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1. — GEÇEN TOPLANTI TUTANAK ÖZETÎ 

Müessif bir kaza neticesinde şehidolan Tür
kiye Cumhuriyeti Millî Birlik Komitesi Üye
si, Ankara Vali ve Belediye Başkanı merhum 
Tümgeneral Baştuğ îrfan'ın hâtırasını taziz 
için ayakta iki dakika saygı duruşunda' bulu
nuldu. 

Türkeş Alpaslan'ın, Savunma sekreterlikle
ri kurulmasına dair olan kanun teklifi ile, 

Yurdakul er Muzaffer ve üç arkadaşının, 
Resmî makamlara başvurma yolları hakkın
daki kanun teklifi, teklif sahiplerinin isteği 
üzerine geliverildi. 

Orgeneral Zekâi Okan'ın, emeklilik işlemi
nin iptal ve ıslahı hakkında Güvenlik Komis
yonunca hazırlanan rapor kabul edildi. 

özkaya Mehmet Şükıan'm, 1580 sayılı Be
lediye Kanunurıun'ı 15 nci maddesinin 58 nci 
bendine tevfikan belediyelerce kurulan top
tancı hallerinin sureti idaresi hakkındaki ka
nun teklifi ve Güvenlik ve Sosyal İşler komis
yonları raporları üzerinde görüşüldü. 

Başlık ve bâzı madde metinlerinde yapılan 
tadillerle kanun kabul edildi; 

Erkanlı Orhan ve yedi arkadaşının, 1924 
tarih ve 491 sayılı Teşkilâtı Esasiye Kanunu
nun bâzı hükümlerinin kaldırılması ve bâzı 
hükümlerinin değiştirilmesi hakkındaki 1 sa
yılı geçici Kanunun 0 nci maddesinin 5 nci 
fıkrasında değişiklik yapılmasına dair kanun 
teklifi ve Güvenlik Komisyonu - raporu görü
şüldü. Kanun aynen kabul edildi. 

Birleşime son verildi. 

Başkan Divan Kâtibi 
Tunçkanat Haydar Karavelioğlu Kâmil 

Divan Kâtibi 
Esin Numan 



BÎRINCÎ OTURUM 
Açılma saati: 15,05 

BAŞKAN — Kuytak Fikret 
KÂTİPLER : Esin Numan, Özdağ Muzaffer 

'BAŞKAN — Arkadaşlar celseyi acıyorum. 

1. — Soyuyüce Şefik'in, 1960 yılı Muvazenei 
Umumiye Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelin 
Maliye Vekâleti kısmında değişiklik yapdmasına 
dair kanun teklifi (2/53) (1) 

ıBAŞKAN — Ankara ve İstanbul belediyeleri
ne yapılacak yardım Kanununun tümünün mü
zakeresini reyinize arz edilyorum. Kabul edenler.. 
Kabul etmiyenlcr.,.. Kabul edilmiştir. 

(Soyuyüce buyurun. 
ISOYUYÜCE ŞEFİK — Efendim; sakıt ikti

dar zamanında şu veya bu şekilde hissedilen se
beplerle Ankara ve İstanbul belediyelerince çeşit
li, yollu ye yolsuz birçok istimlâkler yapılmıştır. 
Halkm büyük bir kısmının belediyelerden alacak -
ları vardır, sabırsızlıkla bunun ödenmesini bek
lemektedirler. 'Belediyeler ise bunu ödiyememek-
tedirler, âdeta âciz durumdadırlar. 'Bunlar için 
hattâ İstanbul Belediye sarayına haciz konacağı 
dahi söylenmektedir. 

79 numaralı Kanunla Akar Yakıt Fonundan 
Maliye Bakanlığına devir yapılarak İstanbul ve 
Ankara belediyeleri yükten kurtarılacak ve dola-
yısiyle halkın da ihtiyacı karşılanmış olacaktır. 
İstanbul Belediyesinin borç yekûnu 120 milyon 
civarındadır. Ankara Belediyesinin ise 50 mil
yona yakındır. Binaenaleyh teklif ettiğimiz ka-r 

nun gereğince verilecek 65 milyon liranın 55 mil
yonu İstanbul Belediyesine, 10 milyonu da Anka
ra Belediyesine devredilecektir. 'Bu teklifin ka
bulünü arz ve teklif ederim. 

ERSÜ VEHBİ — Ankara Belediyesine çok az 
değil mi? 

(1) Kanun teklifi ve Madd&eri 12 nci Birle
şim tutanağında okunmuştur. 

2. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

(SOYUYÜCE ŞEFİK — Ankara Belediyesi 
Reisi bu yardımı yapmadan dahi kendi düzeniy
le bu borçları ödiyecek takati olduğunu ifade et
miştir. 

ERSÜ VEHBİ — Ben de 65 milyondan An
kara Belediyesine .15, İstanbul Belediyesine de 50 
milyon yardım yapılmasını istiyorum. Sebebi şu
dur : 

Soyuyüce arkadaşımız İstanbul Belediyesinin 
120 milyon borcu var, dediler. Zaten 100 milyon 
Hazine tarafından yardım yapılmış. Ankara Be
lediyesi 05 milyon lira borç içindedir. Hattâ bu 
ay memurlarına maaş veremiyecek duruma gel
miş. Onun için Ankara Belediyesine de kâfi de
recede yardım yapalım. 

ÇELEBİ EMANULLAH — Bunun gelirden 
ödenmesi lâzımdır. Fakat olmadığı için Maliye 
Vekâleti yardım yapacak. Bu yardım hibe mi 
olacaktır, yoksa belediye Maliyeye borçlu mu ka
lacak? 

TAŞAR DÜNDAR — istanbul'da sakıt Hü
kümet Baştanı işleri tanzim etmiş, şu şöyle bu 
böyle olacak demiş, kesmiş atmış. İstimlâkleri 
belediye kendi teşebbüsü ile yapmamış, neticede 
borçlanmış. Hazinenin yaptığı borcu Hazine. 
«diyebilir demeli ve bu belediyelere külfetler 
tahmil edilmemeli, Hazineden verilmelidir, hibe 
edilmelidir ve adalet de böyle olur. 

BAŞKAN — Vehbi Ersü. 
ERSÜ VEHBİ — Efendim; arkadaşlarımız 

belediye reislerinin bunun bir kısmını karşılıya-
caklarmı söylediklerini ifade ettiler. 

(Halbuki Belediye Reisi büyük bir yük altın
da bulunduğunu, yaptığım bir telefon konuşma
sında bana söyledi. Vatandaşların bir kısmına bu 
borçları ödenemiyeceğinden, hattâ hak sahiple-
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rindeıı bir kısmının alacaklarını alamadıkları için 
sert konuştuklarından 'bahsetti. 

Bunun için Ankara Belediyesi lehine 'bu mik
tarın artırılmasını teklif ediyorum. 

ESİN NUMAN — Ben de İzmir Belediyesini 
teklif ediyorum. 

ÖZDAĞ MFZAFFER — Ben de Maras'ta 
idim, durumu biliyorum, ben de orası için teklif 
ediyorum. 

SOLMAZER İRFAN — Ben de Oönen Bele
diyesi için teklif ediyorum. 

ATAKLI MUCİP — Efendim kanunun tü
münün konuşulup konuşulmıyacağı reye konsun, 
ondan sonra müzakere açılsın. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde konuşuyoruz. 
ATAKLI: MUCİP — Ama buna 15, ona 25 

milyon verilsin, diye konuşuluyor. Arkadaşımız 
dedi ki, bunu Devlet Başkanı veya Hükümet 
Başkanı yapmıştır. Bütçe Hükümetin değil, bü
tün Devletin bütçesidir, verilecekse bütün vilâ
yetlere aynı esaslar dâhilinde verilsin. Bu ba
kımdan kanunun tüm olarak kaibıı'l edilmeme
sini ve bu hususta Maliye Vekâletinin fikrinin 
alınmasını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, yerimden konuşaca
ğım. İki defa Ankara Belediye Reis Muaviniyle 
karşı karşıya konuştum. Son konuşmam da 
dün oldu. Durumu şu şekilde belirttiler; An
kara Belediyesinin iki türlü borcu var. Birisi 
yatırımlarla ilgili borcu ki, Ankara Belediyesi 
bunu ödemekle vazifelidir. İkincisi kendisinin 
iktidarında olmıyan yani ödiyemediği borcu 
var. Amelelere olan borcu bu meyan da. Her ay 
1 milyon liralık varidatları var. Anca'k, ameleye 
400 lira borçlan olduğu halde lOfira verebil
diklerini ifade ettiler ve dediler ki, geçen ay 
bunu vereceğimize söz verdik. Burad ı binlerce 
kişi çalışmaktadır, hayatımızdan korkuyoruz, 
diyor. Hatırlarsınız, bu hususu rahmetli Paşa
mız da belirtmişti. Arkadaşımın ifade ettiği şu
dur : Diyor ki, Ankara Belediyesi vilâyetten 
ayrılırsa 6 plânım vardır. Bu plâna göre bir 
sene zarfında borçları tasfiye edeceğim. An
cak, vilâyete bağlı kalırsam 6 başlı adamını, 6 
kişi karışıyor, reis, reis muavini, vali, vali mua
vini, v. s. Halbuki müstakil olursam bu işi ya
pacak durumdayım. 

İkincisi, baraj ve muhtelif şeyle;*. Yalnız 
bunların içinde en âcil olanı amelenin parası-
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| nın ödenmesidir. Bu şekilde başka belediyeler 
I var mı, yok mu? Parayı koyduk. Belki başka 

•belediyeler de vardır-. Yalnız benim bildiğim 
Ankara Belediyesi yardıma mu'htaç'tır, onu ar/ 
ediyorum. 

BAŞKAN — Akkoyunlu Kazıl. 
AKKOYUNLU FAZIL — Efendim, benim 

I anlıyamadığım bir nokta var. Osmanlı İmpara-
I torluğu yıkıldıktan sonra, Türkiye Cumhuriyeti 
I şerefli bir hizmet olarak Osmanlı İmparatorlu

ğunun Düyunu Umumiye, diye borçlarını kabul 
1 etmekle dünyada şeref kazandı. Biz de şu veya 

bu şekildeki anlaşmaları kabul ettik. Memleket 
I için doğru veya yanlış, kanuniu veya kanunsuz 
I borçları yüklenmeye medburuz. Hepinizin bil-
I diği gibi Adnan Menderes gibi diktatör .adam, 

burnunu kaldırdığı zaman hangi istikamete ba-
I kıyorsa, o tarafın yıkılması istendiği anlaşıla

rak, kanunlu, kanunsuz istimlâkler yapılmıştır. 
I Yalnız Ankara Belediyesine takaddüm ederek 
I İstanbul Belediyesine 100 milyon lira verilmiş, 
I bu para verildiğine göre ayrıca mı 120 milyon-
I luk borcu var, bu bir. 
I İkincisi, Ankara Belediyesinin 50 milyon li

ralık borcu istimlâk dolayısiyle midir? Yoksa 
1960 yılı bütçesinin tatbikatından dolayı mıdır? 

I Bütün arkadaşlar haklı, İzmir'e de.. Yrozgad'a 
I da, G-önen'e de para verilsin. Fakat verilen pa

ra sadece istimlâk borçlarına kullanılmak üzere 
verilsin. Bunun üzerinde fazla durmayalım, dert 
büyük yalnız vereceğimiz bu 65 milyon lira An
kara ve İstanbul'un istimlâk borçlarına kulla
nılsın. 

BAŞKAN — Numan Esin. 
ESİN NUMAN — Ben demin İzmir Beledi

yesine de bir yardım yapılsın, derken sözlerim 
süratle yanlış anlaşıldı ve arkadaşlar, Maraş'n 
da, Gönen'e de diyerek müdahale ettiler. Ben 
bu konuşmamı yaparken bir farJk gözetmeden 

• kanun tasarısının ru'huna uygun olarak yapacak
tım. Fakat konuşmamın sonunu getiremedim. 
İzmir'de de istimlâkler yapılmıştır. İzmir Bele
diyesi istimlâkler dolayısiyle borçludur. Anka
ra, İstanbul gibi Türkiye'nin iki büyük şehrinin 
belediyelerine yardım yapılırken 3 neti büyük 
şehir olan İzmir'in de ihmal edilmemesini düşü
nerek bu ayrılan 65 milyon lira tahsisattan hiç 
olmazsa 3 - 5 milyonunun İzmir'e aktarılması-

I nı teklif ediyorum. Belediyelere yardım, Fazıl 

4 -
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Akkoyunlıı Beyin belirttiği gibi belediyelerin 
diğer borçlariyle ilgili yardım mahiyetinde de
ğil, sureti umumiyede hukuka aykırı bir şekilde 
yapılan istimlâkler dolayisiyle mutazarrır olan 
vatandaşların bu zararlarım bir an evvel tesvi
ye etmek düşüncesinden ileri gelmektedir. Bu 
tesviyenin yapılması lâzımdır, şahsi telâkkim 
budur. 

BAŞKAN — Özgüneş. 
ÖZGÜNEŞ MEHMET — Efendim, peşinen 

arz edeyim ki, İstanbul Belediyesinden istimlâk 
alacağı olanlardan birisi de benim. 

Fakat şunu da arz edeyim ki, istimlâk be
deli olarak beş paranın verilmesine taraftar de
ğilim. istanbul Via kimlerin alacaklı olduğunu, 
nasıl para verildiğini biliyorsunuz. Alacaklıla
rın bir kısmının eline tahviller tutuştıırulmuş-
tur, bir kısım vatandaşların alacakları da kal
mıştır. Bu mevzu; büyük zenginlerin tazyiki ili1 

ortaya atılmaktadır. İşçi ücretlerinden mütevel
lit borçların ödenmesine taraftarım. Bunun dı
şında istimlâk dolayisiyle olan borçlar için beş 
kuruş verilmesine taraftar değilim. Hele bu pa
raların vatandaşların hediye ettikleri yüzükler
den verilmesine şiddetle muhalifim. 

BAŞKAN — Vehbi Ersü. 
ERSÜ VEHBİ — Efendim, İstimlâk husu

sunda Ankara Belediyesi de borçlu. Fakat 
Mehmet Beyin ifade etliği amele ücretleri ve 
Fazıl Beyin söylediği paralar verilmesin vakıa
sına temas edeceğim. 

Evvelâ Ankara Belediye Başkanının söyle
diği gibi ortada büyük hjir sıkıntı var. Eğer 
bu parayı vermezsek bu sıkıntı daha da arta
caktır ki, bunu sizin takdirinize bırakıyorum. 

Buraya bir vatandaş geldi. Namuslu bir mü-
taahhit olduğu anlaşılıyordu. Sonra anlattıkla
rını Belediye de tasdik etti. Bu vatandaş haklı 
idi, fakat derdine deva olacak bir husus yoktu. 
Ankara Belediyesine 1,5 milyon liralık iş yap
mış 10 para almamış, gözlerinden yaşlar akı
yordu. Ben 10 para islemiyorum, fakat bord
roları tetkik ettiren ve amelenin parasını verin, 
benim de şerefimi kurtarın, amelenin parasını 
verin, benim elime 10 para geçmesin. Bu adam
lardan kaçmaktayım, ben para istemiyorum. 
Sıkıntıdayım ama öncelikle amelenin bordrosu 
tetkik edilmek suretiyle parası verilsin. Bu hu
susu rahmetli Paşamız da aynı şekilde burada 
söyledi. Sizlere arz ediyorum. 
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SOYUYÜeE ŞEFİK — Kifayeti müzakere 

teklif ediyorum. 
ÇELEBİ EMANULLAH — Özgüneş Beyin 

leklifine aynen iştirak ediyorum. Bu paranın 
hibe şeklinde verilmesine şiddetle muhalifim. 
Verirseniz uzun vadeli olsun ve belediyeler 
Hazineye borçlu olsun. 

BAŞKAN — Dündar Taşar. 
TAŞAR DÜNDAR — Efendim ; zenginlere 

verilmesin dendi. Zenginler de bütün hukuk
tan, Borçlar Kanunundan istifade ederler. Pa
ralarını almamaları için kayıt yoktur. Alacak
ları için haciz koydururlar. Vatan caddesini 
tel örgü ile kapatırlar, oradan kimseyi geçir
mezler-. Kanun; peşin parası ödenmeden istim
lâk yapılamaz der. Bu kanun da halen yürür
lüktedir. Vatandaşlar Devletin itibarını koru
mak için haciz yoluna tevessül etmemişlerdir. 
Biz vatandaşın ihtiyacını gidermeliyiz. Zengin
lere vermeyelim, fakirlere verelim, İkiyle bir 
şey olmaz. İstiyoruz ki, bütün vatandaşlar zen
gin olsun, böyle bir arzumuz da !var. Herkesi 
fakirlikte müsavi kılmak on beş dakikalık bil
iştir. Bu paranın İstanbul Belediyesine hibe 
olarak tahsisini teklif ediyorum. Çünkü taksi
ti ödiyecek durumda değildir. 

BAŞKAN — Sami Küçük. 
KÜÇÜK SAMİ — Efendim, ben de Mehmet 

Beyle Çelebi arkadaşımı destekliyeceğim. Bağ
rında milyonerler, hattâ milyarderleri barındı
ran bir şehir için 'bütçeden yardım yapılması. 
ne dereceye kadar doğrudur, takdirinize bıra
kırım. İstanbul Belediyesine daha evvelce de 
100 milyon liralık bir yardım yapıldı. Eğer bu 
para İstanbul Belediyesinin istimlâk borçlarına 
mukabil veriliyorsa ki" bu borçların ödennvesi 
şarttır, o zaman bu para hibe değildir. Fakat 
bu para köylüden alınan vergiden değil, İstan
bul Belediyesinin İstanbul halkından yapacağı 
tahsisatla ödenmek suretiyle Merkez Bankasın
dan borç alınarak yapılsın. Bu itibarla tasarı
nın ilgili bakanlıkça tetkik edilmek üzere hibe 
değil, borç olarak tetkik edilmek üzere iadesi
ni arz ve teklif ederim. 

BAŞKAN — Yazılı olarak teklif yapın. 
ATAKLI MUCİP — Efendim, 'başlangıçta 

da arz etmiştim. Yalnız arkadaşlarımın izahına 
göre bu paranın verileceği anlaşılıyor. Bu se
beple teklifimden dönerek Özgüneş Beyin tek-
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lifini destekliyorum. İstimlâk borçlarının öden
mesi hukukan normal bir muameledir. Fakat 
bugünkü âmme hizmetlerine müessir bir durum 
olmamalıdır, istanbul, An'kara ve izmir gibi 
şehirlerimizde âmme hizmetlerini yürüten bele
diyelerin sıkıntısı bundan ileri gelmektedir. Bu
na göre bu paranın üç vilâyetle beraber, aynı 
durumda olan diğer vilâyetlere borç şeklinde 
âmme hizmetlerini yürütmek için verilmesini 
teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Selâhattin Özgür. 
ÖZGÜR SELÂHATTİN — Efendim, bizim 

bütçemiz çok zenginmiş gibi sık sık para veri
yoruz. Ben de yarın geleceğim. Karayollarının 
makinalarınm 1961 senesinde çalışması için 25 
milyon lira istiyeeeğim. Şimdi böyle bir âmme 
hizmetine fajydası olmıyan, bir yere para ver
mek doğru olmaz. Başka türlü ihtiyaçlarımız 
mevcuttur, bunu veremeyiz. Ben de özgüneş 
arkadaşımızın teklifine iştirak ediyorum. 

ÖZDAĞ MUZAFFER — Ben sıramı diğer 
arkadaşlara veriyorum. 

SOLMAZER İRFAN — Ben söz istemiştim, 
ikinci defa Mucip Bey konuştu bana hâlâ söz 
verilmedi, acaba ismim yazılmadı mı? 

BAŞKAN — Söz istediğinizi bilmiyorduk. 
SOLMAZER İRFAN — Ben söz istedim siz 

de başınızı salladınız. 
BAŞKAN — Buyurun konuşun. 
SOLMAZER İRFAN — Efendim bu vatan

daşların evleri yıkılırken benim evimi Menderes 
yıktı senin evini falan yıktı mevzuu yoktu, is
timlâk Devlet namına yapılır, tüzel kişi namı
na yapılır. Bu itibarla borçlu olan Devlettir, be
lediyedir. Bu bakımdan hizmetlerin yürütülmesi 
işsizliğin önünün alınması gibi sebeplerle ame
leye bu paraların derhal ödenmesi elzemdir, is
timlâk ^borçlarının da bir kısmı ödenir. 

Arkadaşlar bu paranın istanbul ve diğer be
lediyelere esirgenmemesi icabeder. Elimizde pa
ra olduğunu görünce sevindik. Üniversite genç
lerinin yurd işini halletmek istiyor, parasızlık 
yüzünden bu isteğimizi yerine getirememekten 
ötürü de üzülüyorduk. Mademki elimizde para 
var ; bu paralardan on milyon lirasının bu işe 
ayrılmasını arz ve teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Konuşacak başka arkadaş yok
sa, teklif sahibi arkadaşların tekliflerini yazılı 
olarak yapmalarını rica edeceğim. 
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ÖZGÜNEŞ MEHMET — Efendim; istan

bul'da öyle binalar var ki, önünden geniş cad
de geçmiş, şeref kazanmış, fakat beş kuruş şe
refiye vergisi vermemiştir. Şeref kazanmış. 
Efendim, yüz bin liraya aldığı apartıman beş 
•yüz bin liraya çıkmış. Millet kesesinden zam ol
muş. Fakat belediyeye bundan dolayı beş kuruş 
vergi vermemiştir. 

istanbul'da birçok eğlence yerleri bulunmak
tadır. Bu eğlence yerlerinde bir kişinin bir ma
sada beş yüz lira, bin lira sarf ettiğini gördüm. 
Bunlardan lüks vergisi, eğlence vergisi alınma
maktadır. Halbuki donsuz ve ayağı çıplak Türk 
köylüsü vergi vermektedir. Bunlardan vergi 
alındıktan sonra istimlâk borçlarına sıra gelsin. 
Yazılı teklifimde de arz ettiğim veçhile amele ve 
işçi borçlarının verilmesine tamamiyle tarafta
rım. 

SOYUYÜCE ŞEFİK — Bir defa arkadaşları
ma şunu arz çdeyim, bu vereceğimiz miktar hiç
bir suretle vergilerden toplanmış bir para de
ğildir. Bu bir. 

ikincisi, diğer belediyeler istimlâk yaparlar
ken ancak kendi imkânları dâhilinde ve bütçe
lerine dayanarak yapmaktadırlar. Bunlar bir 
Devlet ve Hükümet Başkanının şurayı yıkm bu 
rayı satın alın demesiyle istimlâke girişmedik
lerinden onlara yardım düşünülüyorsa onu ay
rıca düşünmeliyiz. Bu mevzu içinde onlara din 
yardımı mümkün görmüyorum, ben şahsan. 

Gazetelerde okuduğumuz gibi, istimlâk be
deli olarak acele ödenmesi icabeden meblâğ 120 
milyon liradır. Bütün istimlâk borcunun umumi 
yekûnu ise. 500 milyon liradır, istanbul Be
lediye Reisi arkadaşımız Şefik Erensü buraya 
geldikleri zaman, belediyesine 100 milyon lira
nın istimlâk borcunu karşılamak üzere veril
mesini teklif etmişlerdi. Ankara Belediyesine de 
bu gibi borçları karşılamak üzere on milyon li
ra verebileceğini Maliye Vekili ifade etmişlerdi. 
Ankara Belediyesinin de bir hayli istimlâk bor
cu vardır. On milyon lira onların dertlerine 
biraz olsun deva olacak bir paradır. Ondan son
ra belediye alacağı tedbirlerle borçlarının bîr 
kısmını verecek duruma girecektir. Bunun için 
belediyenin vilâyetten ayrılması gerekiyorsa bu da 
ayrıca bir teklif olarak gelir içişleri Bakanlığın
da görüşülür ve gereken tedbirler alınır. Şu pa
ranın verilmesinden- sonra cereyan edecek hâdi
selere dikkatinizi hassaten çekmek isterim. Biraz 

O T 
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evvel konuşan Binbaşı özgüneş'in söylediği gibi t 
bu para verildiği, takdirde Menderes şeref ka- I 
zanaeak değildir. Bilâkis bu paranın ödenmesi I 
suretiyle Menderes'in şerefsizliği tebarüz etti
rilecektir. 

Şimdiye kadar verilmiş paralar kabul etmek 
lâzımdır ki ve duyduğumuz doğrudur ki daima 
zenginlere ödenmiştir Fakat bu paraları öeli-
yen İhtilâl Hükümetinin Belediye Reisi değildir. 
Bundan tenzih ederim, Belediye Reisimizi. Bu
nu ödiyen Adnan Menderes'in Belediye Reisi
dir. Şimdi ödenecek olanlar hak ve istihkak sa
hibi ve bilhassa mağdur olmuş muhtaç vatan
daşlardır. 

Tekrar ediyorum, bu, A'ergiden alınmış, top
lanmış bir para değildir. Yani Anadolu köylü
sünün yakasına yapışılarak ödenmiş bir vergi 
değildir. Arkadaşlarım bunu gayet iyi bilsinler. 
Maruzatım bundan ibarettir. 

ESİN NUMAN — 10fendim, şayet yanılmıyor
sam, kanunun ifadesi sureti mahsusada istimlâk 
borçlarına tahsis edilecektir şeklinde bir mâna ta
şımaktadır. 

SOYUYÜCE ŞEFİK — Efendim, bu para 
661 nci fasla İstanbul Belediyesine yardım ve 
istimlâk borçlarının ödenmesi maksadiyle kon
muştur. 

ESİN NUMAN — Yani yalnız istimlâk borçla
ra için konmuştur. 

Efendim, şimdi elimizde üç tane teklif bulun
maktadır. Teklifleri ayrı ayrı okuyup müsaade 
ederseniz birleştireceğim. 

ATAKLI MUCİP — Bunun içinde hükümetin 
teklifi bulunmakta mıdır? 

ESİN NUMAN — Teklifleri arz ediyorum. 
İlk teklif Şefik Soyuyüee'nindir. 
1960 malî yılı Muvazenei Umumiye1 Kanunun

da değişiklik yapılmasını istiyor ve gerekçesiyle 
beraber teklifini" sunuyor. I 

Burada gerekçesini izah etmiş ondan sonra 
teklifini İktisat Komisyonu ile birleştirilmiştir. 
İstanbul'a 45 milyon ve Ankara Belediyesine de 
20 milyon lira verilmesini istemektedir. 

Yalnız İktisat Komisyonunda bu teklif üze
rinde bir değişiklik yapılmıştır. 

Verilmiş olan teklifleri okuyorum. 

Teklif 
İstanbul ve diğer vilâyetlerin istimlâk bon.;- I 

larmı ödemek üzere lüzumlu paranın hibe olarak I 
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değil fakat, mümkünse boıjç olarak verilmesi ve 
bu hususun ilgili Bakanlıkça tetkik edilmek üzere1 

tasarının iadesini arz ve teklif ederim. 
Küçük Sami 

Teklif 
1 — İstanbul - Ankara Belediyelerine veri

lecek paranın bu belediyelere hibe şeklinde değil 
uzun vadeli bir borç olarak verilmesini. 

2. — Verilen bu paranın büyük kısmının 
âmme hizmetinde kullanılmasını, işçi ve amele
lere olan borglarm verilmesini, geri kalan kısmı
nın da istimlâk için ödenmesini, fakat bu ödeme
sinde ihtiyaç sahibi fakir olan, istimlâke mâruz 
kalanlara ödenmesini teklif ederim. 

Çelebi EmanuUah 

Başkanlığa 
1. — İstanbul ve Ankara Belediyelerine işçi 

ve amele ücretlerini karşılamak üzere para veril
mesini, 

2. — İstimlâk bedeli olarak para verilmeme
sini arz ve teklif edenim. 

Özgüneş Mehmet 

Başkanlığa, 
Umumi Heyette tasarının komisyona iade edil

mesi hakkında bir temayül belirdiği görülmek
tedir. Bu temayüle uyulmasını arz ederim. 

Özgüneş Mehmet (ve 7 arkadaşı) 

Teklif 
Bu paradan üniversite talebelerinin yurt ihti

yacının ve diğer sosyal haklarının bir kısmının 
giderilmesini temin için 10 milyonunun bu işlere 
tahsisini arz ve teklif ederim. 

Solma/er İrfan 

USÎN NUMAN — Kfendim, benim de bir 
teklifim vardı. 50 milyon liranın İstanbul Be
lediyesine, 10 milyon liranın Ankara Belediye
sine ve 5 milyon liranın da İzmir Belediyesine 
tahsis edilmesini teklif etmiştim. 

SOYUYÜCE ŞEFİK — Usul hakkında arz 
edeceğim, usulümüze göre bunları reye koya
mazsınız. Çünkü teklifler maddelere aittir. Ev
velâ kanunun tümünü reye koymanız, sonra 
bunları maddelerinde reye arz etmeniz gerektir. 

ESİN NUMAN — Efendim, burada kanu
nun tümü kabul edilir, veya reddolunur, veya 
kanun komisyona iade edilir veyahut Bakanlar 
Kurulunun mütalâası alınmak üzere geri gön-
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deriİir. Bakanlığın mütalâasının almmasmdan-
maksad şudur; komisyon ilgili bakanı veya mü
şavirini davet eder, kendisini dinler, içtüzük 
gereğince bunlar zapta geçirilir. Onun için ar
kadaşımızın arzu ve düşünceleri Anayasa ve İç
tüzüğe bu bakımdan uygundur. Bu bak1 nidan 
kanun teklif etmeye hakları vardır, usule ay
kırı değildir. Kanunu üç şekli ile reye koymak 
lâzım. Kanunu tümü ile kabul edenler... Kanu
nu bu hali ile kabul edenler... Yapılan teklif
lerimde dikkate alınması suretiyle kanunun 
komisyona iadesini istiyenler... Evvelâ son şık
kı reye koyalım. 

BAŞKAN — Kanunun komisyona iadesini 
kabul edenler... (Usule aykırı, sesleri) Kanu
nu tümü ile kabul edenler... Kabul edilmiştir. 

KÜÇÜK SAMİ —• Efendim, bu parayı hibe 
olarak değilse uzun vadeli bir borç olarak vere
lim, 

ERKANLI ORHAN — Sami Beyin mütalâa
larına prensibolarak katılabiliriz, ama bir ta
raftan borcunu kapatıyoruz, diğer taraftan onu 
tekrar Devlete borçlandırıyoruz. Yarın, biz
den sonra gelecekler yine aynı ihtiyacı duyacak 
bu seferde Devlete olan borçların itfası için ka
nun çıkarmak zorunda kalacaklardır. 

Eğer biz bunu bir yardım olarak kabul edi
yorsak hibe edilmesi şarttır. Eğer bunun ak
sini düşünüyorsak bu belediyeleri yarın ödiyemi-
yecekleri şekilde borçlandırmak gibi bir vazi
yet hâsıl oluyor. Şunu belirtmek isterim; İs
tanbul ve Ankara şehirleri hakikaten Türkiye'
nin yarısı demektir. Fakat, bu demek değil
dir ki, diğer şehirlerin aleyhine bir hareket 
bulunuyoruz. Bu şehirlerimiz düşük iktidarın 
on yıldan beri tahribatına mâruz kalmıştır, 
Geçmiş iktidarın plânsız, keyfî hareketleri yü
zünden sokakları, caddeleri harap bir hale gel
miştir. Bir kısım halk, istimlâk edilen evleri
nin paralarını alamamışlardır. Halk ıstırap 
içindedir. Biz bu yardımı yapmakla onların ıs
tıraplarını dindirmiş olacağız. Bütçeye ete bir 
külfet tahmil etmiyeceğiz. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Müsaadenizle 
biraz konuşmak istiyorum. Sabahleyin buraya 
Bütçe Umum Müdürü geldi. Geçen günkü 50 mil
yon lira meselesi için durumu açıklıyarak dedi 
ki İçinde bulunduğumuz bütçe yılının giderle
rinden tasarruf ederek bütçeyi 6 milyar 8 yüz 
milyon liraya indirdik. Bu tasarrufları gelecek 
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seneki bütçeye katacağız. Gelecek senenin büt
çesine çıkardığımız kanunlarla ve aldığımız ted
birlerle 500 milyon lira zam yaptık. Yani bundan 
sonraki malî yıl bütçesi 7 milyar 300 milyon 
lira olacaktır. Halbuki bugünkü gelir artışı ile, 
bugünkü nispetlerle katacağımız munzam ver-
f;i. gelirlerini hesapladığımız halde inanın, gelir 
tahmini olan 6 milyar 800 milyon lirayı bile kar
şılamamıza imkân yoktur. Bir sürü kanun çıka
rıyoruz fakat karşılığını düşünmüyoruz. Bir 
tasarruf kanunu çıkarıyor 820 milyon tasarruf 
ediyor ve Millî Korunma Kanununun kaldırıl
ması dolayısiyle elde edilecek miktarla ferahlı-
yacağız derken siz elimizden alıyorsunuz diyor. 
Sabah geldi Emekli Sandığına, 25 milyonluk tah
vil satınız söyleyiniz alsınlar, yoksa kendileri
ne 50 milyon lira borcumuz var vermiyeceğiz di
yor. Bu durumda olan maliyenin 65 milyon 70 mil
yon lirayı biz, Maliye Vekilinin haberi olmadan ka
sasından alıp belediyelere yardım olarak veriyo
ruz. Oreçen gün burada Plânlama Teşkilâtı müte
hassısları izahat verirlerken, bilhassa konuşan 
genç doçent arkadaşımız şu hususu belirtmişler
di • plânlı ekonominin yürümesi için Meclis aza
larından iktisadi, malî yönlü kanun teklif etme 
hakkını almamız lâzımdır ki, Hükümetin dü
zenli malî politikasını berbat etmesin. Hükümet 
malî politikasını tatbik etsin, önüne gelen arka
daş malî bir kanun teklifi verip Hükümetin ma
lî iktisadi politikasını bozmasın, demişti. 

Şimdi bu 70 milyon lirayı maliye kendi ce
binde, Hâzinede biliyor. Biz Maliyenin haberi 
olmadan bu parayı, alıp belediyelere veriyoruz. 
Yüksek Heyetiniz kanunu kabul ettiğinden artık 
dönüş yoktur, ama benim teklifim şudur. Kanun 
bu safhasında iken Maliye Bakanını veya temsil
cisini davet edelim, görüşlerini d in Üyelim. Ka
naatimce Hükümet temsilcilerini buraya çağır
mak teşriî vazifemiz bakımından çok faydalı 

"oluyor. 

KARAMAN SUPHİ — Efendim, Kâmil Ka-
ravelioğlu arkadaşımızın zamansız olarak yap
mış olduğu bu ikaz her şeyi kökünden değişti
recek bir mahiyet taşıyor. Bence bu konuşması
nı kanunu kabul etmeden evvel yapması icab-
ederdi. Şimdi bütün kararınız değişiyor. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Yalnız bir şık 
mevzuubahisti. Komisyona iadesi, Hükümetten 
sorulması diye teklifler var. 

8 
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BAŞKAN — Onu başta söyleseydiniz iyi olur- ı 

du. 
ERKANLI ORHAN — Ben de şahsan Maliye 

Vekilinin bundan haberi olmadığını bilmiyor
dum, ona göre arz ettim. 

TAŞAR DÜNDAR- — Bu para Ticaret Vekâ
letinde toplanmış biı fondur, Hazinenin ilgisi 
yok, İstanbul'a, Ankara'ya naklediliyor. 

KOYU YÜCE ŞEFİK — Bu mevzuda Maliye
nin haberi yok gibi bir tarzda ifadeler oluyor. 
Mahiye Vekilinin bundan haberi vardır. 

Mevzu dün Maliye Vekiline anlatılmıştır. De
diler ki, şu 65 milyon lirayı alıyorum diye sevi
niyorduk, bunu da almış şimdi belediyelere ve
riyorsunuz, peki almışsınız, böyle olsun, dedi. Be
nimle olan konuşmasını arz ediyorum. 

Bu para daha Maliye Bakanlığının kasasına 
giı memiştir. 79 sayılı Kanun henüz yayınlanma
dığını tahmin ediyorum. Yayınlandı ise belki dün 
yayınlanmıştır. Henüz kanun yayınlanmadan 
Maliye Bakanlığı bu parayı nasıl olur da kasası
na aktarır'? Bu para, kanunun kabul edilip edil
mediği bilinmeden nasıl kasaya konur?. 

BAŞKAN — Özgüneş Mehmet. 
ÖZGÜNEŞ MEHMET — Efendim, sözcü ar

kadaşımızdan ibâzı hususları öğrenmek istiyorum. I 
Birincisi; Ankara ve İstanbul Belediyelerinin is- I 
timlâk ıboreları ve bunların şahıslara düsen mik- I 
tarlan nedir. İkincisi; Ankara ve İstanbul Bele
diyesinin işçi ve amele ücreti olarak 'borçları ne 
kadardır? I 

SOYFYÜOU ŞEFİK — İstanbul'un istimlâk 
borcu 500 milyon liraya yakındır. Ankara Bele
diyesinin istimlâk borcu ise 60 milyon lira civa- I 
rıncladır. Bu kanunla Ankara ve istanbul'a ve
receğimiz miktarın dağılış şeklini bilmiyoruını. 
Bunlar daha ziyade amele ve işçiye olan ('borçlarla 
küçük Miktardaki istimlâk ıboreları ödenecektir. 
Şahıslara teker teker dağılış şeklini ve detayını 
ben ne bileyim 'bu soru değil ki... 

ÖZGÜNKŞ MEHMtiT — Efendim, eğer söz
cüler bu şekilde normal parlâmento usullerini aşa
rak cevap verirlerse bir daha '.sual sormamamı/ I 
icabetler. Yani bence her sorulan soruya usulü 
dairesinde cevap verilmesi icalbeder. Şahıslara dü- I 
şen asgari ve vâzami had şudur denebilir. I 

SOYFYÜCE ŞEFİK — 10 lira da varmış, 
300 bin lira da varmış ne bileyim ben... 

TAŞAR DÜNDAR — Tasarruf kanunuyla 
bütçede 820 milyon lira tasarruf ötmemize rağmen I 
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bu sene bütçesini nasıl karşılıyacağız diyen mali
yecilerin samimiyetlerine nasıl inanacağız. Bun
lar aldatıyorlar 'bizi. Bunlar tamamen kendine 
nüfuz temin etmek, arkadaşlara akıl vermekten 
ibarettir. Hatırlarsınız, burada ilk toplandığımız 
gün Mazine Tmıım. (Müdürü gelmiş, hiç paramız 
yok, hattâ maaş Verecek durumda değiliz, demişti. 
Şimdi de, gümrüklerden şu kadar milyon lira 
temin ettim, param uz vardır, diyor. Bu şartlar al
tında kendilerinin sözlerine bir kıymet verilme
mesini teklif ediyorum. 

ERSü VKHBÎ — Konuşacağım sözlerin zap
ta geçmemesini teklif ediyorum. 

ESÎN NUMAN — İfadeler zapta intikal etsin. 
İcabederse teklif yapılır, zabıttan çıkarılır. 

KÜOÜK SAMİ — Konuşmaların zabıttan çı
karılma usulünü ihdas etmlyelim. 

VEHBİ HRSÜ — Gayet samimî olarak arz 
ediyorum. İktisat Komisyonunun bir üyesiyim, 
vaziyeti bilmiyorum. Binaenaleyh arkadaşımızın 
sorduğu sualler yönünden bakıyoruz. Hazırlıksı
zız. Kısmen eksik detaylar hakkında arkadaşları
mız haklı olarak bilgi istiyorlar. Bu da en tabiî 
hakkımızdır. Bu suallere .bugün Şefik Bey yarın 
bir başka arkadaşımız mutahaıbolacaktır. Binaen
aleyh, sizi tatmin etmiyen hususlar varsa, arka
daşlarımızın tatmin olması bakımından komisyo
na iade edelim, yeniden bir tadil tasarısı ile hepi
nizi tatmin edecek şekilde huzurunuza gelelim. 

BAŞKAN — Sıra Muzaffer Albayımda. 
YURDAKULER MUZAFFER — Demin 

Suphi Beyin söylediklerine ben de aynen iştirak 
edeceğim. Karavelioğlu arkadaşımız müzakere
lerin İtasında bilgilerini arz etmiş olsalardı çok 
daha yerinde olurdu. Sözlerinden anlıyoruz ki, 
Maliye Vekâleti bu kanun tasar'ısından bihaber
dir. Zannederim ki. Devlet kasasından çıkacak 
her kuruşla Maliye Vekâleti ilgilidir ve haber
dar olması iktiza eder. 

Bu yardım konusuna gelince; yardım faslı 
65 milyon lira içindedir. Bu miktardan 45 mil
yonu bugün 500 milyon borcu olan İstanbul Be
lediyesine, 20 milyonu da 60 milyon borcu olan 
Ankara Belediyesine verilecektir. Verilecek 
miktar ile İstanbul'un derdine çare bulunmuş 
olımyacaktır. Verilecek olan miktarın detayını 
bilmiyorlar, kime ne yerilecek bilselerdi kara
rımız daha isabetli olurdu. Mademki, bilmi
yorlar ve 45 milyonla İstanbul'un derdi berta-
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raf olmuyor, o halde bu paranın hepsini bir ta
rafa verelim ve tamamen borcu şilinsin. Mese
lâ Ankara'ya verelim. Yok eğer nöyle yapmaz
sak borçların hiçbirine vermiyeliın. Seyyanen 
bütün belediyelere taksim edelim. Zaten borç 
tediyesi diye bir şey olmıyacaktır. Ankara veya' 
İzmir'e verebiliriz. 

TAŞAR DÜNDAR — Yani tstanbul Beledi
yesine vermiyelim. 

BAŞKAN — Karavelioğlu. 
KARAVELİOĞLU KÂMİL — Ben bir nok-

taya işaret edecektim. 70 milyon liranın Hazi
neye devredildiği hakkında çıkardığımız kanun 
tasarısı bizim komisyona geleli 2,5 ay olmuştu. 
Bu tasarı da. Hükümetten »ekli. 70 milyon lira
nın Hazineye gireceğini biliyordu. Bu tasarı 
çok sonra geldi ve buradan çıktı. Zannederim 
ki, Hazine bu 70 milyonu kesesinde bilmiştir. 

BAŞKAN — İrfan Bey. 
' SOLMAZER İRFAN — Arkadaşlar, biz o 

kanunun tümünü reddettik. Bunun üzerindeki 
münakaşayı kesmemiz icaheder. 

s*. 
BAŞKAN — Bu beş arkadaşımız, bize yan

lış bilgi verildi, rey vermede hata ettik, diye 
bir takrir verirlerse dinleriz. 

Buyuran, İrfan Bey. 
SOLMAZER İRFAN — Bu parayı verme

miz lâzım arkadaşlar. Ne olursa olsun borcu
muzdur. ödememiz gerekir. 

Soyuyüee arkadaşımız İstanbul Belediyesi
nin borcu 500 milyon liradır dediler. Bu çok 
mübalâğalı bir rakamdır. 

Ben birinci maddenin şu şekilde değiştiril
mesini teklif ediyorum; 40 milyonu İstanbul, 
"10 milyonu Ankara, 5 milyonu İzmir, 10 mil
yonu da üniversiteye tahsis. 

ERKANLT ORHAN — Söz istiyorum Baş
kan. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
ERKANLT ORHAN — Muzaffer Beyin ve 

İrfan Beyin tertiplerine askerlikte gülsuyu ta
bir ederler. Serpersin hiç kimse nasibini almaz. 
Yalnız kokusu yayılır. Tabiî bizim kastımız bu 
değildir. Bunu sıklet merkezi sistemiyle yap
mak ve vurdumu çökertmek lâzımdır. Ben şu 
teklifi yapıyorum. Bir arkadaşımız Maliye Ba
kanına telefon etsin, kendisinin veya tâyin ede
ceği bir sözcünün buraya gelerek mutlak suret
te izahat vermesini temin edelim. Bu suretle 
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aradaki bütün görüş ayrılıkları giderilmiş olur. 

dene çıkmaz bir yola gidiyoruz. Tümünü 
kabui ettik. Sözlerimin iyi anlaşılması için tek
rar ediyorum. Maliye Vekiline telefon edelim, 
kendisi gelsin veya yetkili bir şahsı göndermek 
suretiyle bizleri tenvir etsin. 

BAŞKAN — Arkadaşlar şimdi 8 imzalı tak
rir geldi. 

ESİN NUMAN — Arkadaşlar, .iki takrir 
gelmiştir. Bu tekliflere göre konuşacak arka
daşlar da konuşmalarına yön vermiş olacaklar
dır. Sekiz imzalı olan birinci teklifte tasarının 
komisyona iadesi istenmektedir. İkinci teklif, 
Orhan Erkanlı'dan gelmiştir. Bunda Maliye Ba
kanı veya yetkili bir temsilcisinin davet edile
rek tasarı üzerinde umumi izahat vermesi isten
mektedir. 

BAŞKAN — Karaman Suphi. 
KARAMAN SUPHİ — Efendim, Maliye Ve

kili veya temsilcisi yarın gelsin, bir gün zaman 
bırakalım, düşünsünler ve bize fikirlerini söy
lesinler. 

TAŞAR DÜNDAR — Karavelioğbı arkada
şımız gitsinler, görüşsünler efendim. 

ESİN NUMAN — Efendim, ür; teklif bulun
duğuna göre.... 

ÖZGÜNKŞ MEHMET — Öbür teklifler ge
rekli imzaları havi midir, efendim? 

ESİN NUMAN (Devamla) — Efendim, tek
lifin :> ncii maddesinde bu kanunun Maliye Ve
kili tarafından yürütüleceği yazılı bulunduğuna 
göre Maliye Vekili veya temsilcisinin dinlen
mesi lâzımdır. 

BAŞKAN — Şefik Bey. 
SOYUYÜCE ŞEFİK — Millî Korunma Ka

nununun müzakeresi sırasında mesele bu 67 
milyon liralık fona gelince, Sayın Cemal Ma-
danoğlu Paşam kendi ifadelerine göre, *bir ke
narda şöyk\ kasılmış oturan Dündar Taşar'm 
birdenbire, '«Bunu İstanbul Belediyesine vere
lim.» dediğini söylediler. Bu paranın kâf fesin in 
İstanbul Belediyesine verilmesi için hepiniz el 
kaldırdınız. (Hayır, sesleri) O zaman 28 kişi 
vardı, hemen hepsi ellerini kaldırmışlardı. 
Bu, kabul edilmiş bir kanun olduğu için for
malite olarak sözcülüğünü üzerime alarak şu 
paranın şu şekilde dağıtılmasının uygun olaca
ğım savunmak üzere getirdik. Ne belediye ile 
ne de alacaklılarla hiçbir akrabalığını volttur. Bu
nun maliyeye sağlıyacağı avantajı tasvibederim. 
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İstanbul Belediye Reisi burada izahat verdiği 
zaman hepiniz tasviple baş sallamıştınız. Bu 
para verilirse âcil ödemeler için verilecektir ve 
bu âcil ödenecek miktar 120 milyon liradır. 
Yani bununla borcun bir kısmı ödenmiş ola
caktır. istanbul Belediyesinin tekmil borçla
rının yekûnu 500 milyon lira civarında bu
lunmaktadır. Ama yukarda da arz ettiğim gibi 
acilen ödenmesi lâzımgelen miktar 120 milyon 
liradır. Arkadaşlarımız usulü dairesinde sorduk
ları suallere usulü dairesinde cevap alırlar. Fa
kat bu borçların şahıs olarak kimlere ne .mik
tar ödendi diye bir sual sorulmuş olsa, tahmin 
ediyorum ki, İstanbul Belediyesinin idarecileri 
de defterleri açmadan bar şey söylemezler. Bi
naenaleyh burada sözcüyü şu veya bu şekilde 
müşkülâta düşürmek efkârı umumiyede bir 
şüphe yaratacaktır. Bu şekilde sual sorulmasını 
ben şahsan doğru /bulmam. 

ESİN NUMAN — Sataşıldığı için söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Müsaade huy urun efendim. 
Bu iş çok uzadı, her ikinizin de maksadınızın 
ne olduğunu tahmin ediyorum. 

. SOYU YÜCE ŞEPÎK (Devamla) — Tekli
fim reddedildiği takdirde şahsan yapmış oldu
ğum teklifimi, bir daha buraya getirmemek 
üzere geri almak mecburiyetinde kalacağım. 

ESİN NUMAN — Usul hakkında konuşa
cağım. Sayın yarbayımın beyanlarına cevap 
vereceğim. Kendileri haklı olarak bâzı husus
ları belirttiler. Yalnız Komite üyesi arkadaşları
mız her zaman beş kişiyi aşmak şartiyle de
ğiştirge teklifi verebilirler veya maddeler üze
rinde, kabul edilmemiş maddeler üzerinde tek
lifler yapmaya hakları vardır. Tahmin etmiyo
rum ki, sayın yarbayım arkadaşların bu hak
kına müdahale etmiş olsunlar. Bu itibarla tek
liflerin oya konulmasını rica ediyorum. 

Elimizde 3 teklif var. Birinci, maddelerin 
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müzakeresine devam edilmesi, veya komisyona 
ia'de. edilmesi Veyalhıvt *da Maliye Bakanı veya 
yetkili temsilcisinin şimdi çağırılması. Bir dör
düncü teklif ise, bu tasarının yarınki günde
me alınmak suretiyle, Maliye Bakanının veya 
yetkili temsilcisinin huzuru ile görüşülmesinin 
temini 

ER KANLI ORHAN — Ben bu teklife işti
rak edebilirim. 

ESİN NUMAN (Devamla) — Ama arkadaş
lar, yarınki gündemimiz yüklüdür. Şimdi gö
rüşülmesinde Ibir malhzur olmadığını zannedi
yorum. 

Şimdi sırası ile teklifleri oya arz edelim. 
Birinci teklif tasarının birinci maddesinin mü
zakeresine devam edilmesi teklifidir. 

ÖZGÜNEŞ MEHMET — XTsul hakkında ko
nuşacağım. Ben ve arkadaşlarım seüdz imza 
ile bir değiştirge teklif etmiştik. Birinci mad
denin müzakeresine devam etmek normal bîr 
muameledir. Evvelâ bizim teklifimizin oya arzı 
icabeder. 

BAŞKAN — Pek fark etmez. Mehmet Bey. 
Tasarının birinci maddesinin müzakeresini ka
bul edenler.. Reddedilmiştir, özgüneş Bey ve 
arkadaşlarının, tasarının komisyona iadesi hak
kındaki tekliflerini kabul edenler.. 

ERKANLT ORHAN — Efendim, üç tek
lif birleşiyor, biz de kabul ediyoruz bu teklifi. 

BAŞKAN — Yarınki gündeme alınarak 
Maliye Vekili veya temsilcisinin de Heyeti 
Umumiyede dinlenmesi kaydiyle müzakeresini 
kabul edenler.. Kabul edilmiştir. Lütfen Sekre
terlik bu mevzuun yarınki gündeme alınmasını 
temin etsinler. 

BAŞKAN — Saat 16,30 ile 17,00 arasında 
gündem dışı görüşmemiz olacaktır. Onun için 
zabıt işiyle uğraşan arkadaşlar istirahat edebi
lirler. (Cüzü celseye geçildi) 

Kapanma saati : 16,25 



tKİNCt OfüEUM 
Açılma saati : 18,00 

BU BÎRLEŞÎM BAŞKANI — Tunçkanat Haydar 

DÎVAN KÂTÎPLERÎ : Esin Numan, Karavelioğlu Kâmil \ 

• » — 

BAŞKAN — Ekseriyet vardır, oturumu açı
yorum. 

2. — Türk e § Alpaslan'ın, Sivil Müdafaa Ka
nunu teklifi ve Güvenlik Komisyonu raporu 
(2/39) (1) 

BAŞKAN — Evvelâ 'bu kanun sözcüsü Kara
velioğlu Kâmil arkadaşımıza söz 'veriyorum. Bu
yurun efendim. 

KARAVELİOĞLU KÂıMİL — Muhterem 
arkadaşlar-; Alb. Alpaslan Türkeş daha evvel 
AIillî Savunma 'Sekreterlikleri hakkında 'bir tasarı 
hazırlamıştı. Bunun malî cephesi İktisat Encü
meni Tetkik tvc Araştırma Kurulunca tetkik edil
miştir. Bu tasarıda önümüzdeki aydan itibaren 
bir kadro M eniyordu. 'Bu 'kadrolar yüksek bulun
du ve bunun .bütçeye yüklediği külfet, senelik ola
rak, 30 milyon lira idi. 

Böyle bir kanunu Ihizim İktisat Komisyonu 
prensip olarak ka'bul. etmedi. Biz ısrar ettik. Fa
kat kadro bakımından çok yüksek görüldü. Alp
aslan Türkeş teklifini geri aklı. 

Şimdi buna ibenzer ıbir tasarı Dahiliye Bakan
lığından gelmiş ive Güvenlik Komisyonunda görü
şülerek huzurunuza arz •edilmiş bulunnıaktadıır. 
Fakat 'bu İktisat Komisyonundan geçmedi. Bu
nun çok acele olduğunu 'biliyorum. (Bilhassa su
bayların tâyini ile ilgilidir. 

'Müsaade 'ederseniz yarın İktisat 'Komisyonun
da tetkik ettirelim. Cuma günü, iktisadi ve malî 
cephesi de hazır olarak huzurunuza getirelim. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, evyelâ Karavelioğlu 
Kâmil arkadaşımızın teklifini oyunuza arz ediyo
rum. Ka'bul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

TAŞAR DÜNDAR — Efendim, usul nakkm-

• (1) 68 ve 68 e ek S. S ay ıh basmayazi tutana
ğın sonundadır. 

da söz istiyorum. Mâruzâtım kısa olacaıktır, mü
saade ederseniz arz edeyim. ' 

BAŞKAN — Buyurun, efendim. 
TAŞAR DÜNDAB (Devamla) '— Er Ahmet 

arkadaşımızla 'bendenizin küçük bir kanun tekli
fimiz vardır. Müsaade ederseniz onu müzakere 
edelim. 

BAŞKAN — Şu halde gündemin üçüncü 
•maddesindeki arkadaşımızın teklifine geçiyoruz. 

3. — Taşar Dündar'ın, Türkiye Cumhuriyeti 
Millî Birlik Komitesinin 28 Mayıs 1960 tarihli 
Kararnamesinin I nei maddesinin (a) fıkrası hük
münden 28 Mayıs 1960 tarihinden evvel ordudan 
istifa etmek suretiyle ayrılmış bulunan subay ve 
askerî memurların da istifa etmesine dair kanun 
teklifi ve Güvenlik Komisyonu raporu (2/32) (1) 

BAŞKAN —'Efendim, im kanun sözcülüğünü 
yapacak olan Er Ahmet arkadaşımıza söz veriyo
rum. 

GÜVENLİK KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ER 
AHMET — Bizim bundan evvel çıkardığımız 
İcara ruam ey e eklenecek bir madde ile evvelce 
istifa eden subayların mağduriyetini tanıyaca
ğız. 

Mevzu şudur. 28 Şubatta terfi eden subay
lara, 6 aylık müddet farklariyle bir intibak 
hakkını tanıdık. Şimdi buna istifa, eden subay
lar iştirak edemiyordu. Onların bu şekilde mağ
dur olduklarını görüyoruz. Bu arkadaşların da 
mağduriyetlerini önlemek için onların da bu 
Kararnameden istifade etmelerini sağlıyacağız. 
Bu da ancak 200 - 300 subay kadardır. 

BAŞKAN — Efendim, kanunun tümü üze
rinde söz istiyen arkadaşlara söz vereceğim. 

YURDAKULER MUZAFFER — Efendim, 

(i) 74 S. Sayılı basmayazi tutanağın sonun
dadır, 
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müsaade ederseniz kanunun leh ve aleyhinde iki I 
arkadaş konuşsun, onunla iktifa edelim. I 

BAŞKAN — Efendim, arkadaşımız müzake- I 
relerin uzam anı asını teminen le'hte iki ve aleyhte I 
de iki arkadaşın konuşmasını teklif etmektedir. 
Şimdi evvelâ Karavelioğlu Kâmil arkadaşımıza I 
söz veriyorum. I 

KARAVELİOĞLIJ KÂMİL — Efendim, bu 
tasarının mahiyetine göre anlaşılan şey şudur; 
teğmenlikte 6 ayımızın fazla geçmiş (»İması do-
layısiyle biz de birer yıl kıdem zammı aldık. 
Halbuki 28 Mayıstan evvel ordudan istifa etmiş 
veya sıhhi sebeplerle ayrılmış olanlar bu imkân
dan mahrum kaldılar. Bunların adedi tahminen 
400 - 500 kadardır. Bu miktardan da kim bilir 
ne kadar azı Devlet dairelerinde veya İktisadi 
Devlet Teşekküllerinde vazifelidir. Bu arkadaş
lar bu haktan mahrum olmak istemiyorlar. Ni
hayet bunlar 60 liradan 70 liraya terfi edecek
lerse bu terfileri bir sene evvel- olacaktır. Dev
let dairelerinde, çalışanların sayısı belki de 
70 - 80 kadardır. Ben bu teklifi âdil buldum. 
Arkadaşlarımın da itiraz edeceklerini zannetmi
yorum. 

AKKOYUNLU FAZİL — Arkadaşlar, ben 
her zaman prensipleri üzerinde duruyorum. 
Belki de biraz dozajını kaçırıyorum. Bakın, 
şimdi kanunu teşrih edeceğim. Bu 7146 sayılı 
Kanun Danıştayda, alınan karar gereğince bir
takım arkadaşlara 6 ay hak verdi. Sonra da bu 
6 aylık müddet 30 Ağustosa intibak etti. Bun
dan birçok arkadaşlar istifade ettiler. 7140 sa
yılı Kanunun ilgili maddesi, «Halen orduda bu
lunanlar» diye başlar. Orduyu şu veya bu se
beple terk eden arkadaşlar, kanuni haklarını 
kullanmışlar ve Allahaısmarladık, deyip gitmiş
lerdir. Daha evvelce 3 bin arkadaş Danıştaya 
müracaat etmişti. 'Vekâlet tatbikatını yapmadı. 
Ondan sonra Vekâlet bir yem atar gibi bunu 
düşük Meclise getirdi ve en nihayet, 30 Ağus
tosta vereceğiz, dendi. Nihayet buradan ayrıl
mış olan arkadaşlardan bir kısmı dışarda vazi
fe almışlardır. Bunlar birer sene daha kıdem 
alsın, tescil edilsin deniyor. Böyle şey olmaz, I 
arkadaşlar. 3143 sayılı Kanunun tefsirine ^öro 
biz bu müddeti altı aylık yerine bir sene yaptık. 
Bir arkadaş farz edin, 70 lira maaşı aslisi bulun- I 
ına'k'tadır. İstifa etmiştir. Şimdi bu arkadaşa bu 
hakkı verdiğimiz zaman emekli olduğunda, be
nim rütbem binbaşı idi, kıdem tashihi yaptığı- 1 
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niza göre beni yarbay olarak tekaüt etmeniz 
Lâzımdır, diyecektir. Bunlar halen orduda olsay
dı bu haktan gayet tabiî olarak istifade ede
cekti. Bendeniz zaten bunu komisyonda da teş
rih etmiştim. Bu sebeplerle teklifin reddini rica 
ediyorum. 

TAŞAR DÜNDAR — Efendim, iki adam 
var. Birisi istifa etmiş. İkisi de|55 nasıplı. İstifa 
etmiyenin nasibi 54 olarak tashih ediliyor. Di
ğerleri bundan mahrum kalıyor. Bunun mun
zam bir külfeti de yoktur. Kendilerinin de hak
kıdır. (Jünkü, bu da nasbi bir seneye geriye alı
nan diğer arkadaşı gibi Harbiyeden mezun ol
muştur. Bu itibarla kaibulünü rica ederim. 

BAŞKAN — Alb. Muzaffer Yıırdakuler. 
YrRDAKrLER MUZAFFER — Efendim, 

ben de aleyhinde konuşacağım. 
Bâzı sebeplerle ordudan ayrılıp sivil sektöre 

gecen ve orasını kendisine daha uygun bulan, pa
ra ve rahatlık bakımından sivil sektörü daha iyi 
bulan kimseler, bizim kıdem vermemiz üzerine 
aynı haklardan kendilerinin de faydalanmalarını 
istemektedir. Bence bu haktan ancak ordu men
supları faydalanmalıdır. Ordu dışında olanlar, 
sivil sektöre 'geçmek suretiyle 'birçok avantajlar 
sağlamışlardır. Bunların avantajları zaten var
dır. Bu bakımdan ordu dışındakilere de verilme
sini ben uygun bulmuyorum. 

BAŞKAN — Muihterem arkadaşlar, kanunun 
leh ve aleyhinde konuşan arkadaşların mütalâa
larını dinlediniz. Kanunun tümünü kaimi eden
ler... 

ÖZGÜN EŞ MEHMET — Efendim, kifayeti 
müzakere takriri verildi mi? 

KAPLAN KADRİ — Kifayeti müzakere tak
ririni 'ben verdim. 

ESİN NFMAN — Efendim, söz sırasına göro 
söz alan arkadaşların isimlerini .müsaade ederse
niz okuyayım. Küçük Sami, Aksoyoğlu Refet, Öz-
güneş "Mehmet, Yüzbaşı Numan... 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takririni oyu
nuza arz ediyorum. Kaibul edenler... Etmiyenler... 
Kifayeti müzakere takriri kaibul edilmiştir. 

Kanunun tüm,ünün kabul edilmesini oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kaibul edilmemiştir efendim. 

Muhterem arkadaşlarım, gündemin 4 ncü mad
desine geçiyoruz. 
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4. — 3546 sayılı Danıştay Kanununun bâzı 

maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki kamın ta
sarısı ve Sosyal İsler Komisyonu raporu ve Da
nıştayda açık bulunan Daire Başkanlıkları ile üye
likler için seçim yapılması hakkında. Başbakanlık 
teskereleri (1/53, 3/22, 23, 24) (1) 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz Sami 
Küçük Beyindir. 

KÜÇÜK SAMİ — Muhterem arkadaşlarım; 
burada yapılan müzakerelerde Danıştayda acık 
bulunan 16 üyeliğe secim yapılması reddedilmiş 
ve Danıştayın birinci Ibaşkan, başkan ve üyelik
lerinin kaldırılarak, y allı ut. bunlar vazifeden affe
dilerek yeni bir liste ile huzura gelinmesi istenmiş 
ve karara bağlanmıştı. Bunun üzerine Danıştay 
Kanunu gereğince İçişleri, Adalet, ve Devlet Ba
kanı ile Güvenlik ve 'Sosyal İşler Komisyonları 
toplanarak huzura 54 (kişilik bir liste getirilmişti. 
Bu listedeki bâzı şalıisiarın .Danıştayda düşük 
idare zamanındaki faaliyetleri şüpheli görüldü
ğünden, listede 'bâzı tadiller yapılmak üzere tek
rar 'komisyona iade edilmişti. Kvvelki gün yine 
aynı ^Bakanların iştirakiyle, Danıştaydan da üye 
getirtmek suretiyle yapılan 'toplantıda tekrar 
isimler üzerinde görüşülmüştür. . 

3546 sayılı Danıştay Kanununun 2 nci mad
desinin değiştirilmesi zarureti hissedilmekte ol
duğu Ibilinınektedir. Burada 3 rıcü madde vardır. 
3546 sayılı Danıştay Kanununun 3 ncü maddesi; 
her hangi bir suretle boşalacak Danıştay Başkan 
veya üyeliğinin seçilmesi için ıbeş tane namzede 
ihtiyaç vardır. Başlbakanlık da beş tane aday gös
terecektir. 'Bu adaylar (Bakanlar ve Komisyonlar 
toplantısında üçe indirilecek ve üç. kişi (Komiteye 
sunulacaktır. Bu, Komitece 'Millî iradenin tecel
lisinden sonra teşkil edilecek 'Meclise getirilmesi 
idi. Bu 'beş tane aday sayısı 5 e yükseldiği zaman 
daha çok aday göstermek .ihtiyaç hâisıl olacaktı. 
Bunu daha pratik bir ihale sokabilmek için Danış
tay Kanununun adaylara ait hükmünde şöyle bir 
değişiklik yapılmasına ihtiyacı hâisıl oldu, bunu 
beş değil, üçe indirildi. Çünkü kıymetler, beş 
misli kıymet; hele büyülk ölçüde olursa, beş tane 
aynı kıymeti 'bulmak müm'kün olmuyordu. Yine 
deniyor ki, şu ikisinden lıirisi olur. Ama kanun 
5 kişi olmasını emrettiği için arada üç kişi kal i -

(1) B aşılmadığından tutanağın sonuna bağ
lanmamıştır. 
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yordu. Beş kişilik bir listeden ben Damıştaya üye 
seçildim diye kendisine bir paye veriyor ve bunu 
istiyordu. Biz bu itibarla, kendiımizi zorlamaya 
ihtiyaç yok, beşi üçe indirelim ve Bakanlarla ko
misyonlar toplantısında bu 3 namzet sayısı 2 ye 
indirilsin ve (bu iki aday Komiteye veya seçimler
den sonra Meclise arz edilsin ve orada da bunlar
dan 'birisi seçilsin, dedik. Başkan veya üye kim 
olursa olsun, bu iki kişi içerisinden birisini seç-
•sinler. Maddenin birisi bu idi. (Diğeri de, eski ka
nunda 10 ncu maddeye göre boşalan 1 nci başkan 
veya daha ziyade, başkanlar, Ihangi dairelere tâyin 
edilmişlerse orada kalırlar, «ğer her hangi bir 
dairede değiştirmek lüzumu lıisisedilirse, tekrar 
bir kanun teklifi ile Meclise ıgelmek zarureti var
dı. Bu ise, birçok hallerde pratik olmuyordu. 'Bu 
itibarla, İçişleri Bakanlığının ve Danıştayın hiz
metler bakımından 'bağlı olduğu Devlet Bakanlı
ğının 'muvafakati üzerine 1 nci Ba'şikana yetki 've
rilir, dendi. Bi-r ıbaşkanm değiştirilmesi faraza; 
Birinci Daire Başkamın alıp Altıncı Daireye ge
tirilmesi gibi hususlar 'Komiteye veyalıut Meclise 
getirilmeden kendi aralarında halledilmiş olacak
tı. Bunu yaparken dahi Başkanlar toplanışın, ken
di muvafakatlerini (bildirsinler şeklinde idi. Bu 
mütalâa ilgili -Devlet (Başkanına gitsin, Devlet 
Başkanı da buna kanaat getirdim, doğrudur de
sin. Bu, (birinci başkana yetki verilmesidir. 

İkinci madde de 'budur. 
Bundan sonra bir ıgeçici madde kalıyor ki, za

ten Komitenin kararı da aynı malıiyettedir. Mev
cut Birinci Başkan, başkan ve üyelerin halen işti
gal ettikleri vazifeleri sona erdiği ve onlar da şu 
listede isimleri yazılı olanlardan birinci başkan, 
başkan, üye seçildi. Bu Komitenin kararı idi. 

Yalnız, elinizdeki metinde olmıyan bir küçük 
tadil vardır, o da bu -cetvelde gösterilmemiş bulu
nan yani vazifesi nihayet bulmuş ve bu listede 
yer, almamış bulunan eski birinci başkan ve 'baş
kanlar hakkında da'Emeklilik Kanununun tatbik 
edilmesi hakkındadır. Kanun eğer tümü ile kabul 
edilirse, ki, kabul edilmişti, maddeler üzerinde 
konuşabilirim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Sami Be
yin bu husustaki mütalâalarım dinlediniz. Za
ten. 'kanunun tümü burada evvelce kabul edil
mişti. Maddelere geçeceğiz. 

KÜÇÜK SAMİ — Arkadaşlar, eskiden Da
nıştay'da. boşalacak daire başkanı veya üye 
için 5 kişi aday seçilirdi. Şimdi deniliyor ki, 
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her seçilecek yer için 3 tane aday seçelim; bu 
3 aday, Güvenlik ve Sosyal Komisyonlarında 
veya gelecek Meclisin encümenlerinde Adalet, 
İçişleri ve ilgili Devlet Bakanlıklarından teşkil 
edilecek bir komisyonda tetkik edilsin, bunlar
dan birisi elemine edilsin, iki aday kalsın, bu 
iki aday Komiteye gelsin. Ya şu, ya ,şu.. Bu 
suretle fazla münakaşalara, uzun zaman isra
fına lüzum kalmasın, 'eski beş yerine üç seç
mek mecburiyeti vardır. 

BAŞKAN — Birinci maddeyi okutup oyu
nuza sunacağım. s 

3546 sayılı Danıştay Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi hakkında Kanun 

Madde 1. — 3546 sayılı Danıştay Kanunu
nun 3 ne/ü maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
mişti i* : 

Madde 3. — Danıştay 1 nei Başkanı, Daire 
Başkanı ve üye seçimi için yukardaki maddede 
yazılı nitelikleri haiz olanlar arasıılda 3 mislin
den az olmamak üzere Başbakanlıkça bir aday 
listesi düzenlenir. 

Türkiye Cumhuriyeti Millî Birlik Komitesi 
Güvenlik Komisyonu ile Sosyal İşler Komisyo
nu, (Türkiye Cumhuriyeti Millî Birlik Komite
sinin vazifesi nihayet 'bulunca yerine kaim ola
cak teşriî organın Adalet ve İçişleri Komisyon
ları) ilgili Devlet, Adalet ve İçişleri Bakanları
nın huzuru ile toplanarak liste ile bağlı olmak
sızın açık bulunan yerler için iki misli aday ayı
rır. Komite (Türkiye Cumhuriyeti Millî Birlik 
Komitesinin vazifesi nihayet bulunca yerine ka
im olacak teşriî organ) Umumi Heyetinizce bu 
adaylar arasından secim yapılır. 

BAŞKAN — Birinci maddeyi oyunuza arz 
ediyorum. Katini edenler.. 

AKKOYUNLU FAZIL — Efendim, konuşa
caksak.. (Kabul edildi sesleri) 

BAŞKAN — Ayrıca madde ile adedin beş
ten, üçe" indirilmesi 'kabul edilmiştir. 

AKKOYUNLU FAZIL — Kabul edildi ise 
neden tekrar izahına geçiyoruz? 

BAŞKAN — Arzu ediyorsanız süz vereyim. 
AKKOYUNLU FAZİL (Devamla) — Ben şu 

bakımdan aleyhinde bulunacağım ; ilerde parti 
oyununa yol açmaması için bunun yine 5 ola
rak kalmasında birçok bakımlardan fayda var
dır, zannındayım. Adayların üç tanesini ko-
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misyon ayıracak ve ikisini Komiteye arz ede
cek, Komite de bunlardan bir tanesini seçecek
miş. Öyleyse tek kişi getirsinler, Komite de 
parmak kaldırsın ve iş bitsin. Sayıştay Kanu
nunun zabıtları okunursa, bunun bir esba'bı 
mucibesi olması gerek, maksat daha iyi anla
şılır. 

, Arkadaşlar, bu müesseseler memleketin te
mel müesseseleridir. Bu temel müesseseler için 
işi 'kolaya götüreceğim diye böyle bir yola gi
dilmesine taraftar değilim. Eski hükmün aynen 
kalmasını teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Küçük Sami. 
KÜÇÜK SAMİ — Efendim, 3 veya 5 in 

ehemmiyeti yoktur. Komite buraya getirilecek
ler içerisinde hiçbirisini seçmiyebilir. Binaen
aleyh arkadaşlarımın söyledikleri durumlar ol
sa dahi, yine aynı sekile varıyoruz. Evvelce 
Komiteye kaç kişi gelecekti 3; şimdi kaç kişi 
gelecek 2. Hen Fazıl Bey arkadaşımın bahset
tikleri hususlarda bir tehlike görmüyorum. İki-
si gelecek, Ahmet Bey, Mehmet Bey diye Komi
te karar verecek. 

BAŞKAN —• Esin Numan. 
ESİN NUMAN — Efendim, geçenlerde bu 

mevzuu konuşulmuştu. Danıştayla ilgili böyle 
bir değişikliğin yapılması zannediyorum redde
dilmişti. Ben Fazıl Beyin fikrine iştirak ediyo
rum. Ve .müessesenin eSası ile ilgili ve istikbale 
muzaf Iböyle sbir değişikliği yapakken Fazıl Be
yin göstermiş olduğu1 hassasiyet yerindedir. 
Biz galiba 'bu kanunun zarureftleriyle ve fa'zla 
aday bulamamaktan ötürü Iböyle Ibir deği
şiklik yapma yoluna Iteve'sisül ediyoruz. Eğer 
'bir zaruret 'değilse ve arkadaşlar bundan bü
yük 'bri müşkülâta uğram ıyorlarsa 'böyle 'bir 
değişikliğe lüzum yoktur. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Bu endişelere 
ben de aynen iştirak ediyorum. Yalnız ben t>ir hal 
'tarzı olduğunu zannediyorum. Bu1 madde, 
geçici 'bir madde olarak 'ilk d^fa tatMk edi
lecek bir madde olarak kabul ediliyorsa ki, 
öyle olması lâzımdır, müessesenin (kuruluşun
da istikbale muz af 'hiçbir değişiklik yoktur. 
Kanaatimce böyle yapıp işin içinden çıkma
lıyız. Yoksa daıha Usul Kanunu, Seçim Ka
nunu 'tad'il etmemize lüzum yoktur. Hat'tâ 
müsaade ederseniz Ibu defaya malhsus >olmak 
üzere Danıştay üyeleri şunlardır diyelim, 

— 15 — 
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mevcudolan usul ve sistemi değiştirmiyelim. 

KÜÇÜK SAMÎ — Burada yapılan iş Da
nıştay Kanununun 3 nc'ü maddesinin değişti
rilmesidir ve 'basitliğe ig'Miyöruz. Biraz evvel 
'de arz ettim, (beş kişi seçmişiz, Komite ken
disini 'gelen iki, üç Mşiyi seçip seçmeimekte 
'serlb'e'sltt'ir. Burada 'bir fark vardır, üç olaca
ğına iki kişi oluyor. Yani'lbu 'suretle kfolayjı-
ğa gidiyoruz. Başka. İbir şey yoktur ve (seçer
ken de mulhaikkak 'bir, iki 'kişiyi 'seçmek mec-
'buriyeit'indeVIir. 

Hayır 'bu ikinciyi seçm'iyeceğiz 'bir üçüncü
yü seçeceğiz diyelbilir. Yalnız 'kolaylıktır. Biz 
Devlet hizmetinde kolaylığa giderken kendi
mizi zorlamıyalım. Beş* 'kişi birden olmaz. 
Normal olarak 1, 2, 3 kişi olarak (bir numa
rayı şu, ilki numarayı şu, üç numarayı şu 
alır denir. 4 - 5 diye kendimizi zorlamıyalım. 
Esasta 'bir değ'iş'ikli'k yapılmıyor. îlki yerine 
üç gelece'ktir. Bununla (beraber yine Komite 
kararında ıserfoestir. NiteJkim şu isimlerle 
geldik, Ibize şöyle 'olacaktır dediler. 

Şalhsan ankadaşlar da, isim 'olarak başka 
'bir ş'ey veremedikleri 'için mecbur olduk, tek
rar aynı komisyonları toplayıp hu işleri yapa
bilecek adayları seçmeye. 

AKKOYUNLU FAZIL — Efendim, Kara-
velioğlu arkadaşımızın tcMifi yerindedir. Ben 
de 'kanunun esa& maddesini değişti rım'iye-
lim, aynen kalsın 'diyorum. 

İkincisi; buraya geliş •şe'kli fde yanlıştır. 
Kaç kişi müracaat etmiştir, müracaatçıların lis
tesi neye Komiteye gelm'edi. Buraya gelme
diği iç'in Ib'iü 'burada kimseyi tanımadan mı 
seçeceğiz. 

KÜÇÜK SAMÎ — arz etifim. Kanunun met
ni ^böyledir. Eski kanuna göre üçer- Ik'işi gele
ce'ktir. 

AKKOYUNLU FAZIL — Bütün listenin 
gelmesi lâzımdır. 

KÜÇÜK SAMÎ — Bütün liste geldi, önü-
nüzdedir. 

AKKOYUNLU FAZIL — Müracaat eden 
şaihi'slar var, 'bunların listesinin de gelmesi lâ
zımdı. 

KÜÇÜK SAMÎ — Bu seçim değil. Halen 
'bu 'makamları Işigal eden insanların vazlfel'e-
rin'e son veriliyor-, ikinci Ib'ir liste ile h\ı şa
hıslar getiriliyor. Fazıl Akkoyunlu Bey •ko
misyon 'toplantılarına iştiraik etti. 
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AKKOYUNLU FAZIL — İştirak etme

dim, tesadüfen Ibulundum. 
SOLMAZER İRFAN — Fazıl Bey esasta 

'belki 'haklidir ama komisyon çalışmaları g'iz-
. li değildir. Bu mevzu üzerinde çalışılacağı 

ve 'saat 9 (buçukta toplantı yapılacağı alenen1 

'burada 'bütün üye arkadaşlara söylenmiştir. 
Bu töbligat Ibizzat tarafımdan yapılmıştır. Fa
zıl Beyin mektupları varsa o zamanki gö
rüşmemizde söyleseydi. Bununla Iberalber yine 
Fazıl Beye gelen mektuplarda tanıdığı varsa, 
isimi enini versin yine seçilir. 

Arîkadaşlar, maddenin ^görüşülmesi yapılır
ken' isimlere gidilmesi ve seçimler hakkında 
münalkaşa açılması yolsuz olduğunu da ha
tırlatmak Merim. 

BAŞKAN — Şimdi tahmin ediyorum ki, 
!bu hususta le/h ve aleyhdeki kanaatler telbellür 
etmiş vaziyettedir. Heyeti Umumiyenİz aydın-
land!. 

Birinci maddenin 'kabulünü oylarınıza arz 
ediyorum. , 

KÜÇÜK SAMİ — Bilinci maddeyi okuya
lım. 

(Birinci madde tekrar okundu.)1 

BAŞKAN — Birinci maddeyi dinlediniz. 
AKKOYUNLU FAZIL — Eski madde de 

okunsun. 
BAŞKAN — Eski maddeyi ben söyliyeyim. 

Beş misli kaydı vardır. Başka hiçbir değişiklik 
yoktur. 

SOLMAZER İRFAN — Şimdi iki misli ile 
huzurunuza çıkıyor. Fakat ne komisyon ne He
yeti Umumiye bu esaslarla mukayyet değildir. 
İstediğini seçmekte serbesttir. Esas hakkında 
tereddüde düşecek bir nokta yoktur. 

ÖZGÜNEŞ MEHMET — Umumi Heyete bu 
adaylar arasından seçim yapılacak dendiğine 
göre Komite iki adayla bağlı demektir. Acaba 
ben mi yanlış anlıyorum? Komisyon bağlanmı
yor fakat Komite bağlanıyor. 

KÜÇÜK SAMİ — Bu, Komiteyi hakikaten 
bağlıyor. Çünkü dikkat buyursanız... 

BAŞKAN — Lütfen söz almadan konuşmı-
yalım. Buyurun Osman Bey. 

KOKSAL OSMAN — Aynı suali soracaktım, 
arkadaşım sordu, vazgeçiyorum. 

KÜÇÜK SAMÎ — Arkadaşlar, dün 38 kişi 
idik, bugün 37 yiz. Tasavvur buyuran, yarın 
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Meclis 300 kişi ile toplanmış. Eğer bir kayıt al
tına alınmazsa ve 300 kişi ayrı ayrı teklif yap
maya kalkarsa vaziyet nasıl olur? Komisyonlar 
var, Adalet Komisyonu, Sosyal işler Komisyonu 
ve ilgili Bakanlar toplanacak ve seçim yapacak
lar ve Komiteye bir isim listesi gönderecekler. 
Bu şekilde olmasında bir zaruret vardır. 300 ki
şi ayrı ayrı isim teklif ederse ne olur? 

KOKSAL OSMAN — Efendim, benim anla
dığıma göre 300 tane gelir deniyor. Ama tat
bikat böyle olmaz. Bize gelen adayları reddede
nleyiz. Adaylardan üç tane geldi, iki tane isti
yoruz diyemeyiz. Mutlaka birisi seçilecektir. 

BAŞKAN — Kadri Kaplan. 
KAPLAN KADRÎ — Efendim, gelecek ka

demeler nasıl olacaktır? Şimdiden bunu tâyin 
etmeye imkân yoktur. Bu kademelerin seçim iş
leri ve fonksiyonları nasıl olacak, keza nasıl iş-
liyecek? Bunları şimdiden tâyin ve tesbit et
mek biraz güç. Onun için Imnun istikbale teş
mil edilmemesi daha iyi olur. 

ULAY SITKI — Bir kelime ilâve edilirse, 
kanaatimce, düzelebilir, «veya hariçten seçile
bilir». 

KÜÇÜK SAMÎ — «Bu adaylar arasından ve
ya hariçten»' diyelim o zaman Komite serbest 
kalır. 

ESÎN NUMAN — Ben bu madde üzerinde de
minki fikrimi biraz açıklamak suretiyle özgü-
neş Beyin maddeye vuzuh veren beyanını esas 
alacağım. 

Şimdi görülüyor ki, Karma Komisyon üç 
namzet üzerinde duruyor ve bunlardan iki ta
nesini teşriî oragan teklif ediyor. Demek ki Ko
mite bu ki namzetten birini seçmek mecburiye
tinde kalacaktır. Halbuki vekâletlerden beş 
aday gelirse ve buna göre teklif yapılırsa Umu
mi Heyette üç aday üzerinden se,çim yapılır ve 
İm suretle Komiteye biraz daha elastikiyet ta
nınmış olur. O halde vaktiyle Danıştay Kanunu 
kabul edilirken böyle bir elastikiyeti sağlamak 
düşncesiyledir ki, Hükümetten gelen teklif beş, 
komisyonlardan' gelen teklif de üç. olarak Umu-
mi Heyete intikali esası kabul edilmiştir, Vaktiy
le kanun vâzıı düşünmüş ne komisyonları ne de 
Umumi Heyeti tahdidetmek istememiştir. Filha
kika komisyonlarda birçok adayların Hükümet 
teklifine bağlı olmaksızın listeye sokulması gi
bi bir açık kapı bırakılmış ise de tatbikat gös-
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1 t eriyor ki, bu pek mümkün olmuyor. Çok defa 

komisyonlar Hükümetin teklifi üzerinde duru-
( yorlar ve oradan gelen isimler üzerinde rey top-
I lamak mümkün oluyor, ferdî anonslar kabul et

mek mümkün olmuyor. Bu bakımdan ben ısrar 
ediyorum. Kadri Kaplan arkadaşımızın fikrine 

j iştirak ediyorum. Bu, Danıştayın Teşkilât Ka
nununun değiştirilmesidir. Bu hususu değişti-

! relini ve buraya bir geçici madde ilâve ederek 
1 bu işi halledelim. 

; KÜÇÜK SAMÎ — Bu madde için konuşalım. 
• SOLMAZER ÎRFAN — Ben anlıyamıyorum. 
| Arkadaşlar ben bu işin esasını anlıyamadım. Gü-
j venlik Komisyonu bizde 11 kişi, Sosyal Komis-
' yon da 10 kişidir. Bunlar müştereken, iki aday 

içinden seçeceklerdir. Bugün burada 21 kişi ek
seriyettedir. 

ESÎN NUMAN —. Bu istikbale muzaf tır. 
j SOLMAZER ÎRFAN — istikbale muzaf ise, 
! 50 - 60 kişi tarafından seçim yapılacaktır. Bu 
i liste ile mukayedolnıamak üzere seçimi yapar 

diyor. Bu liste içinden komisyon aday alabili-
j yor. Bunun üzerinden iki tane aday getirerek 
j bütün sübapları kapatıyor. Dikkat ederseniz 
• Danıştay seçimlerinin, burada en az 6, 7 ve 
j hattâ on tur devam ettiği günler olmuştur. Ve 
j Meclis çalışmaları devamlı sekteye uğramıştır. 

Zaten buraya namzet gösterilen adaylar mu-
i hakkak elyak insanlar olacaktır. Bir daha kö-
j tü bir idarenin gelip soysuz işler yapacağını dü-
j sunuyorsak bu idareyi kimseye vermememiz lâ-
j zımdır. Bundan sonra gelecek idarenin namuslu' 

olacağına bütün kalbimizle inanmış vaziyetteyiz. 
Şu halde bu kadar ısrar etmekte ne mâna var 
anlamıyorum. Danıştay üyeliği cemiyet içinde 
bir payedir. Ben Danıştay'a üye seçildim dedirt
memek... Müsaade edin, üçe indirelim. Bu liste
lerle komisyon mukayyet değildir. Niçin ısrar 
ediyoruz? Hazırlanmış bir şey. Geçici madde 
ilâve et, geri dönsün falan, bunlar işi tavsatı
yor. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, müzake
reler uzayıp gidiyor, konuşan arkadaşlar, tek
rar tekrar söz alıyorlar. 

AKSOYOĞLU REFET — Müzakerenin ki
fayetini teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Müzakerenin kifayeti teklifini 
reyinize $rz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-

1 yenler... Kabul edilmiştir. 
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BAŞKAN — Maddeyi olduğu gibi oylarım- | 

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

10 ncu maddeyi okuyoruz. 

MADDF 10. — Danıştay Birinci Başkanı , 
daire başkanlar ını Başkanlar Divanının muva
fık mütalâası üzerine, üyeler doğrudan doğru
ya, dairelere ayır ı r ye bunlar ın yerler ini ihti
yaca göre aynı suretle değiştir ir . 

Heyet lerde vukubulacak noksan öteki dai
relerden üye almak suretiyle tamamlanır . 

Dâva daireleri başkan ve üyelerinin Hukuk 
veya Siyasal Bilgiler Fakül tesinden mezun ol
maları şartı r.» 

KÜÇÜK SAMİ — Ffendim, burada yine 
Danış tay ('alışmalarına bir elastikiyet veriliyor. 
Yani Danıştay Birinci Başkanı , !) tane Daire 
Başkanının, başkanların muvafık mütalâası 
ve ilgili Devlet Bakanının muvafakat i ile Bi
rinci Daire Başkanını , beşinciye, Beşinci Da
ire Başkanını da, lüzum hâsıl olduğu zaman, 
Yedinci Daire Başkanlığına getirme yetkisini 
veriyor. Yarg ı tayda halen bu usul mevcut tur . 
Ya rg ı t ay gibi en yüksek kaza müesesesi böyle 
yapıyor, Birinci Yarg ı t ay Başkanını bir da
ireden alıyor, hat tâ ilgili Devlet Bakanının 
mütalâasını a lmadan, doğrudan doğruya Baş
kanlar' Divanının muvafıkı mütalâası üzerine, 
diğer bir dairenin başkanlığına getiriyor'. Diz 
ise bir emniyet supabı tesis edebilmek için il
gili Devlet Bakanının ' muvafakati üzerine di
yoruz. Yani Danış tay Birinci Başkanı , Beşinci 
Daire Başkanını alıp başka bir daire başkan
lığına tâyin edecekse, bir kanun olarak veya 
bir k a r a r mevzuu olarak yarın yine Komiteye 
veya Meclise gelmesin. Yarg ı t ay nasıl kendi 
işini kendisi hallediyorsa Danış tay da aynı 
şekilde halletsin. Bir emniyet supabıdır Dev
let Bakanının muvafakat i . 

E S İ N NÜM AN — Ben bu maddenin aley-
hindeyim. Evvelce de aynı şekilde gelmiş ve 
reddedilmişti . Nasıl oldu da şimdi yine geldi? 
Devlet Bakanının muvafakat inin buraya ilâve 
edilmesi emniyet supabı değildir, bilâkis işlere 
müdahale yönünden yeni bir kapı açılmakta
dır. Devlet Bakanı dilediği yere dilediğini 
getirecek ve dilediği şekilde dâva la r üzerinde 
dilediği neticeyi almayı sağl ıyacakt ı r . Bu, 
an t idemokra t ik t i r . Biz yeni Anayasa ile mu- | 
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vazeneli bir sistem or taya get i rmeye uğraşır
ken, mevcut müesseselerdeki muvazeneyi boz
mak ve bu muvazeneyi Devlet Bakanı ve Da
nıştay Başkanı lehine terazinin bir kefesine 
koyuyoruz. 

Bu teklif esasen reddedilmişti . Yine de 
maddenin reddedilmesini is t iyorum. 

A K K O Y U N L U F A Z I L — Efendim, Meclis 
zabı t lar ında şöyle bir kayı t var. Millet Mec
lisi üyeleri va t ana ihanet te ne gibi ceza göre
cekler falan... Devlet Reisi ne olacak diyorlar . 
Bu hâdise A t a t ü r k zamanında cereyan ediyor 
ve birisi çıkıyor Devlet Reisi va t ana ihanet 
etmez, bunu düşünemeyiz diyor. Bu bugün 
Türkiye 'de olmuştur ve bun la r halen Yassıada'-
dadır lar . 

A r k a d a ş l a r ; bu istikbale muzaf olan mesele
lerde değişiklik yapunyahm. Ye lüzumsuz şekil
de değişiklik yapıp bir pa rmak kaldırmasiyle 
bunları kabul etmiyelim. H a t t â demin ki, mad
deyi kabul de saka t oldu gibi geliyor bana. Bi
naenaleyh bu maddenin aynı endişelerle reddini 
teklif ediyorum. 

SOLMAZFR İRFAN — Ffendim, malûmu 
âliniz haz ı r lanmakta olan Anayasanın ana fikir
lerine '/öre Danıştay ve Yarg ı t ay Meclis hük
münde kudre te sahip idare ve kaza mercileri 
olacaktır . Hattâ ve hat tâ Anayasa Mahkemesini 
teşkil edecek üyeler dahi bura la rdan gelecek
tir. Böyle bir müessesenin başkanlarını , üyeleri
ni başka yer lerde görevlendirmek, dilediği yer
lerde vazifelendirmek Devlet Bakanına tanınmış 
bir hak olamaz. Bu bakımdan «Devlet Bakanı
nın muvafakat i» kaydın ın oradan çıkması lâ
zımdır. 10 ncu madde kabul edilmezse, elimiz
deki adayları biz istediğimiz dairelere fonksi
yonlar ına uygun olarak tevzi ederiz. Bu da çok 
zor ve yanlış bir netice doğurabil i r . 

Bundan başka tesadüfen bir dairenin üç, beş 
üyesi veyahut iki üyesi hasta olur, mazereti olur, 
izinli olur, vazifeye gelemez.. Vazifeye geleme-
yince o dairede görülen işlerde nisap sağlanma
mış olur. Dolayısiyle dâvaların günden güne ge
ri kalmasını i cabe t in r . On binden- fazla dosyası 
olsun. 

KÜÇÜK SAMİ — l\S 800 küsur dosya var
dır. 

SOLMAZFR İ R F A N — Bu muazzam dava 
dosyalarının incelenmesi ve noksansız olarak ne-
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ticelenmesi de şu veya bu dairenin muvaffa- ı 
katiyle olur. I 

ı 
Ben 10 ncu maddeyi şu şekilde kaleme aldım I 

ve bu teklifimle bütün garantileri almış oluyo- i 
ruııı. Başkanın yerini kimse değiştiremez. Mad- I 
deyi bu şekilde yaptım. i 

«Danıştay Birinci Başkanı ve başkanlar Di- ı 
vanm muvafık mütalâası üzerine üyeler dairele-

ı 
Tine ayrılır.» j 

Danıştay Birinci Başkanı 9 tane üyeyi dai
relerine tevzi e'1 er. Heyetlerde vuku bulacak 
noksanlık öteki dairelerden üye alınmak sure
tiyle tamamlar::". Bu garanti supabı dolayısiyle J 
başkanların ye. değiştirmesi mevzuubahsolmı- { 
vacak, Devlet Bakanının müdahalesi mevzuu- , 
bahsolmıyacaktır. Birinci Başkanın, dokuz tane 
de daire başkanının mümtaz insanlardan olması \ 
lâzımgelir. Bu on zata tesir edecek bir kudret j 
yoktur. Bu itibarla değiştirilmiş metnin kabulü- I 
nü teklif ediyorum. 

AKSOYOĞLÜ REFET — Bu takdirde dai- j 
re başkanlarından her hangi birisinin değiştiril- j 
mesi mevzuubahsolabilecek midir, olmıyaeak 
mıdır"? 

SOLMAZER İRFAN — Hiçbir zaman olmı-
yaeaktır. ı 

KÜÇÜK SAMİ, — Olduğu takdirde Meclise | 
gelecek. j 

SOLMAZER İRFAN — Değiştirmek mevzuu- | 
bahsolduğu takdirde esbabı mucibesiyle buraya 
gelecek, burada kabul edilecek. Burada kabul ! 
edileceği için üyeler hakkında bu kadar katı ka- i 
rar vermiyelim. On kişilik mümtaz insanın sala- ' 
hivetine bırakalım. (Madde okunsun seslei'i) i 
Madde şöyle oluyor; (Danıştay Birinci Başkanı j 
ile Daire Başkanlık Divanının muvafakati ile j 
üyeler.) Yatıi (ve Devlet Bakanının muvafaka- j 
tiyle) tâbiri kalkıyor, bildiğim budur. 

BAŞKAN — Sözcü. | 
KÜÇÜK SAMİ — Efendim, bu Yargıtayda i 

dr böyledir. Yani adlî kaza merciinde bu böyle- j 
dir Birinci Başkan, yani Yargıtay Başkam ; 
Dfdre başkanlarını yine Başkanlık Divanının mü- ' 
tnlâası üzerine değiştirebilir. Bu yetkiyi veriyor, i 
Bu bir kolaylık tevlidetmektedir.. 

SOLMAZER İRFAN — Eğer hakikaten bu, \ 
Yargıtayda da bu vaziyette ise Sosyal Komis
yon hemen bir tedbir alsın. Bu bir supaptır. Bir 

SOLMAZER İRFAN — Eğer hakikaten bu, 
başkanın, Devlet Bakanının filân filânın mu- I 
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vaffakiyetiyle yer değiştirmesi bence mahzur
ludur. 

BAŞKAN — Kifayet müzakere takriri var. 
Kifayeti reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi, maddeyi olduğu gibi ve İrfan Beyin 
tadil teklifini okutuyorum. 

YILDIZ AHMET — Son cümlesi var, onun 
üzerinde konuşulmadı. 

SOLMAZER İRFAN — Dfıva daireleri baş
kanlarının Hukuk ve Siyasal Bilgiler mezunu 
olmaları vardır. Dâva dairesi, idari dâva dai
resi değil. 

KÜÇÜK SAMİ — İlâve vardır. Danıştay 
Birinci Başkam, daire başkanları divanın mu
vafık mutalâasiyle ve Devlet Bakanının muva
fakati üzerine ve üyelerden doğrudan doğruya 
adaylar ayırır ve bunların yerleri ihtiyaca gö
re aynı suretle değiştirilir. Heyetlerde vukubu-
lacak noksan, öteki dairelerden üye almak su
retiyle tamamlanır. Dâva daireleri başkan ve 
üyelerinin Hukuk ve Siyasal Bilgiler Fakültesi 
mezunu olmaları şarttır. 

BAŞKAN — Sami Küçük arkadaşımızın 
maddeyi okuduğu şekilde kabulünü oyunuza arz 
ediyorum... (İktisat Fakültesi mezunları neden, 
olmasın?... Siyasal Bilgiler Fakültesi kadar oku
yorlar... Sesleri) 

SOLMAZER İRFAN — Bu maddenin eski 
halini okumak mümkün değil midir? 

Bir de burada bir tashih olacaktır.. Hukuk 
Fakültesi veya Siyasal Bilgiler Fakültesi ol
ması lâzımdır. 

BAŞKAN — İrfan Beyin teklifi vardır bu
yurun okuyun. 

SOLMAZER İRFAN — Danıştay Birinci 
Başkan ve Başkanlar Divanının muvafakat ve 
mütalâası alınmak suretiyle üyeler doğrudan 
doğruya dairelere ayrılır bu, ihtiyaca göre tes-
bit edilir ve ihtiyaca göre değiştirilir. Heyet
lerde vukubulacak noksanlar diğer dairelerden 
âza alınmak suretiyle tamamlanır. Daha sonra 
alınacak üyelerin Hukuk Fakültesi veya Siya
sal Bilgiler Fakültesi mezunu olması şarttır. 

Ben eski maddeyi bildiğim için bir sübap 
daha koydum. 

BAŞKAN — Üç teklif var. Birincisi Kanun 
Sözcüsünün teklifi, ikinci teklif İrfan Beyin
dir. Yani bunu tadil eden ve biraz evvel oku
dukları şekildeki tekliftir. 
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Üçüncü teklif; Numan Beyin, şimdi okudu- I 

ğu şekildeki, kanunun eski haliyle olan teklif- I 
tir. 

Evvelâ kanun sözcüsünün getirdiği (teklifi I 
oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
edilmemiştir. ' 

irfan Beyin teklifini oyunuza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul edilmiştir. 

* I 
MADDE 2. — 3546 sayılı Danıştay Kanunu

nun 10 ncu maddesi aşağıda yazılı şekilde de
ğiştirilmiştir : 

MADDE 10. — Danıştay 1 nci Başkanı, Baş
kanlar Divanının muvafık mütalâası üzerine 
üyeleri doğrudan doğruya dairelere ayırır ve 
bunların yerlerini ihtiyaca göre aynı suretle 
değiştirir. 

Heyetlerde vukubıılacak noksan öteki daire
lerden üye alınmak suretiyle tamamlanır. 

Dâva daireleri başkan ve üyelerinin Hukuk 
veya Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun ol
maları şarttır. 

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

SOLMAZER İRFAN — Davı daireleri baş
kanlarının Hukuk ve Siyasal Fakültesi mezu
nu olmaları vardır. 

KÜÇÜK SAMI — İlâve var. «Danıştay Bi
rinci Başkanı, daire başkanları, Başkanlık Di
vanının muvafık mütalâasiyle. ve Devlet Baka
nının muvafakati üzerine ve üyelerden doğru
dan doğruya adayları ayırır ve bunların yerle
rini ihtiyaca göre aynı suretle değiştirir. He
yetlerde vukubıılacak noksan öteki dairelerden 
üye alınmak suretiyle tamamlanır. Ancak Dâ
va dairelerinin başkanının Hukuk ve Siyasal 
mezunu olmaları şarttır.» ' 

BAŞKAN — Geçici maddeyi okuyup seçim
lere geçeceğiz. 

GECİCt MADDE — Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte Danıştay Başkanlığı, Daire Baş
kanlığı ve üyeliği kadrolarını işgal edenlerin 
vazifeleri nihayete ermiş ve bu kadrolara, ili
şik cetvelde gösterilenler seçilmişlerdir. Cetvel- I 
de gösterilmemiş bulunan Danıştay 1 nci Baş
kan, Daire Başkanları ve üyeleri hakkında Tür- I 
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hü- i 
kümleri uygulanır. 

KÜÇÜK SAMI — Birinci Başkan ibrahim 
Sevil. Herkesin tanıdığı şahıs. | 
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BAŞKAN — isim listeleri hepimizde mevcut

tur. Bu listelerdeki, başkan ve üyelere itiraz 
eden arkadaşlarımız mevcut ise, bu itirazlarını 
lütfen bildirsinler. 

YURD AKÜLER MUZAFFER — Efendim. 
itirazı olan arkadaşlar, itiraz ettikleri isimleri 
lütfen not ettirsinler, bu daha kolay olur. 

BAŞKAN — Efendim, bu da olur. Zaten da
ha evvel incelemeden geçmiştir. Hemen hemen 
esasta mutabakata varılmıştır. İrfan Bey arka
daşımızdan son şekli hazırlayıp listeyi getirme
sini istemiştik. Bu bakımdan işin daha süratle 
cereyan edebilmesi için listeden üyeler tetkik 
edilsin, arkadaşların bir itirazı varsa not etsin 
ve bildirsinler. 

Buyurun. 
SOLMAZER İRFAN — Unutmayın ki, ar

kadaşlar; on günden beri edlî tatil bitmiş, Şû
rayı Devlet vazifeye başlamıştır. Elinde 39 bin 
küsur dâva dosyası olan bu daire için bir an 
bile, çok kıymetlidir. On gündür işsiz güçsüz 
bırakmış bulunuyoruz. Bir on gün daha sürer
se ne olacak arkadaşlar?.. Şimdi burada üze
rinde ittifak ettiklerimizi hemen seçelim. 

BAŞKAN — Muzaffer Bey. 
MUZAFFER KARAN — Ben de bunun ay

nen kabulünü teklif ediyorum. 
BAŞKAN — Şu halde ittifak ettiğimiz ar

kadaşlar üzerinde seçime başlıyalım arkadaş
lar. İhtilaflı arkadaşlar olursa onlar üzerinde 
yeniden seçime gideriz. 

AK KOYUNLU FAZIL — Bir sual soraca
ğım. 

BAŞKAN •— Buyurun efendim. 
AKKOYUNLU FAZIL — Bu listede kaç ta

ne asker var. 
KÜÇÜK SAMI — iki tane. 
AKKOYUNLU FAZIL — Kimler? 
KÜÇÜK SAMI — Zeki Üstünkaya, Hilmi 

Belen. 
AKKOYUNLU FAZIL — Hukukçu mu bun

lar? 
SOLMAZER İRFAN — Askerlerin seçim 

şartını haiz olması için muhakkak adlî ve idari 
makamların üst kademelerini işgal etmesi şarttır. 
Yahut Danıştayda 90 lira maaşlı olması lâzım
dır. Emekli hâkim, hâkim olanlar buraya .se
çilmiyor. Arkadaşlar bu şartı haiz değil. 

AKKOYUNLU FAZIL — Temyiz âzası ol
muyor mu? 
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SOLMAZER İRFAN — Oluyor. Fakat mu

hakkak generallik ve tümgenerallik rütbelerini ih
raz etmiş olması lazım. Hukuk mezunu ol mi
yar^ askerlerden bir tane koymak imkânlarını ara
dık, şu gördüğünüz 1 - 9 nen daireler idari, di
ğerleri deavi dairesidir. bu şarta göre bu dai
reler üyelerinin Hukuk Fakültesi ve Siyasal Bil
giler Fakültesi mezunu olması ieabeder. (jeri
ye iki daire kalıyor. Lzun boylu tetkiki ieab-
ettirmiyen işleri gören dairelerdir bunlar. 

Birinci Başkan ile görüştüm, işleri bitirmek 
iein 9 ncu daireyi bu gibi işleri görmek için. bu 
hale getireceğini söyledi. Bu duruma göre ge
riye kalıyor bir daire, 60 - 65 yaş üstüne çık
mış askerlere bu işleri gördürmek bunları zor 
duruma sokacaktır. Bu duruma ne dersiniz bil
mem. 

Bu müesseseye elde biriken işleri süratle gör
dürmek için bunu kabul ettim. Sami Bey de ay
nı fikirde. 

ÖZGUNEŞ MEHMET — Hatırımda yanlış 
kalmadıysa üçüncü maddeyi zannederim aynen 
kabul etmiş bulunuyoruz. Bu maddede diyor ki; 
« iki misli aday gösterilir. Bunların ara
sından komite seçer» diyor. 

Şimdi acaba dışardan verilen isimler, ikinci 
bir liste mi oluyor? Kanun ve nizama uygun 
bir seçim yapmıyoruz gibi geliyor bana. 

BAŞKAN — İrfan Bey. 
SOLMAZER İRFAN — Arkadaşlarımızın 

takıldığı nokta şu; biz bu müessesedeki bütün 
reislerin, azaların işlerine bu kanunla, son ver
dik. Yerine seçim yapılmıyor, otomatikman tâ
yin yapıyoruz. Hademeye kadar tâyin yapmak 
icabediyor. Başkan, daire başkanı ve üyelerin 
işlerine son veriliyor. Yerine yenilerini seçiyo
ruz. Sizin buyurduğunuz gibi olsaydı seçim sis
temi ile huzurunuza gelmek ieabederdi. Söyli-
yeeeğiniz adaylar nazarı itibara almmıyacak de
ğildir, siz adaylarınızı söylersiniz. 

ÖZGÜNEŞ MEHMET — İtiraf edeyim ki, 
bu bana karışık ve gayri hukuki geldi. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, bunu bitireceğiz. 
Âza seçimine geçeceğiz. 
Birinci Başkan İbrahim Senil. Oyunuza arz 

ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Birinci Daire Başkanı Rıza (îöksü. 
Arkadaşlar Birinci Başkandan sonra diğer 

daire başkanlarını arkadaşlarımız tetkik buyur-

9.1960 O : 2 
t şunlar. İtirazları varsa bildirsinler. Bunların 
I tümünü oyunuza koyacağım. 

SOLMAZER İRFAN — Ben sekizinci daire-
I ye kadar olanları kabul ettim. 

KÜÇÜK SAMİ — Muhtar Uluer'i, Devlet 
I Başkanı yazı yazmak suretiyle tavsiye etmiştir. 
I Bu daireye uygun olacağını yerinde görüyorum. 

KARAVELİOGLU KÂMİL — Devlet Baş
kam tavsiye edebilir efendim. Bu tavsiye dahi 
teklif mahiyetindedir. Demek heyet inceleme
sinde bunu lâyık görmüş, teklif ediyor. Biz 
de lâyık görürsek seçeriz, ({örmezsek başkasını 

I seçeriz. 
BAŞKAN __ Refet Bey. 

AKSOYOÖLU REFET — Bu hususta bizim 
sekreterliğin de fikrinin alınması lâzımdır. Son
radan müşkül durumda kalmamak için. Mnlıtar 
Bey hakkında tabiî. 

REİS — Buyurun. 
KÜÇÜK SAMİ — Adalet Bakanı da hiçbir 

mahzurun bulunmadığını ifade etti. î r Lan da ya
nımda idi. 

REİS — İrfan Bey. 

SOLMAZER İRFAN — 9 ncu daire başkanı 
olarak İhsan Ecemiş'i takdim ediyorum. 

1 nci Daire Başkanı : Rıza Göksu 
2 nci Daire Başkanı : A. Şeref Hocaoğlu 
3 ncü Daire Başkanı : Yekta Aytan 
4 ncü Daire Başkanı : İsmail Hakkı Ülkümeıı 
5 nci Daire Başkanı : Rıfat Göksu 
6 nci Daire Başkanı : Vecih i Tönük 
7 nci Daire Başkanı : Tevfik Gerçeker 
8 nci Daire Başkanı ..: Hikmet Kümbetlioğlu 
BAŞKAN — Sekize kadar olan daire başkan

larını oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

9 ncu Daire Başkanlığı için Muhtar ülucr, 
İhsan Ecemiş. 

Muhtar Uluer'i oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Reddedilmiştir. 

İhsan Ecemiş'i oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etınij^enler... Kabul edilmiştir. 

Başkanlar tamamen seçilmiştir. 
Şimdi, üyelerce geçiyoruz. 

KÜÇÜK SAMİ — Zeki Üstünkaya, hepimizin 
tanıdığı bir Generaldir. Sonra Hilmi Belen, İb
rahim Koloğlu, Sait Koksal, Ahmet Erdoğdu, 
Muzaffer Kuşakçıoğlu; var. 
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Zeki Üstünkaya, Hilmi Belen, İbrahim Kol- I 

oğlu, M. Ali Çeltik; çok namuslu ve dürüst in
sandır. 

SOLMAZER İRFAN — Sait Koksal, içişleri 
Bakanlığında kıymetli bir zattır. 

BAŞKAN — Zeki Üstünkaya, İbrahim Kol-
oğlu, Mehmet Ali Çeltik ve Sait Koksal, bu zevatı 
Sait Koksal, dâhil.. Oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

KÜÇÜK SAMI — Muzaffer Kuşakeıoğlu ve 
Ahmet Erdoğdu, 

BAŞKAN — Muzaffer Kuşakçıoğlu, Cahit 
Özden, Ahmet Erdoğdu, Şükrü Gilisralıoğlu, Fu
at Arım, bu zevatı kabul edenler... 'Kabul edil
miştir. 

KARAVELlOĞLU KÂMİL — Şükrü Gilisra
lıoğlu'nun isminin yanında bir suali var. (Zayıf 
sesleri) 

BAŞKAN — Fehmi Gürpınar, Ahmet Akbil, 
Nezahat Martı, Celâl Göydün, Avni Givcla, Hilmi 
Belen, Ali Doğan Torjan, Ragrp Tartan bu zeva
tın seçilmesini Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir 

Yeredoğ Kişioğlu, Kâmuran Erkmenoğlu, En
ver Saatçıoğlu, Sait Koçak, Âdil Dündar. 

SOLMRZER İRFAN — Yeredoğ Kişioğlu 
hakkındaki söylenenlerin hepsi doğrudur. Haklı 
olarak buraya seçilmiştir. Fakat bu adamın fev
kalâde bir insan1 olduğu (söylenmektedir. Çok ça
lışkan ve çok dürüst bir insan diye tarif edilmek
tedir. Bu bakımdan D. P. li olması suç değildir. 
Müfrit partili olsa dahi dürüst biı< insanadır. 

Âdil Dündar Devlet Şûrasının bir numaralı 
adamıdır. Fevkalâde çalışkan fazilet sahibi bir 
insandır. Tek suçu ise Uşak hâdiselerinde mahut 
raporu tanzim etmesidir. Bu vazifede kendisine 
İçişleri Bakanlığı tarafından şu şekilde veril
miştir. Uşak'a gidip şu] hâdiseyi tetkik edeceksin. 
Bundan mütevellit falanı, falanı diuliyeceksin 
ve bir rapor tanzim edip getireceksin. Aldığı ta
limat bu. Kendisine gösterilen adamlar da belli. 
Bu bakımdan kanaatimi değiştirdim. Meselâ bana 
iki askerin kavgası hakkında tahkikat yap, şu J 
üç neferi dinle, ona gör|e raporunu tanzim et ge
tir derse, ben bunun dışında bir şey yapabilir 
miyim? Aynen böyle. 

KAPLAN KADRÎ — Şûrayi Devlet gibi bir 
müessesedeı geniş bir insiyatifle çalışacak bir in- | 
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san için kendisine talimat verilmiş olsa da*bu bîr 
naıkisadır. 

(Kimden emir almış sesleri) 
SOLMAZER İRFAN — Namık Gedik'ten al

mış. Ben bu adamı hiç tanımıyorum, yalnız duy
duklarımı söylüyorum. 

ÖZGÜNEŞ MEHMET — Efendim, ben, 
İrfan Beyin anlattıklarını anlamadım doğrusu. 
Adamı hiç tanımıyorum, ama bana emir ver
seler, falan hâdiseyi tahkik et desinler, emri 
dinlemeye mecbur olsam dahi bu şekilde bir 
tahkikat yapmanı. O şekilde rapor tanzim et
mek bir suçtur. Onun için burada bir kabahat 
mevzııuba histir. 

AKKOYUNLU FAZİL — Arkadaşlar Uşak 
hâdisesi lâalettâym bir hâdise değildir. Bunu 
Mısır'daki sağu* sultan duydu, umumi efkâra 
aynı gün yayıldı. Kendisine, hâdise sağır sul
tan duyduktan sonra vazife veriliyor. Eğer 
o verdiği raporu evvelce vermeyi kabul etme
seydi oraya gitmezdi. Gittiği takdirde de doğ
ru dürüst bir rapor verirdi. Şimdi gelip de 
bana, filânı filânı dinle de rapor ver, dediler 
derse bu olmaz ve bu şekilde de bir vazife alın
maz. Kaplan arkadaşımızın da belirttiği gibi 
bu müesseseye vereceğimiz vazife çok mühim
dir. 

ESlN NUMAN —/Lüzumsuz konuşuyorsu
nuz beyefendi. Müsaade ederseniz vaziyeti 
açıklıyaymı. 

AKKOYUNLU FAZIL — Buyurun sizi din
liyorum. 

ESlN NUMANT — Bildiğiniz gibi müfettiş
ler o müessesenin en büyük âmirinin emmi
dedirler. Bakanlık müfettişleri de Bakandan 
direkt olarak emir alırlar ve tevdi edildiği gö
revle alâkalanır, görev sahası dışına çıkamaz
lar. Bu zat başmüfettiş olarak Namık Ge-
dik'ten bizzat emir alıyor. (Adam yanmış ses
leri) Uşak'a gideceksin, Uşak hâdiselerini fa
lan pozisyondan tetkik edeceksin'; bunu ya
parken de falanın falanın ifadesini alacaksın. 
Fezlekesini yapıp bana getireceksin denmiş, 
kendisine Bakan tarafından bu yolda vazife 
tevcih edilmiş, o da bu tevcih edilen vazifeyi 
yapmıştır. Yani verilen direktif dâhilinde bir 
tetkik yapmaya mecbur olmuştur. Yoksa ona 
sen git Uşak hâdisesini tetkik et gibi.insiyatifi 
kendisine aidolaeak bir vazife verilmemiştir ki. 
Bunu bir hâdise olarak kabul edelim. 
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AKKOYUNLU FAZIL — Arkadaşlar İm, 

Meclisin zabıtlarında vardır. Dahiliye Vekili 
bunu silâh olarak buraya getirmiştir. Burada 
işi tersine çevirmeyin. Bu adamın müdafaa 
edilecek tarafı yoktur, Bu adam işinde çok 
ehil olabilir. Biz yeni bir tarih yaratıyoruz; 
dünün kirli işlerine ismi karışmış bir adamı 
himaye edersek, şu zat muhteremdir, buraya 
seçelim dersek doğru bir hareket yapmamış 
oluruz. 

YURDAKULER MUZAFFER — (Iayet kısa 
olarak arz edeyim. Zannedersem bilgiden ziya
de şahsiyet arıyoruz. Dahiliye Vekili 28 Nisan 
hâdiselerini tetkik etmek üzere müfettişler gru-
punu İstanbul'a göndermiş, vazifelendirmiş. 
Müfettişler verdiği raporda bütün suçun idari 
mekanizmaya aidolduğunu ve valinin suçlu bu
lunduğunu ifade etmişlerdir. 

YİLDİZ AHMET — Bu müesseseye şimdiye 
kadar hiçbir şahsı teklif etmedim. Yeredoğ 
Kişioğlu denen şahıs uşaklık yapmada şöhret 
kazanmıştır deniyor. Sonra bu şahsın fazilet
lerinden bahsediliyor, birinci sınıf iş adamıdır 
deniyor. Uşaklık yapmış bir adamı yine seçe
ceğiz. Bu şahsın ben katiyen affedilecek ta
rafım görmem. Senelerce' uşaklık yapmıştır. 
Böyle bir hali var- da bize neden söylemedi'; 

KOKSAL OSMAN — Acaba arkadaşımızın 
üzerinde durduğu şey için bir rapor var mı? 
Bunu bilmek istiyorum. 

SOLMAZER İRFAN — Muhterem arkadaş-1 

lar, şu liste içerisindeki, Hilmi Belen, Hik
met Kümbetlioğlu, ibrahim Kuloğlu, Zeki Üs-
tünkaya, Enver Saatçioğlu'ndan başka hiçbir 
şahsı tanımam.'Şu liste hakkında ilk etraflı tah
kikatı yapan bendim, bütün bu malûmatı size 
ben setirdim. Bu malûmat üzerine bir korniş
ken teşkil edildi, komisyon çalışmalarda bulun
du. Bu komisvonda Sami Küçük ve Amil Art us 
arkadaşlarımız da vardı. Ben size listedeki 
adaylar ha'kkııvda ihtirazi kayıtları okudum. 
Yeredoğ Kişioğlu hakkındaki seçimi anlatmış
tım. Bu seçim haksız yapılmıştır, dedim, doğ
rudur. Kendisi Demokrat partilidir, doğrudur, 
koyu Demokrat partilidir, o da doğrudur. Buna 
mukabil size verdiğim malûmatta, faziletli, dü
rüst, çalışkan tâibiri de vardır. Sayfanın arka 
tarafında yazılı olduğunu hatırlarsınız. Cemal 
Madanoğiu'na gittim, gösterdim. Bana, bu adam 
dediğiniz gibi seçilmiştir. Fa'kat bu vasfı ve ev-
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safı haizdir. O kadar faydalı bir insandır \\ ve 
o kadar yetişmiş bir insandır ki, seçilmesinde 
büyük isabet olmuştur, dediler. Bunu yetkili 
insanlar söylediler. Ben faydalı ve dürüst bir 
itisanın D. V. li dahi olsa vasıflarından bir şey 
kaybetmiyeceğin'e inanıyorum. 

YİLDİZ AHMET — Efendim. önemli bir 
mesele1 var. Bu adam vatan hainidir. 1950 - 1954 
seneleri arasında Anayasa çiğnenmiştir. Bu şa
hıs Yas'sıada'ya gitmelidir. 

SOLMAZER İRFAN — Uf endim. 24 Ara
yışa kadar Demokrat Parti içinde olan Ba
lıkesir Mebusiyle Mayısın ikinci günü istifa 
eden Yekta Teksel'i neden içeriye almadık? Şu 

'hakle 1057 ye kadar Anayasanın çiğnendiğini 
kabul ettik mi? 

YILDIZ AHMET — Belki onları da alaca
ğız. Ama dediğiniz gibi bir karar da almadık. 

SOLMAZER İRFAN — Şu halde 1946 da da 
Anayasa çiğnenmiştir. Sereyv kadar gideceğiz? 

Adil Dündar'a geliyorum. Bu zat hakkında 
bütün malûmatı ben siz& takdim ettim. Âdil 
Dündar'ı ne gördüm, ne de kendisini tanırım. 
Yalnız, şu söyliyeceklerinı zapta geçmesin. 

BAŞKAN — O halde bunun için bir karar 
almak lâzımdır. Arkadaşımızın şimdi söyliye-
cekleri ifadelerinin zapta geçmemesini reyleri
nize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Şimdi söyliyeeeği sözlerin zapta geçmeme
si kabul edilmiştir. 

YEİİBİ ERSÜ (Devamla) — 
BAŞKAN — Arkadaşlar; kifayeti müzakere 

takriri gelmiştir. Müzakerenin kifayetini rey
lerinize arz ediyorum. Kahul edenler... Etmi-
yen'ler... Müzakerenin kifayeti kabul edilmiştir. 

Yeredoğ Kişioğlu, Enver Saatçioğlu, Sait 
Koçak, Âdil Dündar'dan ibaret dört zatı daha 
reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
edilmiştir, 

Listeyi okuyoruz : 
Muharrem Balasaygun, Leman Akyollu, Se

kip Yurdakul. 
ERSÜ VEHBl — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. 
ERSÜ VEHBİ — Müsaade ederseniz size 

mazide yaptığımız bir hatayı hatırlatayım. 
Tcvfik Şenoeak'ı 1954 Devresinde mebusluk 
yapmıştır, düşüncesiyle yürüttünüz. Bu şahıs 
sizin hocanızın eniştesi idi. Her şeyi ile mazbut 
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bir insandır. Tek âf bir devre Demokrat Parti I 
mebusluğu yapmış olmasıdır, bu sebeple adamı 
yürüttünüz'. 

BAŞKAN — Teklif, Şenocak'ı mı teklif edi
yorsunuz?. 

ERSÜ VEHBÎ — Evet... 
SOLMAZER İRFAN — Şimdi Muharrem 

Balasaygun hakkında malûmat arz edeyim. Bu 
zat. 1950 vılında Türkiye'nin en »•ene valisi ola-
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raik valiliği müddetince Demokrat Partinin 
ocak, bucak başkanlarına uşaklık edecek kadar 
alça'lmış bir adamdır. Buna rağmen bu adam 
1957 de Şûrayı Devlete seçilmiştir, lisan bilir, 
çok faydalı hizmetler yapmıştır da, dedim. 
Yani bu adam 1957 senesinde ihtida etmiştir. I 
Şimdi arkadaşlar, ta 1957 yılma kadar Demok
rat Partiyi destekliyen bir sürü insan vardır, I 
bunların hepsi mutlaka kötü işlere karışmış I 
adamlar değildir. Ben bu adam hakkında da I 
tahkikat yaptım, sordum, kanaatleriniz nedir, I 
dedim. Dediler ki, iyi adamdır, lisan da bilir. I 
Nitekim kanunsuz emirleri yapmamak için vali- I 
'İlkten de istifa, etmiştir. Aklı başına gelmiş ve I 
kanunsuz bir emri yapmamıştır. 1950 de hepi- 1 
mizin D. P. yi desteklediğimizi de unutmıyalım. I 

YILDIZ AHMET — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. 
YILDIZ AHMET — Ben bu işte büyük bir 

tenakuz görüyorum ve müdafaa edilecek bir ta- I 
raf bulamıyorum. Uşaklık yapıyor, sonra Da- I 
nıştaya seçiliyor. Adnan Menderes devrinde is- J 
yan eden'vali Danıştay a seçilemez, hapsaneye I 
atılır. Yedi sene uşaklık bir adamın temizlen- I 
meşine yeter. Bu adam 1954 e kadar mebus ol- I 
sun, sonra da Adnan Menderes'e kafa tutsun. I 
Olur mu bu? Bence 'böyle bir adam buraya gele- I 
nnez. Diğer taraftan gayet iyi iş yapan ne kadar I 
uşaklar vardır, hep bilirisiniz. I 

KAPLAN KADRİ — Mikrobun reaksiyon
larını görmek için kültürün iyi bir vasatta mey- I 
dana getirilmesi lâzımdır. Bu gibi müesseselere I 
getirilecek şahısların listeye girmeden evvel, şu I 
veya burada çalışmış olması, lisan bilmesi ka- I 
darxmazisine de dikkat etmek lâzımdır, kana- I 
atindeyim. I 

KÜÇÜK SAMİ — Mazisi valilik. I 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar; bu hu- I 

susta fikirler tebellür etti. Muharrem Balasay- I 
gun hakkında da müzakereler cereyan etti. Şim- | 
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di, Muharrem Balasaygun un adaylığını oyunuza 
arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Ka
bul edilmemiştir. 

Şekib Yurdakul, Leman Akyollu. Bu aday
lar hakkında komuşmak istiyen arkadaş var mı? 

Şekil) Yurdakul, Leman Akyollu'nun aday
lıklarını reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Avni Turan Beye geçiyoruz. 
SOLMAZER İRFAN — Benim itirazımı ge

ri aldığım şahıslardan biri de budur. Sevabı 
daha ağır bastı.. 

ÖZ DAĞ MUZAFFER — Yüksek İdare 
Mahkemesine girecek olanların her türlü şaibe
den uzak olması lâzım. 

AKKOYUNLÜ FAZIL — Oylamayı yarma 
bırakalım. Bu hava içinde olmaz doğrusu. (Ol
maz, olmaz sesleri) 

KARAVELİOĞLL KÂMİL — Şu ana kadar 
24 âza seçmiş bulunuyoruz. İliç şüphesi ve şa
ibesi olnnyanları seçtik. Endişe ettiklerimiz, 
şaibeli gördüklerimiz kaldı. Sosyal Komisyon 
arkadaşlarımız bunların yerine yeni namzetler 
getirecek, üzerinde görüşeceğiz. 

BAŞKAN — Şimdi arkadaşlar; Hıfzı Tüz, 
Kemal Berk'em.'in adaylıklarını reylerinize arz 
ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

Firdevs Menteşe, Sah ir Dinçman. Bu iki ar
kadaşı reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Bundan sonraki isimleri Sö'zcü arkadaşımız 
lütfen bize söylesinler. 

KÜÇÜK, SAMİ — Ahmet Koç-ık silinmedi, 
Aydın Timcer silinmedi, Uatiboğlu silinmedi. 

BAŞKAN —- Efendim ; bizim listemizde, bu
rada silinmiş görünüyor. 

SOLMAZER İRFAN — Bunu silerken bu 
şahısların zayıf ve bilgisiz olduğuna dair veri
len malûmata istinadettik. Bu hususu Devlet 
Vekili tekzip ettiği için noktai nazarımı geri alı
yorum. 

BAŞKAN — Mesele anlaşılmıştır. Nuri 
(lençoğlu. 

SOLMAZER İRFAN — Millî Savunma Ba
kanlığının Baş Hukuk Müşaviridir. Rütbesi 
itibariyle seçim hakkını kazanmadığından bir 
haksız muameleye meydan vermemek için sil
dik. 
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AKKÖYUNLU FAZİL — Açık olarak konu

şacağım. Bu kadar Hukuk Müşavirliği yapmış 
olan bu zat Danıştay Kanunu biliniyor mu? 

SOLMAZER İRFAN — Üst kademeler de 
vazife almanın muayyen şartları bulunmakta
dır. Bu şartları tamamlamamış olan kimseler 
buraya seçilemezler. 

•AKKÖYUNLU FAZİL — Bu zatı muhterem 
bu şartları haiz ki, binaya geliyor. 

ÖZGÜNEŞ MFrUUET — Yeredoğ Kişioğlu 
70 lira. asli maaş alıyordu. Nasıl olmuş. Bu da 
Binbaşı maaşı 70... 

SOLMAZER İRİ-AN — Kski hataları tekrar 
etmiyelim diyoruz. (Seçen gün çıkardığımız bir 
kanunla Devlet Şûrasında baş muavinlik yap
mış olanların da yani 90 lira asli maaş alan bu 
kimselerin de âzalığa seçilebileceklerini ifade 
ettik. Bugün Yeredoğ Kişioğlu'nun maaşı 100 
liradır. Şimdi bu. adam bu şartları tamamlamış 
bulunuyor. 

ÖZGÜNKŞ MEHMFT — Hukuki şahsiyetini 
alıp da seçilmiş olsaydı tasdik edecek miydik. 

SOLMAZER İRFAN — Tasdik edecektik. 
KÜÇÜK SAMİ — Müsaade ederseniz bu hu

sustaki maddeyi okuyayım : 
«Devlet iŞûrası Reisi, Daire Reisi ve azaları: 
A) 'Yüksek mekteplerden mezun bulunup da 

kırk yaşını ikmal etmiş, 
B) Vekillik, umumi müfettişlik, elçilik -et

in iş; 
C) Tuğgeneral, tuğamiral ve daha yüksek 

rütbeyi ihraz eylemi iş, 
D) Müsteşarlıklarda veya valiliklerde bulun

muş ; 
E) Temyiz Mahkemesi Reis ve azatlıklarında 

bulunmuş, yahut bu memuriyetlere kanunen is
tihkak kazanmış; 

F) Vilayetlerde en az üç sene memuriyette 
bulunduktan sonra merkez daireleri umum mü
dürlüklerinde veya «o derecedeki 'memuriyetlerde 

* yahut hukuk müşavirliklerinde'hizmet etmiş; 
G) Devlet Şûrası Başmuavinliğinde en az üç 

sene durmuş olanlardan; ilim ihtisas ve tecrübe
leriyle temayüz eylemiş zevat arasından Büyük 
Millet Meclisince seçilir. 

Vilâyetlerde en az üç sene memuriyette bu
lunduktan sonra memleket dairelerin de umum 
müdürlükler de veya bu derecedeki memuriyet
lerde veya hüknik müşavirliklerinde hizmet etmiş 
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Devlet Şûrası Başmüfettiş Muavinliğinde en az 
üç sene bulunmuş olanlar...» 

«İhtiyacın durumu Ibelli. 1.329 Malatya doğum
du orta, lise ve yüksek tahsilini yaparak 1954 se
nesine kadar da (hâkim olarak çalışmış. Bu tarih
ten sonra da aynı teşkilâtta sivil olarak vazife 
görmüş. Binaenaleyh Temyiz Mahkemesi Reisi ve
ya âzalıklarmda bulunmuş olmak veya bu memu
riyetlere kanunen hak kazanmış olmak...» 

AKKÖYUNLU FAZIL — O kanun da hukuk 
müşavirlikleri var. 

KÜÇÜK SAMİ — Üç sene memuriyette bu
lunmak lâzım. Nuri Gençoğlu arkadaşımız için 
hepimiz 'bir askerî hâkim olsun diye vâki ısrar 
üzerine 9 ncu daireye bir as'kerî hâkim koyalım 
dedik. Fakat Nuri Gençoğlu arkadaşımız bu «art
ları ihraz etmemiş. Okuduğum kısma dikkat et-
mişseniz, «vilâyetlerde en az üç sene memuriyette 
bulunduktan sonra, Hükümet dairelerinde, umum 
müdürlüklerde veya o derecedeki memurluklarda 
veyahut hukuk müşavirliklerinde» deniyor. 

AKKÖYUNLU FAZIL — Vekâlet hukuk 
müşavirliklerinde olmuyor da vilâyet hukuk mü
şavirliklerinde oluyor. Bu saçma bir şey... . 

BAŞKAN — Fazıl Bey, söz almadan -konuş
mayın, nihayet bir ansule tâ'biyi>z. 

Bu arkadaşın seçilmesinin yarına bırakılma
sını bir teklif olarak arz ediyorum. (Niçin bırakı
yoruz, sesleri) 

YURDAKULFR MUZAFFFR — Ffendim, 
acaba kendisi tâyin suretiyle mi hukuk müşaviri 
olmuştur, yoksa idare ten mi bu makama getiril
miştir? 

BAŞKAN — Bu hususu katı olarak bilmiyo
ruz. Komisyon bir kere daih-a tetkik eder ve yarın 
burada tekrar müzakere ederiz. 

AKKÖYUNLU FAZIL — Sayın Reis ne lü
zumu var, yanlışlıkları ortada, tetkika lüzum yok. 

KAPLAN KADRİ — Madde sarahaten arka
daşın dâhil olacağını .söylüyor. Ama Muzaffer 
Beyin söylediği nokta var. Bunun tetkiki lâzım
dır. 

BAŞJCAN — Bu aılkadaş seçilmesin demiyo
ruz, yarına bırakılsın diyoruz. 

KStN NUMÂN — Diğer adaylar hakkında 
ayrı ayrı bu şekilde tahkikat yapmadık. Nuri 
Gençoğlu'nü yakından tanıdıkları için bâzı arka
daşlar kabul edilmesini istediler. Bu arkadaş ha
kikaten şartları haizdir. Kanun sarih yanlış anla-
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maya lüzum yok. Nuri (fençoğlu seçilsin veya se7 

eilnıesin' demiyorum. Bu arkadaşı kabul edersiniz 
veya etmeksiniz, fakat ıbu arfkadaş kanuni şartları 
haiz. Eğer 'başka ınülâıhazalar varsa yarına bıra-
ki.lm.asim kaibul ederini. 

KÜÇÜK SAMİ — Kıza Tunç'dan başka ko
nuşmadı. 

AKKOYFNLF FAZTL — Burada durumu ne 
kadar mahzurlu olanları kabul ettik. Biz Rıza 
TunçTin kabul edip etmemesine mi bağlı kalaca
ğız. 

BAŞKAN — Fazı 1 Bey, çok rica ederim. -Söz 
almadan ve yersiz 'konuşmayın. 

YFRDAKULER MUZAFFER — Efendim, 
seçilmesi icabetmiyebilir. Maddelere "öre, demin 
arz ettiğim gibi, Millî Savunma Bakanlığı tara
fından Hıı'kuk Müşaviri diye tayin kaydiyle gü-
rovdendirilmemiştir. ıBu sebeple bu zat seçilemez. 
Bir bölükte teğmen bölülk komutan vekili olur, 
ama bu -haddizatında bölük komutanı değildir. 
(Kifayeti müzakere teklif ediyoruz, sesleri) 

BAŞKAN — Buyurun, (kgünes Mebınet. 
ÖZGÜNEŞ MEHMET — Efendim, benim 

tdkllfim şu : Bu arkadaşı şarta muallâk ola-
ra'k oylıyalım. Eğer Jhulku'k müşaviri olara!k 
'tâyin edilmişse ve Iburada .seçilmesi 'kabul 
edilirse kalır. Eğer bükük müşaviri olarak 
tâyin edilmemişSe o zaman listeden çıkar. 

BAŞKAN — Muzaffer Özdağ. 
ÖZDAĞ MUZAFFER — Efendim, elimde-

'ki şu vesika. Millî Savunma T>a(kanı Fabri Öz-
dile'k'in imzalsmı taşıyor ve şunu ifade edi
yor : Millî Savunma Ba'kanbğı Hu'kük Mü
şavirliği 'denildikten sonra «Şûrayı Devlet 
âzalığı 'seçimine girebilmesi için namzet göste
rilmesi» teklifinden (balhteederken (bunun (kanu
na uygunluğu yazılıyor. Arkadaşımız, 'bu 
zatla ilgili başka 'hususları tabik'i'k için, dedi
ler 30 milyonluk. TüıJk Ulusunun en yük
selt idari in atılkem esinde vazife aTaea'k bir in
sanın en ufak şaibeden uzak olmasını 'istiyo
ruz. 'Bu ba'kımdan yarma IbıraOvabiliriz. Bu zat 
hakkında bildiğiniz varsa. Sonra söyliyeb'ilir-
s'iniz. _ 

BAŞKAN — Şimdi arkadaşlar, vaziyet ta
vazzuh etmiştir. Nuri Gençoğlu'nun adaylı
ğının görüşülmesinin yarma ibıra/kılmasını oyu
nuza arz ediyorum. Kaibul edenler... (Î2) Ka
ibul edilmiş ve yarma bırakılmıştır. Sami Kü
çük arkadaşımız durumu teJtkik ederek mü-

taakıp celseye getirecektir. 
AKKOYUNLU FAZTL — Bir sualim var. 

Bu hususu 'komisyonda inceleyen alâkalı ar
kadaşım 'dede ki, «askeriyeden aradık, bula-
madı'k» Aealba. Şefrk Çapanoğlu neden nazarı 
itibara alınmamış As'kerî ''Peniyiz âzalığığmdan 
yeni ayrıldı. 

BAŞKAN — Daha âzalıklar boştur, komis
yon arkadaşlarına bunu söylerseniz onu da na
zarı itibara alırlar. Daha birçok adaylar göste
rilmek suretiyle yeniden seçime gidilebilir. 

KÜÇÜK SAMİ — Efendim, müsaade bu
yurun. Yalnız komisyonda temsilc'i bulun du
rulmasını Merim. 

BAŞKAN — Aydın Tuncay'ı reylerinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Ka'bul edilmiştir. 

Arkadaşlar, şimdi son beş ism'i 'o'kuyorum. 
Nabit Haltiboğiu, Yusuf Vardar, Muzaffer 

Kutman, İsmail Hakkı Ülgen, Meıınan Yiğiter. 
SOLMAZER İRFAN — Bunların arasında 

izzet Akçal'm damadı olmasına rağmen Mu
zaffer Kutman dünyanın en faziletli insanı
dır. '30 kişiye1 sordum, hepsi de aynı şeyi ifa
de ettiler. 

BAŞKAN — Şu bale göre bu 'beş kişiyi 
reylerinize arz ediyorum... 

YILDIZ AHMET — Burada, İsmail Ül
gen'in 'karşısına zayıf denmiştir. (Bizim liste
mizde böyle şey yolk sesleri.)' 

BAŞKAN — Bu son Ibeş kişiyi reylerinize 
ar ekliyorum.. Ka'bul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

KARAVELÎOGLU KÂMİL — Arkadaşlar, 
34 â/a, 9 daire başkanı ve Danıştay Birinci 
Başkam seçildi. Bunlardan gayrisi :çin yarın 
Sosyal ve (Kiven.uk komisyonları karara vara-1 

caklar ve öbür gün müzakere edeceğiz. 
KÜÇÜK SAMİ — Arkadaşlar, seçilenleri 

okuyorum : 
1 nei Başkan: ibrahim Senil 
1 nci Daire Başkanı : Rıza Göksu 
2 nei 
3 neü 
4 neü 
5 nci 
6 nci 
7 nci 
8 nei 
9 ıicu 

» 
» 
» 
» 
»• 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

: A. Şeref Hoeaoğlu 
: Yekti Ay t an 
: t. Hakkı Ülkümen 
: Rıfat Göksu 
: Veeihi Tönük 
: Pevfik Geıceker 
: Hikmet Kümbetlioğlu 
: İhsan Ecemis 
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B : II 14.9.1960 O : 2 
Üyeler 

1. 
2 
o 

4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 

Zeki üstünkaya (Kmekli Tün:general) 
İbrahim Koloğlu 
Mehmet Ali Çeltik 
Sait Koksal 
Muzaffer Kuşakeıoğlu 
Cahit Özden 
Ahmet Erdoğdu 
Şükrü Gilisralıoğlu 
Fuat Arun 
Vehmi Gürpınar 
Ahmet Akbil 
Nezahat Martı 
Celâl Göy dün 
Avni Givda 
Hilmi Belen (Emekli Tümgeneral) 
Ali Doğan Toran 
Rağıp Tartan 
Yeredoğ Kişioğlu 

19. Kâmuran Erkmenoğlu 
20. Enver Saatçıoğlu 
21. Sait Koçak 

,22. Adil Dündar 
23. Leman Akyollu 
24. Sekip Yurdakul 
25. Hıfzı Tüz 
26. Kemal Berkem 
27. Firdevs Menteşe 
28. Sahir Dincman 
29. Aydın Tuncay 
30. Nahit Hatipoğlu 
3)1. Yusuf Vardar 
32. Muzaffer Kutman 
33. î. Hakkı Ülgen 
34. Mennan Yiğiter 

BAŞKAN — Yarın saat 14,00 te toplanıl
mak üzere otüıaımu kapatıyorum. 

Kapanma saati: 20,10 

» • « 





S. SAYISI 6 8 
Türke§ Alpaslan'ın, Sivil Müdafaa kanunu teklifi ve Güvenlik 

Komisyonu raporu (2 /39 ) 

29 . 8 . 1960 

Millî Birlik Komitesi Sekreterliğine 

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

Gereğinin yapılmasını arz ederim. 
Başbakan namına 

Müsteşar 
Kur. Alb. 

Alpaslan Türke.s 

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

İkinci Cihan Harbi sırasında ve onu takibeden yularda harb konseptinin geçirdiği süratli isti
hale bütün memleket kaynaklarının savunma gayretlerine iştirakini zaruri kılmış ve düşman 
taarruzlarının silâhlı savunma kuvvetlerine hattâ bâzı hallerde öncelikle harb gücünü destekli-
yen sivil kaynaklara teveccüh eden bir mahiyet alması karşısında milletçe hayatta kalabilmek 
için sivil halkın ve kaynakların teşkilâtlanıp hazırlanmasını elzem kılmıştır. 

Bu gelişmeleri yakından takibeden silâhlı kuvvetlerimiz yabancı memleketlerde bu sahada ya
pılan çalışmalardan ilham almak suretiyle 7 yıl evvel bir Sivil Savunma kanun tasarısı hazırlamış 
ve Büyük Millet Meclisine sevk etmiştir. Bu tasarı, uzun bir ihmalden sonra ve ancak birçok 
önemli kısımları vukufsuz müdahalelerle budanmak suretiyle kanunlaştırılabilmiştir. 

Esasen hazırlanışiyle yürürlüğe girişi arasında, geçen uzun zaman zarfında eskimiş bulunan 
bu kanunun bir buçuk yıllık tatbikat devresinde karşılaşılan aksaklık ve noksanlıklarını düzelt
mek maksadiyle aşağıda izah edilen değişiklik ve ilâvelerin yapılmasına zaruret görülmüştür. 

1. Kanunun 13 ve 15 nei maddelerinde geçen hassas bölgeler tâbirlerinin kaldırılması, mükel
lefiyet ve sığmak konulariyle ilgili bâzı müeyyide ve açıklamaların bu maddelere eklenmesi ve 
29 ucu maddenin de bugünkü harb tekniği icaplarına uygun bir şekle getirilmesi icabetmektedir. 

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

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

1. 7126 sayılı Kanunun istediklerini tahakkuk ettirmek maksadiyle her türlü resmî ve hususi mü
essese ve teşekküllerin çalışmalarını nükleer çağın ve topyekûn savunmanın icaplarına uygun bir is
tikamette yürütmek dçin gerekli teşkilâtı kurmak, tedbirleri almak, mahallî sivil savunma teşkilâ-



tiyle iş birliği ve karşılıklı yardım faaliyetlerini plânlamak ve tatbik etmek üzere buralarda 
özel hizmet kadrolarının ihdasına, zaruret hissedilmiştir. 

Ayrıca aynı Kanunun 23, 25, 31 nci maddelerinde zikredilen Sivil Savunma Kolleji, İkaz 
Alarm merkezleri ve seyyar- kollar kumanda kademe kadroları mezkûr kanuna ekli II numaralı 
cetvelde yer almamış bulunduğundan gerek bu hizmetlere ve gerekse taşra teşkilâtında millî 
seferberlik işlerinin lâyıkiyle yürütülmesini mümkün kılmak maksadiyle yeni kadroların ilâve
sine ihtiyaç görülmüştür. 

Silâhlı kuvvetlerimizin emir ve kumanda kademelerinin gençleştirilmesi için kendi arzulariyle 
emekliye ayrılan yüksek savunma bilgisi ve genel kültüre sahip birçok uzman subayın mevcu
diyeti yukarda belirtilen personel ihtiyacının zamanında ve süratle teminine imkân veren bir 
kaynak teşkil etmektedir. 

Ordudaki uzun hizmet yılları devamlı bir şekilde öğrenmek ve öğretmekle geçmiş olan bu su
bayların vazife alacakları müessese ve teşekküller bünyesinde, Sivil Savunma ve Millî Sefer
berlik-konularında olduğu kadar sosyal ve kültürel alanda da mühim hizmet ve tesirler ifa 
edecekleri muhakkaktır, 

Güvenlik Komisyonu raporu 

T.. C. 
Mülî Birlik Koitesi 6.9.1960 
Güvenlik Komisyonu 
- Esas No. 2/39 

Karar No. 35 

"j. Yüksek Başkanlığa 

Millî Birlik Komitesi Üyesi Türkeş Alpaslan'ın, Sivil müdafaa Kanunu teklifi, ilgili Bakanlık 
temsilcilerinin iştirakiyle komisyonumuzda görüşüldü .-

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

Kanunun yürürlüğe girişinde;] bugüne kadar gecen süre içerisinde yukarda belirtilen kifayet
sizlikler tatbikatta da kendini hissettirmiştir. Yine bu devre içerisinde kanunumuzu inceliyeıl 
NATO Sivil Savunma Komitesi bâzı maddelerinin bugünkü ihtiyaçlara göre tadili gerektiği yo
lunda mütalâa ve tavsiyelerde bulunmuştur. 

Yurt savunmasında silâhlı savunma kadar önemli ve onun tamamlayıcısı olan sivil savunma 
hizmetlerinin lâyıkiyle yürütülmesi için 7126 sayılı Sivil savunma Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi, bu kanuna bâzı maddeler- ilâve olunması, bâzı maddelerinin kaldırılması ve bilhas
sa hizmetin arz ettiği hususiyet dolayısiyle ilâve edilen kadroların, ordudan ayrılan subaylarla 
takviyesi zaruri ve çok faydalı görülmüştür-. 

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

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

(S, Sayısı: 68) 
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Değiştirmelere ait mucip sebepler 

1. Birinci madde — Bu madde eski şekli ile sivil savunma hizmetlerinin bir kısmım şümulü 
dışında bırakmış ve sivil savunma ile alâkalı olmıyaıı bâzı faaliyetleri de içerisine almış bulun
maktadır. Bu itibarla bahis konusu madde sadece sivil savunma 'hizmet ve faaliyetlerini kapsar bir 
hale getirilmiştir. 

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

Üçüncü madde — Bu maddede tabiî âfet sahaları dışındaki hassas bölgelerin tesbiti keyfiyeti 
5899 sayılı Kamına göre, bütün bakanlıkları ilgilendiren bir konu olması itibariyle Millî Savunma 
Yüksek Kuruluna tevdi edilmiştir. Keza bu maddede tabiî âfetlere mâruz kalması muhtemel hassas 
bölgelerin tesbiti keyfiyeti ise 7269 sayılı Kanun gereğince Sivil savunma Kanunu muhtevasına 
aynen ithal edilmiştir. 

Beşinci madde — Eski metindeki «Düşman faaliyetleri»1 şeklindeki ibare kanunun tedvin etmek 
istediği faaliyete mütenazır olarak «Düşman taarruzları» şeklinde düzeltilmiştir. 

Dokuzuncu madde — Eski metinde hassas bölgeler dışındaki mahallerin ilk sıhhi yardım ve yan
gına karşı korunma bakımından, teşkilâtlandırılması mecburi tutulmuş bulunmaktadır. Bu defa 
aynı mahallerin radyo - aktif serpinti tehlikesi ve tahliye edilenlerin kabulü ve seyyar destekleme 
faaliyetleri bakımından da teşkilâtlandırılması gerektiği dikkate alınarak icabeden ilâveler yapıl
mıştır. 

Onuncu madde — Eski kanun metninde Sivil Savunmaya yapılacak askerî yardım ve iş birliği 
konularında askerî makamlar adeta doğrudan doğruya mesul gösterilmiştir. Bu defa yapılan de
ğiştirmede askerî yardımların, mülki makamların talebi üzerine ve muharebe görevini aksatmıya-
cak şekilde ifası esas tutulmuştur. 

On üçüncü madde — Bu maddede Sivil Savunma mükellefiyetinin icap ve ihtiyaçlara göre has
sas olmıyaıı bölgelere de teşmili derpiş olunmuştur. 

On dördüncü madde : Bu maddenin son kısmına halk eğitimine ait mükellefiyet ve süreler mev
zuu ilâve edilmiştir. 

On beşinci madde — Yapılacak sığmakların tiplerini ve yerlerini ve ne suretle kimler tarafından 
yaptırılacağı tasrih edilmiştir. Bilhassa Hükümet ve Silâhlı Kuvvetler Kumandanlığı harb karar
gâhı sığmakları hakkında mevzuatta bir hüküm bulunmadığından İni madde için de tasrihine lü
zum hâsıl olmuştur. ^ ' ' ' *'* *'* 

On dokuzuncu madde — Eski metinde tahliye ile alâkalı taşıt araçları ve iskân ihtiyaçlarının 
temininde millî müdafaa mükellefiyeti hükümleri dikkate alınmamış bulunduğundan bu defa bu 
hususa ait kayıt maddeye ilâve edilmiştir. 

Yirminci madde — Vuzuhsuz ve yanlış tefsirlere yol açan bu madde, yurdun mülki taksimatı ve 
ikaz alarm sahaları bakımından Silâhlı Kuvvetlerin hava savunma bölgelerine tetabuk eder şekil
de tasrih edilmiş ve yine bu maddenin sonuna Sivil Savunma Kanununun tatbikatına ait Tüzüğün 
hazırlanabilmesi için gerekli mesnet hükme ilâve olunmuştur. 

Yirmi dördüncü madde — Bu maddede «Çeşitli hava taarruzları» yerine, taarruzların denizden 
ve karadan da yapılabileceği dikkate alınarak «Çeşitli düşman taarruzları»' ibaresi konulmuş ve 
radyo - aktif serpinti tehlikesine karşı tesis edilecek ikaz alarm şebekesi ve bu meyanda bir rad
yoloji savunma sistemi kurulmasına ait hükümler ilâve olunmuştur. 

Yirmi beşinci madde —: Eski metinde sivil savunma ikaz - alarm merkezlerinin kontrol merkez
leri (S.O.C.) içinde tesisi derpiş olunmuştur. Bu defa sivil savunma ikaz - alarm merkezlerinin 
icabında hava kontrol merkezleri civarında ve radyo - aktif serpinti ihbarı işleri de dikkate alına
rak tesis edilebileceği zikredilmiş ve ayın maddede bu tesisler için gerekli anlaşmaların iki ba
kanlık arasında yapılacağı tasrih edilmiştir. 

• 4; --* „ . 
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Yirmi dokuzuncu madde — Eski metindeki gözetleme şebekesi yerine bir radyolojik ihbar şebe

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

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

olarak tedvin edilmiştir. Bu değişiklik mahallî kuvvetlerin taşra teşkilâtına aidolması sebebiyle ya
pılmıştır. 

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

Otuz beşinci madde — Eski metindeki otuz dördüncü madde1 otuz beşinci madde olarak aynen de
ğiştirilmiştir. 

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

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

Koleji, Alarm - îkaz merkezleri ve seyyar kollara ait kadrolar eklenmiş ve taşra teşkilâtından İstan
bul, Ankara ve İzmir gibi mühim vilâyetlerin yüksek nüfuzlu kazalarında Sivil Savunma uzman ve 
memurlukları ihdas edilmiştir. 

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

Ek madde 3. — Ek madde hükümleri dışında kalan belediye, teşekkül, banka ve müesseselerle hu
susi teşekküllerin sivil savunma kadrolarının hangi makam tarafından ve ne kadar zaman zarfında 
tesbit ve tebliğ olunacağı fe bunların alacakları ücretler bu maddede gösterilmiştir. 

Ek madde 4. -— Kanunun neşrinden evvel veya sonra emekliye ayrılan subaylardan Sivil Savunma 
teşkilâtına dâhil kadrolara tâyin olunanlara emekli aylıkları kesilmeden verilecek 2/3 kadro aylık
larından istifade etmeleri, hizmetin özelliği bakımından kabul edilmiştir. 

Ek madde 5. — Umumi muvazeneye dâhil, katma bütçeli daire ve idarelerle, İktisadi Devlet Teşek
külleri, bankalar Are bunların haricinde kalanlara-yapılacak tâyinlerin s:\kli ve bunların İçişleri Ba
kanlığı ile münasebetleri belirtilmiştir. 

Madde 3. — 7126 sayılı Kanunun muvakkat 1, - ve 3 neü maddeleri halen tatbik kabiliyetini kay
bettiğinden yürürlükten kaldırılmasına lüzum görülmüştür. 

Geçici madde 1. — Ek ikinci madde gereğince yapılacak kadro tevziatı ile bu teşkilâtın gerektir
diği diğer masrafların karşılıklarının temin şekli ve vekâletlerin buna iştirak tarzı bu maddede be
lirtilmiştir. 

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

Güvenlik Komisyonu 
Başkanı Başkanvekili Sözcü Kâtip 

Özdilek Fahri Yurdakul er Muzaffer Er Ahmet Akkoyunlu Fazıl 

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

Üye Üye Üye 
Köseoğlu Münir Madanoğlu Cemal Ulay Sıtkı 

( S. Sayısı : 68 ) 
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TÜRKES ALPASLAN'IN TEKLİFİ 

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

sine dair kanun teklifi 

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

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

Bu mükelleflerin yoklama, muayene, gö-
revjBrıdirme ve göreve çağırma şekilleriyle 
mÜKellefiyetten istisna veya tecil edilecekler 
tüzük Ye yönetmeliklerle tesbit edilir. 

Bu mükelefler, görev sırasında duçar ola
cakları sakatlık veya ölüm hallerinden, Askerlik 
Kanununa göre silâh altında bulunan mükeîef-
lerle aynı haklara sahibolurlar. 

Sivil Savunma hizmetlerine seçilmek üzere 
istenen mükeleflerin isim listeleriyle icabında 
yer değiştirme halleri ilgili muhtarhklarca en 
geç 30 gün içerisinde Sivil "Savunma İdare ma
kamlarına verilir ve bildirilir. 

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

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

Belediyeler ve imar müdürlüklerince verile
cek inşaat ruhsatlarında ve yapılacak inşaat

larda yukarda sözü geçen tüzük__ hükümleri
nin tatbiki mecburidir. 

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

MADDE 29. — ikaz ve alarm sistemi meya-
uııula Sivil Savunma İdaresi tarafından bir 
Radyolojik Savunma ihbar ve İkaz Şebekesi 
de vücuda getirilir. Bu maksatla Sivil Savun
ma idaresince gerekli personel ve malzeme yar-

' dimi yapılmak suretiyle mevcut meteoroloji teş
kilât ve istasyonlarından da istifade olunur. 

MADDE 4. — Aynı kanunun 35 nci madde
sinin (d) fıkrasındaki «Seyyar kollardan mürek
keptir» ibaresi kaldırılmış yerine «Korunma kıla
vuzlarından mürekkeptir» ibaresi konulmuştur. 

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

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

MADDE 6. — 7126 sayılı Kanuna aşağıdaki 
maddeler eklenmiştir : 

Madde 1. — Bakanlıklar merkez teşkilatında
ki Savunma Sekreterlikleri bünyesinde Millî Se
ferberlik ve Sivil Savunma görevlerinin tedbir
leri ve katma bütçeli idarelerle İktisadi Devlet 
Teşekkülleri ve bunlara bağlı müesselerde 7126 
sayılı Sivil Savunma Kanununda belirtilen hiz
metlerin yürütülmesi için ilişik bir numaralı cet
velde gösterilen kadrolar ihdas edilmiştir. 

Madde 2: — Kategorileri ilişik cetvelde gös
terilen hususi müessese ve teşekküllerde 7126 sa
yılı Kanunda belirtilen Sivil Savunma hizmet ve 
faaliyetlerinin ifası için lüzumlu personelin aded 
ve unvanları ve ilgili müesseseler tarafından 
bunlara verilecek tazminat ilişik I I numaralı 
cetvelde gösterilmiştir,-

Madde 3. — 7126 sayılı Kanunun 23 ııcü 
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maddesinde yazılı Sivil Savunma Koleji, 25 ııei 
madesinde yazılı îka.z ve Alarm Merkezleri, 31 
ııei maddesindeki yazılı Seyyar Kolann kuman
da kademelerine ait kadrolarla 34 neü maddesin
de sözü gecen iki sayılı cetvelin taşra teşkilâtı 
kısmına ilâve edilen kadrolar ilişik III numara
lı cetvelde gösterilmiştir. 

Madde 4. — .Bu kanuna bağlı 1 numaralı cet
velde gösterilen personelin tâyinleri İçişleri Ba
kanlığının muvafakati alınmak suretiyle ilgili 

bakanlıklarca II ve III numaralı cetvellerde ya
zılı personelin tâyinleri doğrudan doğruya İçiş
leri 'Bakanlığınca yapılır. 

MADDE 7. — Yürürlükteki mevzuatın bu ka
nuna aykırı hükümleri kaldırılmıştır. 

MADDE 8. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 9. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 
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GÜVENLİK KOMİSYONUNUN DEĞIŞTİMŞİ 

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

MADDE 1. — 7126 sayılı Sivil Müdafaa Ka
nunun .1, 2, 3, 5, 9, 10, 13, 14, 15, 19, 20, 24, 25, 
29, 31, 32, 33, 34, 35, ve 40 ncı maddeleri aşa
ğıda yazılı şekilde değiştirilmiştir : 

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

Madde 2. — Hayati ehemmiyet ve hususi
yetlerinden dolayı düşman taarruzlarına 'bilhas
sa hedef olabileceîk şehir, kasaba ve mevkilerle 
tesisler tabiî âfetlerin tehditlerine mâruz kal
ması muhtemel mahallere «hassas bölge» denir 
ve buraları öncelikle sivil savunma mecburiyet 
ve mükellefiyetine tâbi tutulur. 

Madde 3. — Tabiî âfet sahaları haricinde 
kalan hassas bölgeler Millî Savunma Yüksek 
Kurulunca, tabiî âfetlere mâruz kalması muh
temel bölgeler ise İçişleri, İmar ve İskân, Ba
yındırlık, Millî Eğitim ve Tarım Bakanlıkların
ca müştereken tesbit edilir ve Bakanlar Kuru
lunca tasvibolunduktan sonra ilân olunur. 

Hassas bölgelerde sivil savunmayı teşkilâtlan
dırmaktan ve sivil savunmanın eğitim, idare ve 
umumi kon'troluııdan ve mükelleflerin hizmete 
çağırılmasından İçişleri Bakanı sorumludur. Bu 
işlerin maksada uygun şelkilde planlanmasını, 
tatbikini ve hassas bölgeler arasındaki iş birli
ği ve yardımlaşmayı temin için İçişleri Bakan
lığınla 'bağlı ve Bakana karşı sorumlu bir «Sivil 
Savunma İdaresi Başkanlığı» kurulur. 

Vilâyet savunma sekreterleri ile sekreterlik 
bürolarında istihdam edilecek millî seferberlik 
şube müdürleri ve uzmanlarının tâyin, terfi ve 
sair özlük işleri İçişleri Bakanlığı tarafından 
yürütülür. 

Madde 5, — Mülki idare âmirleri, bu kanun 

hükümleri ve bunlara müsteniden İçişleri Bakan
lığınca tebliğ olunacak esaslar dâhilinde kendi 
mülki hudutları içindeki hassas bölgelerde sivil 
savunma teşkilât ve tesisatının kurulmasından, 
donatılmasından, sevk ve idaresinden, kontrolun-
dan ve bölgelerine müteveccih düşman taarruzla
rına, tabiî âfetlere ve büyük yangınlara karşı 'ba
rıştan itibaren sivil müdafaayı fiilen tahakkuk 
ettirmekten bizzat mesuldürler. 

Madde 9. — Hassas bölgeler dışındaki şehir, 
kasaba ve mevkillerde sağlık, yangın ve radyoak
tif serpintiye karşı korunma, seyyar destekleme 
ve tahliye edilenlerin kabulü ile ilgili sivil sa
vunma tedbirleri alınır. 

Madde 10. —• Mahallin en ibüyük mülkiye 
âmiri sivil ısavunma hizmetlerinin planlanması 
ve karşılıklı yardım hususlarında mahallin gar
nizon kumandanı ve yoksa en büyük askerî âmi
ri ile iş birliği yapar. Askerî makamlarca sivil 
savunmaya yapılacak yardımlarda muharebe gö
revinin aksatılmaması 'göz öjnünde tutulur. 

Madde 13. — Askerlikle ilgili olmıyan ve 
kendisine Millî Savunma ile alâkalı kanunlarla 
her hangi bir vazife ve mükellefiyet tahmil edil
memiş olan 15 yaşını biitirmiş ve 65 yaşını bitir
memiş 'kadın ve erkek bütün yurttaşlar sivil sa
vunma hizmet teşkilâtında kendilerine verilecek 
görevleri j'apmakla mükelleftirler. Bu mükellef
lerin miktarı mahallin ihtiyacına göre sivil sa
vunma idaresince tesbit olunur. 

Bu mükelleflerin yoklama, muayene, görevlen
dirme ve göreve çağırma şekilleri ile mükellefi
yetten istisna veya tecil edilecekler ve barışta gö
rev sırasında yaralanma, sakatlık ve ölüm halle
rinde bunlara verilecek tazminat miktarı bir tü
zükle tesbit edilir. 

Seferde bu mükellefler Askerlik Kanununa 
göre silâh altında bulunan mükelleflerle ayni hak
lara sahibolurlar. 

Sivil savunma hizmetlerine seçilmek üzere is
tenen mükelleflerin isim listeleri ile icabında yer 
değiştirme halleri ilgili muhtarlıklarca en geç 
30 gün içerisinde Sivil Savunma idare makamla
rına verilir ve bildirilir. 

.(S. Sayısı:.68)j 
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Madde 14. — Sivil müdafaa hizmet kolların- ı 

da vazifelendirilmiş olan mükelleflerin bu vazife
lerde yetiştirilmeleri maksadı ile hazarda tertip
lenecek eğitim ve tatbikatlara davet vukuunda 
iştirakleri mecburidir. Bu eğitim ve tatbikatla
rın müddeti yılda 72 saattir. (9 gün) geçemez. 

Halkın sivil savunma konularında aydınlatıl
ması maksadiyle tertiplenen ders ve konferansla
ra davet vukuunda iştiraki mecburidir. Bu eği
timin süresi ve yenileme şekli sivil savunma ida
resi başkanlığınca düzenlenir. ı 

Madde 15. — Çeşitli harb «ilâh ve vasıtaları
nın tesirlerine karşı sivil savunma bakımından 
şehir ve kasaba plânlarının tanzim ve tadili hu-
suslariyle mühim bina ve tesislerin yer ve şekil
lerinin seçilmesinde ve koruyucu her cins sığı
nak tipleri ve bunların nerelerde, ne suretle ve 
kimler tarafından yaptırılacağı ve kullanılaca
ğı, bakım ve muhafazaları bir tüzük ile tesbit 
olunur. 

Hükümet, Silâhlı Kuvvetler Kumandanlığı 
Harb Karargâhı ve sivil savunma idare merkez
leri için yaptırılacak sığmakların masraflarını 
karşılamak üzere her yıl ilgili Bakanlıklar büt
çesine lüzumlu ödenek konur. Bu ödenek inşaat 
maksadiyle Bayındırlık Bakanlığı bütçesine ak
tarılır. Hassas bölgelerle tahliye kabul bölge
lerinde yaptırılacak umumi sığmakların masraf
larının üçte biri Hükümetçe sağlanır. Geri ka
lan masraflar, Bayındırlık ve İçişleri Bakanlık- • 
larmca müştereken hazırlanacak esaslar dâhi
linde kira ve özel teşebbüsten faydalanmak su
retiyle temin edilir ve bu husus Sığmak Nizam
namesinde teferruatlı şekilde belirtilir. Mesken
lerle hususi müessese ve teşekküller tarafından 
kendi ihtiyaçları için yaptırılacak sığınakların 
masrafları bina sahipleri tarafından temin olu
nur. Meskenlerde inşa edilen sığmakların mas
rafları 20 yılda karşılanmak üzere kiraya ilâve 
edilir. Sığmak inşasını teşvik maksadiyle kredi ı 
ve ödeme kolaylıkları sağlanır. 

Belediyeler ve îmar Müdürlüklerince verile- j 
cek inşaat ruhsatlarında ve yapılacak inşaatlar- { 
da yukarda sözü geçen tüzük hükümlerinin tat- |-
bikı mecburidir. | 

Madde 19. — Tahliye plânları gereğince tali- ı 
üye edileceklerin sevk, iskân, iaşe, sıhhi bakım ı 
ve iade masrafları ile müstahsil hale getirilme
leri için lüzumlu görülecek masraflar Devletçe [ 

( S. Sayı 

ödenir. Nakil ve iskân işlerinde Devlet ve Dev
lete bağlı idarelerle,* sermayesinin yarısından 
fazlası Devlete ait müesseselerin ellerinde bulu
nan bilûmum kara, deniz ve hava nakil vasıtula-
riyle bina ve tesislerden Millî Müdafaa Mükel
lefiyeti Kanunu ve Millî Savunma Bakanlığı 
ile varılacak anlaşma esasları dâhilinde istifa
de olunur. 

Bu nakliyattan mütevellit ücretler asgari 
tarifeye göre tediye olunur. 

Tahliye ve seyrekleştirme işleri bir tüzük ile 
tesbit vo tazim olunur. 

Madde 20. — Sivil savunma bakımından yur
dun muhtelif bölgelere ayrılması Millî Savun
ma Bakanlığı ile iş birliği yapılmak suretiyle 
İçişleri Bakanlığı tarafından sağlanır. 

Bölgelerdeki hassas mahallerle resmî ve hu
susi daire, fabrika, ve müesseselerin sivil sa
vunma plânlama ve diğer hizmetlerini yürüt 
m ek üzere İçişleri Bakanlığınca bir tüzük hazır
lanır. 

Madde 24. — Düşmanın çeşitli taarruzlarına 
ve radyoaktif serpinti tehlikesine karşı alınacak 
tedbirler için hazırlıklı bulunmak ve zamanın
da halkı ikaz ve alarm ile her türlü sivil savun
ma tedbirleri almaya, sevk etmek ve icabında 
bunları kaldırmak maksadiyle sivil savunma 
idaresi tarafından bir haber alma ve yayma, 
ikaz ve alarm sistemi tesis olunur. İkaz ve alarm 
sisteminin kaynağını, Millî Savunma Bakanlığı
nın aktif hava savunınasiyle vazifeli kuman
danlığının kurduğu Hava Kontrol Merkezleri
nin yapacağı yayınlarla, bu maksatlarla kurula
cak özel ikaz ve alarm sistemi teşkil eder. 

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

Madde 29. — İkaz ve alarm sistemi meya-
nında Sivil Savunma İdaresi tarafından bir 
radyolojik savunma ihbar ve ikaz şebekesi de 
vücuda getirilir. Bu maksatla Sivil Savunma 
idaresince gerekli personel ve malzeme yardı
mı yapılmak suretiyle mevcut meteoroloji teş
kilât ve istasyonlarından da istifade olunur. 
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Madde 31. — Sivil Savunma Teşkilâtı, Sivil 
Savunma Merkez ve Taşra Teşkilâtından terek
kübeder. 

Madde 32. - I — Sivil Savunma Merkez Teşki
lâtı : Sivil Savunma İdar'esi Başkanlığı ile bu
na bağlı Sivil Savunma Koleji, seyyar kollar 
ve ikaz ve alarmı merkezlerinden terekkübeder. 
Sivil Savunma İdaresi Başkanlığının merkez 
teşkilâtına ait görevleri (Savunma Sekreterliği 
Bürosu dâhil) Sivil Savunma İdaresi Başkan
lığı tarafından hazırlanan ve Bakanlıkça onay
lanan bir talimat ile tesbit olunur. 

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

Madde 33. — Sivil Savunma mahallî kuv
vetleri : 

a) Şehir ve kasaba sivil savunma teşkilleri, 
kornınma kılavuzları. 

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

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

Başmüşavirler, müşavirler, şube müdürleri 
ve mütehassıslar; Müdürler Encümeninin in
hası ve İçişleri Bakanının teklifi üzerine müş
terek kararname ile tâyin olunur. 

Vilâyetler sivil müdafaa müdürleri valinin 
mütalâası alındıktan sonra Müdürler * Encüme
ninin inhası ve Bakanın tasvip ve tasdik1 ile 
tâyin olunurlar. 

Merkez teşkilâtının diğer memurlar, ile 
vilâyet sivil savunma şubelerindeki mürurlar, 
başkanının inhası üzerine Bakanlıkça tâyin olu
nurlar. 

Başkan İçişleri Bakanlığı Müdürler Encü
meninin ve Bakanlık İnzibat Komisyonunun tabiî 
üyesidir. 

Madde 35. — 30 , 6 . 1939 tarih ve 3656 sayılı 
Kanuna bağlı cetvel ile tadil ve eklerinin İçiş
leri Bakanlığı kısmından bu kanuna bağlı (1) 
sayılı .cetvelde derece, unvanı, aded ve maaşla
rı gösterilen memuriyetler çıkarılmış, yerleri
ne (2) sayılı cetvelde derece, unvan aded ve ma
aşları yazılı kadrjolar, ilâve edilmiştir. 

9 — 
Madde 40. —- Resmî, hususi teşekkül ve mü

esseselerin bu kanuna tevfikan vücuda getir
mekle mükellef oldukları sivil savununa teşjkil 
ve tesisleri ile malzeme ve teçhizat masrafları 
kendilerine aittir. Bumlarm nelerden ibaret 
olduğu bir tüzükle tesbit olunur. 

MADDE 2. — 7126 sayılı Kanuna aşağıda
ki yazılı maddeler eklenmiştir: 

EK MADDE 1. — 7326 sayılı Kanuna bağlı 
(2) sayılı cetvele bu kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvel eklenmiştir. 

EK MADDE 2 — Umumi muvazeneye dâ
hil dairelerle .katma bütçeli idarelerin sivil isa-
vunma teşkilâtının gerektirdiği kadrolar ilişik 
(2) sayılı cetvelde gösterilmiştir. 

Bunların tevzii İçişleri Bakanlığınca yapıla
rak ilgili daire ve idarelere bildirilir. 

EK MADDE 3 — Uımumii muvazenei dâhil 
dairelerle, katma bütçeli idareler dışında kalan 
belediye, teşekkül, banka ve müesseselerle husu
si teşekkül ve müesseselerin sivil savunma teş
kilâtı kadroları İçişleri Bakanlığınca bir ay için
de tesbit olunarak tatbiki için mezkûr belediye, 
teşekkül, banka ve müesseselere bildirilir. 

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

EK MADDE 4. —• Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten önce veya sonra emekliyev ayrı
lan subaylardan sivil savunma teşkilâtına dâhil 
kadrolara tâyin olunanların emekli aylıkları 
kesilmez ve ayrıca kadro aylıklarının 2/3 ü ay
lık olarak verilir. 

Bu hizmetlerde geçen müddetler emeklilik
ten sayılmaz. 

EK MADDE 5. — Umumi muvazeneye dâhil 
daireler, katma bütçeli idareler, İktisadi Devlet 
Teşekkülleri ile bunlara bağlı müesseseler ve 
özel bir kanunla kurulan banka ve müessese
lerde İstihdam edilecek personelin tâyinleri içiş
leri Bakanlığının muvafakati alınmak suretiyle 
ilgili bakanlıklarca, bunların haricinde kalanla
rın tâyinleri re'sen İçişleri Bakanlığınca yapılır. 
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MADDE 3. — 7126 sayılı Kanunun muvak
kat 1, 2 ve 3 ncü maddeleri yürürlükten '.kaldı
rılmıştır. 

GBÇİCÎ MADDE 1. — Ek ikinci madde ge
reğince yapılacak kadro tevziatı ile bu teşkilâ
tın icabettirdiği diğer masraflar karşılıkları 
1960 malî yılında bakanlıklarla ilgili dairelerin 

bütçelerinde yapılacak tasarruflardan temin 
olunur. Bit suretle gösterilecek miktarları ilgili 
tertipleri aktarmaya Maliye Balkanı yetkilidir. 

MADDE 4. —• Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 5. —• Bu kanunun Balkanlar Kurulu 
yürütür. 
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Türkeş Alpaslan'ın teklifine bağlı cetveller 

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

A) Bakanlıkların her biri için : 
/Verilecek 

Aded Unvanı tazminat T. L. 

3 Millî Seferberlik Uzmanı 800 
4 Sivil Savunma Uzmanı 800 

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

2 Millî Seferberlik Uzmanı 700 
3 Sivil Savunma Uzmanı 700 

Cetvel II - Hususi müessese ve teşekküllerde istihdam edilecek Sivil Savunma personeli 

Hususi teşekkül ve müesseseler çalıştırdıkları yıllık ortalama personel ve işçi sayısı ilk plânda 
dikkate alınarak, istihsal kapasitesi ve yatırdığı sermaye miktarı iştigal mevzuu ve hassasiyet, 
derecesi gibi faktörlere göre dört kategoriye ayrılmıştı]*. 

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

Verilecek 
Aded Unvanı tazminat T. L. 

I Sivil Savunma Âmiri 750 
4 Savunma Uzmanı 600 

B) îkinci kategoride bulunanlar (Personel ve işçi sayısı 1 001 - 2 000 adasında
ki teşekkül ve müesseseler) 

1 Sivil Savunma Âmiri 600 
3 Savunma Uzmanı 500 

C) üçüncü kategoride bulunanlar (Personel ve işçi sayısı 50JL - 1 000 arasında
ki teşekkül ve müesseseler) 

1 Sivil Savunma Âmiri • 550 
2 Sivil. Savunma Uzmanı 450 

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

1 Sivil Savunma Âmiri 500 
} Savunma Uzmanı 450 
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Cetvel III - Sivil Savunma İdaresi merkez ve taşra teşkilâtına ilâve edilen kadrolar 

A) Merkez teşkilâtı : 

1. Sivil Savunma Kolteji : ' '*" 

Verilecek 
Aded Unvanı tazminat T. I, 

1 Kolej Müdürü 1 000 
1 Kolej Müdürü Yardımcısı 800 

11 öğretmen , 750 
10 Yardımcı Öğretmen 650 
5 İdare-2İ ' _ 600 
2 Muhasebeci • 750 

2. İkaz ve Alarm merkezleri : 
4 İkaz Alarm Merkezi Âmiri 900 

24 ikaz Alarm Uzmanı 800 
3. Seyyaı| kollar : 

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

24 Bölük Kumandanı 600 

B) Taşra teşkilâtı : 
1. Vilâyetlerin her biri için : 

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

1 Millî Seferberlik Uzmanı . 700 
1 Sivil Savunma Uzmanı 700 

( S . Salısı-: 6.8) 
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Güvenlik Komisyonunun tadiline hağh cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 

D. Memuriyetin unvanı Aded Aylık 

MERKEZ TEŞKİLÂTI 

3 Sivil Savunma İdaresi Baş-
müşaviri (İhtisas yeri) 1 1 500 

Sivil Savunma Koleji 
• ) 
4 
4 
5 
(] 
5 

4 
5 

3 
4 
5 
6 
6 

4 
10 

Kolej Müdürü 
» » yardımcısı 

Öğretmen 
» yardımcısı 

İdare Âmiri 
Sayman 

İkaz ve alarm merkezleri 
İkaz ve Alarm Merkezi Âmiri 

» » Uzmanı 

Seyyar kollar 
Kumandan 
Kumandan Yardımcısı 
Birlik Kumandanı 

» » Yardımcısı 
Bölük Kumandanı * 

Taşra teşkilâtı 
Mütehassıs 
Memur 

1 
1 

11 
10 

o 

1 

4 
24 

1 
1 
6 
6 

24 

15 
15 

1 500 
1 250 
1 250 
1 100 

950 
1 100" 

1 250 
1 100 

1 500 
1 250 
1 100 

950 
950 

1 250 
500 

[2] SAYILI CETVEL 

Bakanlıklar 
4 Sivil Savunma Uzmanı 
5 » » » 

Katma bütçeli idareler 
5 Sivil Savunma Uzmanı 
6 » ' » » 

30 
30 

15 
10 

1 250 
1 100 

1 100 
950 

ıxaK* 

( S. Sayısı : 68 





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

Komisyonunun değistirişi (2/39) 

GÜVENLİK KOMİSYONUNUN DEĞlŞTÎRÎŞt 

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

MA1>DE 1. — 7126 sayılı Sivil Müdafaa 
Kanununun 1, 2, 3, 5, 9, 10, 13, 14, 1*5, 19, 20, 24, 
25, 29, 31, 32, 33, 34 ve 40 ncı maddeleri aşağı
da yazılı şekilde 'değiştirilmiştir. 

Madde 1. — Sivil Savunma; düşman taar
ruzlarına, tabiî âfetlere ve büyük yangınlara 
karşı halkın can re mal Ikaytbının asgari hadde 
indirilmesi, hayati ehemmiyeti haiz 'her türlü 
resmî ve hususi tesis ve teşekküllerin korunma
sı ve faaliyetlerinin idamesi için âcil tamir ve 
ıslafhı, savunma gayretlerinin sivil halk tara
fından âzami surette desteklenmesi ve cephe 
gerisi maneviyatının muhafazası maksadiyle 
alınacak 'her türlü silâhsız 'koruyucu ve kurta
rıcı tedbir ve faaliyetleri ihtiva eder. 

Madde 2. — Hayati ehemmiyet ve (hususi
yetlerinden dolayı düşman taarruzlarına 'bil
hassa hedef «cvlalbilecetk şehir, kasaba ve mevki-
lerle tesisler ^e talbiî âfetlerin tehditlerine mâ
ruz kalması muhtemel mahallere «hassas bölge» 
denir buraları öncelikle sivil savunma mecbu
riyet ve mükellefiyetine tâlbi 'tutulur. 

Madde 3. — Talbiî âfet salhaJİarı haricinde 
kalan hassas bölgeler Millî Savunma Yüksek 
Kurulunca, talbiî âfetlere imâruz kalması muh
temel (bölgeler ise 7269 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesine göre te^bit ve ilân olunur. 

Hassas (bölgelerde sivil savunmayı teşkilât-
landırma'ktan ve sivil savunmanın eğitim, İda
re ve umumi kontrolundan ve mükelleflerin 
'hizmete çağırıl masından İçişleri Bakanı sorum
ludur. Bu işlerin maksada uygun şekilde plan
lanmasını, tatbikini ve hassas (bölgeler arasın» 
daiki iş tbirliği ve yardımlaşmayı temin için İç
işleri (Bakanlığına bağlı ve Balkana (karşı so

rumlu Ibir «Sivil: Savunma İdaresi 'Başkanlığı» 
kurulur. 

Madde 5. — Mülki idare âmirleri, bu ka
nun hükümleri ve bunlara müsteniden İçişleri 
Bakanlığınca teslbit ve tebliğ olunacak esaslar 
dâhilinde kendi mülki Ihudutlan içindeki 'has
sas bölgelerde sivil savunma teşkilât ve tesisa
tının kurulmasından, donatımından, sevk ve 
idaresinden, kontrolundan ve bölgelerine mü
teveccih düşman taarruzlarına, talbiî âfetlere 
ve 'büyük yangınlara karşı barıştan itibaren si
vil müdafaayı fiilen tahakkuk ettirmekten biz
zat mesuldürler. 

Madde 9. — Hassas bölgeler dışındaki şe
hir, kasaba ve mevkilerde, sağlık, yangın ve 
radyoaktif serpintiye karşı korunma, seyyar 
destekleme ve tahliye edilenlerin kabulü ile 
ilgili sivil savunma tedbirleri alınır. 

Madde 1.0. — Mahallin en büyiük mülkiye 
âmiri sivil savunma hizmetlerinin planlanma
sı ve karşılıklı yardım 'hususlarında mahallin 
garnizon kumandanı ve yoksa en büyük askerî 
âmiri ile iş birliği yapar. Askerî makamlarca 
sivil savunmaya yapılacak yardımlarda muha
rebe görevinin aksatılmaması göz önünde tu
tulur. 

Madde. 13. — Askerlikle ilgili olmiyan ve 
kendisine Mîllî Savunma ile alâkalı diğer ka
nunlarla her (hangi bir vazife ve mükellefiyet 
tahmil edilmemiş olan 15 yaşını bitirmiş ve 65 
yaşını bitirmemiş kadın ve erkek bütün yurttaş
lar sivil savunma hazmet teşkilâtında kendilerine 
verilecek görevleri yapmakla mükelleftirler. Bu 
mükelleflerin miktarı mahallin ihtiyacına göre 
Sivil Savunma İdaresince tesbit olunur. 
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Bu mükellefi erin. yoklama, muayene, gö

revlendirme ve göreve çağırılma şekilleri ile mü
kellefiyetten istisna veya tecil, edilecekler ve 
'barışta görev sırasında yaralanma sakatlık ve 
ölüm hallerinde Ibunlara- verilecek tazminat 
miktarı Mr tüzükle te^bit edilir. 

Seferde Ibu mükellefler Askerlik Kanununa 
göre silâh altında 'bulunan mükelleflerle aynı 
kaklara. saihibolurlar. 

Sivil savunma 'hizmetlerine 'seçilmek üzere 
istenen mükelleflerin isim listeleri ile icalbmda 
yer değiştirme halleri ilgili muhtarlıklarea en 
gee 30 gün içerisinde Sivil Savunma İdare ma
kamlarına verilir ve 'bildirilir. 

Madde 14. — Sivil savunma (hizmet kolla
rında vazifelendirilmiş olan mükelleflerin ibu 
vazifelerde yetiştirilmeleri malksadı ile hazarda 
tertiplenecek eğitim ve tatbikatlara davet vu
kuunda iştirakleri medburidir. Bu eğitim ve 
tatbikatların müddeti yılda 72 'saati (9) gün 
geçemez. 

Halkın sivil savunma Ikon ularında aydınla
tıl ması maksadiyle tertiplenen ders ve (konfe
ranslara davet vukuunda, iştiraki medburidir. 
Bu eğitimin süresi ve yenileme şekli Sivil Sa
vunma İdaresi Başkanlığınca düzenlenir. 

Madde 15. — Çeşitli harlb silâh ve vasıtala
rının tesirlerine karşı sivil savunma bakımın-, 
dan şehir ve kasa'ba plânlarının tanzim ve ta
dili (hususlariyle mühim Ibina ve tesisi erin yer 
ve şekillerinin seçilmesi ve koruyucu 'her cins 
sığmak tipleri ve 'bunların nerelerde, ne suretle 
ve kimler tarafından yaptırılacağı ve kullanı
lacağı, ibakım ve mufhafazaları 'bir tüzük ile 
tes'büt olunur. 

Hükümet, Silâhlı Kuvvetler Kumandanlığı 
HaHb Karargâlhı ve 'sivil savunma idare mer-
'kez!eri için yaptırılacalk sığmakların masrafla
rını karşılamak üzere her yıl ilgili Bakanlıklar 
(bütçesine lüzumlu öd encik konur. Bu ödenek 
inşaat maksadiyle Bayındırlık Bakanlığı (büt
çesine aktarılır. Hassas (bölgelerle tafhliye kaJbııl' 
(bölgelerinde yaptırılacak umumi sığınakların 
masraflarının üçte Ibiri Hükümetçe sağlanır. 
(leri kalan masraflar, Bayındırlık ve içişleri 
Bakanlıklarınca müştereken (hazırlanacak esas
lar dâhilinde kira ve özel teşeiblbüslten faytâa-
1 anmak suretiyle temin edilir ve flbu husus Sığı
nak Tüzüğünde teferruatlı şekilde .'belirtilir. 
Meskenlerle hususi müessese ve teşekküller ta

rafından kendi ihtiyaçları için yaptırılacak sı
ğmakların masrafları Ibina saMpleri tarafından 
temin olunur.' Meskenlerde inşa edilen sığmak
ların masrafları 20 yılda karşılanmak üzere 
kiraya ilâve edilir. Sığmak inşasını teşvik 
maksadiyle kredi ve ödeme kolaylıkları sağ
lanır. 

Belediyeler ve İmar Müdürlüklerince veri
lecek İnşaat, ruhsatlarında ve yapılacak inşaat
larda yukarda sö'zü geçen tüzük hükümleri
nin tatlbikı 'medburidir. 

Madde 19. — Tahliye plânları gereğince 
tahliye edileceklerin sevk, iskân, iaşe, sıhhi „ 
'bakım yerlerine iade masrafları ile müstahsil 
hale getirilmeleri içiiı lüzumlu görülecek mas
raflar Devletçe ödenir. Nakil ve iskân işlerinde 
Devlet ve Devlete bağlı idarelerle sermayesi
nin yarısından fazlası devlete ait müesseselerin 
ellerinde 'bulunan bilûmum kara, deniz ve 'ha
va nakil vasıta!ariyle Ibina ve tesislerden Millî 
Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu ve Millî Sa
vunma Bakanlığı ile varılacak anlaşma esasları 
dâlıilinde Mifade olunur. 

Bu nakliyattan mütevellit ücretler asgari 
tarifeye göre tediye olunur. 

Talhliye ve seyrekleştirme İşleri 'bir tüzük 
ile teslbit ve tanzim olunur. 

Madde 20. — Sivil savunma bakımından 
yurdun muhtelif (bölgelere ayrılması Millî Sa
vunma Bakanlığı ile iş Ibirliği yapılmak sure
tiyle İçişleri Bakanlığı tarafından sağlanır. ^ 

Bölgelerdeki hassas -mahallerie resmî ve hu
susi daire, fafbrika ve müesseselerin sivil 
savunma plânlama ve diğer (hizmetlerini yürüt
mek üzere İçişleri Bakanlığınca hazırlanacak 
bir tüzükte belıVtilir. 

Madde 24. — Düşmanın çeşitli taarruzla
rına ve radyoaktif serpinti tehlikesine karşı 
alınacak tedibi Her için hazırlıklı (bulunmak ve 
zamanında halkı ika;z ve alarm ile Iher türlü si
vil savunma tedbiri eri almaya sevk etmek ve 
icadımda (bunları kaldırmak maksadiyle sivil 
savunma idaresi tarafından (bir halber alma ve 
yayma, ikaz ve alarm sistemi tesis olunur. İkaz 
ve alarm (sisteminin kaynağını Millî Savunma 
Bakanlığının aktif hava, savunmasiyle vazifeli 
kumandanlığının kurduğu Hava Kontrol Mer
kezlerinin yapacağı yayınlarla bu maksatlarla 
(kurulacak özel ikaz ve alarm sistem^ teşkil 
eder. 

( S. Sayısı : 68 e ek ) 



— 3 
Madde 25. — Hava kontrol merkezlerinde 

veya civarında Sivil Savunma İdaresince birer 
(Sivil Savunma ikaz ve alarm merk°zi) teşkil 
ve tesis olunur. Bu merkezlerin personeli, mal
zeme ve vasıta bakımından kuruluş ve çalışma 
tarzları, Millî Savunma Bakanlığının mütalâa
sı alınarak İçişleri Bakanlığınca düzenlenir. 

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

Madde 31. — Sivil Savunma Teşkilâtı, Sivil 
Savunma Merkez ve Taşra Teşkilâtından terek-
kübeder. 

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

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

Madde 33. — Sivil Savunma mahallî kuvvet
leri : 

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

b) Eesmî ve hususi müesseselerin sivil sa
vunma teşkillerinden mürekkeptir. • 

Madde 34. — Sivil Savunma İdaresi Başkanı, 
İçişleri Bakanının teklifi üzerine müşterek ka
rarname ile tâyin olunur. 

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

Vilâyetler Sivil Savunma müdürleri valinin 
mütalâası alındıktan sonra Müdürler Encümeni
nin inhası ve içişleri Bakanının tasvip ve tasdi
ki ile tâyin olunurlar. 

Merkez teşkilâtının diğer memurları ile vilâ-

(S.. Sayısı: 

yet sivil savunma şubelerindeki memurlar. Sivil 
Savunma İdaresi Başkanının inhası ü/erine İç
işleri Bakanlığınca tâyin olunurlar. 

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

Madde 40. — Resmî, hususi teşekkül ve mü
esseselerin bu kanuna tevfikan vücuda getir
mekle mükellef oldukları Sivil Savunma teşkil 
ve tesisleri ile malzeme ve teçhizat masrafları 
kendilerine aittir. Bunların nelerden ibaret ol
duğu bir tüzükle tesbit olunur. 

MADDE 2. — 7İ26 sayılı Kanunun 34 ncü 
madde numarası 35 olarak değiştirilmiştir. 

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

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

EK MADDE 2. — Umumi muvazeneye dâ
hil dairelerle katma bütçeli idarelerin Sivil Sa
vunma teşkilâtının gerektirdiği kadrolar ilişik 
(2) sayılı cetvelde gösterilmişti'*. 

Bunların tevzii İçişleri-Bakanlığınca yapıla
rak ilgili daire ve idarelere bildirilir. 

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

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

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

Bu hizmetlerde geçen müddetler emeklilik
ten sayılmaz. 

EK MADDE 5. — Umumi muvazeneye dâhil 
daireler, katma bütçeli idareler, iktisadi Devlet 

68 e ek) 
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Teşekkülleri ile bunlara bağlı müesseseler ve j 
özel bir kanunla kurulan banka ve müesseseler
de istihdam edilecek personelin tâyinleri îçişleri 
Bakanlığının muvafakati alınmak suretiyle ilgili 
bakanlıklarca, bunların haricinde kalanların tâ- I 
yinleri re'sen îçişleri Bakanlığınca yapılır. I 

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

GECJİCÎ MADDE — Ek ikinci madde ge- | 

3 l reğince yapılacak kadro tevziatı ile bu teşkilâ
tın icabettirdiği diğer masraflar karşılıkları 

i 1960 malî yılında bakanlıklarla ilgili dairelerin 
i bütçelerinde yapılacak tasarruflardan temin olu-
- I nur. Bu suretle gösterilecek miktarları ilgili ter-

[ tipleri aktarmaya Maliye Bakam yetkilidir. 

MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
- J yürütür. 

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

[1] SAYILI CETVEL 

I). Memuriyetin unvanı Aded Aylık 

MERKEZ TEŞKİLÂTI 

3 Sivil Savunma İdaresi Baş-
müşavh'i (İhtisas yeri) 1 1 500 

Sivil Savunma Kolleji , 
3 Kollej Müdürü 1 1 500 
4 » » yardımcısı 1 1 250 
4 Öğretmen 11 1 250 
5 » yardımcısı 10 1 100 
6 İdare Âmiri 3 950 
5 Mutemet 1 950 

İkaz ve alarm merkezleri 
4 İkaz ve alarm merkezi Âmiri 4 1 250 
5 » » Uzmanı 24 1 100 

Seyyar kollar 
.3 Kumandan 1 1 500 
4 Kumandan yardımcısı 1 1 250 
5 Birlik Kumandanı 6 1 100 
6 » » yardımcısı 6 950 
6 Bölük Kumandanı 24 950 

Taşra Teşkilâtı 
4 Mütehassıs 15 1 250 

10 Memur 15 500 

[2] SAYILI CETVEL 

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

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

t>m<t 

'(S. Sayısı: 68e ek) 





S. SAYISI: 7 4 
Taşar Dündar'ın, Türkiye Cumhuriyeti Millî Birlik Komitesinin 
28 Mayıs 1960 tarihli Kararnamesinin 1 nci maddesinin (a) 
fıkrası hükmünden, 28 Mayıs 1960 tarihinden evvel ordudan 
istifa etmek suretiyle ayrılmış bulunanı subay ve askerî memurların da 
istifade etmesine mütedair kanun teklifi ve Güvenlik Komisyonu 

raporu ( 2 / 3 2 ) 

T. C. M. B. K. Başkanlığına 
* 

4273 say ıh Subaylar heyetine mahsus terfi Kanununa 3 muvakkat madde eklenmesine dair olan 
28 . 5 . 1960 tarihli M. B. K. Kararnamesinin 1 nci maddesinin (a) fıkrası hükmünden müstafi su
bayların da istifade etmesine mütedair kanun teklifini gerekçesi ile birlikte sunuyorum. 

Gereken işlemin yapılmasını rica ederim. 
Dündar Tasar 

4273 sayılı Subaylar heyetine mahsus terfi Kanununa 3 muvakkat madde eklenmesine dair olan ve 
1 1 . 6 . 1960 tarih ve 10523 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmış bulunan M. B. K. nin 28 . 5 . 1960 tarihli 
Kararnamesinin 1 nci maddesinin (a) fıkrası hükmünden, 28 . 5 . 1960 tarihinden evvel ordudan 

istifa etmek suretiyle ayrılmış bulunan subayların da istifade etmesine mütedair kanunun 
* Gerekçesi 

1. Mezkûr Kararnamenin muvakkat maddesi subaylar heyetine yeni bir hak vermemiş sadece 
eski bir haksızlığı gidermek maksadını gütmüştür. Bu balkımdan ordudan istifaen ayrılmış olmak 
geçmişe ait bir hakkı almaya mâni olmamalıdır. 

2. Ordudan istifa etmek suretiyle ayrılıp sivil memuriyete intisabetmiş bulunanlar bir yıl 
kıdem almadıkları takdirde emisal arkadaşlarından 1 sene kıdemce geri kalacaklarından bir ada
letsizliğe meydan verilmiş olur. Bunun giderilıjesi hem psi'kolojik ve hem de kısmen olsun maddi 
faydalar sağlıyaeak ve halk üzerinde subaylara Millî İnkılâptan sonra bir senelik kıdem verildiğine 
dair bir kanaatin uyanmasına mâni olacaktır. 

3. Ordudan ayrılmış bulunan subaylara 1 yıl kıdem verilir ve ayrıca onların her zaman 30 
Ağustos tarihinde yükselmeleri mümkün kılmırsa. 30 Ağustos Zafer Bayramını eski silâh arkadaş
ları ile birlikte kutlamaları temin edilmiş olur k;, ordu ile mânevi irtibatın devamını temin eden 
bu işlemin faydaları da aşikârdır. 
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Güvenlik Komisyonu raporu 

T. C. 
Millî Birlik Komitesi 
Güveıılik Komisyonu - * . - '" 

Esas No. : 2/32 
Karar No. : 41 

' Yüksek Başkanlığa 

Millî Birlik Komitesi'Üyesi Taşar Dündar'ın, Türkiye Cumhuriyeti Millî Birlik Komitesinin 
28 Mayıs 1960 tariih'li Kararnamesinin bilinci maddesinin (a) fıkr'ası hükmünden, 28 Mayıs 1960 
tarihinden evvel Ordudan istifa etmek suretiyle ayrılmış bulunan subay ve askerî memurların da 
istifade etmesine mütedair kanun teklifi, ilgili bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle komisyonumuzda 
görüşüldü : 

Teklif saihibiniıı gerekmesinde serd etmiş olduğu mucip sebepler, yerinde görülmüş ve teklifin 
kanunlaşması prensiibolarak uygun mütalâa edilmiştir. 

Ancak, teklifi, kanun tekniğine Uydurmak ve metne vuzuh vermek için kanun başlığı reviz
yona tâbi tutulmuş, birinci madde değiştirilmek suretiyle ek madde olarak tes&bit edilmiş, kanu
nun 28 Mayıs 1960 tarihinden itibaren .yürürlüğe girmesini temin için de 2 nci madde tadil edil
miş, o ncü madde ise te'klifte o'lduğu gibi aynen 'bırakılmış ve teklif bu değişikliklerle kabul edil
miştir. 

Millî Biıiik Komitesine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Güvenlik Komisyonu 
Başkanı Başkan vekili Sözcü Kâtip 

Özdilek Fahri Yurdakul er Muzaffer Er Ahmet Akkoyunlu Fazd 

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

'•' '< " :*' ' r * Üye .... Üye Üye 
Köseoğlu 3Iünir Madanoğju Cemal Ulay SrtH 

m 

9 . 9 . 1960 

(S. Sayısı: 74)" 



TAŞAR DÜNDAR'IN TEKLİFİ 
M. B. Komitesinin 28 . 5 . 1960 tarihli Karar
namesinin 1 nci maddesinin (a) fıkrası hük
münden, 28 . 5 . 1960 tarihinden evvel ordudan 
istifa etmek suretiyle ayrılmış bulunan subay 

ve askerî memurların da istifade etmesine 
mütedair Kanun 

MADDE 1. — 4273 sayılı Subaylar heyetine 
mahsus terfi Kanununa 3 muvakkat madde ek
lenmesine dair olan ve 28 . 5 . 1960 tarihinde 
meriyete giren Millî Birlik Komitesi Kararna
mesinin muvakkat 1 nci maddesinin (a) fıkrası 
hükmünden, 28 . 5 . 1960 tarihinden evvel or
dudan istifa etmek suretiyle veya sıhhi sebep
ler- yüzünden ayrılmış bulunan subay ve askerî 
memurlar, da istifade ederler ve vazife gördük
leri kurumlarca kendilerine 1 yıl kıdem verile
rek nasıp!arı 80 Ağustos tarihine götürülür. 

MADDE 2. —• Bu kanun neşri tarihinden iti
baren yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun yürütülmesine 
Bakanlar Kurulu memurdur. 

3 — 
GÜVENLİK KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ 

4273 sayılı Subaylar Heyetine mahsus terfi Ka
nununa 3 muvakkat madde eklenmesi hakkın
daki Millî Birlik Komitesinin 28- Mayıs 1960 

tarihli Kararnamesine bir ek madde ilâvesi 
hakkında Kanun 

« 

MADDE -1. — Mezkûr kararnameye aşağı
daki madde eklenmiştir : 

EK MADDE — Millî Birlik Komitesinin 28 
Mayıs 1960 tarihli Kararnamesinin muvakkat 
1 nci maddesinin (a) fıkrası hükmünden 28 
Mayıs 1960 tarihinden evvel ordudan sıhhi se
beple veya istifa etmek suretiyle ayrılanlar ve 
memuriyet derece ve aylıkları kanunla tesbit 
edilen daire ve müesseselerde görevlendirilen 
subay ve askerî memurlar da ordudaki emsal
leri gibi istifade ederler. 

Bu suretle kazandıkları müddet halen bu
lundukları terfi ve artan kısmı mütaakıp terfi 
müddetlerine eklenir. 

Yapılacak bu intibaktan dolayı maaş farkı 
verilmez. / 

MADDE 2.#-~ Bu kanun 28 Mayıs 1960 tari
hinden itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

mt» • • 

(S. Sayısı: 74 y 




