hastalığın
dan veya kendi fiilinden başka bir sebepten ve
ya kullandığı hileli vasıtalardan dolayı fiile ımu-
kavemet edemiyeeek bir halde bulunan kimseye 
karşı bu fiili işliyen kimse on dört seneden aşa
ğı olmamak üzere ağır hapis cezasiyle cezalandı
rılır ve ayrıca on bin liradan aışağı olmamak 
üzere ağır para cezasına hükmolunur. Fiil bir
den ziyade kimse tarafından işlenirse ölüm ce
zası verilir. 

Yine bu suretle ırz ve namusa tasaddiyi mu-
tazammm diğer bir fiil ve harekette bulunan kim
se dört seneden sekiz seneye kadar hapse dört 
bin liradan sekiz bin liraya kadar ağır para ce
zasına^ mahkûm edilir. Reşidqlmıyan bir kimse 
ile rızasiyle cinsî münasebette bulunanlar fiil 
daha ağır bir cezayı müstelzim bulunmadığı tak
dirde bir seneden üç seneye kadar hapis cezasiy
le cezalandırılır ve bin liradan üç bin liraya ka
dar ağır para cezası ayrıca hükmolunur. 

Madde 417. — Fiil usulden biri veya vasi ve
ya mürebbi, öğretmen, hizmetkâr veya terbiye ve 
nezaret veya muhafazaları altında bırakılan veya 
buna duçar olanların üzerlerinde hüküm ve nü
fuzu olan kimseler veya zabıta veyahut kuvvei 
cebriye istimaline salahiyetli kimseler tarafından 
muhafazalarına tevdi edilmiş olanlara karşı işle
nir ve^a fiil bir marazın sirayetine veya mağdu
run sıhhatine sair büyük bir nakısa İrasını veya 
maluliyet veya mayubiyetini müstelzim olursa 
eeza yarısından üçte ikisine kadar artırılır. 
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Aynı suretle ırz ve namusa tasaddiyi. muta-

zâmmm hallerde ceza üçte birden yarıya kadar 
artırılarak hükmolunur. 

Madde 418. — Irza geçme fiili . mağdurun 
ölümünü muribolursa faile ölüm cezası verilir. 

Madde 419..— Alenen hayasızca vaz'u hare
kette bulunanlar üç aydan altı aya ve bu suretle 
cinsî münasebette bulunanlar yedi aydan bir se
neye kadar hapis ve beş yüz liradan bin liraya 
kadar ağır para cezasiyle cezalandırılır. 

Madde 420. — Âdabı umumiyeye mugayir 
olarak açık yerlerde veya halkın suhuletle mut
tali olabileceği yarı açık mahallerde fuhuş mak-
sadiyle kadın oynatanlar ve bilihtiyar oynıyan 
kadınlar bir seneden üç seneye kadar hafif ve ay
rıca bin liradan üç bin liraya kadar ağır para 
e eza siyi e cezai a ndırılır. 

Madde 421. —Kadınlara ve genç erkeklere 
söz atanlar altı aydan iki seneye kadar hapis 
ve ayrıca beş yüz liradan iki bin liraya kadar 
ağır para cezası ve sarkıntılık edenler bir sene
den üç seneye kadar hapis ve ayrıca bin lira
dan üç bin liraya kadar ağır para cezasiyle ce
zalandırılır. 

Madde 422. — Kadın kayafetiyle kadın
ların bulunduğu mahallere girenler mücerret 
bu fiilden dolayı altı aydan iki seneye kadar 
hafif ve beş yüz liradan iki bin liraya kadar 
ağır para cezasiyle cezalandırılır. Ve böyle teb
dili kıyafet ile girmiş oldukları yerde kanunen 
bu cezadan şedit bir cezayı mucibolan bir cü
rüm işlemişlerse o fiilin. cezasiyle dahi cezalan
dırılırlar.' 

Madde 423. —• Her kim 15 yaşını dolduran 
bir kızı alacağım, diye kandırıp kızlığın! bo
zarsa üç seneden beş seneye kadar hapis ve bin 
liradan üç bin liraya kadar ağır para cezasiyle 
cezelandırılır. 

Evlenme vukuu halinde dâva ve eeza tecil 
olunur. Şu kadar ki, beş sene içinde koca aley
hine boşanmaya hükmolunursa hukuku âmme 
dâvası avdet eder ve evvelce ceza hükmolun-
muşsa çektirilir. 

Madde 425. — 421, 422, 423 ncü maddeler
de muharrer fiillerden dolayı takibat icrası 

1 şahsi şikâyete bağlıdır. 
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Madde 426. — Müstehcen ve hayasızca ya
zılmış her nevi kitap, gazete, risale, mecmua, 
varaka, makale ve ilânları veya 'bu kabîl resim
leri tasvirleri, fotoğrafları, sinema şeritlerini, 
yahut diğer eşyayı teşhir veya bu kabîl âşâr ve 
mevzuatı tiyatro veya sinemalarda ve sair umu
mi mahallerde Temsil veya gerek bunları, gerek 
bu kabîl gramofon plâklarını bilerek tevzi veya 
füruht edenler ve ettirenler yahut ticaret veya 
tevzi yahut teşhir kasdiyle tersim, tasvir, hak, 
imal ve tab'ı veya teksir ve gramofon plâkla
rını intlâa eden veya ettirenler yahut ithal ve 
ihraç ve Türjkiye dâhilinde bir1 mahalden diğer 
mahalle nakleden ve ettirenler ve bunlar üze
rinde her ne suretle olurca olsun muamelede bu
lunanlar ve bunların ticaretini kolaylaştırmak 
kasdiyle bu fiilleri icra edenler veya bu kabîl 
evrak ve eşyanın gerfek bilvasıta, genefc bilâva
sıta ne suretle tedarik edilebileceğini her hangi 

• şekilde olursa olsun ilân eden veya büditfenler 
ve umumi mahallerde bu kabîl hitabeleri irad-
edenler bir seneden üç seneye kadar hapis ve 
ayrıca bin liradan beş bin liraya kadar ağıi' 
para cezasiyle cezalandırılır. 

Madde 428. Müstehcen ve hayasızca ya
pılmış şarkıcıları alenen' teganni edenler ve bu 
kabîl gramofon plâklarını çalanlar ve umumi 
âdaba münafi veya bir şahıs veya bir heyetin 
namus ve haysiyetini muhil beyanat ve asvat 
ile gazete, risale ve sair evr^k satanlar bir se
neden üç seneye kadar hapsolunur ve ayrıca 
bin liradan beş bin liraya kadar ağır para ce
zasiyle cezalandırılır. 

0 Madde 429. — Her kim cebir ve şiddet ve
ya tehdit veya hile ile ve şehvet hissi veya ev
lenme maksadiyle reşidolan veya reşit kılınan. 
bir kadını kaçırtır veya bir yerde alıkorsa yedi 
seneden yirmi seneye kadar ağır hapis ceza
siyle cezalandırılırlar ve ayrıca yedi bin liradan 
on beş bin liraya kadar ağır para cezasına hük
molunur. . 

Kaçırılan kadın evli ise ağır hapis cezası on 
seneden aşağı olamaz. 

Madde 430. — Her kim cebir ve şiddet veya 
tehdit veya hile ile ve şehvet hissi veya evlen
me maksadiyle reşit olmıyan bir kimseyi kaçı
rır veya bir yerde alıkorsa on seneden aşağı ol
mamak üzere ağır hapis cezası ile cezalandırılır 
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ve ayrıca on bin liradan aşağı olmamak üzere 
ağır para cezasına hükmolunur.' 

Eğer reşidolmıyan kimse cebir ve şiddet 
veya tehdit veya hile olmaksızın kendi rızasiy-
le ve şehvet hissi veya evlenme maksadiyle ka 
çırılmış veya bir yerde alıkonmuş ise ceza bir 
seneden altı seneye kalar hapistir. 

Madde 431. — Kaçırılan veya alıkonulan 
kimse on' bir yaşını doldurmamış ise fail, cebir 
ve şiddet veya tehdit veya hile kullanmamış 
olsa dahi 430 ncu maddenin Ibirinei fıkrası hük
mü tatbik olunur. 

Madde 432. — Yukarıki maddelerde yazılı 
cürümlerden birinin faili kaçırdığı veya alı
koyduğu 'kimseyi hiçbir ' şehevi harekette bu
lunmaksızın kendiliğinden, kaçırdığı eve veya 
ailesinin evine iade eder veyahut ailesi tara
fından alınması mümkün olan emniyetli bir 
yerje ıgetirip serbest bırakırsa 429, 430 ve 431 
nci maddelerde yazılı cezaların altıda birden üç-. 
te bire kadarı hükmolunur. 

Madde 438. — Irza geçmek ve kaçırmak fi
illeri fuhşu kendisine meslek edinen bir kadın 
hakkında işlenmiş ise aidolduğu maddelerde 
yazılı cezaların altıda birine kadarı indirilir, 
ölüm cezasını müstelzim hallerîLe on sene ağır 
hapis cezası verilir. 

Madde 439. — Cebren kaçırmak sırasında 
veya bu yüzden kaçırılan kimse yaralanmış 
olursa yarasının derecesine göre ceza yarısın
dan bir misline kadar artırılır, eğer; ölürse fail 
ölüm cezasiyle cezalandırılır. 

Madde 491. — Her kim diğerinin taşınabilir 
malını rızası olmaksızın faydalanmak için bu
lunduğu yerden alırsa üç seneden beş seneye 
kadar hafif ve ayrıca üç bin liradan beş bin 
liraya kadar ağır para cezası hükmolunur. 

Hırsızlık : 
1. Eesmî dairelerden ve evrak mahzenle

rinde bulunan, Devlete ait malı ve evrak veya 
umumi müesseselerde muhafaza olunan yahut 
diğer mahallerde bulunup menafii umuma aido-
lan eşya hakkında vukubulur&a,; 

2. Âdet muktazası olarak yahut tahsis ve 
istimalleri itibariyle umumun tekâfülü altında 
bulunan eşya hakkında işlenir; 

3. Hırsızla malı çalınan arasında hizmet 

mı : 69 ) 
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veya bir iş yapmak veya bir yerde muvakkat 
olsun birlikte oturmak yahut karşlıklı nezaket 
icaplarından ileri gelen itimadı suiistimal ne
ticesi olarak siyanetine terk ve tevdi olunmuş 
eşya hakkımda işlenirse; 

4. Gündüzün bir bina içinde veya duvarda 
çevrilen müştemilâtına girilerek işlenirse; 

<5. Mandıra, ağıl gibi hayvanata mahsus 
yerlerde bulunan yahut lüzumuna4 göre açık 
yerlerde veya kırlarda bırakılan ve haklarında 
492 nci maddenin 9 ncu fıkrasının tatbiki müm
kün) olmıyan hayvanları bu yerden almak su
retiyle işlenirse; 

Beş seneden on seneye kadar hapis ve ay
rıca üç bin liradan on bin liraya kadar ağır 
para cezasına hükmolunur. 

Bu maddede yazılı suçlar ikiden fazla kim
seler tarafından birlikte yapılır yahut suçun 
işlenmesinde yukarda yazılı hallerde iki veya 
daha fazlası birleşirse cezanın aşağı haddi yedi 
sene hapistir. 

Madde 492. — Hırsızlık : 
1. Geceleyin, bir bina içinde yahut süknaya 

mahsus bir yerde veya müştemilâtında işle
nirse ; 

2. Kanunen veya Hükümetin emri ile res
men mühür altına alınmış şeyler hakkında iş
lenirse ; 

3. Çalınan şey umumi bir felâket ve musi
betin tesir ve neticesini gidermek veya hafif
letmek maksadiyle hazırlanmış eşya hakkında 
olur yahut umumi musibet veya heyecandan 
yahut mal sahibinin uğradığı hususi bir felâ
ketten mütevellit kolaylıktan istifade suretiyle 
yapılırsa; 

4. Mezarlıkların veya mahfuz mezarların 
muhafaza veya tezyini için konulmuş yahut ce
setle gömülmüş eşya hakkında işlenirse; 

5. İbadet olunan yerde mabede ait eşya 
hakkında işlenirse; 

6. Her nevi nakil vasıtaları içinde seyahat 
eden yolcuların eşya ve parası hakkında yahut 
umuma mahsus nakliye vasıtalarını işletmekte 
bulunan idarelerin dairelerinde veya istasyon 
ve iskele ve meydanlarında veya mabetlerin' 
içinde yapılırsa^. 

7. Yankesicilik suretiyle işlenirse; 
8. Ormanlarda kesilmiş odunlar ve istif 

edilmiş kereste ve ağaçlar ve sair yerlerde ko

parılmış veya biçilmiş ve lüzumuna göre açık
ta bırakılmış olan mahsuller ve tarlalarda bıra
kılmış ziraat aletleri hakkında işlenirse; 

9. Meskûn bir hane doğrudan doğruya müş
temilâtından olan veya- duvarla çevrilmiş bulu
nan yerlerindeki hayvan hakkında işlenirse, 
suçlu yedi seneden on iki seneye kadar hapso-
lunur ve ayrıca dört bin liradan on dört bin li
raya kadar ağır para cezası hükmolunur. 

Bu maddede yazılı suçlar ikiden fazla kimse
ler tarafından birlikte yapılır yahut suçun işlen
mesinde yukarda yazılı hallerde iki veya daha 
fazlası birleşirse cezanın yukarı haddi verilir. 

Madde 493. — Hırsızlık : 
1. Hırsızlığı işlemek veya çalınmış malı 

başka yere kaldırmak için duvar, kapı, pence
re, demir parmaklık, kasa ve sandık gibi şahıs
ları veya malları muhafaza, için sağlam madde
lerle ve muhkem surette yapılmış şeyleri yık
mak, devirmek, kırmak, delmek veya mahvet
mek veyahut suni vasıtalarla veya şahsi çevik
lik sayesinde bertaraf edilebilen maniaları kal
dırarak veya aşarak hane ve sair yerlere gir
mek suretiyle işlenirse, 

2. Cürmü işlemek veya çalınmış eşyayı baş
ka yere kaldırmak için taklit anahtar yahut 
sair aletler kullanarak veya sahibinin terk ve
ya kaybettiği anahtarı elde ederek yahut hak
sız j^ere elinde bulundurduğu asıl anahtarla bir 
kilidi açarak işlenirse; 

3. Kıyafet değiştirerek işlenirse; 
4. Salahiyetli olmaksızın resmî sıfat takı

narak yapılırsa; 
On seneden yirmi seneye kadar ağır hapis 

ve ayrıca yedi bin liradan yirmi bin liraya ka
dar ağır para cezası hükmolunur. 

Bu maddede yazılı suçlar ikiden fazla kim
se tarafından birlikte yapılır yahut suçun iş
lenmesinde yukarda yazılı hallerde iki veya da
ha fazlası birleşirse cezanın yukarı haddi veri
lir. 

Madde 494. — Hasadı veya bozumu yapıl
mış veya mahsulü toplanmış olmakla beraber 
henüz tamamiyle kaldırılmamış olan tarladaki 
başakları veya bağ kütüklerinde yahut ağaçlar
da kalmış mahsulleri toplıyan kimse sahibinin 
şikâyeti üzerine altı aydan bir seneye kadar ha
pis ve ayrıca beş yüz liradan bin liraya kadar 
ağır para cezasiyle cezalandırılır. 

( S. Sayısı : 69 )' 
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Takip ve tahsiline mahal ve imkân gttrülemiyen 124 268, 85 
liranın terkini ve 15 336,83 liranın affı hakkında Başbakanlık 

tezkeresi ve İktisat Komisyonu raporu (3/14) 

T. C. 
Başbakanlık 25 . 7 . 1960 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Satjı : 3 -102/1706 ' 

) Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

Takip ve tahsillerine mahal ve imkân görülmemesinden dolayı 1050 sayılı Muhasebei Umumiye 
Kanununun 133 neü maddesine göre terkine, aynı kanunun 129 ncu maddesiyle teşkil olunan Malî 
Mü şavere Encümenince karar verilen 124 268,85 lira ile mezkûr kanunun 131 nci maddesi gere
ğince affı lâzımgelen 15 336,83 liraya ait cetveller ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin, yapılmasını rica ederim. 
Devlet Başkanı ve Başbakan 

Org. 
Cemal Gürsel 

iktisat Komisyonu raporu 

T. C. 
Millî Birlik Komitesi 6 . 9 . 1960 

iktisat Komisyonu 
No. S/14 

İlişiği : 45 

Millî Birlik Komitesi Başkan'lığına 
t 

Takip ve tahsiline mahal ve imkân görülmemesinden dolayı 1050 sayılı Muhasebei Umumiye 
Kanununun 133 ncü miaddeskıe göre terkine, aynı kanunun 129 ncu maddesiyle teşkil olunan 
Malî Müşavere Encümenince karar verilen 124 268,85 lira ile mezlkûr kanunun 131 nci maddesi 
gereğince affı lâzımgelen 15 336,83 liraya ait cetvellerin gönderildiğine dair Başbakanlığın 
25 . 7 . 1960 tarih ve 3 - 102J/1706 sayılı tezkeresi komisyonumuza havale edilmiş olmakla tetkik 
ve müzakere edildi. 

- Tezikereye merbut cetveller üzerinde yapılan incelemede muhtelif vazifelilere aidolarak affı 
talebolunan 15 336,83 liranın içtihat hatasından ve tahsil kabiliyeti olmadığından meydana gel
diği, 

Ve terkini- gereken 124 268,85 lira/nm ise, borçlunun ölmesi, menkul ve gayrimenkulu bu
lunmaması, vereselerinin ise, âciz ve reddi mirasta bulunması veya yapılan devamlı takibata 
rağmen adresinin tesbit edilememiş olması gibi sebeplerden neşet ettiği, 



—.2 — 
Anlaşılmıştır. 

. Malî Müşavere Encümenince takibata devam edilmesih'in Hazine için bir menfaat sağlamıya-
cağı ımütalâasiyle karar altına alınmış bulunan 124 268,85 liranın terkini ve 15 336,83 liranın da 
affı 'komisyonumuzca yerinde görülmüş olmakla raporumuz? Millî Birlik Komitesinin tasvibine 
arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunuluır. 

İktisat Komisyonu 
Başkanı Sözcü Üye Üye 

Kuytak Fikret Soyuyüce Şefik Aksoyoğlu Befet Baştuğ îrfan 

Üye Üye Üye Üye 
Baykal Rifat Ersii Vehbi . Karavelioğlu Kâmil Koksal Osman 

Üye Üye % 
özkaya M. Şükran Taşar Dündar 

( S. Sayısı : 67 ) 



Malî Müşavere Encümeninde 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 131 nci maddesi gere 
verilen paralara ait cetveldir 

Affına karar 
verilen para
ların miktarı 

Lira K. Zimmetin nev'i 

Zimmetin vukuu 
veya hesaplara 
alındığı tarih 

5 692 92 idare hesabı 1949 

Borçlunun adı 

Abdullah Parlar, 
Cezmi Mayker, 
Hamdı Barış ve 
Nasnıllaih Erdem 

Af isteğinde 
bulunan yer 

Merkez Muhasebeci
liği 

417 32 Yangında yanan 
para 

1958 Yunus Soylu Malatya Valiliği 

Alac 
batta, a 
sürdükl 
dürlükle 
tilmek s 
memurl 
yılı Kan 
addel 1 
den ihlâ 
içtihat 
diği ve 
pıldığın 
den dol 
aşlarını 
diye mu 
kaniyete 
İlâmı il 
1094 sa 
24 ncü 
5 692 l 
görülem 
rilmiştir 

1957 
de çalış 
azaların 
ra veril 
nede un 
yesinde 



Affına karar 
verilen para-

Sıra lann miktarı 
No. Lira K. 

Zimmetin vuikuu 
veya hesaplara 

Zimmetin nevi alındığı tarih Borçlunun adı 

1 125 Fak 

Ö2 

1950 Ahmet Küçükay-
tan Namık Hefcka-
gil 

r 

Af isteğinde 
bulunan yer 

olmakla 
nün av 
şum v 
gında 
rak ça 
rülerek 
yet ka 
ğinden 

Adana Valiliği İske 
nun gü 
rimenk 
kasına 
rine ist 
Heyeti 
tapu k 
smdan 
talikan 
60 kur 
tarihi 
hakkuk 
rusu d 
sül olu 
şaat ya 
değiştir 
kul sah 
mevzuu 
Ziraat 
kûr pa 
Millî M 
kerlik 
sından 



51 75 idare hesabı 1952 Vahdi Döknü 

I 

5 
6 

28 
70 

idare hesaJbı 
idare hesabı 

1952 
1949 

Vahdi Döknü 
Durdu Alayfbeyoğlu 

günce ba 
dolunduğ 
mıştır. P 
dedildiği 
faizin sa 
nasfet k 
d'an zimm 
tir. 

1948 
kik ve m 
maralı i 
baliğ me 
ye ücret 
halde he 
rek masr 
subu te 
ibraz ed 
nakli y 
ifa olu 
anlaşılm 
de sırf m 
ması dol 
talhsil ed 
delerine 
karar ve 

» 
Tekm 

ma dair 
zammı 
sarf edil 
hasebatç 
den borç 
şılanmad 
yılı Kesi 
nan mü 
almmıya 
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Maiı Müşavere Encümenince 1050 sayıh Muhasebei Umumiye Kanununun 133 ncü maddes 
karar verilen paralara ait cetveldir. 

Terkinine karar 
verilen para
ların miktarı 

Lira K. Zimmetin nev'i 

Zimmetin vukuu 
veya hesaplara 
alındığı tarih Borçlunun adı 

249 48 Avans 1953 Mehmet Garitekin 

Terkin isteğinde 
bulunan yer 

Merkez Muh. 

17 94 Zimmet 1928 îdris, Bif at ve Sü
leyman 

Mersin Gümrük Mu
hasipliği 

17 48 Zimmet 

53 72 Pazlai mehuz 

1928 

1957 

Karamanlı Faik ve 
Raşit 
Emin Önel İst. Gümrük Muha

faza Muh. 

Si 
suret 
evrak 
sunda 
rile e 
sinde 
yaaya 
tırıld 
ise de 
tarihi 
va ik 
rın is 
okuna 
sen D 
evrak 
dlmas 
mış b 
dilmiş 

Bo 
ya m 
adres 
di ğı-nd 
olmad 
mistir 

Al 
takiba 
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Telkinine karar 
verilen para-

Sıra ların miktarı 
No. Lira K. 

1 927 18 

Zimmetin nev'i 

idare hesabın-
dan 

Zimmetin vukuu 
veya hesaplara 
alındığı tarih Borçlunun adı 

1937 Talıir Karadeniz 

10 946 81 Avans 1952 Sakip Radoman 

11 70 38 Avans 1951 Mesut Argocu 

12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

58 
63 
67 
28 
35 
44 
25 
14 
52 

95 
24 
95 
97 
48 
91 

90 
30 

» 
» 
» 
» 
» 
s> 
» 

1953 
» 

Orhan Aktören 
Nihat Koyaean 
Adnan Alpan 
Mac it Yazan 
Al bor Aksan 
Arif Tacettin* 
Mustafa ö'zdedeoğlu 
Fazıl Doğan 
Özcan Ertek 

Terkin isteğinde 
bulunan ver 

Konya Valiliği îd 
Ilgın 
tablsiH 
vefat 
man i 
mercii 
dair k 
le terk 

(lazianteb Valiliği Av 
ranın 
da adı 
diği g 
menku 
cihetin 

2 nci Yurtiçi Muh. Ava 
nın sü 
dığınd 
sınıf, 
bulunm 
madığ 
menfa 
ruri g 

» 
» 
•» 

» 
> 
» 
» 
» 
> 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 



3 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 

22 
69 

262 
59 
58 
11 
30 

128 
9 
6 

58 
73 
2 

77 
30 
30 

56 
99 
80 
61 
80 
38 
51 
25 
84 

» 
» . 
» 
» 
» 
•» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

As. Tazminat 

1951 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

1947 

Muammer Akgiii 
Hasan ölmez 
Ahmet Demirkıran 
Recep Aşkın 
Adnan Mercan 
Mehmet 
Faik Vank 
Murat Davran 
Selâhattin Ak 
Muzaffer özdaııak 
Cevdet Tolga 
Mehmet Dilmen 
Mustafa Kurak 

1 34 2 469 58 Yersiz ödeme 1945 Yunus Birkaıı 

35 
36 
37 
38 

670 
913 
826 
51 

72 
56 
71 
80 

» 
» 
» 

Fazlai mehaz 

» 
» 

* • > 

1956 

Cevdet Ardalı 
Hasan Atılay 
Sıtkı Eryar 
Atıf Feyzi Yıldırım 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 

» 
» » » 

Bevşehir Mal. Md. 

Gölcük Dz. Filo Muh. 

Yap 
(borçlu 
sebebi 
ve da 
faati 
ri göri 

Asts 
rilmem 
üzerin 
erat iç 
tediye 
olunar 
olması 
ta bor 
lunma 
olan i 
olan i 
muhak 
rek te 

» » » 
» » » 

Zonguldak Valiliği Haz 
takiba 



Terkinine karar 
verilen para
ların miktarı 

Lira K. Zimmetin nev'i 

Zimmetin vukuu 
veya hesaplara 
alındığı tarih Borçlunun adı 

Terkin isteğinde 
bulunan yer 

182 Avans 1946 Salih Gökav 10. Tüm. Muh. 

25 As. Eşya bedeli 1955 Hüseyin Geyikli 
(Hurmalı) 

Adana Valiliği 

15 11 Fazlai mehuz 1933 Talât Yurdakul Aydın Valiliği 

209 17 Beyanname tetkik 
farkı 

1926 Mehmet Sülübak 
Tahsin 

ve Mersin Güm. Muha
sebeciliği 

met Tb 
eudold 
kılınm 

Yed 
avansı 
lan tak 
buluna 
narak 
liğ edi 
nında 
madığı 
zaruri 

Haz 
lan ta 
bdt ed 
menku 
anlaşıl 
alınmış 

Yap 
nin tes 
25 sen 
olması 
madığı 
görülm 

Zimm 
tevellit 
bi taki 
dığı ve 
bulunm 
olduğu 
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Terkinine karar 
verilen para-

Sıra ların miktarı 
No. Lira K. Zimmetin nev'i 

Zimmetin vukuu 
veya hesaplara 
alındığı tarife Borçlunun adı 

Terkin isteğinde 
bulunan yer 

49 20 Mükerrer tedivat 1934 Ömer Onbaşı Hatay Valiliği 

50 79 81 Fazla'i m eh uz 1945 Nebi Yavaş İzmir Valiliği 

51 519 08 Zimmet 1947 İsmet Eriş Diyarbakır Valiliği 

oz 134 97 Fazla i mehuz !9W Hasan Tahsin kızı 
ölü Kamer Kande-
mir 

Ankara Valiliği 

ciinee 
olmas 
lunmu 

Haz 
takiba 
ği ve 
4353 
nunla 
ce tak 
terkin 

Haz 
lan ta 
tesbit 
gayrim 
kuu t 
uzun 
siline 
ni zar 

Bor 
ğu me 
sâdır 
için y 
sabit 
ği ve 
lundu 
terkin 

Haz 
lan ta 
namın 
lı ma 
man m 
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Terfrinine karar 
verilen para- Zimmetin vukuu 

Sıra İarm miktarı veya hesaplara 
No. Lira. K. Zimmetin nev'i alındığı tarih Borçlunun adı 

60 .2 677 20 idare hesabı 1931 . îsmet Eriş 

61 325 90 İdare hesabı 1937 - 1938 Ekrem Eren 

62 57 28 Avans 195.1 Berkemal Yalınkı-
lıne 

Terkin isteğinde 
bulunan yer 

Diyarbakır Valiliği 

Kars Valiliği 

2 nei Yurtiçi Böl. 
K Müh. 

mukim b 
tahsili iç 
de bildir 
senin bu 
tarihine 
olduğuna 
yan par 
tür. 

Alaca 
takibat 
ettiği ve 
bit olmak 
dimiras 
imkân k 
rar veril 

Hazin 
lan takib 
resinin t 
let özlük 
hal vara 
rılmış ol 
tahsiline 
metin te 

Alaca 
ta borçlu 
marası m 
tenidatıı 
sında m 
takip ve 
metin te 



— 17 — 
•s "S1 Ş i 
r 3 eü r ö 

5 Ü &.-g 
r5 ^ 

eö 

P. 
eö 

Ş 9 

.s 
'Ö' 

r ~ >6c 

J3 =5 

eö 

15 
'5b 

eö 

5 s P s rp 
75 :o 

J5 g" ** 

.21 O 
>6ü 

İt 13 I 
eö eö P >> 
P H 9 & - ^ ^ 

'Sb 13 1= Ö Ü S i'OC 

^ a 
- P p 

t § 

eö 

eö P 
> . eö 

ÇÖ « 

p -£ 

eö eö 

&J0 

eö =5 

<cö P 

•S J2 

JS.p * 
eö eö 

<V : c 

P 

15: 
s | 
p 'S 

eö . -
eö 

N; a 

^ eö e? 
.«S • -

c/3 eö 

f İ 
"eö r p 

rS ö 

13 5: 

eö P 

- 6 
•5- _ M :p 

I İ 
P P x 

eö 
"P O 

a — 
eö 

a >&G p 

>OJD 
P 
^ 
O 

'-4-i 

1 
fiÖ S 
a 

M 
r û 

^ ı—H 
eö 

J4 

,p 
4 ; 
P 
•• ' 

t; 

" S eö 

T 3 Ç 

P .s 

<! c 

^ . P .s o _E 

.eö '-

P ,_ 

. 5 <p- çö 

:P 2 ^ 

I »ÜP 
' i 1 
eö ö 

çö -p 1 

eö a:-' 
?? İJ3 p 

!5 >â 'I % 
• & . eö O P 

• ~ ,5 9 -p 

S 3 C ^ 
•Tİ eö 

p .5 rp 9 

P S 

2 .3 
a* p 

İ1 & 
eö —' 

"P <rH 

-M 

s ^ 

r - eö p 
p - T 3 ^ 

s p S" 
eö S p; 
t - . JbC P 

eö 

r P 

c 
:P 
EH 

56C 

eö 

eö 
»2 

a 1 ^ 
•3 f i 

cp 

I 
•3 
•5 

I 
I 

eö 
>-» 
eö 

eö 

M 

eö 

ı 
i (35 

<1 

p 
eö 

CC-ı 

QC «3 

( M « 

(S. Sayısı: 67) 



TerfaiMfle karar 
verilen para- Zimmetin vukuu 
ların miktarı veya hesaplara 

Lira K. Zimmetin nev'i alındığı tarih Borçlunun adı 

4 174 81 Okul tazminatı 1953 Turhan Pamucak 

5 65 Avans 1946 Bunhan Gürcan 

97 15 Fazlai mehuz 1916 Türkân Garbioğlu 

Terkin isteğinde 
bulunan yer 

ist. Lev. Âmir, 

10. Tüm. Muh. 

Hatay Valiliği 

Borçlu 
vaffakiy 
çıkarılmı 
Harb Ok 
Eğitim U 
ettiği ve 
okul taz 
ise de M 
liye Vek 
Muhakem 
hidolan 
olan bab 
mesinin 
la kabili 
uygun g 

Hazine 
lan takib 
fat ettiğ 
lunması 
caat olun 
sinde bir 
bat dosy 
tarihlerd 
dosyasın 
la zimme 
tür. 

Tahsili 
yı ödeme 
lunmadığ 
mümkün 
kattan a 



70 29 84 As. esva bedeli 1 952 Cafer Gül '•£&£ Erzurum Valiliği 

71 52 31 Avans 1946 Muzaffer İskit 10. Tüm. Muh. 

C/2 

48 96 Avans 1942 Sami Deliduman îzmir Valiliği 

73 51 04 Avans 1942 Talisin Somunkıraıı 2. Hava K. K. Muh. 

74 138 Zelzele avansı 1946 Galip Emre 10. Tüm. Muh. 

binde faide 
yılı Kanun 
takibinden 
biyle terkin 

Tahsili i 
sinde adı g 
lemediği ve 
ve gayrime 
dosyasının 
terkini zaru 

Hazine a 
lan takibat 
resinin te 
muhtelif ta 
ması sebebi 
radığı ve e 
ramış bulu 
kini zaruri 

Alacağın 
batta borçl 
madığı ve 
zaman aşım 
hetle tahsil 
tin terkini z 

Hazine a 
lan takibat 
me emri te 
aşımını iler 
ten imtina 
tahsiline im 
cağın terkin 

Yapılan 
nin muhtel 
miş ve e 
edilmiş ol 



Terkinine karar 
verilen para- Zimmetin vukuu 

Sıra lamı miktarı veya hesaplara 
No. Lira K. Zimmetin nev'i alındığı tarih Borçlunun adı 

75 30 76 Avans 1.951 Hasan Tetik 

76 T 627 84 Haksız iktisap 1959 Halil Oktan 

Terkin isteğinde 
bulunan yer 

uğramış o 
sırasında 
marasının 
mediği cih 
mediği ve 
olmadığı 
zaruri gör 

28. Tüm. Muh. Hazine 
lan takibat 
nıfı ile sic 
tikal ettiri 
tesbit edile 
cihetle ter 

Çankırı Valiliği Aldı geç 
30 lira ma 
ettirilmesi 
Komutanlı 
•muteber ol 
ne yükselt 
den haksız 
ihbar üzer 
ittilâ kesbo 
dafaa Ve 
Başhukuk 
Umum Mü 
cevaba gö 
ncı maddes 
müruruzam 
cağın adı 
açılmasına 
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Terkinine karar 
verilen para- Zimmetin vukuu 

Sıra larm miktarı veya hesaplara 
No. Lira K. Zimmetin nevi alındığı tarih Borçlunun adı 

81 3 00 'As. eşya bedeli 1949 Mustafa Havai 

82 109 11 Fazlai mehuz 1947 ' Reşat Tankişi 

-4 
83 18 Tazminat 1951 Arif Çelik 

84 138 Zelzele avansı 1946 Mahmut Turhan 

85 
86 

11 
110 

Fazla tediye 
Harcırah avansı 

1946 
1931 

Salih Beygün 
Salih Naci Kork 
mazer 

Terkin isteğinde 
bulunan yer 

Urfa Valiliği 

Ankara Valiliği 

Ankara Valiliği 

10. Tüm. Muh. 

10. Tüm. Muh. 
Urfa Valiliği 

Yapı 
adresin 
ve gay 
ğı dos 
mezkûr 
mıştır. 

Borc 
me olu 
men t 
adresin 
ye bor 
dan ve 
mesi s 
görülm 

Alac 
kibat n 
tesbit e 
kul em 
metin t 

Hazi 
lan tak 
ile sını 
temin 
aşımına 
ni zaru 

Tahs 
nun em 
de oldu 
şılmış 
tür. 
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Terkinine karar 
verilen para- Zimmetin vukuu 

Sıra ların miktarı veya hesaplara 
No. Lira K. Zimmetin nev'i alındığı tarih Borçlunun adı 

92 90 Zelzele avansı 1946 Süleyman Olguner 

93 170 Zelzele avansı 19+6 Fahrettin Erdem 

9+ +3 75 As. eşya bedeli 1.9+8 Mustafa Kalın 

95 
96 81 

70 As. eşya bedeli 
91 Avans 

1950 Me'himet Doğan 
19+5 Sadettin önsay 

97 40 75 As. eşya bedeli 19+8 Mehmet Bozdağ 

Terkin isteğinde 
bulunan yer 

10. Tüm. Muh. 

10. Tüm. Muh. 

Ba 1 ıkesir Valiliği 

Balıkesir Valiliği 
10. Tüm. Muh. 

Balıkesir Valiliği 

Yapıl 
nin tesb 
mana d 
tetkikm 
bulunmu 

Hazin 
takibata 
edilmedi 
rihlerde 
kibat do 
man aşı 
dosyasın 
zimmeti 

Alaca 
bat neti 
tesbit 
gayrime 
dosyasın 
terkini z 

Hazin 
lan taki 
numaras 
diği ve 
aşımına 
terkini z 

Alaca 
neticesin 
ği gibi 
li de m 



»o 
J & 

S * 
I I 
I 9 

13 -e 

£ | 

«5 

•M 
>5i0 

^ ti 
:^ e, 
- P >QC 
!& «S 

•'2 S 
I 3 
' £ <D 
:£> ti 

II 

O» r r t 
t ? 

ti 
w 

5 1 
O ti 
ti eö 

: ? UM 

3 s 

"İ 

S -P 

? 

I § 

?ii 

»il 

n3 > -Q 

5 .5 |g 
a -s ğ 
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Terfcmine karar 
verileni para- Zimmetin vukuu 

Sıra ların miktarı veya hesaplara 
M). Lira K. Zimmetin nev5! alındığı tarih Borçlunun adı 

110 20 00 As. eşya bedeli 1953 Mahmut. Abacı 

111 223 60 Terfâ farkı 1949 Kemal Kop 

W 
1 
3 

112 30 42 As. eşya bedeli 1953 Ahmet Sözer 

113 4 50 As. eşya bedeli 1952 Ahmet Bozkurt 

114 13 60 Zelzele avansı 1952 Mehmet Dodan 

Terkin isteğinde 
bulunan yer 

İzmir Valiliği 

Ankara Valiliği 

Balıkesir Valiliği 

Urfa Valiliği 

Tokad Valiliği 

Alac 
ta bor 
diği g 
dini d 
den a 
müştü 

Alac 
Hukuk 
açılmı 
kemey 
hat R 
1567 
göre t 
farkın 
mevcu 
mış o 
zine i 
ğü için 
terkin 

Ala 
batta 
mediğ 
dığı d 
makla 

Ala 
batta 
diği c 
dosya 
makla 

Ala 
hatta 
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Terimine karar 
verilen para-

Sıra ların miktarı 
No. Lira K. Zimmetin nev'i 

Zimmetin vukuu 
veya hesaplara 
alındığı tarih Borçlunun adı 

119 12 32 Meçhul 1928 Kâmil 

Terkin isteğinde 
bulunan yer 

Merisin Gümrük Mu
hasebeciliği 

120 28 99 Avans 1951 

02 

s» 

Ahmet Fevzi Ko-
eansu 

2. Yurtiçi Bölge K. 
Muhasebeciliği 

121 128 84 Avans 1951 Salih Kara Bayrak- 2. Yurtiçi Bölge K. 
tar Muhasebeciliği 

Yap 
ni tana 
gibi bu 
dından 
mevcud 
Kanun 
sebecili 
şılmış o 
tur. 

Haz 
lan tak 
sicil nu 
dolayıs 
bu kab 
imkânı 
tet'kikm 
fından 
cesinde 
terkin 
porda 
terkini 

Ala 
ta, borç 
rasının 
tahsili 
mevcud 
mur ed 
len yap 



122 28 99 Avans 

123 78 00 Zelzele avansı 

1951 Turan Özdü 

1946 Besim Bilge 

w. 
uı 

124 102 63 Avans 
125 76 12 Yersiz ödeme 

1944 Ulvi Dağhoğlu 
1945 Selâıhat'tin Dineni en 

126 351 25 Avans 1941 Ahmet Rasim Grün-
gey 

2. Yurtiçi Bölge K. 
Muhasebeciliği 
10. Tüm. Muh. 

10. Tüm. Muh. 
Gölcük Dnz. Filo. 
Muhasebeciliği 

istanbul Valiliği 

kabiliye 
ri görül 

Alaca 
ta borçl 
edilmed 
rihlerde 
larda ik 
sının zi 
resi tes 
lemediğ 
makla t 

Alaca 
ta borçl 
nmda b 
yısiyle 
bir zim 
meden 
yılları 
Divanı 
larda b 
zi kayd 
yoliyle 
dolayısi 
cüh etm 
lanmış 
anlaşılm 
tahsilin 
kini uy 

Alaca 
ta borçl 
diği ve 
nazaran 
dini de 



Terkinine karar 
verilen para-

Sıra ların miktarı 
No. Lira K. 

Zimmetin vukuu ? 
veya hesaplara 

Zimmetin nev'i alındığı tarih Borçlunun adı 

127 30 88 Fazlai mehuz 1933 • Polis M. Vehap 

128 2 88« 20 Kibrit bedeli ve 
faiz 

1938 Hasan Pulcu 

129 21 20 Fazlai mehuz 1942 Hıza Dağıstanlı 

130 7 00 Tazminat 1952 İbrahim Nuri 

Terkin isteğinde 
bulunan yer 

tstanJbul Valiliği 

Denizli Valiliği 

Erzurum Valiliği 

Bolu Valiliği 

nın tetk 
ruri gör 

Hazin 
takibatt 
ve gayr 
aczi sab 
dan anl 
görülmü 

Mefsu 
den Ha 
alacak i 
tevellit 
tahsili 
den 435 
nei mad 
alınmış 
anlaşılm 
imkânı 
ruşun t 

Tahsi 
müddet 
bilâhara 
linde b 
menkul 
tetkikm 
yete gö 
mıyan 
müştür 

Alaca 
ta, adı 
diği gib 



131 430 17 As. eşya bedeli 1946 Recep Beyaz#8fc 

1949 Ahmet Ayraç 

1S51 Mehmet özsoy 

134 5 74 Fazlai mehuz 1037 Şahin Karahan 

132 118 50 Pazlai mehuz 

- 5 

133 161 64 Avans 

mevcudol 
uğramış 
dan anla 
sil edilm 
zimmetin 

Edime Valiliği Hazin 
takibatta 
edilmesin 
sayılı Ka 
re 5 sen 
doldurmu 
görülmüş 

îçel Valiliği Alaca 
ta adı ge 
Hastanes 
bulunma 
ileride d 
görülmed 
laşılmakl 
ne imkân 
zaruri bu 

2. Hava K. Muh. Tahsi 
nin tesbi 
dan ve z 
uğramış 
kmdan a 
göre tah 
terkini z 

tzmir Valiliği Devle 
takibatta 
de vefat 
ııif da ac 
tahsili m 
tetkikınd 
göre tah 
nın terki 
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Terfemine%arar 
verilen para- Zimmetin vukuu 

Sıra larm miktarı veya hesaplara 
No. Lira K. Zimmetin nevi alındığı tarih Borçlunun adı 

•142 651 33 Fazlai mehuz 1957 Şaziye Yılmaz 

zn 
z/ı 
'< 

143 332 68 idare hesabı 1944 Azmi Demir 

o> 

144 111 96 tdare hesabı 1944 Azmi Demir ve.Edip 
Beyazıtoğlu 

Terkin isteğinde 
bulunan yer 

Beyoğlu Kaymakam
lığı 

Edirne Valiliği 

Edirne Valiliği 

leme me 
rülmedi 
nci mad 
geçildiğ 
şılmakl 

Hazin 
lan taki 
ğü, vâr 
gayrime 
yasının 
ni zaru 

Yapıl 
nun öld 
ta bulu 
yılı Ka 
addel 
binden 
nın tetM 
terkini 

Alaca 
ta borç 
ettiği m 
lunmad 
tikleri 
vârisini 
rimenku 
sayılı K 
muadde 
kibinde 
'te t̂Jkîkm 
rî görül 



145 17 56 İdare hesabı 1946 Azmi Demir f| Edirne Valiliği 

146 

147 

4 60 1dare hesabı 

268 32 Tazminat 

İİH4 

1 !h">2 

Azmi Demir ve Ali fc/dirne Valiliği 
Alsır't 
Osman Aşçı Balıkesir Valiliği 

yi 

% 

148 14 226 36 Aşar ve İltizam 
bedeli 

1337 Istipan Haeatoıyan (Telirler U. Müd. 

149 30 58 Yolluk avansı 1944 Kemâl Bozdoğan Bitlis Valiliği 

Borçlumu 
reddi mira 
nunun 579 
27 nci ma 
vazgeçildiğ 
laşılmakla t 

Hazine 
lan takibat 
bit edilmes 
namına ka 
kul malı 
kikmdan 
görülmüştü 

Hazineni 
mütevellit 
yapılan tak 
vefat etti 
kayıtsız şa 
lular hakk 
si hususun 
ncu madde 
tihsal olun 
anlaşılmışt 
imkânı kal 
ruri görülm 

Alacağın 
batta borçl 
lememesi v 
dan verilen 
çede zaman 
ğu ve filh 
hükmüne g 



Terîrinine karar 
verilen para- Zimmetin vukuu 

Sıra ların miktarı veya hesaplara 
No. Lira K. Zimmetin nev'i alındığı tarih Borçlunun adı 

150 35 70 Avans 1947 Hayri Mert 

151 880 00 Yanan pul beddi 1946 Şahap Aymercaıı 

C/2 

Z/l 
P 

<3> 

152 217 00 Sürveyan ücreti 1947 Hikmet Galioğlu 

Terkin isteğinde 
bulunan yer 

2 nci Hava K. Muh. 

Van Valiliği 

Hatay Valiliği 

etmiş o 
anlaşılm 
tür. 

Alacağ 
ta borçl 
edilemed 
lemiyen 
müştür. 

Maliy 
lunan p 
delinden 
batta, bo 
de vefat 
gayrime 
rılan tah 
ve tahs 
metin 4 
Kanunla 
ğince ta 
tetkikınd 
göre tak 
yen zim 
tür. 

Borcu 
şebbüse 
li olarak 
bm para 
duğu ve 
hesabını 
da masr 
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Terkinine karar 
verilen para-

Sıra larm miktarı 
No. Lira K. Zimmetin nev'i 

Zimmetin vukuıı 
veya hesaplara 
alındığı tarih Borelunun adı 

155 2 792 64 Zimmet 1937 Kemâl Görgülü 

Terkin isteğinde 
bulunan yer 

Mardin Valiliği 

05 
^ 156 19 67 Beyanname tet

kik farkı 
1928 Kemâl, Emin, Jozef 

ve Siyak 
Mersin Güm. Muh. 

20 00 Tazminat 1953 Ali Yılmaz Bolu*Variliği 

H 
lan t 
tahsi 
cu ka 
araşt 
ikam 
meml 
eli T 
kayıt 
menk 
dan i 
alınm 
anlaş 
ve ad 
kinin 

A 
ta, bu 
hakkı 
lûmat 
sinde 
borçlu 
ğı gib 
muş o 
5797 
madd 
çil diğ 
mış o 
yan z 
tür. 

Ta 
nun a 
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Terkinine karar 
verilen para- Zimmetin vukuu 

Sıra ların miktarı veya hesaplara 
No. Lira K. Zimmetin nev'i alındığı tarih ' Borçlunun adı 

162 2 573 73 Fazlai mehuz 1957 Atalay Akman 

163 10 00 As. eşya bedeli 19-53 Hüseyin Tunç 

164 10 26 Meçhul 1928 Kerim. ve Süley
man Haris 

165 41 76 Zimmet 1945 Fahrettin Leva 

Terkin isteğinde 
bulunan yer 

Ankara Valiliği 

îzmir Valiliği 

Mersin Güm. Müh. 

Çanakkale Valiliği 

Bu 
Müşavir 
lüğünün 
6311/10 
maması 
zaruri 

Alac 
ta borç 
mesi ve 
lü hakk 
sinde y 
muş oltm 
kalmadı 
zaruri 

Haz 
lan taki 
kayıtlar 
vellit oM 
malûma 
çen şah 
^müruru 
olmasın 
ğından 

Alac 
ta borç 
nin mü 
tarihine 
tini de 
5797 sa 
reğince 
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Terkinine karar 
verilen para- -^ Zimmetin vukuu 

Sıra ların miktarı veya hesaplara 
No. Lira K. Zimmetin nev'i alındığı tarih Borçlunun adı 

170 706 96 Zimmet 1920 Mustafa ve Ahmet 
öztürk 

5» 
w. 

İ 171 42 75 Fazlai m eh uz 1957 M. Ali Güleç 

~3 

172 315 29 İdare hesabı 1938 Aziz Poyraz 

Terkin isteğinde 
bulunan yer 

mı§ o 
laşılm 

Samsun Valiliği Ala 
ta; bo 
mallar 
etmiş 
zının 
ve ile 
olmad 
nci m 
geçilm 
mıyan 
müştü 

Bursa Valiliği Haz 
takiba 
yaşınd 
vârisi 
menku 
yasını 
terkin 

Mardin Valiliği Ala 
kibatt 
inde 
bi uzu 
müru 
tesbit 
olduğ 
mıştır 
kân o 
rülmü 
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Terîriııine karar 
verilen para- Zimmetin vukuu, 

Sıra lann miktarı veya hesaplara 
No. Lira K. Zimmetin nev'i alındığı tarih Borçlunun adı 

yi 

178 45 17 Avans 1946 Azmi Demir o» -3 

179 1000 00 Zimmet 1943 Lûtfi özdemir 

Terkin isteğinde 
bulunan yer 

lı bulun 
da kabi 
ği ve 
etmiş o 
Nâbi A 
miş ise 
Hukuk 
28 . 1 . 
karar n 
sız olar 
ğu dosy 
tır. Bu 
olmıyan 
rilmiştir 

Kırklareli Valiliği Alaca 
batta b 
kul emv 
ettiği v 

* - ' meye m 
Hukuk 
18 . 3 . 
953/152 
sın kay 
dildiğin 
dosyasın 
Bu dur 
kân gö 
ruri gör 

Kırklareli Valiliği îhtilâ 
nın tah 
istihsal 
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Temrinine karar 
verilen para-

Sıra îamn miktarı 
No. Lira K. Zimmetin nev'i 

Zimmetin vukuu 
veya hesaplara 
alındığı tarih Borçlunun adı 

185 42 Zelzele avansı 1943 Yadigâr Abanoz 

Terkin isteğinde 
bulunan yer 

Tokad Valiliği 

186 67 42 Fazlai mehuz 1945 Tahsin Adam ist. Okul. Muh. 

187 180 39 Zimmet 1947 Yusuf Ziya Sönmez Balıkesir Valiliği 

188 500 İzmir vapuru
nun bat m asında 
zıyaa uğrıyan 
paralar 

1958 PTT İdaresi Darphane ve Damga 
Matbaası . 

Tahsi 
lunun ö 
madığı 
malı da 
siline im 
kini zaru 

Borçlu 
Fransız 
edilmesi 
hilinde b 
laşılmış 
müştür. 

Borçlu 
tahsiline 
4353 say 
nunla mu 
naden ta 
anlaşılma 

Sözü 
rihinde 
zimmet 
Malmüdü 
îstanibul 
nan pirin 
İzmir açı 
runda bu 
teviyatın 
mesi için 
de; 5584 
ncu mad 
vapurun 
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Terkinine karar 
verilen para- Zimmetin vukuu 

Sıra ların miktarı veya hesaplara 
No. Lira K. Zimmetin nev'i alındığı tarih Borçlunun adı 

;5» 

O» 
-a 

192 25 26 As. eşya bedeli 1952 Kâmil Tuneel 

193 49 30 Avans bakiyesi 1953 özcan Göze 

Terkin isteğinde 
bulunan yer 

İzmir Valiliği 

2. Yurtiçi Bölge K. 
Muhasebeciliği 

dosyas 
durum 
zimme 

Adı 
sinde 
er kap 
3 neü 

mesin 
ve 195 
maral 
ra 26 
hükmi 
içânde 
miş ol 
ta adr 
kul, g 
nın te 
kında 
zaruri 

195 
rak gö 
luğu 
olduğu 
yapılm 
na in 
için y 
gâh a 
olmad 
şılmış 
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Terkinine karar 
verilen para- Zimmetin vukuu 

Sıra ların miktarı veya hesaplara 
N«k Lira K. Zimmetin nev'i alındığı tarih Borçlunun adı 

199 21 m Zimmet 1.928 - 1929 Şevki 

9° 

1 2-00 50 38 Avans IH-tC Muzaffer Cetiner 

201 2 500 00 Emlâk «atış be
deli 

1:»52 Reli a Akile Sert 

Terkin isteğinde 
bulunan yer 

malı me 
olunduğu 
şılmıştır. 
taıhsiline 
terkinine 

Balıkesir Valiliği 1928 -
alacağın 
batta adı 
vefat etti 
menkul v 
madiğinin 
olmakla t 
metin ter 

Gazianteto Valiliği Tahsil 
sinin tesb 
dığı gibi 
madiği a 
göre tahs 
zimmetin 

İstanbul Valiliği Alaca 
Asliye H 
mış ise d 
kali dola 
ranın Ha 
miş olup 
nun ödiy 
vesifcasiy 
tahsiline 
zimmetin 



6 00 Muhtelif 1937 Hiristo Vangel 

37 
5 

14 
54 

1 

1 
5 

57 
5 

1 
1 

2 

62 
00 
52 

m 
20 
62 
37 
36 
25 
50 
37 
62 
25 
85 
15 
86 

60 
20 
06 
08 
31 
20 

» 
» 
» 
» 
» 
2> 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
• » 

» 
» 
» 
» 
» 

193S 
1341 
1927 
1927 
1332 
1334 
1334 
1934 
1927 
1927 
1927 
1927 
1341 
1332 
1334 
1926 
1927 
1332 
1333 
1333 
1333 
1333 
1333 

Gümrük idaresi 
AJtomet Talât 
Şevket 
Nazilli Memurluğu 
Simsar Yordan 
Hiristo Vangel 
Ça!kır Handeli 
Vangel 
îzmir Memurluğu 
Denizli Memurluğu 
îzmir Memurluğu 
îzmir Memurluğu 
Sigorta Şirketi 
Hiristo Vangel 
Isak Varisi 
Hasan Fehmi 
îzmir Memurluğu 
Çakır Pandeli 
Çakır Pandeli 
Miristo VanlOvS 
Çakır Pandeli 
Hiristo Vanlos 
Hacı îzzet 

îzmir Valitiği 1937 
dürlüğü 
Müdürlü 
lâğın, es 
takibat b 
ralmdığ 
hangi bi 
borçlular 
tiyle Tü 
devir ta 
uğradığı 
rülmüştü 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
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» 
» 
» 
» 
» 
» 
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» 
» 
» 
» 
» 
» 
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Terkinine karar 
verilen para-

Sıra ların miktarı 
No. Lira K. 

226 

Zimmetin nev'i 

Zimmetin vukuu 
veya hesaplara 
alındığı tarih Borçlunun adı 

23 Muhtelif 1340 Hüsevin Sürekasi 

U2 

I i •' 
3 

22*r 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
230 
240 
241 
242 
243 
244 , 
245 

4 
1 

1 

1 
2 

1 

2 
36 

5 

•3 

60 

36 
05 
50 
51 
10 
74 
50 
22, 
12 
22 
85 
82 
39 
81 
89 
23 

02 

» 
» 
» 
1» 

!» 
!» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
i» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

1333 
1334 
1334 
1927 
1333 
1333 
1333 
1927 
1340 
1927 
1340 
1926 
1926 
1933 
1332 
1332 
1340 
1927 
1340 

Çakır Pandeli 
Hiristo Vangelis 
Çakır Tanyeli 
Denizli Memurluğu 
Çakır Pandeli 
Hiristo Vangel 
Hiristo Vangel 
Denizli Memurluğu 
Aksekili Hüseyin 
Kula Memurluğu 
Hacı Süleyman 
Amodo 
Ali Haydar 
Çakır Pandeli 
Hiristo Vangel 
Midilli Mültezimi 
Penado Parseli 
Kâmil 
Arslan Mahdumları 

Terkin isteğinde 
bulunan yer 

îzmir Valiliği 1937 
dürlüğü 
Müdürl 
meblâğ 
ve tak 
zın dev 
başka ih 
madığı 
badele 
ve esas 
ruruzam 
terkini 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
;» 
» 
» 
» 
» 
» 
X» 

» 
» 
» 
» 
» 
-» 

» 
2> 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
S» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
•» 
» 
» 
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Telkinine karar 
verilen para
ların miktarı 

Lira K. Zimmetin ııev'i 

Zimmetin vukuu 
veya, hesaplara 
alındığı tarih Borçlunun adı 

Terkin isteğinde 
bulunan yer 

32 41 Fâ*zlai mehuz 1958 Fahri Şovu gür bjııir Valiliği 

320 Mahkeme harcı 1959 Abdullah Nafiz Us Zonguldak Valiliği 

5 As. eşya bedeli 1947 Mustafa Yavaser İzmir Valiliği 

dığı gib 
cudblma 
nazaran 
duğu d 
mıştır. B 
kalmıya 
rilmiştir 

Hazin 
için adr 
ne çalış 
hüküm 
cak ilân 
rının al 
dan 435 
desi ger 
olduğu 
makla 
zimmeti 

Yapıl 
vârisi k 
menkul 
bir As. 
halle gi 
ğından 
namadığ 
bulunmu 

Tahsi 
de borç 
diği gib 
cumdoim 
anlaşılm 



283 
284 

12 
18 

50 
31 

As. eşya bedeli 
As. eşya bedeli 

1952 
1946 

Tahsin Bulur 
Talisin Doğan 

286 
287 

S» 

100 As. eşya bedeli 
36 26 As. eşya bedeli 

900 As. eşya bedeli 
84 22 As. eşya bedeli 

1949 Hüsnü Mısırlı 
1951 Mustafa. Özkan 
1953 Faik Taşkıran 
1953 Fethi Durgun 

<fk 

289 3 622 47 İhtilas 1947 Adil Damgacı v< 
Ahmet Aneel 

» » 
Balıkesir Valiliği 

İzmir Valiliği 

mümkü 
karar v 

» 
Alaca 

neticesi 
tespit •o 
malı da 
süresin 
sının te 
ruma g 
zimmet 

» 

Nevşehir Valiliği 
İzmir Valiliği 

Amasya Vt! iliği; 

» 
Tahs 

sinde b 
edilmes 
nelik z 
durmuş 
dan an 
siili mü 
kini za 

Hazi 
için A 
sinde 
mezkû 
tfaviye 
si husu 
esas n 
de ; ta 
man i 
•borçlu 
mümk 
dan an 
sinlde 
tin te 
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296 123 92 As. eşya bedeli 1947 ibrahim öncel 

297 1 002 21 M i l as 1927 Mehmet Hulusi 

ZQ 

3 

298 6 00 Avans 1949 Leman Akçam 

299 380 33 Tazminat 1953 Kemal Ekber 

tesbit o 
dan anl 
sil edilm 
terkini 

İzmir Valiliği Alac 
neticesi 
edileme 
menkul 
kından 
tahsili 
zanuri 

Başhukuk Müşavirliği Adı 
rada zi 
liğin ta 
kemesin 
Karar 
görüldü 
rilerek 
yesinin 
ta iken 
kabiliy 
zaruri 

Ankara Lev. Âmir. Tah 
geçenin 
duğu, e 
de kard 
olduğu 
edileme 
sili mü 
metin 

Gazianteb Valiliği Ala 
batta b 
mediği 
kul e 
tetkikın 



TeıMnine karar 
verilen para- Zimmetin vukuu 

Sıra ların miktarı veya hesaplara 
No. Lira K. Zimmetin nevi alındığı tarih Borçlunun adı 

300 3 946 28 Avans 1943 Adil Damgacı 

301 316 35 Avans 1945 Turan Gezgen 

302- 1 820 00 Fazlai mehuz 1952 İbrahim Karataş 

303 14 45 Fazlai mehıız 1942 Halil Aşgün 

Terkin isteğinde 
bulunan yer 

3. Hava K. Muh. 

Kocaeli Valiliği 

Kırşehir Valiliği 

tzmir Valiliği 

göre t 
metin 

Alac 
takibat 
nin te 
kuu ta 
man g 
ne imk 
metin 

Alac 
batta 
nin ad 
bi mü 
durmu 
kini .za 

Hazi 
lan ta 
gayrim 
gibi k 
ve foaş 
dosyas 
makla 
metin 

Alac 
batta 
lemedi 
dan 16 
miş bu 
kân g 
terkini 



304 465 25 Kira bedeli 1946 Haydar, Bahattin, 
Sümer, Hilmi, ib
rahim Tok 

305 22 75 Fazlai mehuz 1M6 Hasan Yüksel 

I 
" 306 
5 

5 474 6$ fJasıp M52 Hüseyin Şan 

Gelirler G-. Müd. Alac 
batta b 
tesbit e 
ve tanı 
adresi 
yapılan 
mirarsl 
zamana 
borçlul 
lesi m 
manaşı 
sebiyle 
metin t 

İzmir Valiliği Alac 
ta borç 
şesini s 
bilihaei 
lı da b 
ni zarur 

Adıyaman Valiliği Bu p 
Şan tar 
edilip e 
mesind 
mete al 
man A 
lman m 
gasbedi 
lilsizlik 
dan bah 
karar T 
edilmiş 
adı geç 
şılmıştı 
hakkınd 
kip kar 
ayrıca ş 



Terkinine karar 
verilen para-

Sıra ların miktarı 
No. Lira K. Zimmetin nev'i 

Zimmetin vukuu 
veya hesaplara 
alındığı tarih Borçlunun adı 

307 1 000 00 Avans 1937 Şevket Nedim Ka
panı 

03 

s» 

124 268 85 Yekûn 

»* •« 

Terkin isteğinde 
bulunan yer 

gi bir ta 
darın m 
yaralanm 
şahıslar 
Müddiu 
zimmeti 
görülmü 

2. Yurtiçi Bölg. Muh. Zimm 
sinin te 
mamış v 
tan dolm 
göre tah 
tin terk 

.<.... 



S. S A Y I S I : 6 4 
Milletlerarası Kalkınma Birliğine katılmak için Hükümete yetki 

verilmesine dair kanun tasarısı ve Güvenlik ve İktisat 
komisyonları raporları (1 /64) 

T. C. 
Başbakanlık 18 . 8 . 1960 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 - 1235/1903 

Mîllî Birlik Komitesi Başkanlığına 

Bakanlar Kurulunca Millî Birlik Komitesine arzı 17 . 8 . 1960 tarihinde kararlaştırılan «Mil
letlerarası Kalkınma Birliğine katılmak için Hükümete yetki verilmesine dair geçici kanun tasa
rısı» gerekçesi ve ilişikleriyle birlikte bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Devlet Başkanı ve Başbakan 

Org. 
Cemal Gürsel 

GEBEKÇE 

1944 yılının Temmuz ayında Bretton Woods şehrinde toplanan Birleşmiş Milletler Para ve 
Maliye Konferansında alman kararlar üzerine kurulan iki malî müesseseden biri olan Milletler
arası imar ve Kalkınma Bankası 1946 yılında faaliyete geçmiştir. Memlektimizin de, 21 . 2 . 1947 
tarih ve 5016 sayılı Kanunun verdiği salâhiyetle, iştirak etmiş bulunduğu Bankanın kuruluş ga
yesi, kısaca, lıarbden zarar gören ekonomilerin ihyasına ve iktisaden az gelişmiş memleketlerin 
kalkınmalarına yardım etmek üzere orta ve uzun vadeli dış finansman imkânları sağlanması ola
rak ifade edilebilir. 

Bankanın ikraz faaliyetleri, harbden zarar gören sanayici memleketlerin bu zararlarının telâ
fisi bakımından oldukça büyüik hizmetlerde bulunmuş olmakla beraber iktisaden az gelişmiş mem
leketlerin kalkınmalarında arzu edildiği nispette faydalı olamamıştır. Bunun başlıca sebebini Ban
kanın kuruluş bünyesinde aramak lâzımdır. Nitekim Bankanın Ana Sözleşmesi hükümlerine göre : 

1. Hükümet garantisi ile âza memleketlerdeki hususi teşebbüslere kredi açabilirse de Banka
nın yardımları, prensip itibariyle, âza memleketlerin âmme teşekküllerine müteveccihtir. 

2. Bu ikrazların kullanılan para cinsleri ile yani yabancı dövizlerle itfa edilmeleri ieabeder. 
3. Bankanın malî yardımları sadece ikraz şeklinde olup hibede bulunması caiz değildir. 
4. Krediler sadece prodüktif maksatlar için verilir; bu itibarla da sağlık, eğitim, iskân v. s. 

gibi sosyal konular Bankanın faaliyet sahasının dışında kalır. 
Bu gibi nok^anl-um izalesi için bundan evvel yapılan çalışmalar meyanmda, $ 100 milyon ser

maye ile Bankanın bir filyali olarak kurulan ve 1956 yılında faaliyete başlıyan Milletlerarası 
Finansman Kurumunun tesisi zikredilebilir. Memleketimizin de 1 Eylül 1956 tarih ve 6850 sayılı Ka
nunun verdiği salâhiyete istinaden $ 476 000 iştirak hissesi ile âza olduğu mezkûr Kurumun başlıca 
gayesi, bilhassa az gelişmiş âza memleketlerde iktisadi kalkınmayı gerçekleştirmek maksadiyle hu
susi teşebbüslere. Hükümet garantisi aramaksızın, finansman imkânları sağlamaktır. 
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Milletlerarası Finansman Kurumunun tesisine rağmen az gelişmiş memleketlerin kalkınmalariy-

le ilgili meselelerin istendiği süratle hal yoluna girmemiş olması başka tedbirlerin de alınması lüzu-
' mumı ortaya koymuştur. Milletlerarası îmar ve Kalkınma Bankasının 1959 Sonbaharında Wa

shington'da yapılan Yıllık Guvernörler Meclisi toplantısında, yine Bankanın bir filyali olarak 
Milletlerarası Kalkınma Birliği namı ile yeni bir müessesenin kurulması kararlaştırılmış ve bu 
müessesenin statüsünün hazırlanması ile Bankanın Direktörler Meclisi vazifelendirilmiştir. Direk
törler Meclisinin çalışmala-rı sonunda da Yüksek Komitenin tasvibine arz olunan Milletlerarası 
Kalkınma Birliği Ana Sözleşmesi hazırlanmış bulunmaktadır. 

Bu Ana Sözleşmenin 1 nci maddesinde Birliğin gayeleri «bilhassa mühim kalkınma ihtiyaçlarını 
karşılamak üzere, mütaamel ikrazlara nazaran daha elâstiki ve tediye muvazeneleri üzerine daha 
hafif yükler tahmil eden şartlarla finansman imkânları sağlamak suretiyle dünyanın Birlik âzalı-
ğma dâhil bulunan sahalarında iktisadi kalkınmayı teşvik ve protüktiviteyi tezyidederek hayat 
(•seviyelerini yükseltmek ve bu suretle Milletlerarası îmar ve Kalkınma Bankasının kalkınma gaye
lerine yardımcı olmak ve onun faaliyetlerini tamamlamak» şeklinde ifade edilmiştir. 

Bu gayenin tahakkuku için yapılacak malî yardımlar esas itibariyle kredi şeklinde olmakla be
raber bâzı ahvalde hibe yapılmasına da cevaz verilmektedir. Bundan başka, lüzum görüldüğü tak
dirde, yabancı dövizlerle verilen bir kredinin millî paralarla itfası da imkân dahilindedir. Doğrudan 
doğruya gelir sağlayıcı veya prodüktif mahiyette olmıyan sosyal projeler do icabında finanse edi
lebilir. 

Kurulması derpiş edilen Milletlerarası Kalkınma Birliğinin diğer şayanı dikkat bir hususiyeti, 
bu teşkilâtın, az gelişmiş memleketlerin kalkınması dâvasının sadece bu memleketlerin kendi baş
larına çözmeleri gereken dahilî bir meselesi olmayıp hür bir dünya camiasının kurulması bakımın
dan aynı zamanda gelişmiş memleketlerin de menfaatlerini ilgilendiren bir müşterek mesuliyet me
selesi fikrini aksettirmesidir. Bu husus bilhassa Ana Sözleşmenin iştirak hisselerinin ödenmesine 
taallûk eden hükümlerinde müşahede edilmektedir. Bu hükümlere göre 1 milyar dolarlık başlangıç 
sermayesinin 763 milyon doları, tamamı konvertibl paralarla ödenmek şartiyle, 17 sanayici mem
leket tarafından,, bakiye 237 milyon doları da, % 10 u konvertibl, % 90 ı da millî paralarla öden
mek şartiyle, memleketimizin de dâhil bulunduğu 51 az gelişmiş memleket tarafından taahhüdedi-
lecektir. 

Birliğin yukarda arz edilen hususiyetleri, finansmanların munihasıran az gelişmiş memleketlere 
müteveccih olacağı, mezkûr teşekküle iştirakin memleketimize sadece nispeten cüzi bir malî kül
fet tahmil edeceği ve memleketimizin Dünya Bankası âzası bulunan 68 memleketin dâhil olacağı 
bir teşkilâtın dışında kalmasının şayanı arzu olmıyacağı gibi hususlar nazarı itibara alınarak 
Milletlerarası Kalkınma Birliğine katılmamız faydalı görülmektedir. 

Millî Birlik Komitası de bu görüşe iştirak ederek takdim edilen tasarıyı kabul buyurduğu tak
dirde Ana Sözleşme, Hükümetimiz adına imzalanacaktır. 

Milletlerarası Kalkınma Birliğine orijinal âza olarak katıldığımızda başlangıç iştirak hissemiz 
olâıak Ödenmesi gereken 5 800 000 dolânn tediye şekil ve zamanı aşağıda gösterilmiştir : 

a) Hissemizin % 10 una tekabül eden $ 580 000 altın veya konvertibl paralarla ödenecektir. 
Bu miktarın yarısı, yani $ 290 000, âzalık sıfatının ihrazı veya Birliğin faaliyete başlaması tarihin
den itibaren 30 gün içinde; ikinci yarısı ise müteakip yıldan başlamak üzere % 12,5 hık, yani 
beheri $ 72 500 lık yıllık taksitler halinde tediye edilecektir. 

b) Hissemizin bakiye % 90 ma tekabül eden $ 5 220 000 ise Türk lirası ile ve birincisi âzalık 
sıfatının ihrazı veya Birliğin faaliyete başlaması tarihinden itibaren 30 gün içinde olmak üzere 
beş müsavi yıllık taksit halinde ödenecektir. Bu Türk liraları yerine faizsiz ve ibrazında ödemeli 
bonolar ikamesi de caizdir. 

NOT : Milletlerarası îmar ve Kalkınma, Bankan Eksekütif Direktörleri tarafından MiUetlemrası 
Kalkınma Birlimi Ana Sözleşmesi halikında hazırlanan rapor gerekçeye ilişik olarak tajidim edilmiştir. 

( S. Sayısı : 64 ) 
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MİLLETLERARASI KALKINMA BtRLÎ&t ANA SÖZLEŞMESİ HAKKINDA DİREKTÖRLER 

MECLÎSİ RAPORU 

1. Milletlerarası îmar ve Kalkınma Bankası (aşağıda «Banka» diye anılacaktır) Guvernörler 
Meclisi tarafından 1 Ektim 1960 tarihinde kaibul ddilmâş «bulunan 136 sayılı Karar aşağıdaki hu
susları ihtiva etmektedir : 

«Bankanın bir filyali olarak bir Milletlerarası Kalkınma Birliği kurulmasını teminen, Ban
kaya âza olan*'hükümetlere arz edilmek üzere, Guvernörler tarafından ifade edilen mülâhaza
ları, böyle bir Birliğin kurulmasında hâkim olması icabeden ana prensipleri ve meselenin 
bütün diğer veçhelerini goz önünde bulundurmak suretiyle böyle bir Birliğe ait bir Ana Söz
leşme formüle etmesi hususunun Eksekütif Direktörlerden talebolunması kararlaştırılmıştır.» 

2. Bankanın Eksekütif Direktörleri yukarda ki karar hükümlerine göre hareket ederek 
Milletlerarası Kalkınana Birliği (aşağıda «Birlik» diye anılacaktır) Ana Sözleşmesini formüle et
miş ve 26 Ocak 1960 tarihinde, Bankaya âza bulunan hükümetlere arz edilmek üzere, ilişik 
Ana Sözleşme metnini tasvibetaıiştir. Ana Sözleşmenin hükümetlere arz edilmek: üzere Eksekütif 
Direktörlerce tasvibedikniş olması keyfiyeti, şüphesiz 'ki, hükümetlerin bu Ana Sözleşmeye göre 
hareket etme -mükellefiyeti altına girdikleri manasım ifade etmez. 

3. Eksekütif Direktörler, ilişik Ana Sözleşmenin, 15 Eylül 19*60 ta veya. bu tarihten sonra 
her (hangi '"bir zamanda, işjtira'k h'isseleri yekûnu en az $ 650 milyona baliğ olan azalar tarafın
dan imza edildiği anda yürürlüğe gireceğini derpiş eden XI imci maddenin 1 nci ıkısnıı hüküm
lerine ve Ana Sözleşmenin, müddet teandidi yapılmadığı tafedirde, orijinal azaların imzalamalarına 
ancak 31 Aralık 1960 günü mesai saati sonuna kadar açıik bulundurulacağını derpiş eden XI nci 
maddenin 2 (c) Kısmı hükümlerine dikkati çeker. 

4. İlişik metindeki hükümler, büyük kısmı itibariyle, kendi (kendini izah eder mahiyette ol-
m'afela beraiber EkselkiMf Direktörler, bâzı esaslı noktalar üzerinde kısa açıklamalarda "bulunma
nın Ana Sözleşmenin tetkikmda âza hükümetlere faydalı olacağı kanaatindedir. 

Başlangıç iştirak hisseleri : 
5. Ana {Sözleşme başlangıç iştirak hisseleri toplamının, Bankanın halihazır âzalarının tamamı 

Birliğin orojinal azaları olduğu takdirde, $ 1 milyara baliğ olacağını derpiş etmektedir. Ana "Sözleşme
ye ekli (A) cetvelinde gösterildiği üzere, her bir azanın yapacağı 'başlangıç iştiraki o azanın Banka ser
mayesindeki iştirak hissesi ile mütenasibolarak tesbit edilmiştir. Bu mütenasipliğin hesaplanmasında 
Bankanın sermayesi ve her azanın Bankadaki iştirak hissesi, ahiren verilen salâhiyete istinaden ya
pılacak sermaye tezyidinin, aşağıda gösterildiği şekilde yürürlüğe girmiş olduğu farz edilmiştir: 

a) Guvernörler Meclisinin 128 sayılı Karan mucibince, vaziyetini muhafaza eden Çin haricol-
mak üzere, Bankanın bütün azaları sermaye iştirak hisselerini iki misline çıkarmışlardır. 

b)1 Guvernörler Meclisinin 130 ve 132 sayılı kararlariyle salâhiyet verildiği üzere iştirak hissele
rinde yapılacak münferit özel artırmalar icra edilmiştiı*. > 

c)1 Guvernörler Meclisinin 130 sayılı Kararı ile salâhiyet verildiği üzere iştirak hisselerinde ya
pılacak «ufak kota» artırmaları sadece, bu artırmaları yapmak hususundaki niyetlerini 31 Aralık 
1959 tarihine kadar izhar etmiş bulunan Bolivya, Burma, Habeşistan, Guatemala, Irak, Libya, Tunus 
ve Viet - Nam -tarafından icra edilmiştir. 

6. II nci maddenin 2 nci kısmı orijinal azaların başlangıç iştirak hisselerini, biri bütün azalar 
tarafından altm veya [II nci maddenin 2. (f) kısmında tarif edildiği üzere] serbestçe konvertibl 
olan paralarla ödenmesi icabeden % 90 bölümü, diğeri de % 10 bölümü olmak üzere ikiye ayırmıştır. 
% 90 bölümü (A) cetvelinin 1 nci kısmında sıralanmış bulunan azalar tarafından altın veya ser
bestçe konvertibl olan paralarla, II nci kısmında sıralanan azalar tarafından millî paralarla ödene
cektir. V nci maddenin I nci kısmına göre, (A) cetvelinin II nci kısmına dâhil bir âza tarafın
dan ödenen millî paralar Birlik tarafından, ancak, o âzanm muvafakatiyle başka paralara tah
vil edilebilir yahut da o âzanm ülkesinden yapılacak ihracatın finansmanı için kullanılabilir. 

( S. Sayısı : 64) 
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1 nci kısma, sadece, iktisadi ve malî durumları, eksekütif direktörlerin kanaatince iştirak 
hisselerinin tamamının serbestle konvertibl bir şekilde ödenmesini haklı kılan azalar dâhil edil
miştir. I I nci kısma dâhil azaların başlangıç dştirak hisselerinin % 10 undan fazlasını ser
bestçe konvertibl bir halde Birlik emrine amade 'bulundurmak hususunda hiçJb'ir 'hukuki mükel
lefiyetleri bulunmamakla beraber bu memleketler içinde nispeten daha fazla gelişmiş olanların, 
Birlik âzalığını kabul etmeleri üzerine veya bunu mütaakıp mâkul bir zaman içinde, iştirak his
selerinin % 90 bölümlerinin hiç olmazsa bir kısmını serbest bırakacak bir durumda olacakları 
ümidedilm ektedir. 

7. II nci maddenin 2 nci kısmı, bundan başka, orijinal azaların başlangıç, iştirak hisse
lerinin % 90 bölümlerinin, her biri % 18 e tekabül eden, beş müsavi yıllık taksitte öden
mesini ve bu tediyelerin her biri için azaların kendi paraları yerine, bu meblâğlara Birlik tara
fından ihtiyaç görülünceye kadar, ciro edilmiyen, faizsiz ve talep anında ödemeli bonolar 
ikame edilebileceğini derpiş etmektedir. Orijinal azaların başlangıç iştirak hisselerinden yukarda 
işaret edilmiş olduğu gibi altında yahut serbestçe konvertibl olan paralarla ödenmesi gereken 
bakiye % 10 bölümün de ilk yılda % 5, bunu takibeden her yılda da % 1.1/4 nispetinde olmak 
üzere yıllık beş taksit halinde ödenmesi gerekmektedir. Bu suretle her âza tarafından başlangıç 
iştirak hissesine mahsuben ödenecek birinci taksit yekûnunun % 23 (% 18 -f % 5) ine, diğer 
dört taksitten her biri de ;% 19. 1/4 (% 18 + % 1. 1/4) ne baliğ olmaktadır. 

8. Birliğin başlangıç iştirak hisselerine mütaallik diğer iki husustan da bahsedilmeye değer. 
Bunlardan birincisi IV neü maddenin 2 (a) kısmı mucibince her azaya tahmil edilen başlan
gıç iştirak hissesinin % 90 bölümü olarak kendi parasiyle ödenmiş olan meblâğların değerinin 
idame ettirilmesi mükellefiyetine taallûk etmektedir; Banka Ana Sözleşmesindeki durumdan 
farklı olarak bu değer, muhafaza mükellefiyeti ancak azanın parasının Birlik tarafından ilk ola
rak kullanılmasına yahut da başka bir âzanm parasına tahvil edilmesine kadar mevcuttur. İkin
ci husus da, (A) cetvelinin 1 nci kısmına dâhil bütün azaların başlangıç iştirak hisselerinin % 
90 bölümlerinin Birlik tarafından, mâkul zaman fasılaları içinde, takribi bir pro rata (Aynı nis
petlerde) esasına göre kullanılacağı hakkındaki IV ncü maddenin 1 (e) kısmı hükmüdür. 

Rey haklan : 

9. VI9 nci maddenin 3 ncü kısmında zikredildiği üzere orijinal azaların başlangıç iştirak his
seleri muvacehesindeki rey hakları umumiyet itibariyle Bankadaki rey hakları sistemine yöre tan
zim edilmiştir. Bankanın bütün âzalarının Birliğin orijinal âzası olacakları farz edilirse azalar 
Birlik dâhilinde, takriben, son sermaye tezyitleri tamamlandığında Bankada sahibolacakları aynı 
nispî rey kuvvetine sahibolacaklardır; ancak bunlar. Bankanın, mezkûr sermaye artışı dolayı-
siyle rey hakları biraz zayıflamış olan küçük azaların durumlarını takviye için bir ayarlamaya 
tâbi tutulmuşlardır. ' 

10. Orijinal azaların başlangıç iştirak hisselerinden başka iştirak hisselerine ait rey hakları
nın tesbiti Birlik tarafından alınacak kararlara bırakılmıştır. 

Kaynaklara ilâveler : 

11. III ncü maddenin 1 (a) kısmı, kaynaklarının kifayetli olup olmadığı hususunun Birlik 
tarafından periodik olarak gözden geçirilmesini ve iştirak hisselerinin umumi olarak artırılması 
şayanı arzu görüldüğü takdirde, zamanda ve ölçüde buna salâhiyet verilmesini derpiş etmektedir. 
Eksekütif Direktörler bu hükümleri formüle ederken iştirak hisselerinde yapılaeık her hangi bir 
umumi artırmanın, normal olarak Birliğe, bağlangıç iştirak hisselerinde olduğu gibi, beş yıllık 
bir müddet için yetecek miktardaki meblâğları temin edecek şekilde' olması ieabettiğini mütalâa 
etmiştir. III ncü maddenin 1 (c) kısmı, iştirak hisselerinde her hangi bir umumi veya hususi ar
tışa salâhiyet verirken Birliğin her azaya, nispî rey hakkının muhafazasını mümkün kılacak ka
dar bir meblâğa yazılma imkânUnm sağlamasını ieabettirmektedir. Bu hüküm, Birliğe, isterse sa
lâhiyet verilen meblâğın tamamına veya bir kısınma yazılmayı her bir azanın arzusuna bırak-

t „ _ . . „ _ ^ , . , . : . . _ ^ ( S. Sayısı : 64 ) •• 
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mak; yahut daı her bir azadan, salâhiyet verilen miktarın ya tamamına yazılmasını yahut hiç yazıl-
mamasını talebetmek imkânını vermektedir. 

12. III noü maddenin 2 nei kısmı, üzerinde mutabık kalınacak kayıt ve şartlarla, her han
gi bir âza tarafından başka bir âzanm parasiyle temin edilecek ek kaynakları kabul etmek üzere 
aranjmanlar yapmak hususunda, paranın aidolduğu azanın bu paraların munzam kaynak olanak 
kullanılmasına ve bu istimalin tâbi olduğu kayıt ve şartlara muvafakat etmesi şartiyle, Birliği sa
rahaten' salahiyetli kılmaktadır. Özel bir şekildeki bu ek kaynakların kabulüne müteallik bulu
nan bu sarih salâhiyetin metne dâhil edilmesi keyfiyeti birliği Ana Sözleşme hükümler uıe uygun 
olan şartlar ve gayelerle yapılacak diğer şekil]erdeki yardımlan kabulden menetmek maksadına 
matuf değildir. 

Muameleler : i' " " . * t 

13. V nci maddenin 1 (a) kısmı Birliğin, dünyanın Birlik âzalığına dâhil bulunan az gelişmiş 
sahalarında kalkınmaya yardım maksadiyle finansman imkânları sağlıyacağmı ifade (itmektedir. 
Bu hükme göre Birliğin finansmanları az gelişmiş âza memleketlere ve âza memleketlerin âzalık-
ları şümulüne giren az gelişmiş tâbi ve bağlı ülkelere müteveccih olacaktır. 

14. V nci maddenin diğer hükümleri, ortaya çıkan müşahhas hallerdeki ihtiyaçları karşılamak 
üzere finansmanın şeklini tâyin bakımından geniş bir hareket serbestisi temin «etmek maksadiyle 
çok umumi terimlerle kaleme alınmıştır^ Meselâ, Birlik, kalkınma bakımından yüksek prioriteyi 
haiz bir projeyi, yani ilgili saha veya sahaların kalkınmasına önemli yardımlarda bulunacak bir 
projeyi, proje gelir sağlıyan yahut doğrudan doğruya prodüktif mahiyette olsun veya olmasın, 
finanse etmeye yetkilidir. Birliğin finansmanlarının başlıca kısmının Banka tarafından finanse 
edilmekte olan tip projelere teveccüh edeceği ümidedilmekle beraber su tesisleri, sağlık tesisleri, 
numune mesken projeleri ve bunlara benzer projeler finansmandan faydalanır. 

.15. V nci maddenin 1 (b) kısmı Birliğin finansmanlarının normal olarak muayyen projele
rin desteklenmesi için yapılacağını tasrih etmektedir. «Muayyen projeler» kelimelerinden bunla
rın, Bankanın tatbikatında olduğu gibi, demiryolu programları zirai kredi prognamlar>, yahut da 
kalkınma programlarının bir kısmını teşkil eden yekdiğeriyle ilgili bir projeler grupunu kavrıya-
cağı kasdedilmektediî'1, 1 (b) kısmı Birliğin, özel hallerde, muayyen projeler dışında da finans
man yapmasına cevaz vermektedir. 

16. Birliğin finansmanlarının şekil ve sarıları hakkında Ana sözleşmeye konulmuş olan baş
lıca prensip kaideleri, şartların «Müteamel ikrazlara nazaran daha elâstikî ve tediye muvazene
leri üzerine daha hafif yükler tahmil edici mahiyette» olacağını ifade eden I nci madde hükmü 
ile başlangıç iştirak hisselerinden yapılan finansmanlarının ikraz şeklinde olmasını icabettiren 
V nci maddenin 2 (a) kısmı hükmüdür. V nci maddede kullanılan bu umumi ifade, serbestçe ko,n-
vertibl kaynaklardan müteaddit usullerin her hangi biri tahtında yapılan ikrazlarda, Birliğe, I nci 
maddenin prensip kaidesini ' yerine getirme imkânını bahşetmek maksadına matuftur: Meselâ, 
yumuşak itfa şartları (Uzun vâdelerle veya itfanın uzunca bir müddet sonra başlaması, ya
hut da bunların her ikisi de tatbik edilmek suretiyle yabancı dövizlerle itfa edilecek ikrazlar ve
ya kısmen veya tamamen mahallî paralarla itfa edilecek ikrazlar gibi) derpiş edilmesi; faizsiz 
veya düşük faizli yahut da yukardakilerin bir kombinezonu yapılmak suretiyle borç verilmesi 
hallerinde olduğu gibi. £7*" 

17. V nci maddenin 2 (c) kısmı, Birliğin yalnız hükümetlere değil fakat aynı zamanda bir 
âzanm veya azaların ülkelerindeki âmme teşekküllerine ve hususi teşekküllere, buna ilâveten mil
letlerarası veya mmtakavi âmme teşkilâtlarına da finansmanda bulunabileceğini derpiş etmekte 
dlr. 2 (d) kısmı, bir azanın bizzat kendisinden başka bir teşekküle ikrazda bulunulduğu tak
dirde Birliğin münasip bir hükümet garantisi veya başka bir garanti talebedebileceğini derpiş etmek
tedir; Banka Ana Közleşmesinden farklı olarak böyle bir ikraz için garanti verilmesi keyfiyeti, 
âmir hüküm olmayıp takdirî mahiyettedir. j' 

(. S. Sayısı : 64.) 
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18. V nci maddenin 1 (ıg) kısmı, ek kaynak olarak kabul edilen paralar da dâhil olmak üzere her 

hangi bir finansmana teka'bül eden meblâğların kullanılması ile ilgili aranjmanların yapılmasında re
kabet esasına müstenit milletlerarası ticaret mülâhazalarına gerekli dikkatin gösterileceğini derpiş 
etmektedir. Birlik tarafından sağlanan paralarla satmalınacaJk mal ve hizmetlerin Birlik tarafından, 
Bankaca yapıldığı gibi, milletlerarası rekabet esaslarına göre tasbit edilmesinin talebedileeeği üıuid-
olunmaktadır. 

19. V nci maddenin 5 nci kısmı ile Birliğe tanınan yetkilerin biri de azaların talebi üzerime teknik 
yardım ve istişari hizmetlerde bulunma yetkisidir. Bu kabil yardımlar, Birliğin takdirine göre bedel 
mukabili veya bedelsiz olabilir. 

Teşkilât ve idare : 

20. Ana Sözleşmenin VI ncı maddesine göre Birlik, Guvernörler Meclisinin 13*6 sayılı Kararı 
mucibince Bankanın bir filyali olarak teşkilâtlanacaktır. Milletlerarası Finansman Kurumunda oldu
ğu gibi Birliğin azaları Birlik Guvernörler Meclisinde kendilerini Banka Guvernörler Meclisinde 
temisil eden Guvernör ve Yedek Guvernörler tarafından temsil edilecekler ve Bankanın her Direktör 
veya Yedek Direktörü, Birliğe âza bulunan en az bir memleketi temsil etmesi şartiyle, bu vazifeleri 
•sebebiyle Birlikte de aynı sıfaitlarla vazife görecektir. Bununkı beralber, Milletlerarası Finansman 
Kurumundan farklı olarak, Birliğin ayrı bir umum müdürü bulunmıyacak; aynı zamanda Bankanın 
Eksekütif Direktörler Başkanı da olan Banka, Umum Müdürü Birliğin hem Umum Müdürü hem de 
Eksekütif Direktörler Başkanı olarak hizmet görecektir. 

21. VI ncı maddenin 5 (b) kısmı, Banka müdür ve memurlarının, kabili tatbik olduğu nisbette, 
aynı zamanda Birliğin müdür ve memurları olarak hizmet görmek üzere tâyin edileceklerini derpiş 
etmekte ve hieölmazsa başlangıçta Birliğin ayrı müdür ve memurları olması , düşünülmemekbedir. 
Bundan başka, Banka ve Birliğin mecmu iş hacmi icabettirdiği takdirde ve zamanda, her iki mües
seseye birden hizmet eden müdür ve memurların arttırılacağı ve bunlara zaman zaman münasip gö
rülecek vazifelerin verileceği ümidedilmektedi r. Bununla beraber, her hangi bir zamanda başka bir 
hattjiharoket şayanı arzu görüldüğü takdirde VI ncı madde, munihasıran Birlik işleriyle ilgili olacak 
memur ve müstahdemlerin (Umum Müdürden başka) tâyinine imkân verecek derecede elâstikidir. 

Statü, Muafiyet ve İmtiyazlar : 

22. Statü, muafiyetler ve .imtiyazlara mütaallik olan VIII. madde Banka anasözleşmesinin bun
lara tekabül eden hükümlerine tamamiyle müşabihtir. 

( S, Sayısı : 64), 
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Güvenlik Komisyonu raporu 

T. C. ' 
Milli Birlik Komitesi 25 . 8 . 196 fr 
Güvenlik Komisyonu 

Esas No: 1/64 
Karar No: 28 

Yüksek Başkanlığa 

Milletlerarası Kalkınma Birliğine katılmak için Hükümete yetki verilmesine dair olan kanun 
tasarısı, ilgili bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle komisyonumuzda görüşüldü : 

Gerekçede, tafsilçn verilen izahat. ile tasarıya bağlı (Milletlerarası Kalkınma Birliği Anasözleş-
mesi) nin tetkiki neticesinde, taşanının kabulünde fayda mülâhaza edilmiştir. 

Ancak, metne vuzuh vermek maksadiyle, kanun başlığı ile, 1 ve 3 ncü maddeler redaksiyona tâbi 
tutulmuş, 2 ve 4 ncü maddeler; Hükümet -metninde olduğu gibi aynen bırakılmış ve tasarı, yapılan 
bu değişikliklerle kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince İktisat Komisyonuna tevdi buyurulmajk üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Güvenlik Komi s yon u 
Başkanı 

Ozdilek Fahri 
Üye 

Ataklı Mucip 
Üye 

Köseoğlu 

Başkan vekil i 
Yurdakul er Muzaffe r 

'. Üye ' 
Kabibay Orhan 

Üye 
Münir Madanoğlu ( 

• 
Sözcü 

Er Ahmet 
Üye 

Kaplan Kadri 

e mal 
Ü 

Ulay 
ve 
Sı 

Kâtip 
A k k o y unlu Faz il 

Üye 
Karaman Suphi 

ila 

îktisat Komisyonu raporu 
T. C. 

Millî Birlik Komitesi 6 . 9 . 1960 
İktisat Komisyonu 

Esas No: 1/6i 
Karar No: 47 

Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

Milletlerarası Kalkınma Birliğine katılmak için Hükümete yetki verilmesi hakkında Bakanlar 
Kurulunca Millî Birlik Komitesine arzı kararlaştırılıp Başbakanlığın 18 . 8 . 1960 tarih ve 71 - 1235/ 
1903 sayılı tezkeresiyle gönderilen kanuni tasarısı, Güvenlik Komisyonu raporu ile birlikte komisyonu
muza havale edilmiş olmakla tetkik ve müzakere edildi. 

Gerekçede mnfassalan arz ve izah edilen sebepler ile bağlı (Milletlerarası Kalkınma Birliği Ana-
sözleşmesi) nin tetkiki neticesinde, komisyonumuzca da tasarı muvafık mütalâa edilmiş ve Güvenlik 
Komisyonunun değiştirişi veçhile aynen kabul edilmiştir. 

Millî Birlik Komitesine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

İkt i sat Komisyonu 
Başkanı Sözcü üye Üye 

Kaytak Fikret Özkaya M. Şükran Aksoyoğlu Refet Bcustuğ İrfan 
Üye Üye Üye Üye 

Baykal Rifat Ersü Vehbi Kar av elioğlu Kâmil Koksal Osman 
Üye Üye 

, S oy uy ilce Şefik Tasar Dündar 

( S. Sayış! : 64 )j 



HÜKÜMETIN TEKLIFI 

Milletlerarası Kalkınma Birli
ğine katılmak için Hükümete 
yetki verilmesine dair kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Milletlerarası 
Kalkınma Birliğine katılmayı 
teminen Türkçe tercümesi bu 
kanuna merbut bulunan Millet
lerarası Kalkınma Birliği Ana' 
Sözleşmesini imza etmek ve bu 
Ana Sözleşme hükümlerini tat
bik etmek üzere lüzumlu bil
cümle muameleleri yapmak ve 
tedbiıîeri almak için Hüküme
te yetki verilmiştir. 

MADDE 2. — Milletlerarası 
Kalkınma Birliğine başlangıç 
iştirak hissesi olarak yapılması 
gereken ödemeler gelecek yıl
lar bütçelerine konulacak tah
sisattan mahsubedilmek üzere 
avans suretiyle icra olunabilir. 
Ancak, bu avansın yekûnu 
1 Ocak 1960 tarihinde mer'i 
sıklet ve safiyetteki beş mil
yon sekiz yüz bin (-5 800 000) 
Amerika Birleşik Devletleri 
Doları karşılığını geçemez. 

MADDE 3. — Bu kanun 
neşri tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunun 
hükümlerini yürütmeye Bakan
lar Kurulu memurdur. 

17 . 8 . 1960 
Devlet Başkanı ve Başbakan 

C. Gürsel 
Devlet Bakanı 

Â. Artus 
Devlet Bakanı 

.Ş. İnan 
Adalet Bakanı 

A. P. Gözübüyük 
Millî Savunma Bakanı 

F. Özdüek 

G Ü V E N L I K KOMISYONU
N U N DEĞÎŞTlRÎŞt 

Milletlerarası Kalkınma Birli
ğine katılmak üzere Hükümete 
yetki verilmesine dair kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Milletlerarası 
kalkınma Birliğine katılmayı te
minen Türkçe tercümesi bu ka
nuna ekli bulunan Milletlerara
sı Kalkınma Birliği Ana Sözleş
mesinin imza ve bu Ana Sözleş
me hükümlerini tatbik etmek 
üzere lüzumlu bilcümle muame
leleri yapmak ve tedbirleri al
mak için Hükümete yetki veril
miştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 3. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Tasarının 4 
ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

İKTİSAT KOMİSYONUNUN 
DEĞIŞTIRİŞI 

Milletlerarası Kalkınma Birli
ğine katılmak üzere Hükümete 
yetki verilmesine dair kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Güvenlik Ko
misyonunun 1 nci, maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 3. — Güvenlik Ko
misyonunun 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 
ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 
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Hü. 

içişleri Bakanı 
M. t. Rızûoğhı 
Dışişleri Bakanı 

8. Sarper 
Maliye Bakam 

E. Aliccm 
Millî Eğitim Bakanı 

F, Yavuz 
Bayındırlık Bakanı 

D. Koper 
Ticaret Bakanı 

C. İren 
Sa. ve So. Y. Bakanı 

İV*. Karasu 
Güm. ve Tekel Bakanı 

F. A§km 
Tarım Bakanı 

F. Üstün 
Ulaştırma Bakanı 

8. Ula/y 
Çalışma Bakanı 

C. Talaş 
Sanayi Bakanı 

M. Uluer 
Ba. - Y. ve Turizm Bakanı 

Z. Tarkan 
îmar ve tskân Bakanı 

O. Kubat 
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MİLLETLERARASI KALKINMA BİRLİĞİ ANA SÖZLEŞMESİ 

Bu Ana, Sözleşmenin namlarına imzalandığı Hükümetler, 
Yapıcı iktisadi gayelerin tahakkuku, dünya ekonomisinin sıhhatli bir şekilde gelişmesi ve 

milletlerarası ticaretin muvazeneli bir tarzda gelişmesi hususlarında karşılıklı iş birliğinde 
bulunmanın sulhun muhafazasına ve dünya refahına hizmet eden milletlerarası münasebetleri 
teşvik ettiğini; 

Az gelişmiş memleketlerde hayat seviyelerinin yükseltilmesine ve iktisadi ve içtimai ilerle
meye yardım edecek olan iktisadi kalkınmanın hızlandırılmasının sadece bu memleketlerin men
faatleri bakımından değil fakat ayın zamanda bir bütün olarak milletlerarası camianın men
faatleri bakımından da şayanı arzu olduğunu; 

Az gelişmiş memleketlerin kaynaMarmm geliştirilmesine yardım etmek maksadiyle milletler
arası hususi sermaye ve âmme sermayesi akımının artırılmasının, bu hedeflere ulaşmayı kolay
laştıracağını nazarı itibara alarak aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır : 

Giriş maddesi 

Milletlerarası Kalkınma Birliği (aşağıda «Birlik» diye anılmıştır) aşağıdaki hükümlere göre 
kurulmuş olup bu hükümler çerçevesinde faaliyette bulunur. 

Madde — I. ! 5 

Gayeler 

Birliğin gayeleri, bilhassa mühim kalkınma, ihtiyaçlarını karşılamak üzere müteamel ikraz
lara nazaran daha elâstiki ve tediye muvazeneleri üzerine daha hafif yükler tahmil eden şart
larla finansman imkânları sağlamak suretiyle, dünyanın Birlik âzalığına dâhil bulunan * sahalarında 
iktisadi kalkınmayı teşvik ve prodüktiviteyi tezyidederek hayat seviyelerini yükseltmek ve bu .su
retle Milletlerarası imar ve Kalkınma Bankasının (Aşağıda «Banka» diye anılm'ıştıf)' kalkınma ga
yelerine yardımcı olmak ve onun faaliyetlerini tamamlamaktır. 

Bu madde hükümleri, bütün kararlarında Birliğe rehber olacaktır. 

""*""" ' ' 1 Madde - . II. 

^ » ^ , - . ^ v f - v > r - - . , . . ^ Â&ahk, başlangıç iştirak hisseleri 

Kısım 1. Âzalık : . •< " 

(a) İlişik (A) cetvelinde gösterilmiş olup XI nei maddenin 2 (e) kısmında zikredilen tarihte 
veya bu tarihten önce Birlik âzalığmı kabul eden Banka azaları Birliğin orijinal azalarıdır. 

(b) Âzalık, Birlik tarafından tesbit edilecek zamanlarda ve şartlarla Bankanın diğer azalarına 
açık bulundurulur. 

Kısım 2. Başlangıç iştirak hisseleri : 

(a) Her âza, âzalığı kabul etmesi üzerine, kendisine tefrik edilen miktara tekabül eden meblâğ
ları taahhüdeder. Taahhüdolunan bu meblâğlar aşağıda başlangıç iştirak hisseleri diye zikrolunmuş-
tur. 

(b) Orijinal azaların her birine tefrik edilen başlangıç iştirak hissesi (A) cetvelinde ismi hiza
sında, 1 Ocak 1960 tarihinde mer'i olan siklet ve safiyetteki Birleşik Devletler Doları olarak göste
rilmiş bulunan meblâğlara muadildir. 

(c) Orijinal azaların her birinin başlangıç iştirak hissesinin yüzde onu, aşağıda gösterildiği şe
kilde, altınla veya şerbetçe konvertibl olan paralarla ödenir : XI nei maddenin 4 neü kısmına göre 

( S. Sayısı : 64 ), 
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birliğin faaliyete başlıyaeağı tarihi takiben âzami otuz gün sonraya isabet eden tarih veya Ori
jinal azanın âzalık sıfatını iktisabettiğı tarihten hangisi daha geç ise o tarihte yüüde ellisi: Birliğin 
faaliyete başlamasından bir yıl sonra yüzde on iki buçuğu; bundan sonra, başlangıç iştirak hissesi
nin yüzde on kısmı tamamen ödeninceye kadar, her sene yıllık fasılalarla, yüzde on iki buçuğu. 

(d) Orijinal azaların her birinin başlangıç iştirak hissesinin bakiye yüzde doksanı. (A) cetve
linin I nci kısmında gösterilen azılar tarafından altmİa veya serbestçe konvertibl olan paralarla, 
(A) cetvelinin II nci kısmında gösterilen azalar tarafından da iştirak eden azanın kendi parasiyle 
ödenir. Orijinal azaların iştirak hisselerinin bu % 90 bölümü, aşağıda gösterildiği üzere, beş müsavi 
yıll.k taksit halinde ödenir: Bu taksitlerden birisi XI nci maddenin 4 ncü kısmına göre Birliğin fa
aliyete başlıyaeağı tarihi takiben âzami otuz gün sonraya isabet eden tarih veya orijinal azanın 
âzalık sıfatını iktisabettiği tarihten hangisi daha geç ise o tarihte; ikinci taksit Birliğin faaliyete 
başlamasından bir yıl sonra, mütaakıp taksitler de bundan sonra, başlangıç iştirak hissesinin % 90 
kısmı tamamen ödeninceye kadar, her sene yıllık fasılalarla. -

(e) Birlik her hangi bir azadan, yukardaki (d) fıkrası veya IV ncü maddenin 2 nci kısmı 
hükümlerine göre ödenmiş bulunan veya ödenmesi gereken ve Birliğin faaliyetleri için ihtiyaç du-
yulmıyan azanın kendi parasının her hangi bir kısmı yerine âzanm Hükümeti veya âza tarafından 
tâyin edilen depoziter tarafından tanzim edilmiş olan gayrikabili ciro, faizsiz ve talep üzerine iti
bari değerlerin üzerinden Birliğin tâyin edilmiş Depoziter nezdindeki hesabına ödenmesi gereken 
bonoları veya mümasil senetleri kabul eder, 

(f) Bu Ana Sözleşme bakımından Birlik aşağıdakileri «serbestçe konvertibl olan para» te
lâkki eder : 

(i) Birliğin, Milletlerarası Para Fonu ile istişareden sonra, Birlik muameleleri bakımından di
ğer azaların paralarına yeter derecede kabili tahvil olduğu neticesine vardığı bir âza parası; yahut 

(ii) Paranın aidolduğu memleket tarafından, Birlik muameleleri için başka azaların paralarına 
tahvil edilmesine, Birlik tarafından tatminkâr görülecek şartlarla, muvafakat edilen bir âza parası. 

(g) Birlik tarafından hilâfına muvafakat edilmesi hali müstesna olmak üzere, (A) cetvelinin I 
nci kısmına dâhil azaların her biri bu kısmın (d) paragrafı nfhcibince serbestçe konvertibl para 
olarak ödedikleri paraları için ödeme zamanındaki konvertibiliteyi aynen idame ettirirler. 

(h) Orijinal azalardan gayrı azaların başlangıç iştirak hisselerinin tâbi olacağı şartlar, bunla
rın miktar ve tediye şartları, Birlik tarafından bu maddenin I fb) kısmına göre tâyin edilir. 

KISIM 3. — Mesuliyetin Hududu : 
Hiçbir âza, âzalığı sebebiyle, Birliğin vecibelerinden mesul değildir. 

; ; ; ^ ^ ^ . Madde — III. - . • • • ' - • ' 

Kaynakların Tezyidi ~ 

KISIM 1. — Munzam İştirak Hisseleri: 

(a) Birlik, Orijinal azaların başlangıç iştirak hisselerine mahsuben yapmaları gereken ödeme
lerin ne dereceye kadar ifa edildiğini göz önünde bulundurarak münasip göreceği bir zamanda, ve 
bundan sonra da takriben beşer yıllık fasılalarla kaynaklarının kifayetli olup olmadığını gözden 
geçirir, ve şayanı arzu bulduğu takdirde umumi bir iştirak hissesi artırılmasına salâhiyet verir. 
Yukardaki hükme' rağmen iştirak hisselerinde umumi ve münferit artırmalara her hangi bir 
zamanda salâhiyet verilebilir; şu kadar ki, münferit bir artırma ancak ilgili âzanm talebi üzeri
ne nazarı itibara alınabilir. Bu kısmı hükümlerine göre taahhüdolunan iştirak hisseleri bu metin
de munzam iştirak hisseleri namiyle zikredilmiştir. 

(b). Aşağıdaki (e) paragrafının hükmü mahfuz olmak kaydiyle, munzam iştirak hisseleri 
için salâhiyet verilmesi halinde taahhüdedilmek üzere salâhiyet verilen meblâğın miktarı ve bu
na mütaallik kayıt ve şartlar Birlik tarafından tesbit edilir. 

(c) Her hangi bir munzam iştirak hissesi için salâhiyet verildiği zaman her azaya, Birlik ta-

( S. Sayısı : 64 ) 



- îâ -
rafından mâkul bir tarzda tesbit edilecek şartlarla, nispî rey kuvvetini muhafazayı mümkün kıla
cak bir meblâğı taahhüdetmek imkânı verilir, ancak hiçbir âza taahhütte bulunmaya icbar edile
mez. 

d) Bu kısım çerçevesi dahilindeki bütün kararlar rey haklan yekûnunun üçte iki ekseriyeti 
ile alınır. 

Kısım 2. bir âza tarafından başka bir âzanm parası ile sağlanan ek kaynaklar : 

a) Birlik, bu Ana Sözleşmenin hükümlerine uygun olan ve üzerinde mutabık kalınan kayıt 
ve şartlarla, her hangi bir azadan, başlangıç veya her hangi bir munzam iştirak hissesine mahsuben 
ödenmesi gerekli meblâğlara ilâveten, başka bir azanın jarasiyle sağlanaiak ek kaynakları kabul 
etmek üzere arajmanlar yapabilir; şu kadar ki Birlik, paranın aidolduğu azanın parasının ek kay
nak olarak kullanılmasına ve istimalin tâbi olacağı kayıt ve şartlara muvafakat ettiği hususuna 
kanaat getirmedikçe bu kabil aranjmanlara girişmez. B,u çeşit kaynakların kabul edilmesine müta-
allik aranjmanlar, bu kaynaklardan mütehassıl kazançlara uygulanacak muameleye mütedair ve 
bunları sağlıyan âzanm âzalık sıfatının sona ermesi yahut da Birliğin faaliyetlerini daimî olarak 
tadil etmesi hallerinde bu kaynalara uygulanacak muameleye mütaaliik hükümler ihtiva edebilir. 

b) Birlik bu kavuak3an veren azaya, bu şekilde verilen kaynaklarını para cinsi ve miktarını 
ve bu kaynakların taallûk ettiği aranjmanın ihtiva ettiği kayıt ve şartları gösterir bir özel Kalkın
ma belgesi ita eder. Özel Kalkınma Belgeleri her hangi bir rey hakkı bahşetmez ve sadece Birliğe ka
bili devirdir. 

c) Bu kısımdaki hiçbir hüküm Birliğin, bir âza tarafından kendi parasiyle, üzerinde mutabık 
kalınacak şartlarla temin edilecek kaynakları kabul etmesine mâni değildir. 

r r ' i 6 ^ ' ^ ' . :-*-».• _ Madde — I V . . - « . . • • 

Paralar 

KISIM 1. — Paraların kullanılması : 

(a) II nci maddenin 2 (d) kısmı mucibince âzanm millî parasiyle ödenmesi gereken % 90 
bölümüne mahsuben Birliğe tediye edilen A cet d in in II nci kısmına dâhil her hangi bir âzanm pa
rası ve bunlardan resülmal, faiz veya diğer ücretler olarak tahassul eden o azaya ait paralar. 
konvertibl olsun veya olmasın, o azanın ülkesinde Birlik tarafından yapılan idari masraflann te
diyesinde ve, sağlam bir para politikasının icaplarına uygun oluğu ölçüde de, Birlik tarafından 
finanse edilen ve o âzanm ülkesindeki projeler iç/n lüzumlu olup âzanm ülkesi dâhilinde istihsal 
edilen mal ve hizmetlere mukabil yapılacak, öden •]erde Birlik tarafından kullanılabilir; bundan 
başka, âza ile Birlik arasında varılacak mutabakat gereğince, ilgili âzanm iktisadi ve malî duru
munun haklı göstereceği ölçüde ve zamanda bu paralar serbestçe konvertibl bir hale getirilir ya
hut da Birlik tarafından finanse edilen ye âzanm ülkesi haricinde bulunan projeler için başka bir 
tarzda kullanılabilir. 

(b) Orijinal azaların başlangıç iştirak hisselerinin dışında iştirak hissesi olarak Birliğe öde
nen paraların ve bunlardan tahassul eden resülmal, faiz veya sair ücretler gibi paralann kullanıl
maları btı. iştirak hisselerine taallûk eden yetkinin verilmesinde tesbit edilen kayıt ve şartlara göre 
yapılır. 

(c) İştirak hisseleri dışında ek kaynak olarak Birliğe ödenen paraların ve bunlardan tahassul 
eden resülmal faiz ve sair'gibi paraların kullanılması bu paraların alınmasına mütaaliik aranj-
manlardaki şartlara tâbidir. 

(d) Birlik tarafından tahsil edilen diğer her türlü paralar Birlik tarafından serbestçe istimal 
veya tebdil edilebilir, ve parası 'kullanılan veya tebdil edilen âza tarafından bunlar için her han
gi bir takyit vaz'edilemez. Şu kadar* ki, yukarda';; hüküm, ülkesinde Birlik tarafından finanse edi
len her hangi bir proje bulunan âza ile, bü finansmanla ilgili ojarak resülmal faiz veya sair ücret-
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ler nâffnlariyjie tahsil edilen o âaaya ait paralann Birlik tarafından knllanıknasına takyitler vaz'edeıı 
aranjmanlar yaıpmatetan Birliği menetmez. 

(e) Birlik (A) cetvelinin I nci kısmına dâhil azalar tarafından Il.nei maddenin 2 (d) kısmı hü
kümlerine göre ödenen iştirak hissesi bölümlerinin, mâikul zaman fasılaları içinde, takribi bir pro rata 
esasına göre (mütenasiben) kullanılmasını sağlıyacak münasip tedbirleri alır; ancak, altınla yahut da 
iştirak hissesine sahibolan azanın kendi parasından başka bir para ile ödemen bu kabil iştirak hissesi 
bölümleri daha süratle kullanılabilir. 

Kısım 2. Para mevcutlarının değerlerinin muhafazası : 

(a) Bir âza parasının rayici düşürüldüğünde yaıhut da bir âza parasının döviz kıymeti, Birliğin 
kanaatine göre, azanın ülkesi dâhilinde önemli derecede tenezzül ettiğinde bu âza, bahis konusu para
lar II nci maddenin 2 (e) kısmı mucibince kabul edilen bonolar halinde bulunsun veya bulunmasın 
mlâkül bir zaman içinde, II nci maddenin 2 (d) kısmı mucibince âza tarafından Birliğe ödenmiş veya 
bu paragraf hükümlerine göre tediye edilmiş olan parasının tutarının iştirak hissesini taalhhüdet-
tiği andaki değerinde muhafazası için kâfi gelecek miktarda munzam meblâğı kendi parası ile Birliğe 
öder; şu kadar ki, yukardaki hükümler, ancak, söz konusu, paralar evvelce kullanılmamış veya başka 
bir azanın parasma tebdil edilmemiş bulunduğu takdirde ve ölçüde tatbik edilir. 

(b) Bir âza parasının rayici yükseltildiğinde yahut da bir âza parasının döviz kıymeti, Birliğin 
kanaatine göre, azanın ülkesi dâhilinde önemli derecede arttığında Birlik, mâkul bir zaman içinde, 
bu kısmm (a) paragrafınım şümulüne giren paraların tutarında vukıtbulan artışa tekabül eden bir 
meblâğı azanın parası ile azaya iade eder. 

(c) Milletlerarası Para Fonu tarafından bütün azaların paralarının rayiçlerinde a^nı nispetlerde 
bir değişiklik yapıldığında Birlik yukardaki paragraflar hükümlerifni tatbik etmiyeJbilir. 

(d) ıBu kısmın (a) paragrafı hükümleri dâhilinde her hangi bir paranın değerini muhafaza için 
tediye edilen meblâğlar aynen o para gibi ve o ölçüde konvertibl ve kabili istimal olurlar. 

Madde — V. 

Muamcl-eler 

Kısım 1. — Kaynakların kullanılması ve finansman, şartları : 

(a) Birlik, dünyanın Birlik âzalığına dâhil bulunan az gelişmiş sahalarında kalkınmaya yardım 
malksacliyie finansman imkânları sağlar. 

(Ib) BirMk tarafından sağlanan finasmanlar, ilgili sahanın veya sahaların ihtiyaçları muvacehe
sinde Birliğin edindiği kanaate göre kalkınma bakımından yüksek prooriteyi haiz maksatlara nıâtui 
olup, özel haller müstesna olmak üzere, muayyen projeler için yapılır. 

(c) Bu finansman imkânlarının alıcı bakılmından mâkul olan şartlarla özel kaynaklardan temin 
edilmesinin mümkün olduğuna veya Bankaca yapılmakta olan cinsten ikrazlarla temin edilebileceğine 
Birlikçe kanaat getirildiği takdirde, Birlik finansman sağlamaz. 

(d) Birlik, ehliyetli bir komite tarafından teklifin değerliliği dikkatle tetkik edildikten sonra ya
pılmış bir tavsiye mevcudolmadıkça finansmanda bulunmaz. Bu komitelerin her biri Birlik tarafın
dan tâyin edilir ve tetkik mevzuu projenin ülkelerinde bulunduğu azayı veya' azalan temsil eden 
Guvernör veya Gurvernörler tarafından inha edilen bir aday ile Birliğin teknik elemanlarından bir ve
ya birden fazla şahsı ihtiva eder. Komitenin bir veya birkaç Guvernör tarafından inha edilen bir adayı 
ihtiva edeceği hakkındaki hüküm finansmanın milletlerarası veya mmtakavi bir âmme teşekkülüne 
yapılacağı ahvalde tatbik edilmez. 

(e) Projenin ülkesi dâhilinde bulunduğu âza bu kaini finansmana muarız olduğu takdirde Birlik 
her hangi bir finansmanda bulunamaz; yalnız, milletlerarası veya mmtakavi bir âmme teşekkülüne 
finansman yapıldığı takdirde Birliğin, münferit âzılann itiı-azda bulurtmamalarını temin etmesine 
ihtiyaç yoktur. 
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(i) Birlik, yaptığı finansman hâsıllarının muayyen bir azanın veya azaların ülkelerinde sajrf 

edileceği hakkında hiçbir şart koşamaz. Yııkardaki hüküm Birliği, Birlik ile ek kaynakları ye-, 
ren arasındaki mutabakata göre ek kaynaklara... vaz'edil enler de dâhil olmak üzere bıı Ana Söz
leşme hükümlerine uygun olarak paraların İmi lanı İmal arı üzerine konmuş olan bütün takyitlerin^ 
icaplarını yerine getirmekten menetmez. 

|g) Birlik, yaptığı finansmanların hâsıllarının sadece finansmanın matuf olduğu maksatlar 
iein kullanılmasını sağlıyaeak tedbirleri alır. Bunda, siyasi ve diğer iktisat dışı tesdrleı* veya mü
lâhazalar nazara alınmayıp ekonomi, verimlilik, rekabete müstenit milletlerarası ticaret gibi mülâ
hazalar göz önünde bulundurulur. 

(h) Her hangi bir finansman muamelesi çerçevesi dâhilinde sağlanan paralar, yalnız proje 
ile ilgili masrafları karşılamak için, bu masraflar bilfiil yapıldığında, alıcı emrine verilir. ,_ , 

Kısım 2. — Finansman şekil ve şartları : 

(a) Birliğin yapacağı finansmanlar ikraz şeklindedir. Bununla beraber Birlik aşağıdaki kay
naklardan diiğer şekillerde de finansman yapabilir : 

i) I I I neü maddenin 1 nci kısmı hükümlerine göre taahhüdedilen iştirak hisselerine ait sa
lâhiyet böyle bir finansmana, sarahaten cevaz verdiği takdirde, bu iştsirak hisselerinden mütevel
lit meblâğlar ve bunlardan resülmal, faiz veya diğer ücretler gibi namlarla tahassul eden paralar; 
yahut da 

ii) Özel hallerde, ek kaynakların teminine mütaaİlik aranjmanlar böyle bir finansmana sa
rahaten cevaz yendiği takdirde Birliğe verilen ek kaynaklar ve bunlardan resülmal, faiz veya di
ğer ücretler gibi namlarla tahassul eden paralar, 

(b) Yııkardaki paragraf hükümleri mahfuz kalmak kaydiyle, Birlik, bahis konusu saha veya 
sahaların halihazır ve müstakbel iktisadi durumunu ve projenin mahiyet ve ihtiyaçlarını nazarı 
itibara alarak uygun göreceği şekil ve şartlarla finansmanda bulunabilir. 

(c) Birlik bir azaya, Birlik âzalarının anavatan dışındaki ülkelerinin Hükümetlerine, yukar
da zikredilenlerin siyasi bölümlerine, bir veya birden çok azanın ülkeleri dahilindeki hususi ve
ya âmme teşekküllerine, yahut da milletlerarası veya mmtakavi bir âmme teşkilâtına finansmanda 
bulunabilir. ^ 

(d) Birlik bir azanın kendisinden başka bir teşekküle bir ikrazda bulunurken, lüzum gördü
ğü takdirde, münasip bir Hükümet garantisini yahut diğer garanti veya garantileri talebedebilir. 

(e) Birlik, özel hallerde mahallî masraflar içlin yabancı döviz tahsis edebilir. 

Kısım. 3. — Finansman santiarının tadili : 

Birlik, ilgili azanın halihazır ve müstakbel iktisadi ve malî durumu da .dâhil olmak üzere 
lüzumlu bütün faktörlerin ışığı altında uygun gördüğü zaman ve ölçüde ve kendisinin tesbit ede
ceği şartlarla finansmanlarının tâbi bulunduğu şartların tahfifine veya diğer şekillerde tadiline 
•muvafakat edebilir. . '. 

Kısım 4. .— Iliğer milletlerarası teşekküllerle ve, kalkınma yardımı sağlıyan azalarla iş birliği : 

Birlik dünyanın az gelişmiş sahalarına malî 've teknik yardım sağlıyan milletlerarası âmme te
şekkülleri ve azalarla iş birliği yapar. 

Kısım 5. — Müteferrik muameleler : 

Bu Ana Sözleşmenin başka yerlerinde tasrih edilen muamelelerden başka Birlik. 
(İ) İstikrazın ifade edildiği paranın sahibi olan azanın muvafakatiyle istikraz yapabilir; . 

(ii) Yatırımda bulunduğu menkul kıymetlerin satışını kolaylaştırmak için bunları garanti 
edebilir; . 
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(iii) İhracettiği, garanti ettiği veya yatırımda bulunduğu menkul kıymetleri alıp satabilir; 
(iv) Özel hallerde, bu Ana Sözleşmenin hükümlerine mugayir olmıyan maksatlar için başka kay

naklardan yapılan ikrazları garanti edebilir; 
(v) Bir azanın talebi üzerine* teknik yardım ve istişarî hikmetler ifa edebilir; ve, 
(vi) Faaliyetlerine müteferri olup gayelerinin tahakkukuna yardım bakımından lüzumlu veya 

şayanı arzu bulunan diğer yetkileri kullanabiliri 

Kısım 6. — Siyasi faaliyet memnuiyeti : • .. . - . .. 

Birlik ve memurları azaların siyasi işlerine müdahale edemezler; kararlarında da ilgili âza veya 
azaların siyasi vasıflarının .tesirinden masundurlar. Kararlarında yalnız iktisadi mülâhazalar naza
rı itibara alınır ve mülâhazalar bu Ana Sözleşmede belirtilen gayelere ulaşmayı teminen tara il
siz bir şekilde değerlendirilir. 

Madde— VI. 

Te§kilât ve İdare 

Kısım 1. — Birliğin bünyesi : 
1 

Birliğin bir Guvernörler Meclisi, Bksekütif Direktörleri bir Umum Müdürü ve Birlik tarafından 
tesbit edilecek vazifeleri ifa etmek üzere diğer müdürleri ve memurları vardır. 

Kısım 2. — Guvernörler Meclisi : . T •' =,- r ." , " ';<; ; 

(a) Birliğin her türlü salâhiyetleri Guvernörler Meclisinin uhdesindedir. 
(b) Aynı zamanda Birliğin de âzası olan Bankanın bir âzası tarafından tâyin edilmiş olan 

Bankanın Guvernör ve yedek Guvernörlerin her biri Birliğin ex Officio (bu vazifesi sebebiyle) Gu
vernör ve Yedek Guvernördür. Asilin hazır bulunmaması hali müstesjna olmak üzere hiçbir ye
dek Guvernör rey kullanamaz. Banka Guvernörler Meclisinin Başkanı Birlik Guvernörler Mec
lisinin ex Officio (bu vazifesi seibebiyle) Başkandır; ancak Banka Guvernörler Meclisi Baş
kanı Birliğe âza olmıyan bir Devleti temsil ediyorsa bu takdirde Guvernörler Meclisi Guvernör-
lerden birini Guvernörler Meclisi Başkanı olarak seçer. Guvernör veya Yedek Guvernörler, ken
dilerini tâyin eden azanın Birlikte âza olması sona erdiği takdirde, bu sıfatını kaybeder. 

(c) Guveımörler Meclisi, aşağıda gösterilenler haricolmak üzere, kendisine1 ait salâhiyet
lerden her hangi birinin kullanılması hususunda Eksekütif Direktörlere yetki verebilir. 

(i) Yeni azaların kabulü ve bunların kabulüne ait şartların tesbiti; 
(ii) Munzam iştirak hisselerine salâhiyet verilmesi ve bunlara mütaallik 'kayıt ve şartların 

tesfoiiti; 
(iii) Bir azanın âzalık -sıfatımın taliki; 
(iv) Bu Ana Sözleşme üzerinde Eksekütif Direktörler tarafından yapılan tefsirlerle ilgili 

müracaatların karara bağlanması; 
(v) Bu maddenin 7 nei kısmı hükümlerime göre diğer Milletlerarası teşekküllerle iş birliği 

yapılmasını teminen 'aranjmanlar yapılması (Muvakkat ve idari mahiyetteki gayriresmî aranjman
lar hariç); 

Ve 
(vi) Birliğin faaliyetlerinin daimî olarak tatili ve mevcutlarının tevzii 'hususlarında karar 

alınması; 
(vii) Bu maddemin 12 nci kısmına göre Birliğin net gelirlerinin tevziinin kararlaştırılması; 

"(viii) Bu Anlaşmanın tadili hakkındaki tekliflerin tasvibi. 
(d) Guvernörler Meclisi yıllık toplantılar ve bunun dışında da GıTvernorler Meclisince (kararlaş

tırılan veya Eksekütif DirektÖrlerce davet edilen başka toplantılar akteder. 
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(e) Guvemörİer Meclisinin yıllık toplantıları Banka Guvernörler Meclisinin yıllık toplantılariy-

le birlikte aktedilir. 
(f) Guvernörler Meclisinin her hangi bir toplantısı için lüzumlu nisap, rey hakkı toplamının 

en aa üçte ikisi temsil edilmek şartiyle Guvernörlerin ekseriyetinden teşekkül eder. 
(g) Birlik bir talimatname ile, Eksekütif Direktörlerin Guvernörler Meclisini toplantıya çağır-

maksızm muayyen bir mesele hakkında reylerini almasını temin edecek bir usul tesis edebilir. 
(h) Guvernörler Meclisi, ve salâhiyetleri hudutları içinde Eksekütif Direktörler, Birliğin işleri

nin yürütülmesi için lüzumlu veya uygun olabilecek nizam ve kaideleri vaz'edebilirler. 
(i) Guvernör veya yedek Guvernörler Birlikten ücret almaksızın vazife görürler. 

Kısım 3. — Rey Verme : . * 

(a) Orijinal azaların her biri, başlangıç iştirak hisseleri dolayısiyle, 500 rey hakkına başlangıç 
iştirak hissesinin her $ 5 000 ı için bir re yhakkı ilvesi suretiyle bulunacak aded kadar rey hakkı
na) sahiptir. Orijinal azaların başlangıç iştirak hisselerinden gayri iştirak hisselerinin haiz olduğu rey 
hakları, icabı hale göre, II nci maddenin 1 (b) kısmı yahut da III ncü maddenin 1 nci kısmının (b) 
ve (c) paragraflarına göre Guvernörler Meclisi tarafından tesbit edilir. II nci maddenin 1 (b) kıs
mına: tevfikan taahhüt olunan iştirak hisseleri ile I I I ncü maddenin 1 nci kısmına tevfikan taahhüt 
olunan munzam iştirak hisseleri dışında olarak kaynaklara yapılan ilâveler rey hakkını haiz değildir. 

(b) Hilafı fıususi surette tasrih edilmedikçe Birliğe ait bütün meseleler verilen reylerin ekse
riyeti ile karar altına alınır. 

Kısım 4. — Eksekütif Direktörler' : ""* 

. (a) Eksekütif Direktörler Birliğin umumi faaliyetlerinin yürütülmesinden mesul olup bu mak
satla bu Ana Sözleşme ile kendilerine verilmiş bulunan veya Guvernörler Meclisince devredilmiş 
olan bütün hakları istimal eder. ? '"* 'm ' m ' * ? * ! * i *-! * ? * • : • * - < : - - . . 

(b) Birliğin Eksekütif Direktörleri, Bankanın (i) aynı zamanda Birliğin de âzası bulunan bir 
Banka âzası tarafından tâyin edilmiş olan veya (ii) Batıkanın aynı zamanda Birliğin de âzası bu
lunan en az bir azasının intihabında reyini verdiği bir seçimde intihafcedilmiş olan Eksekütif Direk
törlerinden ex officio (Bu vazifeleri sebebiyle teşekkül eder. Bu Eksekütif Direktörlerden her bi
rinin Yedeği Birliğin de ex officio (Bu vazifesi sebebiyle) Yedek Direktördür. Kendisini tâyin 
eden azan m veya intihabında kendisine rey veren azaların tamamının Birlik âzalıkları hitam buldu
ğunda Direktörlük vazifesi de sona erer. ? 

(c) Bankanın tâyinle iş başına getirilmiş bir Eksekütif Direktörü olan Direktörlerden her biri 
kendisini tâyin eden âzanm Birlikte kullanmak hakkınja sahibolduğu rey adedi kadar vey hakkını 
kullanmaya salahiyetlidir. Bankanın seçimle iş başına getirilmiş bir Eksekütif Direktörü olan Di
rektörlerden her biri kendisinin Bankada seçilmesisi için rey vermiş bulunan Birlik azasının veya 
âzalarmfn Birlikte kullanmak hakkına sahiboldukları rey adedi kadar rey hakkını kullanmaya sala
hiyetlidir. Bir Direktörün kullanmaya salahiyetli olduğu reylerin tamamı tek bir bütün olarak is
timal edilir. 

(d) Bir Yedek Direktör, kendisini tâyin eden 1 Hrektörün hazır bulunmadığı zamanlarda tam 
salâhiyete maliktir. Direktörün hazır bulunduğu zamanlarda ise yedeği toplantılara iştirak edebi
lir, fakat rey veremez. 

(e) Her hangi bir Eksekütif Direktörler toplantısı için lüzumlu nisap, rey hakları toplamının 
en az yarısı temsil edilmek şartiyle Direktörlerin ekseriyetinden, teşekkül eder. 

(f) Eksekütif Direktörler Birlik işlerinin icabettirdiği fasıllarla toplanırlar. 
(g) Guvernörler Meclisi, bankada, bir direktör tâyin etmek hakkına sahibolmıyan bir Birlik aza

sının, bu âza tarafından yapılan bir talep veya kendisini bilhassa ilgilendiren bir husus görüşü
lürken, eksekütif direktörlerin her hangi bir toplantısına iştirak etmek üzere bir temsilci gönderebil-
nıesini sağlıyacak kaideler tesbit eder. 

( S. Sayısı : 64 ), 
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Kısım 5. — Umum müdür ve memurlar : 

(a) Bankanın Umum Müdürü Birliğin exoffieio (bu vazifesi sebebiyle) Umum Müdürdür. 
Umum Müdür Birlik Eksekütif direktörlerinin Başkanıdır; ancak, reylerin müsavatı halindeki 
karj.r reyi dışında hiçbir rey hakkı yoktur. G-uvernörJ.er Meclisi toplantılarına iştirak edebilir. Fa* 
kat bu toplantılarda rey veremez. 

(b) Umum Müdür Birlik memurlarının başıdır. Eksekütif direktörlerin talimatı dâhilinde Bir
liğin mûtat işlerini yürütür ve Kksekütif Direktörlerin umumi murakabesi altında, teşkilâttan, 
müdiran ve memurların, tâyin ve azillerinden mesuldür. Bankanın müdiran ve memurları, kabili 
tatbik olduğu nispette, aynı zamanda Birliğin de müdiran ve memurları olarak vazife görmek 
üzere tâyin edilirler. ^ 

' (c) Birliğin Umum Müdürü, müdiran ve memurları vazifelerinin ifasında tanıamiyle Birliğe 
karşı mesul olup başka her hangi bir makama bağlı değildirler. Birliğin her âzası bu vazifenin 
milletlerarası karakterine hürmet eder' ve vazifelerinin ifasında onları tesir altında bırakacak her 
türlü teşebbüsten içtinabeder. 

(d) Umum Müdür, müdiran ve memurların tâyininde, verimliliğin ve teknik ehliyetin en yük
sek seviyelerde olmasının birinci derecede ehemmiyet arz ettiği hususunu da nazarı itibara almak 
şartiyle, personeli kabil olduğu kadar geniş bir coğrafi esasa göre temin etmenin arz ettiği öne
me gerekli itinayı gösterir. 

Kısım 6. — Banka ile münasebet : 

(a) Birlik Bankadan ayrı ve müstakil bir varlık olup paralan bankanmkflerden ayrı olarak 
muhafaza edilir. Birlik Banka ile ikraz veya istikraz muamelesi yapamaz; ancak bu hüküm Birli
ğin, malî muameleleri için ihtiyat; duymadığı paraları Bankanın tahvilâtına yatırmasına mâni de
ğildir. 

(b) Vasıta ve imkânlar, personel ve hizmetler müesseselerden birisi tarafından diğeri namı
na yapılan idari masrafların iadesine mütaallik aranjmanlar gibi mevzularda Birlik Banka ile 
aranjmanlar yapabilir. 

(c) Bu Ana Sözleşmeye dereedilmiş bulunan hususlardan hiçbiri Bankanın hareket veya veci
belerinden dolayı Birliği, yahut da Binliğin hareket veya vecibelerinden dolayı Bankayı mesul 
kılmaz. 

Kısım 7. — Diğer milletlerarası müesseselerle münasebetler : 

Birlik Birleşmiş Milletler ile >*esmî münasebetler kurar ve ilgili sahalarda ihtisaslaşmış vazife
leri bulunan diğer milletlerarası âmme teşekkülleri ile de bu kabîl aranjmanlar yapabilir. 

Kısım 8. — Büroların mahalli : 

Birliğin merkez bürosu Bankanın merkez bürosudur. Birlik her hangi bir âzanm ülkesinde baş
ka bürolar da kurabilir. 

Kısım 9. — Depoziterler : 

Her âza kendi merkez bankasını. Birliğin o âzanm parası ile olan mevcutlarını veya diğer ak
tifini muhafaza etmek üzere, depoziter olarak tâyin eder; yahut da, âzanm bir merkez bankası 
yoksa, bu maksat için Birlik tarafından şayanı kabul görülen başka bir müesseseyi tâyin eder. 
Ayrıca bir tâyin yapılmadığı takdirde Banka için tâyin edilmiş bulunan depoziter Birlik için de 
depoziter vazifesini görür. 

( S. dayısı -. 64 ) 



— 18— " 
Kısım 10. — Muhabere mercileri : * . 

-Her âza bu Anasözleşme çerçevesi dâhilinde tahaddüs eden her türlü hususlar halkkında Birliğin 
muhaberede bulunacağı münasip bir makam tâyin eder. Ayrıca bir tâyin yapılmadığı takdirde banka 
için tâyin edilmiş olan mııihalbere mercii Birlik için de mııhaibere mercii vazifeli görür. 

Kısım 11. — liaporların neşri ve malûmat itası: 

(a) Birlik, teftişten geçmiş hesap vaziyetlerini de ihtiva eden yıllık raporlar neşreder ve malî 
durumu ile faaliyet neticelerini gösterir mücmel vaziyet cetvellerini münasip fasılalarla azalara gön
derir. 

(ıb) Birlik, gayelerinin tahakkuku Rakımından şayanı arzu olan başka raporlar da neşredebilir. 
(c) Bu kısım hükümleri dâhilinde tanzim olunan her türlü raporların, cetvellerin ve neşriyatın 

suretleri azalara tevzi edilir. 

Kısım 12. — Net gelirin sureti tahsisi : 

Guvernörler Meclisi, âdi ve fevkalâde ihtiyatlar karşılıklarını da nazarı itibara alarak, Birliğin net 
gelirinin sureti tahsisini zaman zaman kararlaştırır. • 

" \ . -r*- r •, M a d d e — v n . " ": '•;' r ;":' • 
Çekilme, âzahk sıfatının, taliki, faaliyetin tatili 

" • - e 

Kısım 1. — Azaların çekilmesi : 
Her hangi bir âza, keyfiyeti yazılı olarak Birliğin Merkez Bürosuna bildirmek suretiyle, her hangi 

bir zamanda Birlik âzahğından çekilebilir. Oekilme, böyle bir ihbarın alındığı tarih itibariyle hüküm 
ifade eder. 

Kısım 2. — Âzahk sıfatının taliki : 

(a) Bir âza, Birliğe karşı olan vecibelerinden her hangi birini yerine getirmediği takdirde Birlik 
Guvernörlerin, rey hakları toplamının ekseriyetini temsil eden, ekseriyetinin alacağı kararla o azanın 

» âzahk sıfatını talik edöbilir. Âzahk sıfatı bu şekilde talik edilen âza, aynı ekseriyet tarafından âza-
lığın eski haline ircaı hakkında bir karar alınmadığı takdirde, talik kararından itibaren bir sene 
sonra âzalıktan (ötomâtikman) çıkmış olur. 

(b) Âzahk sıfatının talik edilmiş olduğu müddet içinde bir âza çekilme hakkı müstesna olmak 
üzere bu Anaisözleşme ile tanınmış olan hiçbir hakkı istimal edemez; buna muka'bil her tüi'Mi vecibe
lerle bağlıdır. 

Kısım 3. — Bankadaki âzahk sıfatının taliki veya son bulması : 

Bankadaki âzahğı talik edilen veya sona eren 'bil' azanın Birlikteki âzahk sıfatı da otomatik ola
rak, icabı hale göre, talik edilir veya sona erer. 

Kışım 4. — Âzahğı sona eren hükümetlerin hakları ve vazifeleri : 

(a) Bir Hükümetin âzahğı sona erdiği zaman, bu kısımda, ve madde X. (c) de zikredilenler müs
tesna olmak üzere, bu Anasözleşme çerçevesi dâhilinde hiçbir hakka, saihibolamaz; buna muka'bil, bu 
kısımda hilafı derpiş edildiği haller müstesna olmak üzere, ister âza, müstakriz, kefil sıfatlariyle, ister 
diğer sıfatlarla Birliğe karşı taaiMıüdettiği malî vecibeler dolayıisiyle mesuliyeti devam eder. 

(S. Sayısı: 64) 
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(b) Bir Hükümetin âzalığı sona erdiği zaman Birlik ve Hükümet hesapların tasfiyesine 

başlarlar. .Bu hesap tasfiyesinin bir kısmı olarak, Birlik ve Hükümet iştirak hisselerine mukabil 
Hükümete yapılacak ödemelerin miktarı ve bu ödemelerin yapılacağı para cinsi ve zaman üze
rinde anlaşma yapabilirler. Bu maddenin tatbikatında, bir âza Hükümetle ilgili olarak kulla
nılan «iştirak, hissesi» tâbirinin bu azanın gerek başlangıç iştirak hissesini, gerek munzam işti
rak hissesini ihata ettiği farz olunur. 

(c) Bir Hükümetin âzalığının sona ermesinden itibaren altı ay zarfında veya Birlikle Hü
kümetin mutabık kaldıkları başka bir müddet içinde böyle bir anlaşmaya yarılamadığı takdir
de aşağıdaki hükümler tatbik olunur : 

(i) Hükümetin iştirak hissesi dolayısiyle Birliğe karşı bundan böyle bir mükellefiyeti kalma/; 
ancak, Hükümet, azal iğin sona erdiği tarihte vâdesi gelmiş ve öde t i lmiş bulunan ve Birliğin 
kanaatine göre malî muameleleri dolayısiyle o tarih itibariyle mevcut bulunan taahhütlerini kar
şılamak için lüzumlu görülen meblâğları derhal Birliğe öder. 

(ii) Hükümet tarafından iştirak hissesi oıarak ödenmiş veya bunlarda-ı resul mal itfaları ola
rak tahasHul etmiş o!'.ip Hükümetin âzalığının sona erdiği tarihte Biri iği a yerinde bulunan meb
lâğlar Birlik tarafından Hükümete iade edilir; ancak, bu paraların, Birliğin malî muameleleri 
dolayısiyle o tarih itibariyle mevcut bulunan taahhütlerini karşılamak için Birliğin kanaatine 
göre lüzumlu olduğu nispette bu hüküm tatbik edilmez. 

(iii) Birlik Hükümete, Hükümetin âzalığının sona .ehdiği tarihten önce mukaveleye bağlanmış 
olan ikrazlar üzerinden Birlik tarafından bu tarihten sonra tahsil edilen bütün resülmal itfaların
dan prorata, (Mütenasip) bir hisse öder; ancak, özel tasfiye hakları derpiş eden aranjmanlar tah-
tıjrıda Birliğe temin edilmiş olan ek kaynaklardan yapılan ikrazlar bu hükümden müstesnadır. Bu 
hisselerin bu kabîl ikrazların resülmalleri yekûnuna nispeti. Hükümet tarafından iştirak hissesine 
mahsuben ödenmiş olup yakardaki (ii) fıkrası hükmüne göre iade edilmemiş bulunan meblağlar 
yekûnunun, bütün, azalar tarafından iştirak hisselerine mahsuben ödenmiş olup kullanılmış bulu
nan, veya Birliğin kanaatine göre, malî muameleleri dolayısiyle Hükümetin âzalığı sona erdiği 
tarih itibariyle mevcudolan taahhütlerini kaşılamak için lüzumlu görülen meblâğlar yekûnuna 
olan nispeti kadardır. Birlik tarafından yapılacak bu kabîl ödemeler resülmal itfaları Birlik tara
fından tahsil edildiği takdirde ve zamanda, yılda bir defadan fazla olmamak üzere, taksitler ha
linde ifa edilir. Bu taksitler Birlik tarafından tahsil edilen cins paralarla ödenir; ancak, Birlik lü
zum gördüğü takdirde^ ödemeyi ilgili hükümetin parasiyle yapabilir. 

(iv) îştirak hissesine mahsuben Hükümete ödenmesi gereken her hangi bir meblâğ, o hükü
metin anavatanı dışındaki bir ülkesinin hükümeti, veya yukarda sayılanlardan her hangi birinin 
siyasi bir bölümü yahut ajanı müştakriz veya kefil sıfatlariyle Birliğe karşı borçlu kaldıkları, 
müddetçe Birlik tarafından alakonulabilir ve bu meblâğlar. Birlikçe arzu edildiği takdirde, vâ
deleri geldiğinde bu kabîl borçlara mahsııbedilebilir. 

"(v) Hükümet bu (c) paragrafı tahtında, ceman, aşağıda gösterilen iki miktardan daha az 
olanından büyük bir meblâğı hiçbir halü kârda tahsil edemez : (a) Hükümet tarafından iştirak 
hissesine mukabil ödenen miktar, yahut (b) kendi iştirak hissesinin bütün azaların iştirak hissesi 
yekûnuna olan nispetinin. Hükümetin âzalığının sona erdiği tarih itibariyle Birliğin defterlerinde 
gösterilen Birliğin net aktifine tatbiki suretiyle bulunacak miktar. 

(vi) Bu hükümler mucibince yapılması gereken bütün hesaplar Birlik tarafından mâkul ola
rak tesbit. edilecek esaslara tevfikan icra edilir. 

(d) Hiçbir halü kârda, bu kısım hükümleri tahtında bir Hükümete ödenmesi gereken her 
hangi bir meblâğ Hükümetin âzalığının .sona'erdiği tarihten itibaren altı ay geçmedikçe tediye 
edilmez. Hükümetin âzalığının sona erdiği tarihten itibaren altı ay içinde bu maddenin 5 nci kıs-
mina tevfikan Birlik, faaliyetini tatil ettiği takdirde hükümetin sahibolaeağı bütün haklar bu 5 
nci kısım hükümlerine göre tesbit olunur ve hükümet 5 nci kısmın tatbikatında Birliğin bir âzası 
telâkki edilir, ancak rey hakkına sahibolamaz. , • 

(S. Sayısı: $4)' 
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Kısmı 5. — Faaliyetin tatili ve vecibelerin tasfiye»! , 

(a) Guvernörlerin rey haklan yekûnunun ekseriyetini temsil eden, ekseriyetinin reyleriyle 
Birlik faaliyetini daimî olarak tatil edebilir. Böyle bir faaliyet tatilinden sonra Birlik, mevcudat ve 
matlûbatmın anuntazam bir şekilde tahakkukuna, muhafaza ve idame ettirilmesine ve vecibelerinin 
tasfiyesine mütaallik bulunanlar müstesna olmak üzere, her türlü faaliyeti derÛıal durdurur. Vecibeler 
nihai olarak tasfiye ve aktüfler tevzi edilinceye kadar Birlik mevcudiyetini muhafaza eder ve Birliğin 
ve âzalarının bu Anasözleşmeden mütaallik karşılıklı hak ve vecibeleri olduğu gibi devam eder; ancak 
hiçbir âzamin âzalık sıfatı talik edilemez yalhut âzahktan çekilmemez ve bu kısımda derpiş olunanların 
dışında azalara hiçbir tevziat yapılamaz. 

(b) Alacaklılara karşı olan bütün vecibeler yerine getirilinceye veya temin edilinceye, ve Guver-
nörler Meclisince Guverııörlıerin, rey hakları toplamının ekseriyetini temsil eden ekseriyetinin reyle
riyle böyle bir tevziata karar verilinceye kadar iştirak hiselerinc mukabil âızalara hiçbir tevziat yapı
lamaz. 

(c) Yukardaki hükümler ve ek kaynakların Birliğe verilmesini teminen üzerinde mutabık kalı
nan, bu kaynakların tedvirine mütalalik özel aranjmanların hükümleri mahfuz kalmak şartiyle, Bitlik 
aktifleriîii azaları arasında iştirak hisselerine mukabil ödemiş oldukları meblâğlarla mütenasîben tevzi 
eder. Bu (c) paragrafının yukardaki hükmünü göre bet' hangi bir azaya yapılacak her türlü tevziat 
Birliğin o azadan olan bütün alacaklarının önceden tasfiye edilmiş olmasına bağlıdır. Bu kaıbîl bir tev
ziat, Birlik tarafından âdil ve hakkaniyetli görülecek zamanlarda, para cinsleri ile, ve nakit veya di
ğer aktifler halinde icra edilir. Muhtelif azalara yapılacak tevziatın, dağıtılan aktiflerin nev'i veya 
bunların ifade edildikleri para cinsi bakımından, birbirinin aynı olıması şart değildir. 

(d) 'Bu kısım veya 4 noü kısım hükümlerine igö>re Birlik tarafından tevzi edilen aktifleri' alan 
azalar bu aktiflere aidölup tevziattan evvel Birlik tarafından istifade edilen îuklardan aynen istifade 
ederler. 

Madde — VIII. 

Hukuki statü, muafiyet ve imtiyazlar 

Kısım 1. —Maddenin gayesi : 

Kendisine tevdi edilen vazifelerin Birlik tarafından ifa edilmesini mümkün kılmak üzere, bu mad
dede derpiş edilen hukuki statü, muafiyet ve imtiyazlar, Birliğe, her azanın ülkesi dâhilinde tanına-
çaktır. 

Kısım 2. — Birliğin hukuki, statüsü : 

Birlik tam bir hükmi şalbsiyete, husûsiyle : 
(i) Akit yapmak; 
(ii) Menkul, gayrimenkul malları iktisap ve bunlara tasarruf etmek; 
(iii) Dâva açmak 

Ehliyetine saMptir. 

Kısım 3. — Adlî muameleler bakımından Birliğin dıirumu : 

Birlik aleyhine yalınız Birliğin büro kurduğu, dâva takibi veya tebligatı tebellüğ maksatları için 
bir ajan tâyin ettiği, veya menkul kıymetler ihraç yahut bunları garanti ettiği âza ülkeleri dâhilinde 
(kâin vazifeli mahkemeler nezdinde dâva ikame edilebilir. Ancak, azalar tarafından veya azalar namı
na hareket eden yalhut da azalardan alacaklı olan şbıslar tarafından dâva ikame edilemez. Birliğin 
emval ve aktifleri nerede veya kimin yedinde bulunursa bulunsun, Birlik aleyhindeki hükmün k ö k 
leşmesinden önce her türlü müsadereden, hacizden veya infazdan masundur. 

* v. f ( S. Sayısı: 64) 
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Kısım 4. — Aktiflerin müsadereden masuniyeti : 
Biriliğin emval ve aktifleri nerede ve kimin elinde bulunursa bulunsun taharriden, tekâlifi 

harbiyeden, müsadereden, istimlâkten yahut icrai veya teşriî tasarruflara müstenit diğer şekiller-
deki her türlü el koymalardan masundur. 

Kısım 5. — Arşivlerim masuniyeti : 

Birliğin arşivleri her türlü müdahaleden masundur. 

Kısım 6. — Aktiflerin takyitlerinden muafiyeti : 

Bu Ana Sözleşmede derpiş edilen muamelelerin ifası liçin lüzumlu olduğu ölçüde ve bu Ana Söz
leşme hükümleri mahfuz kalmak şartiyle Birliğin her türlü emval ve aktifleri her şekildeki tak
yitlerden, nizamlardan, kontroldan ve moratoryumdan muaftır. 

Kısım 7. — Muhaberat imtiyazı : 

Her âza Birliğin resmî muhaberatına diğer azaların resmî muhaberatına tatbik ettiği mua
melenin aynını tatbik eder. 

Kısım 8. — Müdiran ve memurlara tanınan muafiyetler ve imtiyazlar : 

Birliğin bütün Guvernörleri, Direktörleri, bunların yedekleri, memur ve müstahdemleri 
(i) Resmî sıfatları dolayısiyle yaptıkları hareketler sebebiyle adlî takipten muaftırlar; ancak 

Birlik bu muafiyeti kaldırabilir; 
(ii) Mahallî vatandaş olmamaları sebebiyle, azalar tarafından diğer azaların bunlara teka

bül eden seviyelerdeki temsilcilerine, memur ve müstahdemlerine tanınan muhaceret takyitleri, 
yabancıların tescil mecburiyeti ve askerlik hizmeti muafiyetlerinden ve kambiyo kolaylıklarından 
istifade ederler; 

(iii) Seyahat kolaylıkları bakımından azalar tarafından diğer azaların bunlara tekabül eden 
seviyelerdeki temsilci, memur ve müstahdemlerine tatbik edilen muameleden aynen istifade 
ederler. 

Kısım 9. — Vergi muafiyeti : j 

(a) Birlik, aktifleri, emvili, gelirleri ve bu Ana Sözleşme ile tecviz edilmiş bulunan faali
yet ve muameleleri her türlü vergi ve Gümrük Resimlerinden muaftır. Birlik her hangi bir ver
gi veya resmi tahsil ve tediye etme mükellefiyetinden de muaftır. 

(b) Birlik tarafından mahallî vatandaş, mahallî tebaa olmıyan, veya başka bir şekilde ma
hallî vatandaşlığa sahibolmıyan direktörlere, yedeklere veya Birliğin memur ve müstahdemleri
ne ödenen maaş veya ücretler üzerine veya dolayısiyle hiçbir vergi vaz'edilmez. 

(c) Birlik tarafından ihracedilen her hangi bir tahvil veya menkul kıymet (Bunların faiz 
ve temettüleri de dâhil) üzerine, kimin yedinde bulunursa bulunsun, 

(i) Sadece Birlik tarafından ihracedilmiş olmaları sebebiyle bunlar aleyhifle farklı muamele 
yapan; yahut 

(ii) Yegâne hukuki mesnedi bunların çıkarıldığı mahal, ödeneceği veya ödendiği para cin
si, Birliğin her hangi bir bürosunun bulunduğu veya işlerini yürüttüğü mahal olan her hangi bir 
vergi vaz'edilemez. 

(d) Birlik tarafından garanti edilen her hangi bir tahvil veya menkul kıymet (Bunların faiz 
ve temettüleri de dâhil) üzerine, kimin yedünde bulunursa bulunsun, 

(i) Sadece Birlik tarafından garanti edilmiş olmaları sebebiyle bunlar aleyhinde farklı mu
amele yapan; 
yahut 
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(il) Yelgâirıe hukuki ımıetenıedii Biriliğin her hıangi h\v bürosunun bulunduğu veya her han'gi bir 
vergi vaz'edilemez. 

Kısım 10. — Maddenin tatbiki. 

Her âza bu maddede derpiş olunan prensiplerin, ülkesi dâhilinde, kendi kanunları bakımından 
hüküm ifade etmesini teminen lüzumlu olan1 tedbirleri alır ve aldığı bu tedbirleri tafsilâtiyle Bir
liğe bildirir. 

Madde — IX. 

Tadiller 

(a) Bu Ana Sözleşmede yapılacak tadiller hakkında bir âza, bir Gruvernör veya Eksekütif Di
rektörler tarafından vâki teklifler Gııverııörler Meclisi Başkanına bildiriliri; o da teklifi Meclise arz 
eder. Teklif edilen tadilât (luvernör Meclisi tarafından tasvibolunduğu takdirde Birlik ihbar 
mektubu veya telgrafla teklif edilen tadilâtı kabul edip etmediklerini azalardan sorar. Şayet 
azaların, rey hakları toplamının beşte dördünü temsil eden beşte üç okseıjiyeti teklif edilen tadi
lâtı kabul ederse Birlik bütün azalara hitaben göndereceği resmî bir tebliğ ile keyfiyeti teyit ve tas
dik eder. T-

(b) Yukardaki (a) pragrafı hükümlerine rağmen, aşağıdaki hususların tadili bahis konusu 
olduğu hallerde azaların tamamının bunu kabul etmesi iktiza eder: 

(i) VII nci maddenin 1 nci kısmında derpiş edilen Birlikten çekilme hakkı; 
(ii) I I I ncü maddenin 1 (c) kısmı ile sağlanılan hak; 

(iii) II nci maddenin 3 ncü kısmında derpiş edilen mesuliyetlerin hududu. 
(c) İhbar mektubu veya telgrafta daha kısa bir müddet tasrih edilmediği takdirde tadiller 

liesmî tebligat tarihinden üç ay sonra bütün azalar için meriyete girer. 

Madde — X 

Tefsir ve Tahkik 

(a) Bu Ana Sözleşmenin hükümlerinin tefsiri ile ilgili olarak her hangi bir âza ile Birlik ara
sında, yahut Birliğin azaları arasında tahaddüs eden meseleler bir karjara bağlanmak üzere Ekse
kütif Direktörilere arz edilir. Şayet mesele Bankada bir direktör tâyin etme hakkına sahibolmıyan 
bir Birlik azasını bilhassa ilgilendiriyorsa bu âza VI nci maddenin 4 (g) kısmına göre temsil edil
me hakkını haizdir. 

b) Yukardaki (a) fıkrası çerçevesi dâhilinde Eksekütif Direktörâerce bir karlar verilmiş oldu
ğu hallerde her hangi bir âza meselenin (.İuvernörler Meclisine götürülmesini talebedebilir; Guver-
nörler Meclisinin kararı katidir. Guvernörler Meclisine yapılan müracaatin neticesine muallâk ol
mak üzere Birlik, lüzumlu ıgördüğü takdirde, Eksefcütif - Direktörlerin kararma göre hareket 
edebilir. 

c) Âzalık sıfatı sona ermiş bir âza ile Birlik arasında, yahut da Biıüik faaliyetinin daimî ola
rak tatil edilmiş bulunduğu zaman içinde Birlik ile her hangi bir âza arasında bir anlaşmazlık or
taya çıktığı takdirde bu anlaşfcnazlık Birlik ve ilgili memleket tarafından tâyin edilen birer hakem 
ile, taraflar hilafını kararlaştırtnadıkları takdirde Milletlerarası Adalet Divanı Reisi veya Birlik ta
rafından kabul edilmiş nizamlarda gösterilen başka bir makam tarafından tâyin edilen bir başha
kemden mürekkep üç hakemden müteşekkil bir hakem mahkemesine arz edilir. Başhakem usule 
mütaallik meselelerin hailimde, bu hususta taraflar arasında ihtilâf çıktığında, tam salâhiyete 
sahiptir. 
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Madde — XI. 

Nihai hükümler 

Kısım 1. — Meriyete girme : 

Bu Ana Sözleşme, iştirak hisseleri, (A) cetvelinde gösterilen iştirak hisseleri yekûnunun en az 
yüzde atmış beşini teşkil eden hükümetler namına imzalandığı ve bu maddenin 2 (a) kısmında zik
redilen belgelerin bu hükümetler namına tevdi edildiği tarihte meriyete girer; ancak bu Ana Söz
leşme hiçbir halükârda 15 Eylül 1960 tarihinden önce meriyete girmez. 

Kısım 2. — înıza : 

Bu Ana Sözleşmenin namına imzalandığı her hükümet, bu Ana Sözleşmeyi kendi kanunlarına 
uygun olarak kabul etmiş olduğunu ve bu Ana Sözleşmenin kendisine tahmil ettiği bütün mü
kellefiyetleri yerine getirebilmek için lüzumlu olan bütün tedbirleri almış bulunduğunu nâtık bir 
vesikayı Bankaya tevdi eder. 

(b) Her hükümet, yukarda (a) paragrafında zikredilen vesikam kendi namına tevdi edildiği 
tarih itibariyle âzalık sıfatını iktisabeder; şu kadar ki hiçbir hükümet bu Ana Sözleşmenin bu 
maddenin 1 nci kısmı hükümlerine göre meriyete girmesinden önce âzalık sıfatını iktisabedemez. 

(c) Bu Ana Sözleşme, isimleri (A) cetvelinde gösterilen devletlerin hükümetleri namına imzalan
mak üzere Bankanın merkez bürosunda 31 Aralık 1960 günü mesai saati sonuna kadar açık bulun
durulur; ancak, bu Ana Sözleşme o tarihe kadaı* meriyete girmediği takdirde Bankanın Eksekütif 
Direktörleri Ana Sözleşmenin imza için açık bulundurulacağı müddeti altı aydan fazla olmamak 
üzere uzatabilir. 

(d) Bu Ana Sözleşme meriyete girdikten sonra, âzalıkları II nci maddenin 1 (b) kısmına gö
re kabul edilen devletlerin hükümetleri tarafından imzalamak üzere açık bulundurulur. 

Kısım o. — Ana Sözleşmenin ülkeler itibariyle şümulü : 

Bir hükümet, imzasını vazetmekle, bu Ana Sözleşmeyi hem kendi namına, hilafını yazılı bir ih
barname ile Birliğe bildirmediği takdirde, hem de milletlerarası münasebetlerinden kendisinin mes
ul bulunduğu bütün ülkeler namına kabul etmiş olur. 

Kısım 4. — Birliğin faaliyete başlaması : 

(a) Ana Sözleşme bu maddenin 1 nci kısmına tevfikan meriyete girer girmez Umum Müdür 
•Eksekütif Direktörleri toplantıya çağırır. 

(b) Birlik bu toplantının akdedil di ği tarihten itibaren faaliyete başlar. 
(c) Guvernörler Meclisinin ilk toplantısına kadaı- Eksekütif Direktörler, bu Ana Sözleşme ile 

münhasıran Guvernörler Meclisine tanınmış olanlar dışında, Guvenıörler Meclisine ait bütün salA-
hiyetleri istimal edebilir. 

Kısım 5. — Tescil : 

Banka bu Ana Sözleşmeyi Birleşmiş Milletleı. Anayasasının 102 nci maddesi ve buna istinaden 
Genel Kurul tarafından kabul edilmiş bulunan nizamlara göre Birleşmiş Milletler Genel Sekreter
liği nezdinde tescil ettirmeye salahiyetlidir. 

Aşağıya vaz'ettiği imzası ile, bu Ana Sözleşme için depoziterlik vazifesini deruh.de etmeye, bu 
Ana Sözleşmeyi Birleşmiş Millet'er Genel Sekreterliği nezdinde tescil ettirmeye, bu Ana Sözleşme
nin XI nci maddenin 1 nci kısmına göre meriyete girdiği tarihi isimleri (A) cetvelinde gösterilen 
bütün hükümetlere bildirmeye muvafakat eden Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasının arşiv
lerinde muhafaza edilmek üzere Washingtoıı'da bir nüsha olarak tanzim edilmişti'-. 

( S. Sayısı : 64 ) 
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Avustralya 
Avusturya 
Belçika 
Kanada 
Danimarka 
Finlandiya 
Fransa 

i Almanya 
îtalya 

Afganistan 
Arjantin 
Bolivya 
Brezilya 
Burma 
Seylân 
Şili 
Çin 
Kolombiya 
Kosta Rfca 
Küba 
Dominik Cum. 
Ekvator 
El Salvador 
Habeşistan 
Gana 
Yunanistan 
Guatemala 
Haiti 
Honduras 
izlanda 
Hindistan 
Endonezya 
tran 
îrak 
İrlanda 

(•) 1 Ocak 1960 da me 

A -

- 2 4 -
OETVELİ " f 

BAŞLANGİÇ İŞTİRAK HİSSELERİ 
('Milyon A B. 

Kısım 

20.18 
5.04 

22.70 
37.83 
.8.74 
3.83 

52.9-6 
52.96 
18.16 

Kısım 

1.01 
18.83 

1.06 
18.83 
2,02 
3.03 
3.53 

30.26 
3.53 
0.20 
4.71 
0.40 
0.65 
0.30 
0,50 
2.36 
2.52 
0.40 
0.76 
0.30 
0.10 

40.35 
11.10 
4.54 
0.76 

D. $)' '(*) 

: I 

Japonya 
Lüksemburg 
Holânda 
Norveç* 
Güney Afrika B. 
İsveç 
Birleşik Kıratlık 
Birleşik Devletler 

: II 

İsrail 
Ürdün 
Kore 
Lübnan 
Libya 
Malaya 
Mexico 
Fas 
Nikaragua 
Pakistan 
Panama 
Paraguay 
Peru 
Filipinler 
Suudi Arabistan 
İspanya 
Sudan 
Tayland 
Tunus 
Türkiye 
Birleşik Arap Cum
huriyeti 
Uruguay 
Venezüella 
Viet - Nam 

3.03 Yugoslavya 

iyette bulunan sıklet ve safiyetteki Birleşik 
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33.59 
1.01. 

27.74 
6.72 

10.09 
10.09 

131,14 
320.29 

L68 
0.30 
1.26 
0.45 
1.01 
2.52 
8.74 
3.53 
0.30 

10.09 
0.02 
0.30 
1.77 
5.04 
3.70 

10.09 
1.01 
3.03 
1.51 
5.80 

6.03 
1.06 
7.06 
1.51 
4.04 

763.07 

236.93 

1.000.00 

Devletler Doları olarak. 



S. SAYISI 6 6 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 3656 sayılı 
Kanuna bağlı cetvellerin Bayındırlık Bakanlığı kısmında deği
şiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve iktisat Komisyonu 

raporu (1 /62 ) 

T. C. 
Kanunlar ve Kararlar 18 . 8 . 1960 

Tetkik Dairesi 
Sayı : 71-1230/1905 

Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

Bakanlar Kurulunca Millî Birlik Komitesine arzı 15 . 8 . 1960 tarihinde kararlaştırılan «Devlet 
memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı cetvellerin Bayındırlık 
Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı» gerekçesiyle ve ilişikleriyle bir
likte bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Devldt Başkanı ve* Başbakan 

Org. 
Cemal Gürsel 

G E R E K Ç E 

31 . 5 . 1939 tarihinde meriyete giren Bayındırlık Bakanlığı teşkilât ve vazifelerine dair olan 3611 
sayılı Kanunla kabul edilen teşkilât kadrolarımız, Devlet Me^ıuriarı aylıklarının tevhit ve teadülüne 
dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı cetvellerde gösterilmiştir. 

1939 yılında yatırımlarla beraber Bayındırlık hizmetlerine ayrılan tahsisat 8 143 510 liradan iba
ret idi. B.undan sonra ve bilhassa 1950 yılından itibaren her bütçe yılı için Bayındırlık hizmetlerine 
ayrılan tahsisat miktarları mütemadiyen yükselmiş ve hizmet çeşitleri genişlemiş olmasına rağmen, 
gerek inşa faaliyetine ve gerekse teftiş mekanizmasına ait hizmet kadrolarında umumi olarak bir de
ğişiklik yapılmamış ve mevcut kadrolarla mehmaemken idareye çalışılmıştır. 

Bilâhara 28 . 2 . 1950 tarihinden itibaren meriyete giren 5539 sayılı Kanunla katma bütçeli Kara
yolları Umum Müdürlüğü ve 28 . 2 . 1954 tarihinde j^ürürlüğe giren 6200 sayılı Kanunla yine kat
ma bütçeli Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü teşkilâtı kurulmuş ve bu Umum Müdürlüklere ayrı
lan çeşitli hizmetlerin teftiş ve murakabe işleri de Bakanlığımız Teftiş Heyetine verilmiştir. 

Bu arada Hava Meydanları ve akar yakıt tesisleri inşaatı da Bayındırlık hizmetleri arasına alın
mış ve bunun için de bir teşkilât kurularak bu teşkilâtın bünyesine alman çeşitli faaliyet ve hizmet
lerin teftiş ve murakebesi yine Bakanlık Teştiı Heyetinin vazifeleri arasına alınmıştır. 

1939 yılındaki iş durumumuz nazara alınarak o yılki bütçe kanunu ile Bayındırlık Bakanlığı için 
konulan 8 143 510 liralık tahsisat göz önünde tutularak hazırlanan bu kadrolar, bugünkü bütçe ka
nunu ile Bakanlığımıza verilmiş olan 478 675 900 liralık tahsisat içindeki maaş kadroları karşılığı, 
Bakanlığımıza tevdi edilen ve programa alınmış olan gerek inşa faaliyetinde ve gerekse teftiş ve 
murakabe işlerinde istihdam edilecek elemanları bulup çalıştırmamıza kifayet etmemektedir. 



— S — 
Bu şekilde kademe kademe inkişaf eden ve faaliyet sahası genişliyen demiryollar, limanlar, iskele

ler çeşitli yapı işleri inşaatı ile gerek bunların ve gerekse Devlet yolları ve köprüleri, il ve köy yol
ları ve köprüleri Devlet Su İşleri, köy içme su işleri, hava meydanları ve akar yakıt tesisleri inşaa
tı gibi memleketin kalkınması ve imarı ile ilgili ana dâvaların devamlı ve fasılasız bir şekilde teftiş 
ve murakabelerinin yapılması hususunda, inşa ve teftiş hizmetlerinin çok fazla artmış olması hase
biyle Bakanlığımız güçlüklere ve zorluklara mâruz kalmıştır. 

Bilhassa 8 143 510 liradan ibaret 1939 yılı bütçesine nazaran 1960 yılına ait bütçede, Bayındır
lık Baaknlığma 478 675 900, Karayollarına 971135 257 ve Devlet Su İşlerine 658 953 240 liranın ay
rılmış bulunması, Bayındırlık hizmetlerinin 1939 yılı ile mukayese edilemiyeeek derecede genişlemiş 
ve çeşitlenmiş olduğunu ve bu sebeple 1939 yılında lesbit ve kabul edilen kadrolarla gerek inşaat 
işlerinin ve gerekse teftiş ve murakabenin yapı masına imkân bulunmadığını göstermiş ve bu 
kadroların bu artışlarla mütenasip ve mütevazin bir şekle irfağını zaruri kıldığı gibi hava mey
danlarının 410 000 000 lirtî tutarındaki yatırımları, da bu miktarın dışında kalmıştır. 

Aynı zamanda bayındırlık hizmet çeşitlerinin artmış olması ve yeni yeni hizmetlerin Bayındır
lık Bakanlığı bünyesinde yer alması müfettişlerimize bu faaliyetlerin tertip, tanzim, sevk ve idare
sinde teşkilâtın muhtelif kademelerinde çalışan elemanlarla müşavere ederek müşküllerin bertaraf 
edilmesi hususunda gerekli tedbirlerin alınması gibi mühim ve yeni bir vazifeyi de tahmil etmiş 
bulunmaktadır. Bu hizmetlerin fonksiyonlarında yapılması lüzumlu görülen tekâmül ve ıslahatın da 
bu teftiş ve murakabeler sırasında araştırılıp tesbit edilmesi ihtiyacı karşısında kalınmıştır. 

21 sene evvelki kadrolarla, bakanlğımıza tevdi edilmiş olan işlerimizi tedvir edecek eleman
ları bulup çalıştırmaya maddeten imkân buhıtıamadığı cihetle günden güne artan iş hacmi do-
layısiyle mesul mevkilerde bulunan tecrübeli ve yüksek dereceli elemanların adedinin artırılma
sına katı zaruret hissedilmektedir. , 

Esasen bu ihtiyacı şimdilik karşılamak maksadiyle teklif olunan ek kadrolara karşılık, gü
nün şartlarına göre, öteden beri boş olup kul'anılmasına ihtiyaç kalmıyan bir kısım kadroların 
kaldırılması suretiyle bütçemize külfet tahmili de (inlenmiş olacaktır. 

(S. Sayısı : 66 ) 
I 



- 3 -
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Devlet memurları aylıklarının tevhit ive teadü
lüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı cetvellerin 

Bayındırlık Bakanlığı kısmında değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Devl'et memurları aylıkları
nın tevlit ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanu
na hağh '(il) ısayılı cetvelin Bayındırlık Bakan
lığı 'kısmından, ilişik (1) Sayılı cetvelde derece, 
unvan ve »detleıti. yazılı kadrolar 'kaldırılmış 
ve yerine ilişik (2) sayılı cetvelde derece, un-
Â an ve adedleri gösterilen 'kadrolar konulmuş
tur. 

MADDE 2. -
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı t'arühînde-

MADDE 3. — Bu kanunun (hükümlerini yü
rütmeğe Balkanlar Kurulu memurdur. 

15 . 8 . 1960 
Devlet Başkanı ve Başbaikan Devlet Balsam 

C. Gürsel 
Devlet Bakanı 

Ş. İnan 
Millî Savunma Bakanı 

F. özdüek 
Dışişleri Bakanı 

S. Sarjier 
Millî Eğitim Bakanı 

F. Yavuz 
Ticaret Bakanı 

C. İren 
Güm. ve Tekel Bakanı 

F. Aşkın 
Ulaştırma Bakanı 

S. VUy 
Sanayi Bakanı 

M. Ukıer 

Â. Art us 
Adalet Bakanı 

A. P. Gözübüyük 
İçişleri Bakanı 
M. î. Kızıloğlu 
Maliye Bakanı 

E. Alican 
Bayındırlık Bakanı 

D. Kop er 
Sa. ve So. Y. Bakanı 

İV. Karasu 
Tarım Bakanı 

F. Üstün 
Çalışma Bakanı 

(.'. Talaş 
Ba. - Ya. ve Tu. Bakam 

Z. Tarkan 
İmar ve İskân Bakanı 

O. Kubat 

{ & Sayım : U ) 
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Hül ^adin teklifine bağlı cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 

Adecl Maaş D. Memuriyetin nev'i 

MERKEZ 

3656 sayılı Kanuna 'bağlı kadrolar 
Demiryollar ve Limanlar İnşaat Dairesi 

Demiryollar İnşaat Fen Heyeti 
9 Yüksek Mühendis veya Y. 

Mimar 1 600 

Limanlar İnşaat Fen Heyeti 
11 Memur - 1 450 

Muamelât ve İstimlâk Müdürlüğü 
11 Memur 3 450 

Yapı ve İmar İşleri Dairesi 
Yapı İşleri Fen Heyeti 

9 Mühendis veya Baş Fen Me
muru 3 600 

4644 sayılı Kanuna bağlı kadrolar 
Demiryollar ve Limanlar İnşaat Reisliği 

9 Fen Memuru 2 600 
11 Ressam 1 450 

9 Memur 1 600 

TAŞRA 

3656 sayılı Kanuna bağlı kadrolar 
Yapı ve İmar İşleri Reisliği 

9 Mühendis, Mimar veya Baş 
Fen Memuru veya Ressam 3 600 

10 Mühendis, Mimar veya Fen 
Memuru veya .Ressam 2 500 

Aded Maaş 

12 Fen Memuru veya De'sinatör 4 

Demiryollar ve Limanlar İnşaat 
Başmüdürlükleri 

400 

9 Yüksek Mühendis 1 600 

1 
4 
2 

450 
600 
350 

4644 sayılı Kanuna bağlı kadrolar 

Demiryollar ve Limanlar İnşaat Reisliği 

9 istimlâk Fen Memuru (İhti
sas Mevfeii) 2 

11 İstimlâk Fen Memuru (İhti
sas Mevkii) 

9 Fen Memuru 
13 Kâtip 

6204 sayılı Kanuna bağlı kadrolar 
Yapı ve İmar İşleri Dairesi 

9 Yüksek Mühendis, Yüksek 

Mimar, Mühendis Mimar, Fen 
Memuru veya Ressam 7 

10 Yüksek Mühendis, Y. Mimar, 
Mühendis Mimar, Fen Memu
ru veya Ressam 

11 Mühendis, Milmar, Fen Me
muru veya Ressam 

12 Mühendis, Mimar, Fen Me
muru veya Ressam 

600 

600 

9 

4 

6 

500 

450 

400 

[2] SAYILI CETVEL 

MERKEZ 
Teftiş Heyeti Reisliği 

3 Müşavir Müfettiş 2 1 500 
4 Başmüfettiş 2 1 250 
5 Müfettiş 1 1 100 

Demiryollar ve Limanlar İnşaat Dairesi 
3 Uzman Müşavir (Yüksek Mü

hendis, Yüksek Mimar, Mühen
dis veya Mimar) (Iht. Mv.) 7 1 500 

Yapı ve İmar İşleri Dairesi 

Uzman Müşavir (Yüksek Mü
hendis, Yüksek Mimar, Mühen
dis veya Mimar) (Iht. Mv.) 8 1500 

( S. Sayısı : 66 ) 
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iktisat Komisyonu raporu 

T. C. 
Millî Birlik Komitesi 6 . 9 . 1960 

İktisat Komisyonu 
Esas No. 1/62 
Kara,r No. 48 

Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı cetvellerin 
Bayındırlık Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması hakkında Bakanlar Kurulunca Millî Birlik 
Komitesine arzı kararlaştırılan ve Başbakanlığın 18 . 8 . 1960 tarihli ve 71-1230/1905 sayılı tezkere
siyle gönderilen kanun tasarısı komisyonumuza havale edilmiş olmakla tetkik ve müzakere edildi. 

Kanun tasarısı, Bayındırlık Bakanlığı kadrolarında bulunan bâzı küçük dereceli kadroların 
kaldırılması suretiyle karşılığı olan tahsisat temin edilmek ve bu suretle bütçeye malî külfet 
tahmil etmemek üzere Teftiş Heyeti Reisliğinde, Demiryollar ve Limanlar İnşaat ve Yapı ve 
îmar işleri dairelerinde yüksek dereceli kadroların ihdası maksadiyle ihzar ve sevk edilmiş bulun
maktadır. 

Yakında Millî Birlik Komitesine arzı takarrür etmiş bulunan Devlet Personel Dairesi teşkili 
hakkındaki tasarı kanunîye* iktisabedince esasen Devlet dairelerindeki kadrolar lüzum ve ihti
yaca göre yeniden bir revizyona tâbi tutulacağı tabiî bulunduğu cihetle tasarı komisyonumuzca 
kabule şayan görülmemiştir. 

Raporumuz. Millî Birlik Komitesinin tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

İktisat Komisyonu Başkanı Sözcü , Üye Üye 
Kuytak Fikret Soyuyüce Şefik Aksoyoğlu Refet Baştuğ İrfavı 

Üye Üye üye Üye 
Baykal Rifat Eı^ü Vehbi Karafcelioğlu Kâmil Koksal Osman 

Üye Üye 
özkaya M. Şükran Taşar Dündar 

( S. Sayısı: 66 ) 
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S. S A Y I S I 65 
Özgüneş Mehmet'in, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununa ek 42 sayılı Kanuna bir geçici madde ilâve

sine dair kanun teklifi ve İktisat Komisyonu raporu (2 /40 ) 

M. B. K. Yüksek Başkanlığına 

5434 vsayılı Türkiye Oumlhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa ek 42 sayılı Kanuna bir geçici mad
de ilâvesine dair kanun teklifimi gerekçesiyle birilikte itakldim ediyorum. 

(i ereğin e müsaadelerini arz ederim. 
Özgüneş Mehmet 

G E R E K Ç ti 

1950 senasinde meriyete konan 5434 «ayılı Emekli Sandığı Kanununun 44 ocü maddesinde her ne 
kadar bir sene müddetle gahi'slara müracaat hakkı tanınmış ise de. Tanınan Ibu hakka göre şahısla-
rm müracaat etmesi gerekirken birçok sebeplerle kanuni müraıca,at yapmadıkları için halkları zayi' oh 
muştur. 

Orduda bulunan subaylardan malûl olan subaylarını bir kısmı asıl mesleklerinden sı'Mıi s>e'bcp do-
layıstiyle diğer yardımcı sınıflara nakledilmek suretiyle vazifeilere devam eîtltirllmiş olduklarından 'bit 
haklarından istifade ettirilmemiş 'bulunmaktadırlar. 

Geçici 42 sayılı Kanun gereğince istek veya re'sen emekliye sevk eidilecek subayların emeklilik iş
lemlerinin yapılmasında sılılhi duranı bilhassa rol oynıyacaktır. Bu bakımdan senelerce kendilerinden 
istifade edilen bu gibi sıufbayların mağduriyetlerine sebelbolacaktır. 

Emekliye ayrılacak olan bu .gübi subaylar dışında da diğer 'bir hizmette çaluşamıyaeak'ları aşikâr
dır. 

Vazife malûlü olduklarını tevsik eden vesikaları ile son durumlarını belirten raporlara istinaden 
mâlûlivet hakllarımn tanınması uvgun mütalâa edilmekledir. 

ÖZGÜNEŞ MEHMET'İN TEKLİFİ 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli* San
dığı Kanununa ek 42 ısayılı Kanuna bir geçici 

madde ilâvesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 5434 sayılı T. C. Emekli San- i lara, emekliye sevk tarihlerinden itibaren 6 al
dığı Kanununa ek 42 sayılı Kanuna aşağıdaki 
geçici madde eklemmişltir : 

GEÇİCİ MADDE — 5434 sayılı Türkiye 
CumlhiUTİyeti Emekli Sandığı Kanununa ek 42 
sayılı Kanunun geçici 1 nci maddesi hükmüne 
göre emekliye sevk edilmiş olanlardan daha ön
ce vazife maluliyetine duçar oldukları anlaşılan- ; kanlar Kurulu yürütür. 

içinde Sandığa müracaaıt eittikieri takdirde 5434 
ısayılı Kanunun vazife malûlleri hakkındaki hü
kümleri tatbik okraıuir. 

MADDE 2. —- Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Ba-
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İktisat Komisyonu raporu 

T. C. 
M. B. K. 

İktisat Komisyonu 
Esas No. 2/40 
Karar No. 51 

6.9. 1960 

Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

özgüneş Mehmet'in, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa ek 42 sayılı 
Kanuna bir geçici madde eklenmesi hakkında kanun teklifi, komisyonumuza havale edilmiş ol
makla tetkik ve müzakere edildi. 

Teklifte bahsi geçen 5434 sayılı Kanunun 42 nci maddesine göre tanınmış olan haktan istifa* 
de etmemiş olmaları esasen kanuna aykırı olarak başka ve tam kadrolu vazifelerde istihdam edil
melerinin bir neticesi olduğu anlaşılmaktadır. 

1950 den beri geçen on yıllık bir müddetle tam maaş alan bu kimselerin eski haklarının ye
niden tanınması Emeklilik Kanununun ruhuna aykırı olacağı gibi bu kimselerin on sene müd
detle terfi ve terfihlerinin yapıldığı da tabiî olduğundan her hangi bir mağduriyetleri de bahis ko
nusu edilemiyeceği aşikâr olmakla kanun teklifinin reddine karar verilmiştir. 

Teklif, Millî Birlik Komitesine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

İktisat Komisyonu Başkam Sözcü 
Kuytak Fikret Karavslioğlu Kâmil 

Üye 
Baykal Bifat 

Üye 
Ersü Vehbi 

Üye 
Soyuyüce Şefik 

Üye 
Aksoyoğlu Refet 

Üye 
Koksal Osman 

Üye 
Taşar Düsdar 

Üye 
Bastuğ İrfan 

Üye 
Özkaya M. Şükran 

( S . Sayısı: 65) 



S. S A Y I S I : 5 8 
1700 sayılı İçişleri memurları Kanununun 5354 sayılı Kanunla 
değiştirilen 2 mci maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun 

tasarısı ve Güvenlik Komisyonu raporu (11/80) 

T. C. 
Başbakanlık ^29.8.1960 

Kanunlar ve Karalar 
Tetkik Dairesi 

Sayt : 71-1257/2043 
» 

Millî Birlik Koniitesi Başkanlığına 
Bakanlar Kurulunca Millî Birlik Komitesine arzı 29 . 8 . 1900 tarihinde kararlaştırılan «1700 

sayılı İçişleri memurları Kanununun 5354 sayılı Kanunla değiştirilen 2 nci maddesine bir fıkra 
eklenmesine dair kanun tasarısı» gerekçesiyle birlikte ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğin yapılmasını rica ederim. 
Devlet Başkanı ve Başbakan 

Org. 
Cemal Gürsel 

GEREKÇE 

27 Mayıs İnkılâbından sonra memleketimizdeki Millî Bir ik ruhu dolayısiyle idare âmirleri
mizin çok mühim bir vazife ile karşıkarşıya bulunmaları mevcudiyetlerini şart kılmaktadır. Bil
hassa inkılâp umdelerinin halka her fırsatta anlaşılabilmesi, düşük iktidar faaliyetleri ve kötü
lüklerinin açık olarak izah edilebilmesi gibi vazifelerin ilçe merkezlerinde Hükümeti temsil eden 
kaymakamın bulunmasına ve asil olarak vazife görmeline bağlı bulunmaktadır. Memleketimizin 
en ücra köşelerine kadar her zaman vazife ile gidebilecek olan kaymakamın bu mühim rolü dola
yısiyle ilçelerimizin kaymakamsız bırakılması inkılâp ruhu ile telif edilemiyecek bir mahiyet arz 
eylemektedir. 

Düşük iktidar zamanında münhal bulunan kaza adedimiz (152) iken bugün (156) olmuştur. 
Ancak bu boşluğun 1281 sayılı Kanun hükümleri dairesinde ordudan ve jandarma subaylarından 
doldurulması mümkün olamadığından emekliye ayrılmış, istifa etmüş subaylardan almak sure
tiyle bunlardan da istifade edilmesi düşünülmüştür. 

Kaymakamlığa tâyin! edilecek bu emekli ve müstafi subaylar 1700 sayılı İçişleri memurları 
Kanunu ve tadil ve eklerinde sarih olarak gösterilen kaymakamın kanuni şartlarını haiz olma
maları dolayısiyle böyle bir kanun tedvinine lüzum hâsıl olmuş ve tasarı bu maksatla hazırlan
mıştır. 
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Güvenlik Komisyonu raporu 

T. C 
Milli Birlik Komitesi 2 . 9 . 1960 
Güvenlik Komisyonu 

Esas No. 1/80 
Karar No. 31 

Yüksek Başkanlığa 

1700 sayılı içişleri memurları Kanununun 5354 sayılı Kanunla değiştirilen 2 nei maddesine 
bir fıkra eklenmesine dair olan kanun tasarısı, ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle 
komisyonumuzda görüşüldü. 

Gerekçede tafsilen izah edilen hususlar muvacehesinde, tasarı prensip itibariyle kabule şayan 
görülmüştür. 

Ancak, fıkra, malî hususları da ihtiva edecek şekilde değiştirilmiş, 2 ve o neü maddeler ay
nen bırakılmış ve tasarı, bu değişiklikle «kabul edilmiştir. 

Millî Birlik Komitesine arz edilmek üzere Yüksek. Başkanlığa sunulur 

Güvenlik Komisyonu 
Başkanı Başkan Vekili Sözcü 

Özdilek Fahri Yurdakuler Muzaffer Er Ahmet 

Üye Üye Üye 
Ataklı Mucip Kabibay Orhan Kaplan Kadri 

Üye Üye 
Köseoğlu Münir Madanoğlu Cemal 

Kâtip 
Akkoyunlu Fazıl 

Üye 
Karaman Suphi 

' Üye 
Vlay Sıtkı 

( S. Sayısı : 58 ) 
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HÜKÜMETİN TEKDİFÎ 

1700 sayılı İçişleri memurları Kanununun 5354 
sayılı Kanunla değiştirilen 2 nci maddesine bir 

fıkra, eklenmesine dair kanun tasarısı 

MADDE ,1. — 1700 sayılı İçişleri mtemurl'arı 
Kanununun 5354 sayılı Kanunla değiştirilen 2 
nci maddesine aşağıdaki fıkra eMenımiş'tir: 

«EK FIKRA — Ordudan emekliye ayrılan 
veya istifa eden subaylar bu 'kanun hükümleri
ne bağlı olma'ksizın İçişleri Bakanlığınca, geçici 
bir süre için, kaytaıaikam olarak tâyin <ve Mdıh-
< l'anı olunabilirler. >> 

'Bu fikra hükmü jandarma sulbaylan hakkın
da da uygulanabilir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

29 . 8 . J.960 

Devlet Başkanı ve Başbakan Devlet Bakanı V. 
C. Gürsel ' 

Devlet Bakanı 

Millî Savunma Balkanı 
F. Özdilek 

Dışişleri Bakanı 
S. Sarper 

Millî Eğitim Bakam V. 
F. Yavuz 

Â. Artus 
Adalet Bakanı 

Â. Artus 
Devlet Bakanı V. ve 
İçişleri Bakanı 
M. t. Ktzüoğlu 
Maliye Bakanı 

E. Alican 
Bayındırlık Bakanı 

GÜVENLİK KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ 

1700 sayılı İçişleri memurları Kanununun 5354 
sayılı Kanunla değiştirilen 2 nci maddesine bir 

fıkra ve geçici bir madde eklenmesine dair 
Kanun 

MADDE 1. — 1700* sayılı İçişleri memurla
rı Kanununun 5354 sayılı Kanunla değiştirilen 
2 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

EK FIKRA — Ordu ve jandarmadan sicil dı
şında, emekliye ayrılan veya istifa eden subaylar, 
ihtiyaç halinde bu kanun hükümlerine bağlı ol
maksızın İçişleri Bakanlığınca kaymakam ola
rak tâyin ve istihdam olunabilirler. 

Emekli subayların bu suretle tâyin olunan
lara mebde maaşı aylık olarak verilir. Bu gibi
lerin emekli ımaaşı kesilmez ve bu görevlerde ge
çen müddetler emeklilikten sayılmaz. 

GEÇİCİ MADDE — 1281 sayılı Kanuna gö
re tâyin ve istihdam edilen ve bu kanunun yayı
mı tarihinden evvel emekliye sevk olunan subay
lar hakkında da emekliye sevk tarihinden itiba
ren bu kanun hükümleri uygulanır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü-
^ rürlüğe girer. 

MADDE 3. — Tasarının 
nen kabul edilmiştir, 

ncü maddesi ay-

Ticaret Bakanı V. 
F. Aşkın 

Güm. ve Tekel Balkanı 
F. Âşkın 

Ulaştırma Bakanı ve 
Bayındırlık B. V. 

S. Vlay 
Sanayi Bakanı V. 

E. îpUkçi 

Sa. ve So. Y. Bakanı V. 
N. H. Fişek 
Tarım Bakanı 

O. Tosun 

Çalışma Bakanı V. 
E. Alican 

Ba. Ya. ve Tu. Bakanı V 
S. Sarper 

İmar ve tskâi Bakanı 
F. Yavuz 

( S. Sayısı : 58 ) 




