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T. C. 
A P"^" Birlik Komitesi 

GENEL KURUL TOPLANTISI 

On dördüncü Birleşim 

29 .9 . 1960 Perşembe 

İçindekiler 

1. — Geçen tutanak özeti 
2. — Başkanlık Divanının Millî Birlik 

Komitesine sunuşları 
1. — Millî Birlik Komitesi Üyelerinin 

yaptıkları yurt içi gezilerine ait Sekreter
likçe hazırlanann gezi formlarına göre 
düzenlenecek raporları inceleme'k üzere 'bir 
Karma Komisyon kurulması 

2. — Bâzı şahısların mal beyanına da
vet edilmesine dair Millî Birlik Komitesi
nin ıbeş sayüı kararı ile Sekreterliğe 
tanınmış olan yetkinin devam ettirilmesi 

3. — Ankara ve Istaribul vilâyetlc-
rin'de evvelce ilân edilmiş olan örfi İda
renin 1 Mart 1961 tarihine 'kadar uza
tılması kararı (3/39) 

4. —• Vazife ile yurt 'dışına gidecek 
olan Dışişleri Balkan'ı Selim Sarper'hı 
avdetine kadar Dışişleri Bakanlığına 
Devlet Başkanı ve Barbakan Org. Cemal 
Grürsel'in, vekâlet edeceğine dair Dev
let Başkanlığı tezkeresi (3/36) 
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Sayfa 
5. — Vazife ile yurt dışına giden 

Dışişleri Bakanı ve Basın-Yayın ve Tu
rizm Bakanlığı Ve'kili Selim Sarper'in 
avldetine kadar, Basın - Yayın ve Turizm 
Bakanlığına Devle't Bakanı Nasır Zey-
tinoğlu'nun vekillSk edeceğine dair Dev
let Başkanlığı tezkeresi (3/38) 

6. — Vazife ile yurt dışına giden 
Maliye Bakanı Elkrem Aliean'm avde
tine Ikadar kendisine, Gümrük ve Tekel 
Bakanı Fetlhi Aşkın'in vekillik: edece
ğine dair Devlet Başkanlığı teskeresi. 
(3/37) 

3. — Görüşülen işler 
1. — 1960 malî yılı Muvazenei Umu

miye Kanununa 'bağlı (A/ l ) ve (A/2) 
işaretli cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkındalkî kanun tasarısı ve İktisat 
Komisyonu raporu (1/190) 

2.— Erkanlı Orhan'ın, devrilen ikti
dar zamanında suç işliyen yüksek dere
celi memurlar hakkında yapılacak: So
ruşturma usulüne dair 45 sayılı Kanunun 
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Sayfa 
ta'tibikatının durdurulmasın ha'k'kırida ka
nun teklifi ve Sosyal işler Komisyonu' 
raporu. (2/59) 8:10 

3. — Erkanlı Orhan'ın, Sayıştay So
ruşturma Kurulunun görev ve yetlkileri 
hakkında 'kanun teklifi ve Sosyal işler 
Komisyonu raporu. ('2/60) 10rl2 

Birinci Oturum 
Sanayi Bakanının,' Bakanlığını ilgilendiren 

konular üzeridne izahatı dinlenildi. 
Oturuma ara verildi. 

İkinci Oturum 
3546 sayılı Danıştay Kanununun bâzı madde

lerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun kabul 
olundu. 

Danıştay Başkan ve üyelerinden Yüksek So
ruşturma Kuruluna ve Sayıştay Tahkik Komis
yonuna seçilmiş bulunanlar hakkındaki karar ka
bul edildi. 

Yıldız Ahmet'in, İnkılâbın tanıtılması hak
kındaki kanun teklifinin tümü üzerinde yapılan 
görüşmelerden sonra maddelere geçilmesi kabul 

Sayfa 
4. — Devlet Plânlama Teşkilâtının 

'kurulması hakkındaki kanun ta&arı'sı 
ve iktisat Komisyonu raporu. (1/79) 12:19 

5. — 1960 malî yılı Muvazene! Umu
miye Kanununa 'bağlı1 cetvellerde deği
şiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
ve iktisat Komisyonu raporu. (1/86) 19:22 

FANAK ÖZETt 

edildi ve birinci maddesi incelenmek üzere İkti
sat Komisyonuna verildi. 

7126 sayılı Sivil Müdafaa Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve kaldırılması ve 
bu kanuna bâzı maddeleri, eklenmesine dair Ka
nun ile, 

Yatırımlar (Holding) Anonim Şirketine bâ
zı istisna ve muaflıklar verilmesine dair kanun 
kabul olundu. 

Birleşime son verildi. 

Başkan " Divan Kâtibi 
Ataklı Mucip Karavelioğlu Kâmil 

Divan Kâtibi 
Özdağ Muzaffer 

1. — GEÇEN Tl 
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BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15,10 

BU BİRLEŞİM BAŞKANI — Acuner Ekrem 

DÎVAN KÂTÎPLERÎ — Karavelioğlu Kâmü, özdağ Muzaffer 

BAŞKAN — Çok faydalı geziden sonra teşrii 
vazifenize başlamanız dolayısiyle hayırlı ve uğur
lu ve daima verimli çalışma açılması babında size 
başarılar diler, bugünkü toplantıyı açarımı. 

Usul meselesi hakkında söz istiyen Muzaffer 
Bey arkadaşımıza söz veriyorum. 

ÖZDAĞ MUZAFFER — Arkadaşlar, basın 

2. — BAŞKANLIK DÎVANININ MÎLLÎ 

1. — Millî Birlik Komitesi üyelerinin yaptık
ları yurt içi gezilerine ait Sekreterlikçe hazırla
nan gezi formlarına göre düzenlenecek rapor
ları incelemek üzere bir karma komisyon ku
rulması. 

BAŞKAN — Bu konuda Erkanlı Orhan'a söz 
veriyorum. 

ERKANLI ORHAN — Arkadaşlarımı selâm
lar, hepsine hoş geldiniz derim. 

Evvelce gezi sonunda arkadaşlar tarafından 
birer rapor verilmesini bildirim iştik. Bu rapora 
esas olmak üzere bir rapor fortnu hazırladık. 
Bunlar arkadaşların kutularına dağıtılmıştır. 
Bu raporlar üyeler tarafından doldurmuşun ve 
bize verilsin. 

Biz şimdiden hemen bir Karına Komisyon 
kuralım. Her Araştırma ve İnceleme Kuru
lundan üçer kişi alıp bir Karma Komisyon ku
rarız. Bn raporları onlara veririz; tetkik 
ederler. Bakanlıkların ayrı ayrı dikkati çekil
mesi icabeden hususlar nelerse tesbit edilir ve 
teksir edilerek derhal ilgili Bakanlıklara bil
dirilir. Kendilerine bir müddet verelim. On
dan sonra müşterek bir toplantı yapalım. Ka
bul buyurursanız derhal icrasına geçeriz. Kar
ma Komisyonu hemen bugün kurarız. Rapor
ları da arkadaşlarım en geç Pazartesiye kadar 
verirlerse çok iyi olur. Kendilerine üç gün za
man veririz, Karma Komisyon Çarşamba gü-

üyeleri ve fotoğrafçılar kapıda toplanmış, Komi
tenin umutoi heyet halinde bir fotoğrafını çeke
lim diyorlar. Tensip ederdeniz gelsinler. (Bâzı 
arkadaşlarımız noksan sesleri) 

KOKSAL OSMAN — Bir kaç arkadaşımız 
daha geldikten sonra gelebilirler. Ancak kendi
lerine haber gönderelim, biraz beklesinler. 

BÎRLÎK KOMÎTESÎNE SUNUŞLARI 

nüne kadar işi bitirir, en geç de Perşembe ve
ya Cuma günü müşterek bir toplantı yapabi
liriz. 

BAŞKAN — Karavelioğlu Kâmil. 
KARAVELİOĞLU KÂMİL — Karma Ko

misyon bizden mi olacak efendim 1 
ERKANLI ORHAN — Hayır efendim. İnce

leme, Araştırma Komisyonundan mürekkep 10 
kişilik komisyon yapacak efendim. 

BAŞKAN — Efendim, Erkanlı Orhan arka
daşımızın tekliflerini reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

SOYUYÜOE ŞEFİK — Efendim; şimdi saat 
15,45 de tayyare ile yolcum gelecek, müsaade 
ederseniz bir saat için izin istiyorum. 

KÜÇÜK »SAMİ — Efendim, arkadaşımıza 
teşekkür etmek isterim. Bütün arkadaşların 
hemen hemen gelmeleri lâzımdı. Bu saatte gel
iniydiler çoktur. Bu arkadaşımızın anneM gel
mektedir. Meşru mazereti olduğu halde top
lantıya iştirak etmiştir. Bu bakımdan kendisi
ne teşekkür ederiz. 

SOYUYÜCE ŞEFİK — Müsaade ederseniz 
araya girmek istiyorum. Saat 3,45 te yolcum 
gelecektir. Bu sebeple bir saatlik bir izin isti
yorum. (Muvafık sesleri, annesi gelecek ses
leri) 

KÜÇÜK SAMÎ — Arkadaşıma ben de te
şekkür ederim. Burada bugün bütün arkadaş-
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ların bulunması lâzımdı. Arkadaşımız Komite 
toplantısına iştirak etmiş ve şimdi Komiteden 
müsaade istemektedir. Bu hareketinden dolayı 
kendisine teşekkür ederim. 

2, — Bâzı soluşların mal beyanına davet 
edilmesine dair Millî Birlik Komitesinin o sa
yılı Karan ile Sekreterliğe tanınmış olan yetki
nin devam ettirilmesi 

BAŞKAN —Erkanlı . 
ERKANLI ORHAN — Efendim, 22.7.1960 

tarihli ve 5 sayılı bir Karar almıştınız. Bu ka
rara göre; lüzum görülen şahısları mal beya
nına tâbi tutmak yetkisini Sekreterliğe ver
miştiniz. 

Bu kararın tatbikatı da şöyle olmaktaydı : 
İlgili makamlar bize bir yazı ile bildiriyorlar; 
«filânın mal beyanına tâbi tutulmasına müsaa
de edin» diye; biz de gerekli müsaadeyi veri
yorduk. Şimdiye kadar mal beyanına tâbi tu
tulması için müsaade verdiğimiz kimselerin 
adedi 17 dir.' 

Burada birkaç defa konuşulmuştu. Dedik 
ki ; bu hususta çok derine inilirse ticari haya
tın muvazenesi bozulur. 17 kişi ile bunu idare 
etmiştik. 

Fakat Başbakanlığın bir yazısı geldi. Özeti 
şöyledir : İstanbul Defterdarlığında ayrı bir 
komisyon teşkil edilmiş; onlar bizim 5 sayılı 
Kararımıza istinaden lüzum gördüğü tüccar
ları mal beyanına tâbi tutmaya başlamış. Bu
nun piyasada büyük huzursuzluklar yaratmış 
olduğunu Başbakanlıktan aldığımız yazıdan 
öğreniyoruz. Bu hususta tetkikat yapmak üze
re sabahleyin Ticaret Vekilini çağırdık. Ekrem 
Albayım, ben ve bâzı arkadaşlar da vardı. 
İstanbul Valisini bulduk, bu hususta talimat 
verdik. Kararın kaldırılmasına lüzum yoktur, 
karar doğru verilmiştir, biz istesek de isteme
sek de bu devam edecektir. Şimdiye kadar 
17 kişiden istedik. Bunun tamamen kaldırılma
sı da doğru olmıyacaktır. 

BAŞKAN — Baışka söz istiyen var mı?... 

Buyurun, Muzaffer Özdağ. 
ÖZDAU MUZAFFER — Efenden, ne zalman 

iktisadi ve-ticari saıhada bir harekette bulunulur
sa derhal bu itirazla" karşılaşıyoruz : Aman hu-
zurisuz/hık olur, vatandaşlar taciz olur. Kıim taciz 
oluyor, 'kimler arasında huzursuzluk oluyor? Gay-
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rimeşru .ifetisaplariylle milleti bu hale düşürenler 
huzursuz ve buna mulkalbil büyük kütle daha bü
yük huzursuzluk içinde; ne zaman'adalet tecelli 
edecek, ne camian bunlardan hesap sorulacak diye. 
Binaenaleyh bu hesap sorulacak, 3 - 5-kişi huzur -
ısuz olacak diye bu kararın tatbikatını durdur-
ınıanıalı. Esasen karar, bu maksatla alınmış bir 
karardır. Elıbetteki Irazıırsuz olacaklar. Milletin 
büyük bir kısmı.esasen yıllardır huzuıisnzluık içim-
«deydi. 

BAŞKAN — Buyurun, Erkanlı Bey. 
iERKANLI ORHAN — Efendim bu karar 

bir defa yanlış tatlbik edilmiştir. Biz; İstanbul 
Defterdarlığına, önüne geleni mal beyanına tabi 
tutmaya, yıetlki vermiş değiliz. Eğer lüzum gör
müşse, bize bildirmesıi kızılındır. Biz münasip bu
lursak kendisine yetiki veririz. Tatbibatt e'saison 
usuilsüzd'ür. Ben buruda bir fcasılt seziyorum. Daf-
tardar buınu idrak etmiyecek dunumda değildir. 
Bile [bile niçin bu yola gitimıiştir? Bu huisusta da 
araştıracağız. v-

BAŞKAN — Özdağ. 
ÖZDAĞ MUZAFFER — Ben de bu fikre ka

tılırını, efendim. 

BAŞKAN — Başka söz isfciyen var mı? Orhan 
Beyin anlaitltığı şekilde fikirleri taısv)ibedilım;işti>r. 

, Efendim, kendileııkıe harekat sealbesttei verelim, 
esasen karar .serbe'sititeıi de sekreterliğe verilımiştti. 

i Aynı şekilde devamını reylerinize arz edfiyoruim. 
| Kabul edenler... Etimiyenler... Kabul edillmişt.ir. 

! S. —• Ankara ve İstanbul vilâyetlerinde evvel-
j ce ilân deilmiş olan örfi İdarenin 1 Mart 1961 
i tarihine kadar uzatılmasına karar (3/39) 

I BAŞKAN — Söz, Erkanlı'nmdır. 
I ERKANLI ORHAN — Üçüncü mesele örfi 

idare meselesidir. 19 numaralı tebliğ 30 Mayıs 
tarihli Resmî Gazetede çıkmıştır. İstanbul'da ve 

I Ankara'da Örfi İdarenin bizim tarafımızdan ye
niden ihdasında bir zaman konmadığı için her 
iki idaredeki, örfi İdare gayrikanuni duruma 
girmiştir. Bu bakımdan Örfi İdarenin düzenlen
mesine ihtiyaç vardır. Müsaade ederseniz 19 nu
maralı tebliği okuyayım. 

«Millî Birlik Komitesi (19) numaralı tebliği:-
1. Ankara ve İstanbul Garnizon Komutan

ları aynı zamanda bu vilâyetlerin Örfi İdare Ku-
I mandanıdır. 
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Evvelce Örfi İdare kumandanlıklarmca ve

rilmiş olan bütün tebliğler hükümsüzdür. Yeni 
duruma göre örfi idarenin tesis edildiği Anka
ra ve İstanbul vilâyetlerinde yeni tebliğler mez
kûr kumandanlıklarca neşredilecektir....» 

Şimdi de istediğimiz kararın suretini okuya
yım : 

«Millî Birlik Komitesinin (19) numaralı teb
liği ile Ankara ve İstanbul vilâyetlerine şâmil 
olmak üzere ilân edilmiş olan örfi İdarenin 1 
Mart 1961 tarihine kadar devamına Türkiye 
Cumhuriyeti Millî Birlik Komitesinin 29 Ey
lül 1960 tarihli toplantısında karar verilmiştir.» 

Şimdi okuduğum şekilde bir kararın kabu
lünü teklif ediyoruz. Bunun geçmişteki tatbika
tına dair misaller de var. örfi idareler için, Hü
kümetin teklifi üzerine ya muayyen bir süre 
veya muayyen bir tarihe kadar devamına ka
rar verilmiştir. Şimdi de bu teklif yapılmış bu
lunmaktadır. Biz 1 Mart 1961 tarihini şimdilik 
uygun görmekteyiz. Bunun ileride yeniden uza- I 
tılması da mümkündür. Bu hususta Millî Savun
ma Bakanlığı Başbakanlığa bir tezkere ile mü
racaat etmiş ve Başbakanlık da bize bir teklif
te bulunmuştur. Mâruzâtım bu yazı üzerinedir. 
örfi İdarenin 1 Mart 1961 tarihine kadar temdi
dini arz ve teklif ediyoruz. 

BAŞKAN — Lehte ve aleyhte konuşmak is-
tiyen arkadaş var mı ? 

Buyurun, Karavelioğlu. 
KARAVELİOĞLU KÂMİL — Efendim, An

kara'da Örfi İdarenin kaldırılması düşünüldü 
mü ? 

ERKANLI ORHAN — Hayır düşünülmedi. 
Kanaatimizce, İstanbul'da devamına ihtiyaç var
sa. Ankara'da da vardır. Arasında bir fark yok
tur. örfi İdarede fiilî bir baskı yoktur. Fakat, 
örfi İdare yetkilerinden faydalanabilmek için 
bu yola gidilmektedir ve buna da ihtiyaç var
dır. Bilhassa muhakemeler esnasında her iki şe
hirde de örfi İdarenin kalması zarureti duyul
maktadır. 

KOKSAL OSMAN — Son açıklama ile ce
vap almış bulunuyorum, efendim. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Efendim, yakın
da mahkemeler başlıyacağı için faideli olacağı 
kanaatindeyim. Ben de örfi İdarenin uzatılma
sına taraftarım. 

SOLMAZER İRFAN — Efendim, ihtilâl re
jiminde askerî idarenin bütün maddi mânevi 
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kudretleri elinde tuttuğu bir anda Örfi İdareye 
lüzum yoktur. Bu, bütün haşmetiyle ayaktadır. 
Esasen memlekette normal bir durum da avdet 
edegelmiştir. Bunun böyle olduğunu da gezileri
mizden aldığımız intiba göstermektedir. O ba
kımdan lüzum yoktur kanaatindeyim. 

ERKANLI ORHAN — Efendim, ben İrfan 
Beyin memlekette askerî idare vardır sözünü 
kabul etmiyorum. Memlekette idare normaldir. 
Bâzı askerler bâzı işlerle vazifelendirilmişse bu
nun mânası askerî idare demek değildir. 

Örfi İdareyi uzatmaktan maksadımız; örfi 
İdarenin verdiği yetkilerden faydalanmaktır. 
Açıkça söyliyeyim. Bu sayede her hangi bir va
tandaş, muzir hareketlerinden dolayı derhal 
tevkif edilebilir, tahkikata tâbi tutulabilir. Ara
dan üç gün geçerse ne vatandaşı bulmak ve ne 
de delillerini toplamak mümkün olmaz. Onun 
için bunun şimdilik normal yollardan takibine 
imkân görmemekte ve bu salâhiyetlerden fayda
lanmak için temdidini teklif etmekteyiz. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen var mı ? 
Buyurun, Karavelioğlu. 
KARAVELİOĞLU KÂMİL — Efendim, bu 

bir Hükümet teklifi midir, yoksa Millî Savun
ma Bakanlığının teklifi midir? 

ERKANLI QRHAN — Millî Savunma Ba
kanlığı Başbakanlığa yazmış. Başbakanlık da bi
ze yazıyor. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Valilere veri
len yetki, aynı maksadı temin etmiyecek mi? 6 
numaralı Kanunla valilere verdiğimiz yetki bu 
m a ksadı temin etmez 'mi ? 

TUNÇKANAT HAYDAR — Efendim, vali
lere verilen yetki ile bunun arasında çok fark 
vardır. Örfi İdare esaslarına göre arama ve ne
zaret kararları çok kolayca alınmakta ve bu da 
faydalı olmaktadır. Ben şahsan, Örfi İdarenin 
uzatılmasını arz ve teklif ederim. 

TAŞAR DÜNDAR — Efendim, kifayeti mü
zakere talebediyorum. 

BAŞKAN — Okunan karar suretinde ifade 
olunduğu gibi Örfi İdarenin uzatılmasını reyle
rinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

4. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan Dış
işleri Bakam Selim Sarper'in avdetine kadar Dış
işleri Bakanlığına Devlet Başkanı ve Başbakan 



B : İ4 29. & 
Org. Cemal Gürsel'in Vekillik edeceğine dair Dev
let Başkanlığı tezkeresi (3/36) 

BAŞKAN — Birkaç tezkere var, müsaade 
ederseniz onları okuyalım. 

Millî Birlik Komitesi Genel Sekreterliğine 
Vazife ile yurt dışına gidecek olan Dışişleri 

Bakanı Selim Sarper'in avdetine kadar Dışişleri 
Bakanlığına tarafımdan vekâlet edilecektir. 

Devlet Başkanı ve Başbakan 
Org. 

Cemal G-ürsel 

BAŞKAN — Ittılaınıza arz edilmiştir. 

5. — Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri Ba
kanı ve Basın - Yayın ve Turizm Bakanlığı Ve
kili Selim Sarper'in avdetine kadar, Basın - Ya
yın ve Turizm Bakanlığına Devlet Bakanı Nasır 
Zeytinoğlu'nun Vekillik edeceğine dair Devlet 
Başkanlığı tezkeresi (3/38) 

BAŞKAN Tezikerevl oku vo ı• uz. 

T. C. Md'Llî Birlik Komitesi Sekretterliğıirae 
Vazife ile yurt dışıma giden Dışişleri Bakanı 

ve Batsın - Tavın ve Turizm Bakanlığı Vekili Se-
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lim. Sarper'in avdetine kadar,' Basın - Yayın ve 
Turizmi Bakanlığına Devleit Bakanı Nasır Zeytin-
oğluımn Vefkil'li'k etaeisii uygun görülmüştür. 

Devlet Başkanı ve Barbakan 
Orıg. 

Cemal Grürscl 

BAŞKAN —• Bilginime sunulmuştur. 

6. -— Vazife ile yurt dışına giden Maliye Ba
kanı Ekrem Alican'ın avdetine kadar kendisine 
Gümrük ve Tekel Bakanı Fethi Aşkın'ın Vekillik 
edeceklerine dair Devlet Başkanlığı tezkeresi 
(3/37) 

BAŞKAN Tezkerevi oikuvoruz. 

T. C. Millî Birlik Komitesi Sekreterliğine 
Vazife ile yurt dışına giden Maliye Bakanı 

Ekrem Alican'ın avdetine kadar kendisine, Güm
rük ve Tekel Bakanı Fethi Aşkın'ın Vekillik et
in eni' uygun gömülmüştür. 

Devlet Başkanı ve Başbakan 
Org. 

Gonıal Gürsel 
TU'*'? » r • r 

BASKA-N B iİlgilerimizle sunulmuştur. 

GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

i. —• 1.960 malî yılı Muvazenei Jhnumiye Ka
nununa bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
İktisat Komisyonu raporu (1/190) (1) 

BAŞKAN — Taslarının tümü 
•kani ı'va veriyorum. 

üzerimde sözü 

ERKANLI ORHAN — Yüksek malumları
nızdır ki, Adalet Divanı seçilmiş bulunuyor. Fa
kat açıklatma ve resmî tebligat yapılmadı. Bıınıla-
ıııı zaruri masrafları için verilen tahısislat kâfi 
.gelmemiştir. Bidayetlte Soruşturma Kurulları 
masrafları için bir aktarma yapılmıştı. 

Şimdi arz edeceğim husus şudur : Bakanlıktan 
teklif gelmiştir ve bu İktisat Encümenince aynen 
kabul edilmiştir. 

(Mucip sdbepler, raporunu okudu.) 

ERKANLI ORHAN (Devamla) — Bu iki ilı-

(1) 8:1 S. Sayılı basma yazı tutanağın sonun-
dadır. 

tiyae içtin yeniden ihdas edilen 421 ne i fasla ilâve 
yapılmasını teklif ediyoruz. 

Müsaade ederseniz, kanunun tümü hakkında 
konuşacak arkadaş varsa, konuşsun; ondan sonra 
maddeleri olkuyalıim. 

BAŞKAN — lllay Sıtkı. 
ULAŞTIRMA BAKANI ULAY SITKI — 

Efendim, düşükler 300 hin lira verip avukat tu
tuyorlar. Biz isteseydik oraları bir anda, kanun
ları çiğneyip, öldürürdük. Bunu yapamadığımıza 
göre, onlar bunu bir nimet saymalı ve bu mas
rafları kendi mallarından vermelidir. Bir de 900 
bin lira onların muhakemesi için para mı ödiye-
coğiz? Bu paralar, bunların .mallarından alınma
lıdır. Benim tekliflim budur. Çünkü bin' milyon 
lira tutuyor. 

ERSÜ VEHBİ — Efendim, Paşamın fikrine 
ben de iştirak ederim. Muhakemeler sonunda o 
mallar maliyeye intikal edecıelk, yine Hazinemize 
girecektir. Şimdiden eltimizde imkân yoktur. 

SOLMAZ ER İRFAN — Efendim, muhake
meler neticesinde mahkeme masrafları ne tarafa 

— 6 
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yüklenirse orası öder. Suçlulara yüklen/irise suç
lular öder. Bidayetten beni yapılan masraflar suç
lulardan tahsil ediliyor'du. Binaenaleyh yarbayı
mın buradaki endişeleri vâridolamaz. Bunlara 
rağmen bu mahkeme heyeti çıok para harcıyor gibi 
geliyor bana, biliniyorum. 

ERKANLI ORHAN — Müsaade ederseniz bu 
Çok para harcama işine cevap vereyim. Harcama 
usulü dairesindeâir ve fazla değildir. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Harcanan pa-
naıların bugüne kadar miktarı nedir? Bu hususta 
bir rakam verilebilir mi? 

ERKANLI ORHAN — Kurullar kanuna gö
re Sarfiyat yapmaktadır. Ve bunlar umumi hü
kümlere göre kontrol edilmektedir. Onun için biz 
ayrıca bir hesap istemedik. Dövleitıin dıiğer .mas
raf lan gilbi bunlar da Divanı Mulhasclbat tarafın-_ 
dan .tetkik ve kontrol edllmektte'dir. 

Sayısltaydan hesaplar geçmektedir. 

BAŞKAN — Küçük. 
KÜÇÜK SAMİ — Efendim, gazeteler; bâzı 

düşüklerin 200 bin liraya avukat tuttuklarını ha
ber vermektedir. Filân, filân da avukatlığını ka
bul etmiştir, deniliyor. Halbuki onlara, ayda aile
leri tarafından 3 000 liraya kadar bankalardan 
paralarını çekme müsaadesi verilmiştir. Bu avu
katlık ücreti bilâhara mahkeme sonunda serbest 
bırakılacak paralardan mı ödenecektir? Bunu ne
reden ödiyeeeftler? 

BAŞKAN — Eğer Hükümet müsaade etme
mişse bir şey alamaz, amma emlâki serbest bırakıl
mışsa alabilir. 

Buyurun, .Taşar. 
TAŞAR DÜNDAR — Ücreti .vekâlet diğer 

haklardan1 önce ö'denir. 
KÜÇÜK SAMİ — 300 toin liraya avuka

tın vekâlet kalbul etmesi karşısında, dava avu
katı (bu paranın üçte birini veyahut yarısını 
alacak, mütebakisini sanığın aile'sine ter'k et
miş; olacaktır, diye söylediler. Bu kadar fa
hiş fiyatlarla avukat tutulması avukatla suç
lular arasında bir muvazaa olduğu /hissini 
veriyor /bendenize. 

BAŞKAN — Efendim, arzu ettik ki, (bu 
mevzuu Heyeti Umumiyeye getirelim, bir ka
rara varılsın. 

Mevzu ile ilgili başka söz rstiyen var mı?.. 
KABİBAY ORHAN — Müzakerenin kifa

yetini teklif ediyerum. 
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(BAŞKAN — Müzakerenin kifayeti teklif 

edilmektedir. Kalbul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Maddelere geçilmesini kafbul edenler... Et-
miyenler... Kalbul edilmiştir. 

1960 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa 
bağlı (A / l ) ve (A/2) işaretli cetvellerde 

değişiklik: yapılması hakkında Kanun 

MADDE 1. — 1960 malî yılı Muvazenei 
Umumiye Kanununa bağlı (A/2) işaretli cet
velin, Bayındırlık Bakanlığı kısmının 776 ncı 
(Demiryolları yapını masrafları) faslının 41 
nci (Prim veya kur farkları) maddesinden 
900 000 lira düşülerek, (A/ l ) işaretli cetve
lin Adalet Bakanlığı kısmının 421 nci (Yük
sek Soruşturma Kurulu ve Yüksek Adalet Di
vanı /her türlü masrafları) faslına .aktarılmış
tır. 

BAŞKAN — Madde hakkınfda sö'z i^tiyen 
var m i l . Birinci maddeyi reyinize arz ediyo
rum. Kalbul edenler.. Etmiyenler.. Kalbul edil
miştir. 

MADDE 2. — 1960 malî yılı Muvazenei 
Umumiye Kanununa bağlı (A/2) işaretli cet
velin, Bayındırlık Bakanlığı kısmının 776 ncı 
(Demiryolları yapım masrafları) faslının 41 
nci (Prim veya kur farkları) maddesinden, 
600 000 lira düşülerek (A/ l ) işaretli cetve
lin Adalet Bakanlığı kısmının sonunda. (Dev
rilen ildtidar zamanında suç işliyen yüksek 
dereceli memurlar hakkında yapılacak se-
ruşturmalar için kurulacak tahkik heyetlerinde 
çalışanlara verilecek yevmiye ve yolluklarla 
suçun açığa çıkarılması için yapılacak her tür
lü masraflar) adı ile yenideni açılan 422 nci 
fasla, olağanüstü ödenek 'olarak aktarılmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz jfctiyen 
var mı?.. 

ERKANLI ORHAN — Müsaade ederseniz 
İra hususu biraz izalh edeyim. 

Burada bahsedilen kanun 45 sayılı 'Kanun
dur ve Ibu kanunun kalkması Ibunları da orta
dan' kaldıracaktır. Ama elde devam eden tahki
kat vardır ve bunların masrafları, netieele-
niuceye kadar, devam edecektir. Fakat yeni-

• den Ibir tahkikat açılmağı balhis konusu olmı-
yacaktır. 

— 7 — 
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BAŞKAN — 2 nei madde halkkmda başka I 

söz is'tiyen var mı? Ydk. 2 nci maddeyi reyini- I 
ze arz ediyorum. Kafbul edenler.. Etmiyenler.. I 
Kaıbüî edilmiştir. I 

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

BAŞKAN — Madde ha'k'kında 'söz isîtiyen? I 
Yok. Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kalbu'l I 
edenler.. Etmiyenler.. Ka/bul .edilmiştir. I 

MADDE 4. — Bu kanunun /hükmünü icra- I 
ya Maliye Ba'kanr memuldur. I 

BAŞKAN — Maddeyi reyinize arz ediyo- I 
ram. Kalbul edenler.. Etmiyenler.. Ka/bul edil- I 
mistir. I 

Kanun kalbul edilmiş'tir, efendim. I 
ÖZGÜR SELÂHATTÎN — Efendim, usul 

hakkında söz istiyorum. I 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ÖZGÜR SELÂHATTÎN — Efendim, İçtüzü

ğümüze göre, kanun tevliflerinin bir gün ev
velinden bize gelmesi ve bizim haberimizin ol
ması lâzım gelmektedir. Bundan sonra Yüysek 
Başkanlıktan rica ediyorum, bu usule riayet I 
edelim. I 

BAŞKAN — Peki efendim. 
ERKANDI ORHAN — Efendim, Umumi 

Heyet karar verirse gündeme nlmır ve hemen I 
bir karara bağlanabilir. I 

Bu zevat birkaç güne kadar yerlerine gide
ceklerdir. I 

2. — Erkanlı Orhan'ın, devrilen iktidar za
manında suç işliyen yüksek dereceli memurlar 
hakkında yapılacak soruşturma usulüne dair 45 
sayılı Kanunun tatbikatının durdurulması hak
kında kanun teklifi ve Sosyal İsler Komisyonu 
raporu (2/59) (1) 

BAŞKAN — Tümü üzerinde söz Erkanlı'nm-
dır. I 

BAŞKAN — 45 sayılı Kanunu bir kere oku
yunuz. 

ERKANLI ORHAN — Efendim, malûmuâli-
niz 45 sayılı Kanunumuzla düşük iktidar zama
nında işlenmiş olan suçlarla ilgili yüksek dere
celi Devlet memurlarının suçlarını meydana çı
karmak üzere bir Merkez Soruşturma Kurulu 

(1) 84 S. Sayılı basmajyazı tutanağın sonun-
dadtr. 
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kurulmasını kabul etmiş ve bunu yürütmeye Ba
kanlar Kurulunu yetkili kılmıştık. Bu kanunun 
tatbik edildiği günden beri her Bakanlıkta ve her 
müessesede Adalet Bakanlığı tarafından gönde
rilmiş olan tahkik 'heyetleri tahkikata başladılar. 
Fakat tahkikat o kadar basit ve önemsiz mevzu
lara kadar indirilmiş ki, her yerde Bakanlık me
murlarının huzursuzluk içinde olduğu, herkesin 
tahkikat komisyonunun ne zaman geleceğini bek
lemekte bulunduğu hakkında birçok şikâyetler 
alındı. 

Prensibolarak biz şunu kabul etmiştik; geç
miş iktidarın yaptığı baskı ile, memur olup da 
suiistimal fiiline iştirak etmiyen, yolsuzluklara 
göz yummıyan, vazife icabı müdahil olmıyan me
mur yoktur. Bu bakımdan memleketin sosyal dü
zenini bozmamak, Devlet idaresinin vekar ile de
vamını temin etmek üzere prensibolarak kabul 
etmiş ve işin icabı olarak Adliye Bakanından ri
ca etmiş ve bunun önlenmesi için tedbir alınma
sını istemiştik. Tatbikat olarak 45 sayılı Kanu
nun! yürürlükten kaldırılması uygun görüldü. Şu 
şartla: Halen haklarında tahkikat yapılanları biz 
hoş görmüyoruz. Yalnız bundan sonra bu kurul
lar vazife görmiyecek. Her Bakanlığın tahkik ve 
teftiş kurulları vardır. Bunlar bu vazifeyi göre
bilirler. Bu fevkalâde bir ahval olduğu için ku
rulmuştu, şimdi bu heyetleri yok ediyoruz ve 
normal usullere dönüyoruz. Her Bakanlık, yeni 
şikâyetler olursa bu A^azifesini yapacaktır. Bu 
kanunla bütün yolsuzlukların ve ihbarların tü
müne sünger çekmiş olmak mânası çıkmasın. Mü
saade ederseniz gerekçeyi bir defa okuyayım : 

On sene süren devre esnasında sakıt iktidara 
mensup kimseler tarafından birçok yolsuzlukla
rın yapıldığı ve bu yolsuzlukların yüksek dere
celi memurlara da sirayet ettiği bir vakıadır. 
Millî Birlik Komitesinin P. 14 sayılı Kararı ve 
bunu takiben 45 sayılı Kanun gereğince kurul
muş olan tahkik heyetlerine faaliyete geçtikleri 
1 8 . 7 . 1960 tarihinden bugüne kadar 2 180 aded 
iş gelmiş olup bunun 1 077 adedi çıkarılmıştır. 
Dışişleri, Millî Eğitim, Çalışma, imar ve iskân, 
Basın - Yayın ve Turizm Bakanlıklarında teşkil 
edilmiş olan tahkik heyetleri işlerini bitirmek 
üzeredirler. 

Tahkik heyetlerine yapılmış olan ihbar ve şi
kâyetler ortada işlenmiş birtakım yolsuzlukların 
mevcudiyetini bıı şekilde çalışmalarının bakan
lık ve müesseselerdeki yüksek dereceli memur-
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larda bir huzursuzluk yaratmış bulunmasından 
dolayı bu kanunla yapılacak soruşturmaların 
20 Eylül 1960 tarihinden itibaren vukubulaeak 
ihbar ve şikâyetlere teşmil edilmemesi, 45 sayılı 
Kanunun bu tarihten sonra uygulanmamasının 
muvafık olacağı mütalâasiyle ilişik teklif hazır
lanmıştır. 

Bundan sonra normal usullere göre işlem ya
pılacaktır. Birinci maddedeki tarihi 30 Eylül 
olarak tashih edildi. 

BAŞKAN — Efendim, kanunun tümü hak
kında başka söz istiyen var mı? 

Buyurun Haydar Bey. 
TUNÇKANAT HAYDAR — Efendim, bu 

tahkikat kurulları zaten şimdiye kadar mesaile
rinden arzu edilen semereyi vermemiştir. Bu şa
hıslar, vekâletlerden gelmiş ve esas işten anla-
mıyan kimseler oldukları için intacettikleri iş
lerin çoğu bizim istediğimiz gayeye ulaşmadan 
neticelendirilmiştir. Çok teferruata inmişler ve 
ana mevzularının dışında olan şeylerle ilgilen
mişlerdir. Bu itibarla bu kanunun kaldırılması 
yerindedir ve iştirak ediyorum. 

AKSOYOĞLU REFET — VekâletLerdoki 
tahkik heyetleri zaten vazifelerini bitirmiştir. 
Yalnız Sanayi Vekâletiyle Dahiliye Vekâleti 
kalmıştır. Sanayi Vekâletinde hakikaten büyüik 
huzursuzluk vardır. Karabük ve Ereğli tesis
lerini gezdim. Burada, iş başındakilerin otori
tesi kalmamıştır. As makamlar gazetecilerle 
irtibat kurmuşlar üst makamlara mütemadiyen 
tazyik yapıyorlar. Gazeteler ne yaparsa tahkik 
konusu oluyor. Fakat ortada elle tutulur bir 
şey yoktur. Binaenaleyh kaldırılması muvafık
tır. Gazeteciler nerede ise idarecilere emir ve
recek hale gelmişlerdir. 

KÜÇÜK SAMİ —Orhan Erkanlı Beyin tek
lifine iştirak ediyorum. Hakikaten bütün dai
relerde l?ir huzursuzluk yaratmış, olduğu için 
bir' an evvel kanımun yürürlükten kaldırılma
sında zaruret hissedilmiştir. İşlerin selâmeti de 
lianu icabettiriyor. Bu bakımdan 'kanunun kal
dırılmasına ben de taraftarını. 

ULAY SITKI — Yalnız yazı şeklinde bir 
hata olmasın, maddenin ifadesinde bir sakat
lık var mı? Ben endişe ediyorum. Meselâ, bi
zim vekâlette bu suçlardan dolayı mahkemeye 
verilmiş ve cezalarını almış olanlar da var, he
nüz almıyanlar da ivar. Ceza görenler büyük 
ölçüde yolsuzluk yapanlar, meselâ Safa Yal-

A. 
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| çuk gibi, diğerleri ise buzdolabı ve saire gibi 

yolsuzluklar.. Şimdi kanunun bu maddesinde 
i muaf tutuluyor. Yanlış anlaşılmasın. Bir par-
ı ca ifade tarzını zayıf gördüm. Meselâ Safa Yal-

çuk deyemez mi ki, «buzdolabı gibi şeylerden 
I suiistimal yapan affolunuyor, benimki de loko

motiftir beni de affedin». Bunun gibi bir şey 
I çıkmasın, içinden. 
| KÜÇÜK SAMÎ — Efendim, bu kanun bizim 
I komisyonumuzda da tetkik edildi. Kanunun 
I ilk teklif edilmiş şekline göre 20 Eylül tarihin-
I den itibaren vâki olacak ihbarlar artık bu tah-
I kikat komisyonlarına verilmiyecektir. Bakan-
I lıklar bu işle ilgilenecek ve normal mahikeme 
I kararı ile neticelendirilecektir. Ayrı olarak 
i tahkikat komisyonları elinde bulunan dosyalar 

intacettirilecektir. Fakat 30 Eylülden sonra 
I yapılacak ihbarlar doğrudan doğruya Bakan-
i lıklar tahkik kurullarına veya mahallî Cumhıı-
! riyet savcılarına yapılmak suretiyle devanı ede

cektir. Kanunun ruhu bunu ifade ediyor. 

i ULAY SITKI —• Kanunun ı-ııhu bunu ifade 
ediyor ama dışarda okuyana, madde bunu il
ham .etmiyor.- 30 Eylülden itibaren Bakanhik-
lardaki Adalet Vekâleti Soruşturma Kurulları 

i kalkmıştır dense ve bundan sonraki ihbar ve 
I şikâyetler normal kanallardan cereyan edecek-
I tir dense daha iyi anlaşılacaktır. Fakat kanu-
| nun maddesi bunu ifade etmiyor. Bir igizlilik 
j ve müphemiyet vardır. 

BAŞKAN —• Sözcüye söz veriyorum. • 
ERKANLI ORHAN — Şimdi efendim, Paşa-

j mm buyurdukları husus düşünülmüş ve kanun 
| bu şekli alıncaya kadar madde metni birkaç 
I şekil almıştır. Zannediyorum vaziyet gayet iyi 

izah edilmiştir, müsaadenizle maddeyi aynen 
ı okuyorum. 
j (Maddeyi tekrar okudu.) 
j Biz bu kanunu toptan kaldırırsak halen el

de bulunan işler tabiî çöp sepetine atılacak de
ğildir, normal mahkemelere devredilecektir. 

Sonra diyoruz ki, biz, 30 Eylülden sonra bu 
konuda yapılacak müracaatler normal usullere 
göre muamele göreceklerdir, 45 sayılı Kanun 
tatbik edilmiyecektir. 

İkinci maddede de diyoruz ki, tahkikata 
başlanmış hâdiseler, 45 sayılı Kanuna göre tah
kikatı sonuçlandırılacaktır. Esasen cezanın şid-

j deflendi rilmesi diye bir şey yoktur. Bu bir 
i usuldür ve bu usulleri basitleştiren bir kanım-

9 — 
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dur. Şu suça 3 sene, bu suça 5 sene ceza vere
lim gibi bir şey yoktur. Yani cezaları şiddetlen-
dirmemiştir. Usul ve teşkilât bakımından ele 
alınmıştır. Kanunda Paşamın endişe ettikleri 
hususlar bence varit değildir. 

BAŞKAN — Paşam başka bir sualiniz var 
mı? 

ULAY SITKI — Efendim, birinci maddeyi 
okuyorum. 

«Madde 1. — 20 Eylül 1960 tarihinden son
ra vukubulacak ihbar ve şikâyetlerle bu tarih
ten sonra diğer suretlerle ıttıla kesttedecek hâ
diseler hakkında 45 sayılı Kanun hükümleri 
uygulanmaz» diyor. Biz «normal kanunlara 
göre tahkikata devam ettirilir» desek bir yan
lışlık olmasa? 

SOLMAZER ÎBPAN — Hepsi affediliyor gi
bi bir anlama olmasın. 

SÖZCÜ ERKANLI ORHAN — Arz edeyim: 
Efendim, 45 sayılı Kanun hükümleri uygulan
maz demekle bu gibi şikâyetlerin artık Yüksele 
Soruşturma Kuruluna gitmiyeeeğini söylemek 
istiyoruz. Bundan sonraki şikâyetler normal 
usule tâbi olacaktır. 

SOLMAZER İRFAN — Cari usul uygulana
cak demektir. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. Ka
nunun tümünü oyunuza arz ediyorum : Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Maddelere geçilmesini reyinize arz .ediyo
rum: Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

Devrilen iktidar zamanında suç işliyen yüksek 
dereceli memurlar hakkında yapılacak soruş
turma usulüne dair 45 sayılı Kanunun tatbika

tının durdurulması hakkında Kanun 

MADDE 1. — 30 Eylül 1960 tarihinden son
ra vukubulacak ihbar ve şikâyetlerle bu tarih
ten sonra diğer suretlerle ıttıla kesbedilecek 
hâdiseler hakkında 45 sayılı Kanun hükümleri 
uygulanmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde bir mütalâa 
var mı? Bir mütalâa olmadığına göre maddeyi 
oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Birinci maddede gösterilen 
tarihe kadar yapılmış olan ihbar ve şikayet-
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letie tahkikine başlanmış hâdiseleri 45 sayılı 
Kanuna tevfikan kurulmuş olan Tahkik heyet
leri mezkûr kanuna tevfikan sonuçlandırır. 

KÜÇÜK SAMİ — İkinci madde zannederim 
Sayın Generalimizin endişelerini izale etmek
tedir. 30 Eylül tarihine kadarki şikâyetler, 
ihbarlar yine bu tahkikat komisyonları tarafın
dan neticelendirilecektir, ifadesi sarahaten yer 
almıştır. 

BAŞKAN —• Başka mütalâa var mı? Olma
dığına göre ikinci maddeyi oyunuza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
var mı? Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Ka
bul. edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDK 4 . . - - Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür.. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
var mı? Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Teklifin tümünü oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kanun kabul edil
miştir. 

3. — Erkanh Orhan'ın, Sayıştay Soruştur
ma Kurulunun görev ve yetkileri hakkında ka
nun teklifi ve Sosyal İşler Komisyonu raporu 
(2/60) (1) 

BAŞKAN — Efendim, Orhan Erkanlı ar
kadaşımızın, Sayıştay Soruşturma Kurulunun 
görev ve yetkileri hakkında bir kanun teklifi 
daha vardır. Müsaade ederseniz onu da bitire
lim. Tümü üzerinde söz, Orhan Beyindir. 

Buyurun Orhan Bey. 
ERKANLI ORHAN — Bu kanun teklifim 

şudur : Sayıştay Soruşturma Kurulunun gö
rev ve yetkileri hakkında Kanun. 

Müsaade ederseniz, gerekçeyi okuyorum. 
(Gerekçe okundu.) 
SÖZCÜ ERKANLI ORHAN — Efendim, 

meselenin özü şudur : Her müessesede olduğu 
gibi Sayıştay da kendini son devrin felâketin-

(1) 83 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
(ladır. 
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den kurtaramamış, bâzı yolsuzluklara âlet ol
muştur, diye ihbarlar vâki oldu. Bunun üzeri
ne Danıştay Soruşturma Kurulu teşkil edildi. 
Bu kurulun vardığı neticelere göre Sayıştay 
üyeleri, daire başkanları ve başkanı hakkında 
bir karar alınmak üzere biz bu kanunla Sa
yıştay Genel Kurulunu görevlendirmiş oluyo
ruz. Çünkü Sayıştay da Danıştay kadar yük
sek dereceli bir teşkilâttır. Bu işi böyle bir 
yolla neticelendirmek Âe dolayısiyle adaletsiz
liği önlemek istiyoruz. Tasarının ruhu budur. 

BAŞKAN — Kanun teklifinin tümü üzerin
de başka söz istiyen var mı?.. Söz istiyen ol
madığına göre maddelere geçilmesini 'oyunu
za arz ediyorum : Kabul edenler... Etmiyen
ler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 
Maddeleri okutuyorum. 

(Sayıştay Soruşturma Kurulunun görev ve 
yetkileri hakkında Kanun 

MADDE 1. — T. O. Millî Birlik Komitesi
nin 18 . 8 . 1960 tarih ve 9 sayılı kararı ile ku
rulan Sayıştay Soruşturma Kurulu, Sayıştay 
mensuplarının idari vazifeleriyle ilgili suçla
rından dolay* tahkikat icrasına yetkili olup 
tanzim edecekleri fezle'keli tahkikat evrakını, 
son tahkikatın açılmasına veya muhakemele
rinin men'ine karar verilmek üzere Danıştay 
Genel Kuruluna tevdi eder. 

Danıştay 'Genel Kurulu, bu (husustaki ev
rakı diğer işlere takdimen âzami on gün için
de kaltî olarak karara (bağlar. 

'Muhakemelerine karar verilen (başkan ve 
üyelerle bunların suçlarına iştirak edenlerin 
duruşmaları Yargıtay Ceza Dairesince, tem
yiz tetkikatı Genel Kurulunda ve bunlar hari-
cindekilerin muhakemeleri de tâbi 'bulunduk
ları kaza mercilerinde yapılır. 

BAŞKAN — Birinci madde üzerinde söz 
istiyen var mı?. Sö'z istiyen olmadığına göre 
maddeyi oyunuza arz ediyorum : Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

MADDE 2. — Soruşturma Kurulu, Sayış
tay Daire ve Genel Kurul kararları üzerinde, 
gerek re isen ve gerek ihbar veya şikâyet üze
rine yaptığı tetkikat neticelerini bir raporla 
Millî Birlik Komitesine bildirir. 

BAŞKAN — Madde , üzerinde söz istiyen 
var m i l Söz istiyen olmadığına göre maddeyi 
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oyunuza arz ediyorum : Kalbul edenler.,. Etmi
yenler... 'Madde kalbul edilmiştir. 

MADDE 3. — 30 Eylül 1960 tarihinden 
sionra yapılacak iihlbar ve şikâyetlerle re'sen 
mutttali olunacak hususlar hakkında 9 sayılı 
'karar ve işbu kanun hükümleri uygulanmaz. 

Ancak, Ibu tarihten önceye ait işlerin ikmal 
ve intacına devam olunur. 

TÜNOKANAT HAYDAR — Efendim, yal
nız bu teklifte 3 ncü! maddeye 7 kişi muha
lifim diye imza koymuş. (Hayır üç kişi ses
leri.) 

BAŞKAN — Muhaliflerden söz istiyen var 
mı? 

Buyurun İrfan Bey. 
SOLMAZER ÎRFAN — Muhterem arka

daşlarım, şu 84 numaralı tasarı 83 sayılı tasa
ndan evvel konuşuldu. Bendeniz 84 numaralı 
Kanuna muhalifim. 45 sayılı Kanunun tatbi
kattan kaldırılmasına muhalif bir insanım. 
45 sayılı Kanunun tatbikattan kaldırılmasını 
'kalbul etmiyen bir inSan otomatikman bu 3 ncü 
maddeyi kabul etmez. Bu bakımdan bu kanun 
kalbul edilmiştir ve 3 ncü maddenin de hük
mü kalmamıştır. 

Bu hususta ben daha ne söyliyeyim. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo

rum. Kalbul edenler... Etmiyenler... Kalbul edil
miştir. 

MADDE 4 . - 9 sayılı Kararla kurulan 
Sayıştay Soruşturma Kurulunun teşekkül tar
zı ve yapmış olduğu muameleler muteberdir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — 45 sayılı Kanunun 13 ncü 
maddesi hükümleri, işe başladıkları tarihten 
itibaren, Sayıştay Soruşturma Kurulu mensup
ları hakkında da uygulanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Bu kanun yayınlandığı ta
rihte yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz Miyıen 
yok. Maddeyi kalbul edenler... Etmiyenler... 
Madde kalbul edilmiştir. 

— 11 — 
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MADDE 7. — Bu kanun hükümlerini Millî 

Birlik Komitesi ve Bakanlar Kurulu yürütür. 
ERSÜ VEHBİ — Bir sual. Burada hem 

Millî Birlik Komitesi hem de Bakanlar Kurulu 
ye!tlkili diyor. 

SÖZCÜ ERKANDI ORHAN — Sayıştay 
doğrudan doğruya Meclisin muralbalbesine bağ
lı Ibir müessesedir, o /balkımdan konmuştur. : 
Ayrıca tahkik konusu, icra. konusu vardır. Bu 
da Hükümeti ilgilendirdiği için her İkisi bunu 
yürütmeye yetkilidir, denmiştir. j 

KUYTAK FÎKRET — Sayıştay bundan ev- j 
vel 'de 'doğrudan 'doğruya Meclise bağlı idi. '• 
Acaba bundan evvel çıkan Sayıştay ve Danış-
taya ait bu gibi 'kanunlarda, bu kanunun hü
kümleri Büyük Millet Meclisi ve Balkanlar 
Kurulu tarafından yürütülür diye bir kanun 
çıkmış mıdır ?: 

ERKANLI ORHAN — Bilmiyoraım, müsaade 
ederseniz tetiklik öder, arz ederim. 

KUYTAK FİKRET — Son kıısım icra! vazi
fedir. Teşriî vazifeyi d-cnai vazife ile karıştırma-
malk baikıımından, doğrudan doğruya Bakanlar 
Kurulu taraflından demıeik daha doğru olur. 
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ERKANDI ORHAN — Geejmiıştelki tatbikatı 

gösterecek variyette değilim. Amma teıtlkik eder, 
arz ederim. Sayıştay, Danıştay gibi müesseseler 
doğrudan doğruya Meclis tarafından murakabe 
edilir. Anıma Bakanlar Kurulunun da bir vazife 
payı vardır. Dediğim' gibi bâzı muameleleri!, bâzı 
vazifeler, para işi, .harcırah işi gibi birtakım işler 
vardır ki, Bakanlıkları alâkadar eder. Bu babım
dan münasebeti vardır, bir tenakuz yoktur. Mec
lis yürütme organı alarak bu işi görmüş oluyor. 
Bu iş doğrudan doğruya Meclise aittir. 

KUYTAK FİKRET — Evvelce çıkan bir ka
nunda Millî Birilik Komitesinin yürüteceğine dair 
bir şey vardı. Hukukçuların bir konuşmasında bu
nun aykırı olduğu söylendi. Yine böyle bir şey 
olmasın. 

ERKANDI ORHAN - , Böyle bir şey varsa, 
örneği varsa, bulup getireyim. 10 dakika müsaa
de -edin. 

BAŞKAN — Efendim, bu iş tetkik edilince
ye kadar .1.0 dakika oturuma ara verilin es!mi oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyon-
İcr... Kabul edilmiştir. 

Kapanma saati : 16,10 

ÎKÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 16,25 

BAŞKAN .— Acuner Ekrem 

KÂTİPLER : Karavelioğlu Kâmil, Özdağ Muzaffer 

BAŞKAN — Celseyi açıyorum. 
Söz Orilıan Beyin. 
ERKANLI ORHAN — Arkadaşlar bir nok

taya işaret ettiler, usul bakımından. «Kanunun 
7 nai -maddesine göre kanun hükümlerini Millî 
Birilik Komatesli ve Bakanlar Kurulu yürütür» di-" 
yor. Neden Millî Birlik Kamitesıi ilâve edildi, de
niyor. Sayıştay Kanununun 87 nci maddesi şöyle 
diyor : «Bu kamun Büyük Millet Meclisi tarafın
dan icra olunur». Daha evvel de arz ettiğim gibi, 
Meclis namına murâkaibe olduğu içtin elbette Mec
lise bağlıdır. 

ERSÜ VEHBÎ — Bakanlar Kurulu terimini 
kaldıralım. 

ERKANLI ORHAN •— Orada memurlar var, 
harcırah işleri var. 

BAŞKAN — Maddeyi olduğu gibi kabul eden
ler... Kabul edilmiştir. 

4. —• Devlet Plânlama Teşkilâtının kurulması 
hakkında kanun tasarısı ve İktisat Komisyonu 
raporu (1/79) 

BAŞKAN — Devlet Plânlama Tegklilâtı ku
rulması kanun taısarısının ımüzaikeresıi evvelki 

~- 12 — 
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toplantılarımızda başlanmıştı. Devanı ediyoruz. 
Sözcü Vehbi Bey izahat vereceklerdir. Buyurun, 
Vehbi Bey. 

ERSÜ VEHBÎ — Ef endim; gerekçenin okun
masınla lüzulm hâsıl alacak mı? Şayet lüzum hâsıl 
olımıyacakisa kanunun tümü hakkında izahat vere
yim. 

BAŞKAN — Sözcü, gerekçenin okunmasına 
bir zaruret olup olmadığını soruyor. Okunmasını 
kalbul edenler... 

ULAY SITKI — Gerekçeyi hepimiz biliyoruz. 
BAŞKAN — Kalbul etmıiyenler... Kabul edil

in emiştir. 
Buyur tın, Vohlhi Bey, 
ERSÜ VEHBÎ — Efendim; bilindiği üzere 

Devlet Plânlama Teşkilâtı üç ana grupu ihtiva 
etmektedir. Bunlardan birisi; iktisadi Plânlama 
Dairesi, diğeri; Sosyal Plânlama Dairesıi, birisi de 
Koordinasyon Dairesıidir. 

İktisadi Plânlama Dairesi; kaynaklar, mem
leketin bütün iktisadi imkânlarını faaliyet haline 
getirmek, bilgi toplamak nihayet bunları icra or-. 
ganına vermek, icra organımın tetikikı için bütün 
dokümanlar], plânları hazırlainıaik. 

Sosyal Plânlama Dairesi, kendi 'mevzuunda 
aynı işleri yapacaktır. 

'Koordinasyon Dairesi de; bu iki teşkilâtın 
koordinesi, malî ve hukuki tedbirler şubesi, tetklik 
ve tahkik şuibeöi, yayın ve temsil şubesi ile faa
liyette bulunacaktı. Bunlar Başbakanlığa bağlı 
olarak bıir Yüksek Plânlama Kurulu, dimağ vazi
yette çalışaeıaktır. Bunun momleikeitimiz için taşı
dığı -büyük Önem meydandadır. Maksat bugüne 
kadar plânsız, programsız çalışmış olan Hükü
meti plân ve programa bağlamak, iktisadi ve sos
yal kaynaklarıımızii iyi hesaplamak, yanlış adım
lar yerine hesaplı ve programlı adımlar atmaktır. 
Bilindiği üzere dış yardımlarımız da daima bu 
plân ve program esasına dayanıyordu. Bu olma
dığı ve yardımlar da yerine masraf olarak kuila-
nılmadığı içlin daiima müşkülâtla karşılaşılmıştır. 
Ayrıca icra organı ile bütün işleri kendi eline 
teslim etmek ve nihayet parti, görüşü zaviyeyiın-
den işleri yürütmek ve seçimlerin arifesinde boş 
vaitlenle oy avcılığı yapmak için bol keseden vaat
lerde bulunmak ve böylece İktisadi gücümüzü 
programsız bir şekilde harcamak işine son vere
cek bir teşkilâttı. Bunun tamamımı icra organına 
sokmakta bâzı mahzurlar görüldü. Daha evvel ve
rilen iza!ha*t!tan da anlaşıldı ki, icra organı tama-
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miyle yetkisiz olamıyaoaktır. 0 halde muvazeneli 
b-ir şekilde kurulmuş bir teşkilât için icra organı
na kılman yetki tanınmaktadır. Müsaade ederse
niz kanunun tümünü bir defa okuyayım, arkadaş
lar fikirlerini bellilitltikten sonra maddelere geçe
lim. 

BAŞKAN — Kanunun tümünün okunmasını 
kabul edenler... Kabul edilmemiştir. 

Tümü hakkında söz istiyenler; Türkeş, bu
yurun. 

TÜRKEŞ ALPARSLAN —Efendim; haki
katen Devletin, senelerden beri muhtacolduğu 
bir teşkilâtı bize sağlıyacak olan bir kanundur, 

Başbakanlığın eskiden beri. kurulmuş olan 
bir teşkilâtı vardır. Ayrıca Maliye Vekâleti 
tarafından Başbakanlığa sunulmuş olan bir Per
sonel Dairesi teklifi mevcuttur. Personel Da
iresi hakkında Maliye Vekâİetiinin teklifine 
göre Devlet dairelerinde çalışan bütün memur
ların yetiştirilmesi ve bunların durumları ile 
ilgili plânın yapılması vardı. Ayrıca bir de 
Devletin çeşitli organları tarafından yapılan 
istihbaratı Başbakanlıkta toplıyarak bunu bir 
elden değerlemek, yorumunu, dağıtımımı yap
mak için istihbarat Merkez Dairesi kurulması 
için de ayrı bir proje mevcuttur. 

Şimdi bu teşkilât, Devlet Plânlama Teşki
lât Kanununu hazırlıyan komisyon, çalışırken, 
Başbakanlığın eski teşkilât ile Maliye Vekâleti
nin teklifinin İstihbarat Merkez Dairesi hakkın
daki teklifi ile ele alınması ve böylece heyeti 
ujmunıiyesi ele alınarak düplikasyoına meydan 
vermiyeeek şekilde Başbakanlık tesikilâtınm 
ayarlanarak kül halinde bir teşkilâtın meyda
na getirilmesi rica edilmiş, falkat sonradan ko
misyon bu istikâmetten ayrılmış müstakil ola
rak bir teşkilât yapmıştır. Bu teşkilât Başba
kanlık bünyesini yemiş olacak şekilde ikomite-
müze intikal etmiş bulunuyor. Onun için bela 
arkadaşlarıma şunu bilhassa arz etmek isterim 
kî; bir düplikasyoııa mâni olmak, Başbakan
lığa bağlı diğer dairelerle güzel bir koordinas
yonu sağlamak üzere Başbakanlık teşkilâtının 
kül olarak ele alınmasını, (bunun için de kül 
halinde bir teşkilât kanununun huzura getiril
mesinin faydalı olacağı kanaatini taşımaktayım. 

Benim teklifim şöyle olacaktır; bu kanu
nun buna göre hazırlanmak üzere iadesini, an
cak; 
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Kanunlar incelenirken çok uzun sürüyor, 

meselâ bu kanu/ıı ele almalı-iki buçuk ay geç
miştir, bu sebeple iade keyfiyetinde hazırlan
ma hususunun zaman ziyamı önliyecetk şekil
de ayarlanmasını ve bir Ihafta içlinde bu etü
dün yapılarak kül halimde Başbakanlığa aid 
bir teşkilât kanununun 'komitemize sevkım arz 
ve teklif ederim. 

ÖZGÜR SELÂHATTİN — Efendim, ben 
de bu 'kanun 'tasarısının müstaceliyetle kanun
laşmasını istiyorum. Bunun için esbabı muci-
beım şudur : Bu İkamın, epey zamandan beri 
üzerinde çalışılmakta olan bir mevzudur. Ge
rek yabancı mütehassıslardan, gerekse vekâ-
letlerdek'i «mütehassıslardan istifade edilerek ha-
zırla/nmıştır. Şayet bu kanun kabul edilirse 
Devlet Plânlama Teşkilâtı faaliyete geçecektir. 
Ve bu suretle lüzumlu plânlama işleri yürütü
lecektir. Bunun memleket için âcil bir ihtiyaç 
olduğu göz önünde tutularak bu 'kanunun bir 
an evvel çıkarılmasını istiyorum. 

BAŞKAN — Kanunun tümü üzerinde baş
ka söz istiyen var mı? "• 

SOLMAZER İRFAN — Ikli fikir belirdi. Tür-
keş 'arkadaşımız bu kanunun (noksan olduğunu 
ve Başbakanlığın bünyesinde bir yama teşkil 
edeceğini söyledi. Buna mukabil özgür arka
daşım yabancı uzmanların iştirakiyle bu tasa
rının hazırlanmış olduğunu söyledi. Buna ya
bancı uzmanlar iştirak etmiş midir? Onu öğ-
rönmek istiyorum. Eğer yabancı uzmanlar ta
rafından hazırlanmamışsa bir haftalık bir tet-
ldika tâbi tutularak ihtiyaca cevap verecek şe
kilde çıkmasını teklif edeceğim. 

KARAVELÎOĞLU KÂMİL — Arkadaşları
mızın temas ettikleri noktalara sözcünün cevap 
vereceğini (bilmekteyim. Yalnız şu temennimi 
belirtmek istiyorum. 

Bu Devletin kusurlu, aksak işliyen bir teş
kilâtı vardır. Gezilerimde bunu mutlak 'ola
rak müşahede eyledim. Kusurlu olarak işli
yen; Ankaradır. Ankara'nın işleyişi iyi tan
zim edilmelidir. Cemal Paşa söylemişti, bir 
komisyon kurulacak bütün bu aksaklıklar gide
rilecekti. Bence bir hususi komisyon kurulma
lı, bu komisyonca bu memleketin personel dâ
vası halledilmelidir. Devletin bütün Üsleri, Dev
let inalları. gözden, geçirilmeli, her türlü israf 
önlenmelidir. Yeni baştan Devletin kusurlu 
işleri gözden geçirilmelidir. Bu iş 1946 da Ame-
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rika'da yapılmıştır, kısa zamanda likmâl edil
miştir. Devlet Teşkilâtının kusurlu kısımları 
düzeltilmeli, zayıf organları ikmâl edilmeli
dir. Ben şahsan bunu benimsemişimdir. Za
ten dışardaki münevver arkadaşlar muhtelif 
vesilelerle bizlere bunu telkin etmek istüyorlar. 
Ben bunu bir temenni olarak arz ©diyorum. 

BAŞKAN — Buyuran. 
TÜRKEŞ ALPARSLAN — Efendim; Selâ-

hattün Bey arkadaşımızın- sözü hakikaten ye
rindedir. Ben belirttim ki; bu çok gecikti. 
Fakat bir hafta içinde bu teşkilâtın önümüze 
kül halinde gelmesini istersek ilerde bunu tek
rar ele alıp uğraşmak külfetiyle karşılaşmayız. Bu 
suretle kısa zamanda Başbakanlık teşkilâtı yeni
den teşkilâtlandırılarak rasyonel bir şekilde ça
lışma imkânına kavuşturulmuş olacaktır. Başba
kanlığın halen bir teşkilâtı mevcuttur. Buna 
eklenmesi teklif edilmiş olan bir Personel Daire
si teklifi vardır. Ayrıca Güvenlik Merkez Dai
resi kurulması, bir de plânlama teklifi var. 
Bunlar kül halinde ele alınır ve düplikasyonu 
önliyecek şekilde ve tasarruf zihniyeti içinde 
bir teşkilât kanunu bir hafta içinde hazırlanır 
ve çıkar. 

irfan' Bey arkadaşıma gelince : 
Yabancı mütehassıslar bu heyette çalışmadı. 

Ancak biz bu teşkilâta başlamadan evvel Âmme 
Enstitüsünden, bir de Sağlık ve Sosyal Bakan
lığının emrinde bulunan Sosyal Yardım Ensti
tüsünden kurulacak bu teşkilât hakkında rapor 
istedik. Bu raporlar geldikten sonra bu ensti-
tülerdeki mütehassısları getirterek Başbakanlıkta 
ilgili memurlardan bir komisyon kurduk. Komis
yon bunun üzerinde çalıştı. Komisyon kül ola
rak bu işi ele aldıktan sonral iş aceleye geldi. Bu 
teşkilât ayrı olarak Komiteye sevk edildi. Bunda 
mahzur görüyorum. Onun için arz ediyorum, 
bir hafta içinde neticeyi alalım ve bunda ısrarca 
duralım. Heyeti umumiyesine ait teşkilât ka
nunu şekline sokulsun. 

ÖZGÜR SELÂHATTİN — JMendim, bu 
Devlet Plânlama teşkilâtında çalışan bir mühen
dis arkadaşla konuştum ve tetkik ettim. Arkada
şın bu hususta fikirlerinden istifade ettiği Ho-
lândalı Tinberg isminde bir mütehassıs var, 
birisi daha var fakat ismini bilmiyorum. Evvelâ 
memleketimizin iktisadi plânlamasını yapacak 
bir bünye olarak düşünürmüş, sonra tekrar, Sos
yal plânlama içine katılması fikri galip gelmiştir. 
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Devlet Plânlama Dairesi teşkilâtının kurul

ması hakkında kanun tasarısı... 
SOLMAZER İRFAN — Bu tasarıyı bizim 

yeni kabine niye görmedi acaba? 
ERSÜ VEHBÎ — Bilindiği gibi bundan ev

vel gelen kanun teklifleri eski kabinenin imza
sını taşımakta olduğu için ayni sualler vâridol-
muştur. Yalnız bu kanun tasarısının hazırlanma
sında kabineden çok komisyonun rolü vardır. 
Bunun için kabineye göstermek lüzumu hissedile-
bilir^ Eğer larzu edilirce fikirlerini almak elbette 
faydalı olur. 

BAŞKAN — Kanunun maddelerine geçilme
sini oyunuza koyuyorum. Kabul edenler... Etıni-
yenler... Kabul edilmiştir. Maddelere geçiyoruz. 
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Bunun için; İktisadi Plânlama Teşkilâtı; Devlet 
Plânlama Teşkilâtı adını almıştır. 

Buradaki fikirler1 ve teşkilât; yabancılarla bir
likte müzakere edilmek suretiyle hazırlanmıştır. 
Burada, daire başkanlarının tavsiye ettikleri 
yabancılar da mevcuttu. Fort ve Rokfeller vak
fından 800 bin dolar temin edileceği söylendi. Bu 
mevzuda derin çalışmalar olmuştur, Alpaslan 
Türkeş'in arz ettiği gibi. 

Yalnız şunu arz etmek isterim, bir hafta içirv 
de, on beş gün içinde hazırlanması mümkün ola
bilir mi? 

Erkanlı Orhan, buyurun. 
ERKANLI ORHAN — Bu kanunun süratli 

çıkması biı< zarurettir. Bütün işlerimiz buna bağ-
• lıdır. Kredi imkânları buna bağlıdır. Birçok 
yerlerden kredi mektupları almaktayız, onun iç m 
uzatılması taraftarı değilim. 

Personel Dairesi ise; Devlette hizmet görecek 
personelin (tâyini, terfii gibi plânları kuracak bir 
dairedir;. Bu hükümlerde 'bir tedahül olabilir. 
Bu daire ayrı1 bir parça olarak kurjolabilir. Tek
lifi süratle neticelensin. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Teşkilâta bir 
göz attığımız zaman bu teşkilâtın Başbakanlığa 
bağlı ayıtı bir teşkilât olduğu görülür. Bu mev-
zudaki çalışmalar hakikaten ağır gitmektedir. 
Halbuki bu mevzu iç ve dış yardımlarla ve büt
çenin ihzariyle yakından alâkalı önemli konuları 
içine almaktadır). Süratle hareket elzemdir. 

BAŞKAN — Kanunun bu oturumda görüşül
mesini kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Buyurun. 
ERSÜ VEHBİ — Buradaki sosyal plânlama 

dairesinin veya teşkilâtımn gayesi sosyal meka
nizmanın kurulması, sosyal örgülerin tamamlan
masını hedef tutmaktadır. Albay Türkeş'in bu
yurduğu Devlet Personel Dairesi ise personelin 
yönetim ve yetiştirilmesi ile ilgilidir. Bunun 
üzerindeki incelemeleri hedef tutmaktadır. Bu 
bakımdan bir nüans farkı göstermektedir. Esasen 
bu teşkilâtın, verilen bilgiye göre, bunun birbiri 
içinde mütalâa etmenin mahzurlu olacağını ko
misyon beyan etmiştir, Şayet ileride bu husus da
ha lüzumlu gör/ülürse elbette iptal etmek imkân 
dahilindedir. 

Bu kadar izahattan: sonf)a maddelere geçilme
sini rica ediyorum. 

Devlet Plânlama Teşkilâtının kurulması 
hakkında Kanun 

Kuruluş 
MADDE 1. —• Başbakanlığa bağlı bir Dev

let Plânlama Teşkilâtı kurulmuştur. Başbakan 
bu teşkilâtın yönetimi ile ilgili yetkilerini Başba
kan Yardımcısı v^asıtasiyle kullanabilir. 

BAŞKAN — Birinci madde hakkında söz is-
tiyen?... Maddeyi kabul edenler... Kabul edilmiş
tir. 

Görev 
MADDE 2. — Devlet Plânlama Teşkilâtı

nın görevleri şunlardır -
a) Memleketin tabiî, beşerî ve iktisadi her 

türlü kaynak ve imkânlarını tanı bir şekilde 
tesbit ederek takibedileeek iktisadi ve sosyal 
politikayı ve hedeflerini tâyinde Hükümete yar
dımcı olmak; 

b) Hükümetçe kabul edilen hedefleri ger
çekleştirecek uzuv ve kısa vadeli, plânları ha
zırlamak ; 

c) Plânların başarı ile uygulanabilmesi 
için ilgili daire ve müesseselerle mahallî idare
lerinin kuruluş ve işleyişlerinin ıslahı hususun
da tavsiyelerde bulunmak; 

d) Plânın uygulanmasını takibetmek ve 
değerlendirmek; 

e) Özel sektörün faaliyetlerini plânın he
def ve gayelerine uygun bir şekilde teşvik ve 
tanzim edecek tedbirleri tavsiye etmek. 

ERKANLI ORHAN — Burada bakıyorum; 
ikinci maddenin aşağı - yulkarı her fıkrasının so
nunda yardım, tavsiye gibi kelimeler var. Bun-
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lar bana istişari bir şey gibi geliyor. İstişari ma
hiyette olarak Hükümete sunulacak, Hükümet 
kabul ederse eder, etmezse etmez. Böyle ise bu
na lüzum yoktur. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ERSÜ VEHBİ — Teşkilâtın içinde ismi zik

redilmeyen üç bakan vardır. Bunlar dışında mü
tehassıslar da mevcuttur. İlerde gelecek mad
delerde belirtilecektir, teşkilât kısmında. Bura
da bakanların iştirak ettiği bir karar alındıktan 
sonra bunları uygulayacak üç bakandan hangi
lerini daha çok ilgilendiriyorsa, bu esas olduğu 
için bakan ismi zikredilin emiştir, o bakan buna 
iştirak edeceğinden alman kararı da Hükümet 
kararı gibi tatbik etmek zorunda kalacaktır. 

ERKANLI ORHAN — Bu tatmin etmez efen
dim. O andaki dununa göre değişen bir şeydir. 
O halde bu teklifte yardımcı da tavsiye edelim. 
Ayrıca daha kesin olarak, Devletin takibedeceği 
iktisadi politikanın tâyin ve tesbiti lâzımdır di
yelim. 

BAŞKAN — Sözcüye madde hakkında top
tan söz vereceğim. Onun için sualleri not etsin. 

ÖZGÜR SELÂHATTİN — Sözcünün verdiği 
şemaya göre nasıl çalışacak? İzah ederse arka
daşlar tenevvür eder. 

BAŞKAN — Şema izah edilmemiş mi? 
ERSÜ VEHBİ — Şema çok geniş şekilde 

izah edildi efendim. 
KABİBAY ORHAN — Ayni noktaya başka 

yönden dokunacağım : 
Böyle, müşavirdir. Tavsiye eder, demek ol

maz. Plânın uygulanmasına dair bir fıkra var
dır. Ve en mühim noktadır. Uygulanmasını takib-
edecck. Nasıl takibedecek? Gözü ile herkes ta-
kibeder. Bundan bir maksat vardır. Şayet işle
miyorsa vazifesi bunun sebeplerini ve bu sebep
lerin izâlesini araştırıp meydana çıkarmak ola
caktır. 

Sonra bu takiplerin değerlendirilmesi... Bu 
plân hedefe varmıyorsa bununla meşgul olmak 
lâzımgelir diye direktif vermesi icabedecektir. 
Onun için burada bunun bir müeyyidesi olmak 
gerekir, bu esaslardan kesin olarak bahsedilme
si ve takibin değerlenmesi imkânlarının hazırlan
ması lâzımdır. 

BAŞKAN — Tunçkanat. 
TUNÇKANAT HAYDAR — Efendim; bu 

teşkilât, Başbakanlığa bağlı bir müsteşarlık şek-
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ünde kurulmaktadır. Şayet bunu katı hükümle
re bağlarsak o zaman Hükümet, yapacağı her 
hangi bir değişiklik vaziyetinde selâhiyetsiz ka
lır. Bunu aynen tatbik etmek zorunda kalır Hü
kümet, ki, bu doğru olmaz. Zira Hükümetin ken
dine göre tadilleri olacaktır. Bu bakımdan katî 

j ifadeler korsak alt makamı üst makamın üstü-
i ne çıkarmış oluruz. Onun için buradaki ifadc-
• 1er uygundur. 
İ ÖZGÜNEŞ MEHMET — Bütün bu Plânlama 
; Teşkilâtının sebebi, yanılmıyorsam, on yıldan be-
,! ı*i yapılan yanlış tatbikatı önlemek için daima bu 
; işlerin yapılışında Devlet menfaati, millet men-
i faati, parti menfaatlerinin daha gerisinde tutu-
| luyor. Milletin menfaati parti menfaatlerinin 
: daha gerisine gittiği için Devletimiz zarar edi-
| yor. Bu teşkilâtın esas gayesi; kaynağını orta 
: çağda bulan siyasi görüşlerin izalesidir. Şayet bu 
! komisyon istişari mahiyette olacaksa; sadece 
; tavsiye edecekse hakikatte dünkü kötü tatbika-
! ü önlemeye imkân ve ihtimal yoktur. Bana öy-
j le geliyor ki, âmme vicdanı efkârı umumiyede 
; sadece, artık siyasi menfaatler, parti menfaatle-
; ri millî menfaatlerin üstüne çıkmasın diye böy-
. le bir şekil düşünülmektedir. Ve bu sebeple de Or-
| han Erkanlı arkadaşımızı tamamiylo destekliyo-
j rura. İstişari komisyon fikri yanlıştır. 

I KABİBAY ORHAN — Efendim aslında bu 
I 

I teşkilât Bakanlar Kurulu üstünde çalışan bir 
| bir teşekküldür. Biz şimdiye kadar bunun sıkm-
I tısını çektik. Bunun için bunlar böyle yumuşak 
j şekilde yazılmıştır, dendi. Hayır arkadaşlar. Bu-
l nun ruhu; Bakanlar Kurulu üstünde çalışan bir 
; teşkilât olmasıdır. Bunu Başbakan yürütecek. 
j Onun en yakın yardımcısı müsteşardır. Bunu ya-
I par, eder diye katî ifadelerle belirtmek icabeder. 
| BAŞKAN — Buyurunuz. 
İ KÜÇÜK SAMİ — Tasarının adi; «Devlet 
j Plânlama Teşkilâtı» dır. Kabibay ve Özgüneş'in 
J fikirlerine aynen iştirak ederim. Katî olarak 
j ifade edilmelidir. Esasen bu teşkilâtın içinde ba

kanlar da nıeveudolacağma göre onlar Hükü
metin noktai nazarını intikâl ettireceklerdir. 

I Fakat her zaman Hükümet istediği şekilde bu 
I teşkilâtı istediği istikamete eeviremiyecektir. Bu 
j itibarla katiyet ifadesinde bir zaruret vardır. 

BAŞKAN — Tunçkanat. 
i TUNÇKANAT HAYDAR — Efendim, ben 
} i'ikrimde ısrar edeceğim. Çünkü, bu şekildeki 
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katı hükümler büyük ihtilâflara yol açabilir, 
O halde netice itibariyle, Hükümetin lağvı ile 
bu teşkilâtı Hükümetin de üstünde kabul edip 
bu teşkilât tarafından Hükümet işlerinin ana 
esaslarının tesbit edilip yürütülmesi daha doğ
ru olur. 

KARAVELÎOĞLU KÂMİL — Bu teşkilât 
iktisadiyâtımızın plânlı ekonomiye sokulması 
için kurulmaktadır; İcracı Hükümettir. Muh
telif defalar endişe olarak arz edilmişti. Size 
izah eden ilim adamları burada aynı cevabı 
vermişlerdir. Plânlı ekonomiye inamıyan in
sanlar bunun tatbikatçısı olarak yarın iş başın
da bulunabilirler. Ama buna inanan insanlar 
bunu tatbik edeceklerdir. Bunun için bu Baş
bakanlığa bağlı bir teşkilât dendi, ben de bunu 
size arz etmek isterim. 

TAŞAR DÜNDAR — Ele aldığımız şey bi
zim ekonomimizin uzun müddet için kat i hu
dutlarını tesbit olacaktır. Yarın gelecek Hü
kümetler bunlar üzerinde istedikleri gibi ta
sarrufta bulunacaklar mıdır1? Mesele rapor ise 
şimdiye kadar verilmiş yüzlerce rapor vardır. 
Hükümete verilecek bu raporlar da alınıp ra
fa konulabilir. Biz halbuki bunun sıkıntısını 
çektik. Bütün israfların sebebi günlük politi
kalara tâbi oluşundandır. Zamanın Başveki
linin, beni niçin tenkid ediyorsunuz, siz iste
diniz ben de falan yere o fabrikayı kurdum 
diyebilmesindedir. Yeniden böyle olacaksa bu 
tasarıyı çıkarmıyalım daha iyi. Yok diyorsak; 
katî ifadeler kullanmalıyız. 

ÖZGÜR SELÂHATTÎN — Devlet Plânla
ma Teşkilâtının plânları yapılırken en çok mü
nakaşayı mucip tarafları bunlardı. Mütehas
sıslar münakaşa yaparken nereye bağlıyalım 
diye günlerce münakaşa etmişlerdir. Doğru
dan doğruya Meclise bağlanması düşünülmüş; 
fakat bunun demokratik rejimlerle kabili te
lif olmıyacağı kanaatine varılmış ve büyük 
sorumlulukları üzerine alan bir Hükümet Baş
kanının emrinde olması gayet tabiî olarak kar
şılanmış. Şunu kısaca arz edeyim ki, Devlet 
Plânlama Dairesinin planlanmasında kabul 
edilen rejimin demokratik bir rejim olmasıdır. 
Aksi bir şekilde bu daireyi başka bir yere yer
leştirmeye imkân yoktur. 

ERKANLI ORHAN — Usul hakkında konu
şacağım. Arkadaşımız bizim arzumuzu ifade 
eder bir şekilde konuşarak bu dairenin yeniden 
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düzenlenmesini teklif etti. Bu maddeyi burada 
bırakalım, yeni teklifi getirelim. Ondan son
ra diğerlerine devam ederiz. Teşkilâtla bunu 
bağlamanın alâkası yoktur. 

KARAVİEDÎOĞLU KÂMİL — Müsaade eder
seniz usull hakkında konuşacağum. Eğer bunun 
üzerinde bir değişiklik yapacaksak, bu değişikliği 
bu tasarıyı haaırlıyan iliilm heyetim dinledikteın, 
endişelerimizi giderdikten sonra yapalım. Belki 
biz buna nüfusz edeıneyıiz, belki bir hata yaparız. 
Şimdiye kadar mıüzakere ektiğimiz en mühim ko
nulardan birisi de budur. Bu mevzu üzerinde ilim 
adamları çok münakaşa ettiler, çok emek sarf et
tiler. Teklifiilm mülsaade ederseniz Şinasi Bey B-aş-
kaniığındaikıi ilim heyetini dinliyelim. 

BAŞKAN — Bir defa sözcüyü dinliyelim no 
diyorlar. 

ERSÜ VİEHBİ — Arkadaşlarımızm bir kısmı 
sual sordu, bir kısım arkadaşlar da bu soruların 
cevabını verdi. Eğer Hükümetin yetkilerini eMn-
den alıp, bu teşkilâtı çioık katı bir halle getirecek 
olursak, icra organının hiçbir yetkisi kalmryacak-
tır. Yetkisi elinden alınm'akla elbetteki icra orga
nı mesuliyetten de çıkarılmış olacaktır. Bir teşki
lâta, plânlı vte programlı bir iktisada hepimiz ina
nıyoruz. Ancak yalnızca kanunların hler şeyi hal
letmediği de bir vakıadır, önümüzdeki on senelik 
tatbikat bunu göstermiş bulunuyor. Bu kanunu 
istediğimiz kadar pekleşitıinelim; kati itfiadeler kul
lanalım, bunlar büyük bir şey ifade ütmez. Tatbi
kat bumu gösterdi. Biz (milletin istikbalini garanti 
ederken hemen her zaman millî inkılâbımızı istik
balimizin garantisi olarak gösteriyoruz. Buna bi
raz edebiyat da denebilir. Fakat bu bakanlar üs
tünde, Başbakan seviyesinde bir teşkilât olarak 
büyüklerim keyfi isteklerine hiizmet etmiyecek bir 
duruımıdaıdır. Ancak büyüklerin bütün yetkileri
nin, icra meikaıniz'mıasi'nın bütün yetkilerinin, elin
den alınmasının zannedersem Devlet idaresinde 
yeri olmasa gerektir. 

Diğer bir sual de kontrol sistemi hakkındadır. 
Devlet Plânlama Dairesi kaynaktan icra organı
na kadar yapılacak işjlerin kontrolümü sağlıya-
caktır. Bu teşkilât icra organının emrinde olma
dığına göre kontrol vazifesi gören teşkilât birita-
kım yeni siyasi isteklere ram olmadan işi olduğu 
gibi ortaya koyacak ve plânlatma kurulundan alı
nan kararı hükümetlere tavsiye olarak verecek
tir. Barbakan icra organımın başı olduğuna göre 
lelbettoeki onun mieSuliyetinide olan icra heyeti de 
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(buma uymak mecburiyetindedir. Alksii. halde Hü- ! 
kümıeıtıin düşmesi lâzımdır. j 

Kanaatimce böylece kabul edilmesi bir elasti
kiyet sağlıyaeaıktır. Ve böylece de Hükümetle bu j 
teşkilâtın ahenkli bir sekilide çakışacağına kaani ı 
bulunuyoruz. 

BAŞKAN — Buyurunuz. I 
KABÎBAY ORHAN — Simidi arkadaşımız 

buyurdular, kanunu yaparız dediler. YetkMz toa-
nun olmaz arkadaşlar. Gözünüzün önüme bir bere 
getiriniz; nasıl kontrol yapılır?.. Bir yerde faali
yet başlamıştır, oraya plânlama teşkilatının un- j 
surları gider, konltrıol neticesinde işlerin iyi git- 1 
m-ediğimi nereye bildirir?.. Bıaşbaikanllığa. O da 
•müsteşarı vasıitasâyle tavsiye yapar. Bu ya kabul | 
edilir veya eddkniez. Bunu ikaıbul 'etimıezse, yani 
tavsiyeyi 'kaibul etırnezise ne suçu ve ne de>. taksiratı ! 
vardır. Binaenaleyh müeyyidesi o'knak lâzım
dır. Tavsiye değdi emretımelsd .lâzımıdır. Tavsiye ne 
ifade eder? Hdç... Der ki, bu iş olmuyor, bunu bu 
sekide yapımanız doğru olur. Bunu .ilgili balkan I 
kaale almadı. Yine aynı şekilde dıövaım edecektir. 
Bu sefer gelsıiın. yeniden tavsiye. Bu, bu şekilde •[ 
olmaz her halde. (F) fıkrasında- «öael sektörün I 
faaliyetlerini plânın hedef ve gayelerine uygun j 
bir şekilde teşvik ve tıanziim edectek tedbirleri talv- | 
siye etııneık.» diyor. Bunu kim alır, Mm tavisiye 1 
eder, 'kim yapar? özel sdktör o kadar şümullüdür j 
ki, o bu Milkaanete götürüllmezse hiçbir şey olaiöağı } 
yoktur. Bunları keşlin bir lâfza bağlamak ve ioab- I 
eden müeyyideleri koymak sureltiiyle bu teşkilâtın I 
ımüesisir bir şekilde çalışmasını teimdn etmek lâzım- | 
dır. Bu teşkilât her halükârda Balkanlar üstü. bir ! 
faaliyet gösterecektir. Bu muhaikkaiktıtr. 

ıKUYTAK FİKRET — Bu işlerle uğraşan 
arkadaşlarımız bize geniş geniş izdbat verdiler. î 
Şimdi bir plânlama teşkilâtı kurulacak. Bunun I 
gayesi şudur şimdiye kadar yapılmamakta j 
idi. Binaenaleyh bundan öonra , işler bir plâ- | 
na başlanacaktır. Bu plânın yapılması ela işte ! 
bu plânlama teşkilâtana verilmiştir. Ancak bu I 
teşkilâtın yapacağı plânlar buraya katılacak 
bakanlarla ondan sonra bakanlara intikal et-
tikten ve kabul edildikten sonra tatlbik edi- i 
lecek'tir. Yani burada yapılacak plân doğru- \ 
dan doğruya her 'hangi bir Balkanlar Kurulu- i 

i 

nun düşüncesini ak'settirmiyen plânlar, değil- ! 
dir. Şu hâlde bunların görevleri de tavsiye- j 
den ileri gidemez. Biz1 karargâhlarda Gr. 1, 2r)j 
3. 4. 5 'olarak plânı hazırlarız. Plân kabul edil- ' 
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dikten sonra ta'tibiika geçilir. Ayrıca (bunlar da 

" bunu kontrol eder. Plânlama bu&usuna temas 
etmek lâzımgelirse, Devlet Plânlama Dairesi 
Bakanlar Kurulunun üstünde Ib'ir teşkilât de
ğildir. Bildiğiniz gibi şimdiye kadar plânlar 
yapılmamıştır. Bu daire plânları' yapacaktır. 
Benim kanaatim bu merkezdedir. Verilen iza-

•'hattan da bu 'anlaşılmaktadır. 

BAŞKAN —' Tunçkanat, 
TUNÇKANAT HAYDAR — Efendim, Fik

ret Kaytak arkadaşımızın sözlerine iştirak 
öderim. Bu daire plân yapacaktır. Başvekil bu 
plânın tatbikatından icra organının başı ola
rak sorumludur ve kontrol da Başvekil vasıtasiy-
le yine bu mekanizma tarafından yapılacaktır. 
Devlet-Plânlama'Dairesi icra organı değildir. 
Kalburunun uygun olacağını arz ve teklif ede
rim. 

İCARAVELİOĞLU KÂMİL — Burada bu
lunan arkadaşlar tasarılarını gözden almışlar
dır. • ' . - • • • 

ATAKLI MUCİP — Efendim, isminden 
anlaşıldığı gibi bu bir plânlama teşkilâtıdır. 
Eğer biz buna Ib'ir de icrayı kontrol hakkı ve
rirsek*-Devlet içinde bir Devlet vücuda getir
miş oluruz. Bu demokrasiye de hukuk kaidele
ri no de mugayirdir. Esasen plânların yapıl
ması icraya bırakılmıştır. Burada (cak) dersek 
kelsin bir" ifade ile bu mutlaka böyle olacak-' 
tır (lemis oluruz. Bu bakımdan bendeniz ay
ıt on kabulünü arz ve teklif ediyorum. 

ÇELEBİ EMANULLAH — Yüksek Plân
lama Kurulu, Bakanlar Kurulunun üstünde de 
olsa altında da olsa, yaptığı plânların icra
sında, bu husus her Ihanigi bir değişikliği iea-

, bottirmez. Çünkü 4 ncü maddede de dendiği 
üzere Plânlama Kurulu Başbakan ve üç ba
kandan ibaret, Ayrıca Plânlama Müsteşarı, İk
tisadi Plânlama Dairesi Başkanı, Sosyal Plân
lama Dairesi Başkanı, Koordinasyon Dairesi 
Başkanından meydana gelir. Dört bunlar dört 
de Hükümetten sekiz kişi. Kurulun görevi aynı 
zamanda Balkanlar Kuruluna yardımcı olmak
tır deniyor. Buna göre siyasi partiler kendi 
arzu ettikleri her hangi bir şeyi buraya akta
ramazlar. 

Bonim teklifim ikinci maddenin aynen ka
bulüdür. 
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BAŞKAN — Solmazer. 
SOLMAZER ÎRFAN — Efendim, ben (P) 

fıkrasındaki tâlbirin, tanzim edilecek tedbir
leri tavsiye edecek şeklinde kullanılmasını ve, 
diğer terimlerin katî olara'k ifadelen'dirilmesi-
ıti taleibederim. özel se'ktör tavsiyeye göre 
'hareket etmezse Hükümetçe icafceden t edibi r-
ler alınır ve tavsiye edilen yola gidilir. Yal
nız yapılacak plânın lb eh cm ah al Hükümete mal 
edilmesi ve icranın Hükümet tarafından ya
pılması gerekmektedir. Bu bakımdan tavsiye 
edilen bir plânın Hükümetçe reddedilmesi key
fiyeti meydana çıkarsa o zaman böyle bir teşki
lâta lüzum yoktur, kanaatindeyim. 

KABÎBAY ORHAN — Sadece bir tavsiyede 
bulunacaksa böyle bir teşkilâta, burada didinip 
kanun çıkarmaya lüzum yoktur. Şimdiye kadar 
100 lerce rapor hazırlanmış ama hiçbirinin tat
bikine geçilmemiştir. Eğer arkadaşlarımız bu 
(tavsiye) kelimesi üzerinde ısrar ediyorlarsa 
böyle kanun çıkarmaya bence lüzum yoktur. 
Eğer bu teşkilâttan bir fayda umuyorsak ve bu 
maksatla teşkilât kuruyorsak, bunu kesin bir li
sana bağlamak lâzımdır. 

ÖZGÜR SELÂHATTİN — Demin arz ettim; 
Sözcü arkadaş teşkilâtın nasıl çalıştığını izah et
sin diye. îzah edilmedi. 

«Tavsiye» kelimesinden maksat şudur; Baş
bakan diyecek ki ; bilfarz ; Türkiye'nin millî 
geliri 38 milyardır. Ben bunu bir misli artıra
cağım ; ne yapmam lâzım?... Bunu Plânlama 
Dairesine verecek; o alacak. Muhtelif daire ve 
vekâletlerde çalışmalar yapacak. Diyecek ki ; 
bunu yapmak için zirai sektöre şu kadar yatı
rım yapmak lâzım, onun yanında şu sahada şun
ları yapmak lâzım. Bunları yapamazsanız dışar
dan şu kadar yardım almanız lâzım gelecek, di
yecek. Yani hal şekillerini ortaya koyacak. 

KARAVELÎOĞLU KÂMÎL — Usul hakkın
da konuşacağım. Arkadaşlarımız endişe etmek
tedirler ve bu endişeleri dolayısiyle de müzake
re uzıyacaktır. Buna müsaadenizle bir hal tarzı 
bulalım. Ya bizim komisyon azalarını davet 
edelim, veya ilmî heyeti davet edelim. Bu şahıs
lar arkadaşlarımızı tatmin edeceklerdir. (Tek
lifi oya koyalım sesleri) , 

ERSÜ VEHBÎ — Müsaade ederseniz Sözcü 
olarak üç madde halinde arkadaşlarımın sual
lerini cevaplandırayım. 

. 1960 0 : 2 
BAŞKAN — Oya arz edeceğim. Bu tasarıyı 

hazırlıyan komisyonun huzurunuza gelmesini 
kabul edenler... (Ne zaman sesleri) 

KARAVELÎOĞLU KÂMÎL — Müsaade eder
seniz şimdi telefon edeyim. (Saat 17 yi geçiyor. 
toplanamazlar sesleri) 

BAŞKAN — Bir de şu teklif var; bu mad
denin müzakeresinin yarına tehiri ve diğer mad
delerin müzakeresine geçilmesi... Bu teklifi rey
lerinize arz ediyorum. 

ÖZGÜR SELÂHATTİN — Tekliflerin en ay
kırısı reye konulmalıdır. 

Bir defa bu maddenin, hazırlıy anlar huzu
runda müzakeresinin reye konulması iktiza eder. 

BAŞKAN — îkinci madde üzerinde mutaba
kata yarılamadığı için bunun müzakeresinin te
hiri, hazırlıyan komisyon huzııriyle müzakeresi 
ve şimdi diğer maddelere geçilmesi teklif edi
liyor. 

KARAVELÎOĞLU KÂMÎL — Efendim di
ğer maddelerin müzakeresini de komisyonun 
dinlenmesinden sonraya tehir edelim. Devam 
edersek şimdi diğer bir maddede takılacağız, iş 
yine yürümiyecek. 

ERSÜ VEHBÎ — iştirak ederim. 
BAŞKAN — Bu tasarının görüşülmesinin 

yarın yapılmasını oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Kanunun tümü kabul edilmiş ve fakat madde
ler hakkındaki müzakereler yarma tehir edil
miştir. 

Şimdi öbür tasarılara geçiyoruz. 

5. — 1960 malî yılı Muvazenei Umumiye Ka
nununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması, hak
kında kanun tasarısı ve İktisat Komisyonu ra
poru (1/86) (1) 

Bx\.ŞKAN — Bu kanun tasarısının Sözcüsü 
Kâmil Karavelioğlu arkadaşımızdır. Tasarının 
tümü üzerinde sözü kendisine veriyorum. 

KARAVELÎOĞLU IÇÂMÎL — Efendim, ta
sarı Hükümetten gelmiştir. Müsaade ederseniz 
gerekçeyi okuyayım, (özet olarak izah etsin ses
leri) 

BAŞKAN — Müsaade ederseniz oya arz ede-

(1) 82 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 

19 — 
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KARAVELÎOĞLU KÂMÎL — Gerekçeyi 

okumak zorundayım. 
SOLMAZER İRFAN — 600 bin lira misafir 

devlete ait bir masraf bulunmaktadır. Bu kadar 
çok para harcanan misafir kimdir? 

KARAVELlOĞLU KÂMÎL — Gerekçeyi 
okuyorum. 

(Gerekçe okundu.) 
BAŞKAN — Efendim kanunun tümü üze

rinde söz istiyen var mı? 
ESlN NUMAN — Hariciye Vekâletiyle ilgi

li talebin reddini teklif ediyorum. 
SOLMAZER İRFAN — Dışişleri Bakanlığı 

bütçesine aktarılması talebedilen 600 bin lira
lık ağırlama ve ikram faslı ile bu araba faslının 
reddedilerek Hazineye gelir kaydedilmesini tek
lif ediyorum. Milliyetçi Çin Erkânı Harbiyei 
Umumiye Reisi gelmiş, 375 bin lira masraf ya
pılmış, ne oluyor, hangi devirdeyiz? 

ÇELEBİ EMANULLAH — Efendim, irfan 
Bey 'arkadaşımızın sözlerine ilâve olarak şunu 
söylemek istiyorum; Hariciye Vekâletinin dai
mî vazife harcırahı için alktarılmasını istediği 
350 bin liranın da reddini talebediyorum. 

SOYUYÜCE ŞEFlK — Efendim, malî yıl 
sonunda bu 150 bin liranın Dışişleri Bakanlığın
ca kullanılması hatalıdır. Bir defa bu masraf
ların şuraya buraya aktarılması mümkün ola
caktır. Bu sebeple bu tahsisatın Hazineye irat 
kaydedilmesini teklif ediyorum. 

KOKSAL OSMAN — Efendim, ben de ar
kadaşlarımın fikrine iştirak ediyorum, yalnız 
benim burada sormak istediğim şu : Bugünkü 
zihniyet altında niçin 150 bin liraya otomobil 
alınmaktadır. Bu zihniyet nereden geliyor? Bu 
kanunu kim hazırlamışsa gelsin burada izahat 
versin. 

SOLMAZER ÎRFAN — Çok güzel bir teklif 
oya konsun. 

ERSÜ VEHBİ — Efendim, Hariciye Vekâ
leti için yapılacak a'ktarma mevzuunda arka
daşlarımın fikirlerini aynen kabul iediyorum. 
Bu zihniyetin burada açıklanması lâzım. Yalnız, 
Devlet Reisinin misafiri olan Yabancı Devlet 
Misafirleri için istenen !bu 600 bin liralık aktar
ma teklifinin 316 bin lirası zaten sarf edilmiş 
bulunuyor. Bu, borçlanılmak suretiyle sarf edil
miştir. Nihayet bir şeref ve itibar mıeselesi. Çin 
Genel Kurmajy Başkanı ile Fas Kralı için sarf 
edilmiş. Bundan sonra İkimin için sarf edilecek 
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( belli değil. Geriye kalan kısım bir Devletin 

ağırlama masraf] olarak çok değil kanaatinde
yim. 

BAŞKAN — Mehmet Özgüneş. 
'ÖZGÜNEŞ MEHMET _ Efendim, halkımız 

bir taraftan parmağından yüzüğünü çıkarıp Ha
zineye verip, çıplak ayakla dolaşırken, diğer 
taraftan 1955 model cadillac arabayı beğenmi-
yen Hariciye Vekâletinin 'bir teklifle buraya ge
lebilmesi dahi bir cürettir. Bu Hariciye Vekâ
letinden sorulmalıdır. 

SOLMAZER İRFAN — Milliyetçi Çin Er
kânı Harbiye Reisine yapılan masraflar niye 
bu kadar geniş tutulmuştur. Bunların listeleri 
nedir, nerelere harcanmıştır? Osman Bey ve 
Özgüneş arkadaşımın fikirlerine iştirak ediyo
rum. Bu ne küstahlıktır, Hariciye Vekâletin-
deki ilgili memur gelsin bunun hesabını versin. 

BAYKAL RIFAT — Efendim, biz bütün 
dolaştığımız yerlerde lüks ve israfı durdurdu
ğumuz zaman halk b;izi alkışlıyor. Şimdi bizim 
zihniyetimize aykırı olarak, Milliyetçi Çin Er
kânı Harbiye Reisinin ziyareti sebebiyle 375 
bin lira sarf edilmiş bulunuyor. Milliyetçi Çin 
Erkânı Harbiye Reisi burada ne kadar kaldı? 
Sonra hediye de yasak olduğuna göre bu kadar 
para nereye sarf edildi? 

Sonra bir de araba meselesi var. Biz tah
min ediyorum ki, Vekilleri denetliyecek durum
dayız. Bizlere bir Station Wagon'u çok görü
yorlar. Ben 1955 model olan o arabaya talibim. 
60 model araba için bu aktarmayı hazırlıyan 
arkadaşın ki arkadaş demiyeceğim, zatın şura
ya gelip de izahat vermesini istiyorum. 

ÖZDAĞ MUZAFFER — Efendim, Devlet 
dairelerinde lüks ve israfa son verilmiştir. Bu 
bir temennidir, fakat Devlet dairelerinde bu 
gibi masrafların tedbiri alınmış değildir. Böyle 
masraflar yapılmıştır. Muayyen yatırımların 
durdurulması veya fehiri şeklinde bâzı tasar
ruflar yapılmıştır. Bunu böyle bilmek zaruri
dir. Zira umum müdürler, umum müdür mu
avinleri 1959 hattâ 1960 model arabalarda do
laşmaktadırlar. Bu bakımdan ben Devletin 
Dışişleri Bakanına 1955 model eski bir ara
bayı lâyık görmemekteyim. Daha iyi bir ara
ba verelim. 

Şaka ediyorum arkadaşlar, aziz kumandan-
j lanm, tedbirler ahnacaksa kökten alınsın. Bili-

— ao — 
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yorsunuz bunları yeni gelen iktidar yeni ara
balar almasın diye satmaktan vazgeçtik. 

AKKOYUNLU FAZIL — Şimdi arkadaşlar, 
arkadaşlarımızın da dediği gibi geziden daha 
yeni geldik. Gezdiğimiz yerlerde bağırdık, de
dik ki : 1. Bütün köylü borçlu. 2. Bütün 
millet borçlu, senede 1,5 milyar borcu çocuk
larımız ödiyecek. 3 ncüsü de memlekette ahlâk 
seviyesi çok düşük. Bütün bu durumu Hükü
mete de bildirdik, hareketlerinde bu hususları 
dikkate almaları lâzım. Şimdi böyle bir tek
lifle karşımıza çıkmaya sıkılmıyorlar. Hariciye 
Vekilini mi, yoksa bütün Vekilleri mi toplrya-
cağız, ne yapacaksak yapalım ve 27 Mayıstan 
sonra ne gibi lüks masraf yapmışlarsa listesi
ni yapsınlar. 

ÖZGÜNEŞ MEHMET — Efendim, ben Öz-
dağ arkadaşımı bir noktada teyidetmek isterim. 
Ben Ziraat Vekâletinde 10 ncu derecede bir 
memurun binmek istemediği bir arabaya bini
yorum. Bu memura bin diye verdiler, fakat 
memur binmeden iade etti. Durum bu şekilde
dir. Bu derece israfa Devlet katlanmaktadır, 
bugün Devlet dairelerinde lüks ve debdebe 
devam edip gitmektedir. Bu sebeple teklifin 
reddini teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, beliren temayüle gö
re kifayet teklifini reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi bu temayüle göre kanunun ya komis
yona iadesi veya reddedilmesi kalıyor. Bu 
husus hakkında sözcüye söz veriyorum. 

SOLMAZER ÎRFAN — Komite azasına söz
cüden evvel söz vermeniz lâzımdır. 

BAŞKAN —: Buyurun şu halde söz sizin. 
SOLMAZER İRFAN — Muhterem Başkan, 

Hariciye Vekili bunun hesabını verecek. Fakat 
aktarmada mühim hususlar var. Kıbrıs'a gön
derilen Türk Askerî Birliğinin otobüsü için 
tahsisat, yeni vali tâyinleriyle ilgili masraflar, 
tâyin edilen subayların harcırahlariyle ilgili* 
kısımlar var. Bütün bu fasılları kabul edelim, 
fakat Hariciye ile ilgili aktarmaları komisyona 
iade edelim. 

BAŞKAN — Zaten temayül de bu efendim. 
KARAVELÎOĞLU KÂMÎL — Hesap sor

mak meselesi sizin kararınıza bağlı bir mesele. 
Fakat sözcü olarak şunu arz edeyim. Hariciye 
Vekilinin arabasiyle ilgili kısmı tetkik edece-
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giz. 600 bin liralık ağırlama masraflarını da 
tetkik edeceğiz, fakat bunun 315 bin lirası 
sarf edilmiş vaziyette. Geriye kalan 285 bin 
liralık bir tahsisatın harcanmak üzere Devlet 
kasasında bulunması lâzımdır. Nihayet Devlet 
misafiri. Bunun bir kısmı da harcanmıştır. Mü
saade ederseniz Hariciye Vekâletinin araba me
selesi hariç, diğerlerimi aynen huzurunuza getlre-
lim. Diğer meseleler hakkında hesap sorabilirsi
niz. 

BAŞKAN — Efendim, bu duruma göre orta
da ilki teklif var. îrfan Bey arkadaışi'mızla, Kok
sa,! arlkadaşıımızın teklifleri. 

İrfan Bey teklifimi tekrar etisin, reye koyaea-
ğıım. Acalba iki teklif birleşemez mıi? 

KÜÇÜK SAMİ — Dışişleri Bakanı avın vir-
misinde geleeıeikfcir. O güne kadar bu kanun bek-
liyeeek mi? 

&Ö\MA7JEİR İRFAN — Hariciye' Vekâletin
den, Millî Savunuma Bakanlığından bu haroaırnayı 
yapan salahiyetli memurlar burada bulunuşun, he
sap verildikten sonra ioaıbederse, ağırlaımıa masraf
larıma bir milkltar para da verebiliriz. * 

ıBAŞKAN — Bu suretle teklifler birleşmiş 
oldu. 

'SOLMAZER İRFAN — Yalnız Hariciye Ve
kâletine ait bir şey olmasın. Hariciye Vekili gelip 
hesap versin. Onun için bu fasıl buradan çıksın. 

KARAVELİOĞLIT KÂMİL — Ağırlama mas
rafları dâhil mıi, efendim? 

SOLMAZER İRFAN (Devamla) — Ağırla
ma ve araba meselesi dâhil, diğerlerini çıkarabi
liriz. Hariciye Vekilli bu hususta iz'alhat versin. 
Yeni bir otomıolbiıl almak cüretini niye gösterdi. 
Onun hesabını versin. 

BAŞKAN — Bu teklifi oyunuza arz ediyo-
ııuım. Kalbul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

KOKSAL OSMAN — Gelskı hesap versin, 
eğer icaıhederse biz fazlasını veririz. 

KARAVELİOĞLIT KÂMİL — Yarın bu he
sabı istiyor mulsıunuz? Müsaade edin, Hariciye Ve
kâletinden ilgili bir arkadaşı çağıralım, hesabını 
versin. Şimdi, araba meselesini çıkaralım, ağırla
ma mıaısraflarını kanıiınlaşitıralım. 

SOLMAZER ÎRFAN — Mıılıaâahei umumiye 
Kanun uımuzdıa bir hülküm vardır. «Fasıllarda pa
ra olmadan hiçbir harcama yapılamaz» Bu mas
rafı yapan ve Devleti borçlu dunmıa düşüren me-
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mui" hakkımda gerekli taMlbaıtın yapıliması elzem
dir. 

BAŞKAN — Efendim bu husus demin reye 
arz edildi vıe bitti. 

KARAVELÎO&LU KÂMİL — Yarım araba 
ile ağırlama ve temsil masrafları kısmını çıikarıp 
düğerlerini huzurumuza getireceğim. 

(BAŞKAN — Ağırlattım ve temsil masrafları 
kısmı tetkik edilecek ve tekrar getirilecek, iealb-
ederse ilâve de yapılacak. 

iSOLMAZBR ÎRFAN — Hariciye Vekâleti 
1960 malî yılı bütçesine ağırlama ve uğurlama 

9.1960 0 : 2 
masrafları tonulımıuışltur. Fıalkat bu para bitmiş
tir. Bittikten ısünra, borglamlımış, yemi bir tahsisat 
istenimektedir. Büitün bunları/n hesabını istiyoruz. 
Eğer bunların hesaplan verilirse bir milyon la
zımsa, Türlkiye Cumhuriyeti Devleti bu parayı 
verir. Türkiye Devleti bir aşiret reisliği değildir. 

KARAVELtOĞLü KÂMİL — Araba faslı 
buradan çıkacaktır. 

BAŞKAN — Teklif muoi'binee giz'M oturuma 
geçiyoruz. 

Kapanma saati : 18,00 

...y.. •>•-<' ...<... 
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1960 malî yıh, Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı ( A / l ) ve 
(A/2) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 

tasarısı ve İktisat Komisyonu raporu (1/90) 

T. C. 
Başbakanlık 20 Eylül 1960 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 -1280/2251 

Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

Bakanlar Kurulunca Millî Birlik Komitesine arzı 19 . 9 . 1960 tarihirde kararlaştırılan «1960 
malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağh (A/ l ) ve (A/2 işaretii cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanım tasarısı» 'gerekçesiyle birlikte bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğinin ifasını arz ve rica ederim. 
Devlet Başkanı ve Başbakan 

, . Org. 
Cemal Gürsel 

G E R E K Ç E , 

Yüksek Soruşturma Kurulu ve Yüksek Adalet Divanı her türlü masrafları için 15 . 8 . 1960 
tarihli ve 50 sayılı Kanunla Adalet Bakaniiğı bütçesinde yeniden açılan 421 nei fasla konmuş 
olan 500 090 liralık tahsisatın yapılması gerekli işlere kifayet etımiyeceği ve daha 900 000 liraya 
ihtiyaç bulunduğu anlaşılmıştır. 

Diğer taraftan, yüksek dereceli memurlarla diğer alâkalıların suçlarının tahkiki içni 45 sa
yılı Kanun gereğince kurulan tahkik heyetlerinin masraflar karşılığı 600 000 liraya ihtiyaç 
hâsıl olmuştur. 

Bayındırlık Bakanlığı 1960 yılı bütçesinin 776 ncı faslının 41 nci (Prim veya kur farkları) 
maddesinde halen mevcut tahsisat Muş - Tatvan demiryolunun dış finansmanının kur farkla
rına karşılık teşkil etmekte idi. 

Bu hat için lüzumlu malzemenin bedelleri kredi ile sağlandığından mezkûr tahsisatın kulla
nılmasına lüzum kalmamış ve ilâvesi gereken bu bu tahsisatlara karşılık gösterilmesi mümkün 
görülmüştür. 
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İktisat Komisyonu raporu 

T. C. 
Millî Birlik Komitesi 29 . 9 .1960 
İktisat Komisyonu 

No. İ/90 
K. No. 61 

Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

1960 -malî yılı Muvazene! Umumiye Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/2)- işaretli cetvellerde deği
şiklik yapılması hakkında Başbakanlık 20 . 9 . 1960 tarih ve 71-1280/2251 sayılı tezkereyle gön
derilen kanun tasarısı komisyonumuza havale edilmiş olmakla tetkik ve müzakere edildi. 

Tasarı, Yüksek Soruşturana Kurulu ve Yüksek Adalet Divanı her tür lü masrafları için 50 sayılı 
Kanunla Adalet Bakanlığı bütçesinin 421 nei faslına konan paranın kâfi gelmiyeceği ve daha 
900 000 liraya ihtiyaç bulunduğu, diğer taraftan yüksek dereceli memurlarla diğer alâkalıların 
suçlarının tahkiki için 45 sayılı Kanun gereğince kurulan tahkik heyetlerinin masrafları karşılığı 
olan 600 000 liranın da mezkûr Bakanlık bütçesinde yeniden açılan 422 nci faslına olağanüstü tah
sisat olarak aktarılmasını derpiş etmektedir. 

Tasan gerekçesinden de anlaşılacağı üzere münakelesi zaruri plan bu masrafların karşılıkları, 
Bayındırlık Bakanlığı bütçesinin 776 ncı (Deımiryollar yapım masrafları) faslının 41 nci (Prim 
veya kur farkları) maddesinden tenzili mümkün görülen ödenek ile fcarşılanımalktadır. 

Bir hizmetin ifasının zaruri kıldığı ımünakelenin yapılması komisyonumuzca da yerinde müta
lâa edilerek maddelerin müzakeresine geçilmiş vetasan aynen kabul edilmiştir. 

Millî Birlik Komitesinin tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

İktisat Komisyonu Başkanı Sözcü Üye Üye 
Kuytak Fikret Soyuyüce Şefik Aksoyöğlu Refet Bay kal Rifat 

tîy« Üye Üye Üye 
Ersü Vehbi Karavelioğhı Kâmil Koksal Osman özkaya M. Şükran 

Üye 
Taşar Dündar 

( S. Sayısı : 85 ) 
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1960 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa 
bağlı (A / l ) ve (A/2) işaretli cetvellerde 

değişiklik yapılması hakkında Kanun 
i MADDE'1. — 1960 malî yılı Muvazenei 

Umumiye Kanununa bağlı ( A / S | işaretli cet
velin, Bayındırlık Bakanlığı kısmının 776 neı 
(Demiryolları yapımı masrafları) faslının 41 nci 
(Prim veya kur farkları) maddesinden 900 000 
lira düşülerek, (A/ l ) işaretli cetvelin Adalet 
Bakanlığı kısmının 421 nci (Yüksek Soruştur
ma, Kurulu ve Yüksek Adalet Divanı her tür
lü masrafları) faslına aktarılmıştır. 

MADDE 2. — 1960 malî yılı Muvazenei 
Umumiye Kanununa bağlı (A/2) işaretli cet
velin, Bayındırlık Bakanlığı kısmının 776 ncı 
(Demiryolları yapım masrafları) faslının 41 nci 
(Prim veya kur farkları) maddesinden 600 000 
lira düşülerek (A/ l ) işaretli cetvelin Adalet 
Bakanlığı kısmının sonunda (Devrilen ikt'dar 
zamanında suç işliyen yüksek dereceli memur
lar hakkında yapılacak soruşturmalar için ku
rulacak tahkik heyetlerinde çalışanlara verile
cek yevmiye ve yolluklarla suçun açığa çıkarıl
ması için yapılacak her türlü masraflar) adı ile 
yeniden açılan 422 nci fasla olağanüstü öde
nek olarak aktarılmıştır. 

MADDE 3. 
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tadilimle 

MADDE 4. — Bu kanunun hükmünü 
Malivo Bakanı memurdur. 

r̂a*' 

19 . 9 . 1960 

Devlet Başkanı ve Başbakan ve 
Dışişleri B. V. 

C. Gürsel 
Devlet Bakanı 
N. Zeytinoğlu 

Millî Savunma Bakanı 
F. Özdilek 

Dışişleri Bakam 

Millî Eğitim Bakanı 
B. Tuncel 

Ticaret Balkanı 
M. Boydur 

Güm. ve Tekel Bakanı 
F. Aşkın 

Ulaştırma Bakanı 
iSf. Ulay 

Sanayi Bakanı 
Ş. Kocatopçu 

İmar ve iskân Bakanı 
F. Yavuz 

Devlet Bakanı 
H. Mumcuoğlu 

Adalet Bakanı 
Â. Artus 

İçişleri Bakanı 
M. 1. Kızıloğlu 
Maliye Bakanı 

E. AUcan 
Bayındırlık Bakanı 

M. Gökdoğan 
Sa. ve So. Y. Bakanı 

R. Öner 
Tarım Bakanı 

O. Tosun 
Çalışma Bakanı 

R. Beşerler 
Ba. - Ya. ve Tur. Bakanı V. V 

N. Zeytinoğlu 

! • ^MM» I I 

( S. Sayısı : 85 ) 
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Erkanlı Orhan'ın, Devrilen İktidar zamanında suç işliyen yüksek 
dereceli memurlar hakkında yapılacak soruşturma usulüne dair 
45 sayılı Kanunun tatbikatının durdurulması hakkında kanun 

teklifi ve Sosyal İşler Komisyonu raporu (2 /59 ) 

" - ; - • • • • \ 19 . 9 . 1960 

Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

Devrilen iktidar zamanında suç işliyen yüksek dereceli memurlar hakkında yapılacak soruş
turma usulüne dair' 45 sayılı Kanunun tatbikatının durdurulması hakkındaki kanun teklifimi 
gerekçesiyle birlikte sunuyorum. 

Gereğinin yapılmasını saygılarımla rica ederim. —-"" 
Erkanlı Orhan 

DEVRİLEN İKTİDAR ZAMANİNDA SUÇ İŞLİYEN YÜKSEK DERECELİ MEMURLAR 
HAKKINDA YAPILACAK SORUŞTURMA USULÜNE MÜTEıDAİR 45 SAYILI KA

NUNUN TATBİKATININ DURDURULMASI HAKKINDAKİ KANUNUN 
GEREKÇESİ 

On sene süren devre esnasında sakıt iktidara mensup kimseler tarafından birçok yolsuzluk
ların yapıldığı ve bu yolsuzlukların yüksek dened i memurlara da sirayet ettiği bir vakıadır. 
Millî Birlik Komitesinin P. 14 sayılı Kararı ve bunu takiben 45 sayılı Kanun gereğince kurul
muş olan tahkik heyetlerine faaliyete geçtikleri 18 . 7 . 1960 tarihinden bugüne kadar 2 180 aded 
iş gelmiş olup bunun 1 077 adedi çıkarılmıştır. Dışişleri, Millî Kğitim, Çalışma, İmar ve İskân, 
Basın - Yayın ve Turizm BakanlıklanndaUı teşkil edilmiş olan tahkik heyetleri işlerini bitirmek 
üzeredirler. 

Ta'hkik heyetlerine yapılmış olan ihbar ve ikâyetler ortada işlenmiş birtakım yolsuzlukla
rın mevcudiyetini göstermekte ise de; işlerin mühim bir kısmının intacedilmiş olması ve tah
kik heyetlerinin bu şekilde çalışmalarının Bakanlık ve müesseselerdeki yüksek dereceli memur
larda bir huzursuzluk yaratmış bulunmasından dolayı bu kanunla yapılacak soruşturmaların 20 
Eylül 196€ tarihinden itibaren vukubulaeak ihbar ve şikâyetlere teşmil edilmemesi, 45 sayılı 
Kanunun bu tarihten sonra uygulanmamasının muvafık olacağı mütalâasiyle ilişik teklif hazır
lanmıştır. 
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Sosyal îşler Komisyonu raporu 

T. C. 
M. B. K. 20 . 9 . 1960 

Sosyal İşler Komisyonu 
Esas No : 2/59 
Karar No : 24 

Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

Komisyonumuza havale olunan «Erkanlı Orhan'ın devrilen iktidar zamanında suç işliyen yüksek 
dereceli memurlar hakkında yapılacak soruşturma usulüne dair 45 sayılı Kanunun tatbikatının dur
durulması hakkında kanun teklifi», tetkik ve müzakere olundu. 

Malûm olduğu üzere, devrilen iktidar zamanında suç işliyen yüksek dereceli memurlar hakkında 
ya*pılacak soruşturma usulüne dair, 45 sayılı Kanunda yeteri kadar tahkik heyeti ve ayrıca bir de 
Merkez Tahkik Heyeti kurmak yetkisi tanınmıştı. Mezkûr heyetler kurularak faaliyete geçmiş bulu
nuyordu. Tahkik heyetleri kendilerine meydu işlerin mühim bir kısmını ikmal etmişlerdir. Diğer bir 
kısmını da intacetmek üzeredirler. Bu durum karşısında kanunun tatbikatına devamda zaruret gö
rülmemektedir. Bilâkis tahkik heyetlerinin faaliyetleri pek tabiî olarak, yüksek dereceli memurlarda 
bir huzursuzluk tevlidetmekte ve bunun neticesinde de hizmet aksamaktadır. Bu itibarla 45 sayılı 
Kanunun tatbikma devam etmemekte fayda mülâhaza etmektedir. 

Filhakika 45 sayılı Kanunun tatbikma devanı etmemek yerine mezkûr kanunun tamamiyle kal
dırılması, mer'i bir kanunun sadece tatbikinin durdurulması gibi bir usule başvurulmaması da düşü
nülebilir. Fakat 45 sayılı Kanunla bir teşkilât ve usul ihdas olunmuştur. Buna göre halen derdest is
ler mevcut bulunmaktadır. Kanunun ilgası son safhaya gelmiş işlerin yeniden veya başka bir merci 
tarafından ele alınması gibi zaman kaybına ve karışıklığa meydan verebilecektir. Bu itibarla 20 Ey
lül 1960 tarihinden sonra vukubulacak ihbar ve şikâyetlerle bu tarihten sonra diğer suretlerle ıttıla 
kesbedilecek hâdiseler hakkında 45 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanmıyacağma dair tasarının 
birinci maddesi hükmü isabetlidir. Bu tarihten evvelki ihbar, şikâyet mevzuları veya tahkikma baş
lanmış olan işler 45 sayılı Kanuna göre intaeedilecektir. Bu husus, tereddüde mahal bırakmamak 
için tasarının ikinci maddesinde açıkça gösterilmiştir. 

Bu tarihten sonraki işler hakkında 45 sayılı Kanunun ademitatbikı ile bir boşluk husule gelmiş 
olmıyacaktır. Zira bu işlerin umumi usul hükümlerine göre, alâkalı mercilerce tahkikinin gereği gibi 
yapılacağı tabiîdir. 

45 sayılı Kanun hükümlerine göre tahkikma devam olunacak işlerin cümlesinin ikmalinden sonra 
mevzuu kalmamış bulunacağından o tarihte kanunun mülga sayılabileceği düşünülebilirse de gerek 
bir kanunun meriyetten kalkmış olduğu tarihin kesin surette bilinmesindeki zaruret ve gerekse lüzu
munda yeniden tatbika konulmasındaki ihtiyat mülâhazasiyle 45 sayılı Kanunun müstakbel ilgası hak
kında tasarıya hüküm konulması doğru görülmemiştir. 

Mâruz sebeplerle teklif komisyonumuzca da aynen kabul,edilmiştir. 
Komitenin tasvibine sunulmak üzere Başkanlığa saygı ile takdim olunur. 

Sosyal îşler Komisyonu 

Başkanı Muhalifim Muhalifim 

Küçük Sami Esim Numan Gür soy trak Suphi Kaplan Mustafa 

Karan Muzaffer Özdağ Muzaffer Özgüneş Mehmet Muhalifim 
Solmazer İrfan 

Türkes Alparslan Yıldız Ahmet 
t , %! •* <> 

1 . . . 

( S. Sayısı : 84 ) 
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ERKANLI ORHAN'IN TEKLÎFl 

Devrilen iktidar ,zamanında suç işliyen yüksek 
dereceli memurlar hakkında yapılacak soruş
turma usulüne /dair 45 sayılı Kanunun tatbika

tının durdurulması hakkında Kanun [ 

MADDE 1. — 20 Eylül 1960 'tarihinden 
'sîonra vukulbulacaık ihbar ve şikâyetlerle ibu ta
rihten s'onra diğer suretlerle ıttıla (keşfedilecek 
Ihâdiseler hakkında 45 sayılı Kanun hükümleri 
uygulanmaz. 

MADDE 2. — Birinci maddede gösterilen 
tarihe kadar yapılmış olan ilhlbar ve şikâyet
lerle tahkikine 'başlanmış hâdiseleri 45 sayılı 
Kanuna tevfikan kurulmuş olan Tahkik heyet
leri mezkûr kanuna tevfikan sonuçlandırır. 

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

MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

( S. Sayısı : 84 ) 
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S. S A Y I S I : 8 3 
Erkanlı Orhan'ın, Sayıştay Soruşturma Kurulunun görev ve 

yetkileri hakkında kanun teklifi ve Sosyal İşler Komisyonu 
raporu (2 /60) 

Millî Birlik Komitesi Başkanlığına. 

Sayıştay Soruşturma Kurulunun görev ve yetikileri hakkındaki kanun teklifimi gerekçesiyle 
birlikte sunuyorum. 

Gereğinin yapılmasını saygılarımla rica ederim. 
Erkanlı Orhan 

GEREKÇE 

Halen mre'i bulunan 2514 sayılı Divanı Muhasebat Kanununun 10 ncu maddesi, Sayıştay 
Başkan ve üyeleri hakkındaki tahkikat mercilerini tâyin ve tasrih etmiş olup bu madde hük
mü muvacehesinde, Millî Birlik Komitesinin 1 8 . 8 . 1960 tarih ve .9 sayılı Kararı ile teşkil edil
miş olan Sayıştay Soruşturma Kurulunun görev ve yetkilerini tâyin makSadiyle ilişik kanun 
tasarısı hazırlanmış bulunmaktadır. 

Bu tasarı ile, mezkûr kurula, Sayıştay mensuplarının yalnız idari vazif eleriyle ilgili suçla
rından dolayı tahkikat yapma/k ve Millî Birlik Komitesi Devlet sarfiyatını kontrol etmekle 
vazifeli Ve bünye ve çalışma tarzı İtibariyle de yüksek dereceli 'bir hesap mahkemesi mahiye
tinde bulunan Sayıştaym daire ve genel kurul kararları üzerinde yapacağı tetkikat neticele
rini, bir raporla, Millî Birlik Komitesine arz etmek görev ve yetkileri verilmiş ve Bayıştayın 
hususiyet arz eden bünye ve mahiyetiyle Reis ve âızalarınm durumu nazara alınarak hakların
da karar vermek salâhiyeti, hem ayar ve müstakil bir teşekkül olan Danıştay Gen'el Kuruluna 
bırakılmış ve diğer soruşturma kurullarına mütenazır bâzı hükümler de kabul olunmuştur. 

O. Erkanh 

Sosyal tşler Komisyonu raporu 
T. C. 

Millî Birlik Komitesi 
Sosyal tşler Komisyonu 20 . 9 . 1960 

Esas No : 2/60 
Kanar No : 23 

Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

Komisyonumuza havale olunan «Erkanlı Orhan'ın, Sayıştay Soruşturma Kurulunun görev 
ve yetkileri hakkında kanun teklifi» tetkik ve müzakere olundu. 

Yapılan incelemede; Millî Birlik Komitesinin 18 . 8 . 1960 tarih ve 9 sayılı kararı ile ku
rulan Sayıştay Soruşturma Kurulunca yapılan tahkikat neticesinde gereken kararın ittihazı 
hususundaki tereddütleri izale maikSadiyle tasarının birinci maddesi sarih bir hüküm vaz'etmiş 
bulunmaktadır. Soruşturma Kurulunca icra edilen tahkikat sonunda fezlekeli tahkikat evrakı
nın Danıştay Genel Kuruluna tevdii isabetli görülmüştür. Yüksek bir hesap mahkemesi olan 
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Sayıştay mensupları hakkında kamu dâvasının açılması haklkırıda Danıştay Genel Kuruluma yetki !,a-
mımmalkla hakte bir dâvanın açılması önlenilmek .isltemmiiştir. Fıezleıkeli tahkikat evrakının tetkiki so
nunda Danıştay Genel Kurulu son tahkikatın açılmasıma veya mnlhaJkomeınıi'n men'ine karar verelhilo-
cefkitıir. Son tahkikatın Yargıtay Ceza Dairidsinde, temyiz tetikikatımda Ceza (n̂ onel Kurulundıa icrası 
gerelkımektıedir. 

Ayrıca 45 sayılı Kamunun tatbikimin durduruSıması hakkındaki 'kanun teMi-üinin şevki hakkındaiki 
.gerekçe Sayıştay Soruşturma Kurulu için de varit görüldüğümden 20 Eıylûl 1960 taniıhindıen sonra 
yapılacak ihbar ve şikâyetlerle ne İsen multitali olunacak hususlar halkkıınıdıa uımuımıi hiiiküımlıerfaı ve do-
layısiyle halen meri 2514 sayılı Divanı Mühaısebat Kamunu hükümlerinıin tattlbikı ciheltlne gidileceğin
den teMifön aynen kabulü ıkomiısyonuimmca da uygun görülmüştür. 

Komitenin tasvibime sumukmaik' üzere Başkanlığa saygı ile takdim .olunur. 

Sosyal İşler Komisyonu 
Başlkanı 

Küçük Sami 

Karan Muzaffer 

3 ncü maddeye 
•mulhalifiim 

Esin Numan 

Özdağ Muzaffer 

Tür keş Alparslan 

3 mıeü maddeye >m uhaliiiim 
Gürsoytrak Suphi Kaplan Mustafa 

Özgüneş Mehmet 3 ncü maddeye muhali fim 
Solnıazer İrfan 

Yıldız Ahmet 

ERKANDI ORHAN M TEKLİFİ 

Sayıştay Soruşturma Kurulunun görev ve 
yetkileri hakkında K^nun 

MADDE 1. — T. C. Millî Birlik Komitesinin 
18 . S . 1960 tarih ve 9 sayılı Kararı ile kurulan 
Sayıştay Soruşturma Kurulu, Sayıştay mensup
larının idarfi vaıziifeleıliyle ilgili suç] arından dolayı 
tahkikat icrasına yeitlkili olup tanzim edecekleri 
fezdiekeli tahkikat evrakımı, son tahkikattın açılma
sına veya mıulbaıkomelerinin menine karar, veril
mek üzere Danıştay Genel Kuruluma tevdi eder. 

Danıştay Genel Kurulu, bu hulsıııstalkıi evrakı 
diğer işlere talkdıimen âzami on gün içinde kati 
ola.raik karara bağlar. 

Muhakemelerime karar verilen başkan ve üye
lerle bunların suçlarına iştirak edenlerin duruş-
malam Yargıtay Ceza Dairesinde, temyiz tetlki-
katı Genel Kurulunda ve bunlar hariclndekilerin 
muihaikemeleri de tâbi bulundukları kaza mercile
rinde yapılır. 

MADDE 2. — Soruşturma Kurulu, Sayıştay 
Daire ve .Genel Kurul kararları üzeninde, geriek 
re'sen ve gerek ihbar veya şikâyet üzerine yaptığı 

teitıkikat neticelerini bir raporla Millî Birlik Ko
mitesine* bildi rir. 

MADDE 3. — 20 Eylül 1960 tarihinden sonra 
yapılacak ihbar ve şikâyetlerle re'sen muttali olu
nacak hulsusOjar hakkında 9 .sayıiı karar ve işbu 
kanun hükümleri uygulanmaz. 

Ancak, bu tauihten önceye ait işlenin ikmal ve 
intacına devamı olum ur. 

MADDE 4. — 9 sayılı Kararla kurulan Sayış
tay Soruşturma Kurulunun teşekkül tarzı ve yap
mış olduğu muameleler mııitelherdir. 

MADDE 5. — 45 sayılı Kanunun 13 ncü 
maddesi hükümleri, işe başladıkları tauihten iti
baren, Sayıştay Soruşitiurma Kurulu mensupları 
hakkında da uygulanır. 

MADDE 6. — Bm kamun yayınlandığı tarihte 
.yürürlüğe girer. 

MADDE 7. — Bu tkanum hükümlerimi Millî 
Birlik Komitesi ve Baklanlar Kurulu yürütür. 

( S. Sayısı : 83 ) 



S. SAYISI : 8 2 
1960 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması baklanda kanun tasarısı ile idare Âmirleri 
Acuner Ekrem ve iki arkadaşının, 1960 Malî yılı Muvazenei Umu
miye Kanununa başlı ( A / l ) ve (R) işaretli cetvellerin münfesih 
Büyük Millet Meclisi (T. C. Millî Birlik Komitesi) kısımlarında 
değişiklik yapılması hakkında kanun teklifleri ve iktisat Komisyonu 

raporu (1/86, 2/57, 2/58) 

1960 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapüması hakkında 
kanun tasarısı (1/86) 

T. C. 
Başbakanlık 15 Eylül 1960 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 -1265/2169 
Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

Balkanlar Kurulunca Millî Birlik Komitesine arzı 12 . 9 .1960 tarihinde >kararlıaştırılan 1960 ma
lî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklük yapılması hakkındaki kanun tasa
rısı gerekçesi ve ilişifeleriyle birlikte bağlı olarak sunulmuşltur. 

Gereğinin yapılamasını rioa ederim. 
Devlet Başkanı ve Başbakan 

Org. 
Cemal Gürsel 

G E R E K Ç E 
Birinci Madde : 

Jandarma Genel Kumandanlığı 

1960 yılı tâyin plânına göre motorlu jandarma taburunun teşkili, subaylara verilen birer sene 
kıdem ve terfiler dolayısiyle bakanlık ve valiliklerce yapılmakta olan fevkalâde tâyinler sürekli gö
rev yolluğuna konulan tahsisatın tamamen harcanmasına sebebolduğundan yıl sonuna kadarki ihti
yaçları karşılamak üzere, 411, 412 ve 414 ncü fasıllardan tasarrufu mümkün görülen 300 000 lira
nın, 307 nci harcırahlar faslının 10 ncu (Daimî vazife harcırahı) maddesine aktarılmasına zaruret 
hâsıl olmuştur. 

Dışişleri Bakanlığı 

Malî yıl bidayetinden bu yana cikan kararnamelerle, Dışişleri Bakanlığı memurlarının merkezde 
muayyen müddetleri ikmal ederek harice ve harieteki'lerin de merkeze yapılan nakil ve tâyinleri, 
dış teşkilâtı arasında memuriyet tahvilleri, yeniden ühdas edilen elçilik ve konsolosluklara yapı
lan tâyinler, siyasi aıhvâl ve hâdiselerin icabı o .'ırak elçilikler arasında yapılan tâyin ve tahville:' 
dolayısiyle 307 nci harcırahlar faslının 10 ncu (Daimî vazife harcırahı) maddesine mevzu tahsisat 
tamamien tükenmiş bulunmaktadır. 
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453 neü (Milletlearası münasebetlerin gerektirdiği masraflar) faslının 20 nci (Kongre, konferans 

ve komisyonlara iştirak edeceklerin harcırah ve masrafları) maddesinden tasarrufu mümkün görü
len 550 bin liradan 350 bin liranın 307 nci faslın 10 ncu (Daimî vazife harcırahı) maddesine akta
rılmasına ihtiyaç görülmüştür. 

Diğer taraftan 403 ncü (Temsil ve ağırlama masrafları) faslının 20 nci (Devlet Reisleri, misafir
leri ve ecnebi elçilerin ağırlama masrafları) maddesinden tahakkuk eden 315 980 liralık borcun 
ödenmesi ve memleketimizi resmen ziyaret eden Milliyetçi Çin Hükümeti Genelkurmay Başkanı ile 
Fas Kiralının memleketimizde misafireten bulundukları müddetçe vukubulacak masraflarla yıl so
nuna kadar yeniden zuhur edecek masrafların karşılanması için 302 nci faslın 91 nci, 453 ncü faslın 
20 nci maddeleriyle 701 ve 735 nci fasıllardan tasarrufu mümkün görülen ceman 600 bin liranın 
mezkûr tertibe aktarılmasına zaruret hâsıl olmuştur. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

Sosyal Hizmetler Enstitüsünün yeni kurulmuş olması dolayısiyle demirbaş, mefruşat, telefon te
sisleri ve sair masrafları için 429 ncu fasla- mevzu tahsisatın mühim bir kısmı sarf edilmiş olduğun
dan bakiye tahsisatla yıl sonuna kadar olan ihtiyacı karşılamak mümkün olmadığı gibi Ünicef ile 
müştereken yapılacak olan çocuk sağlığı ve terfihi hususunda bu yaz memleketimizde açılması ta
karrür eden seminer masraflarını, 476 nci (Kurs masrafları) faslmdaki tahsisat bakıyesiyle de 
karşılamak mümkün görülememektedir. 

Bu itibarla, 305 nci (Kira bedeli) faslının 13 neü (Soysal hizmetler Enstitüsü) maddesindeki 
tahsisattan tasarrufu mümkün görülen 50 000 liradan 10 000 lirasının 429 ncu fasla, 40 000 lira-
suıın da 476 nci (Kurs masrafları) faslına aktarılmasına zaruret hâsıl olmuştur. 

2 nci madde : . 
Kıbrıs.'a gönderilen Türk Askerî Birliğinin ihtiyacı için bir otobüs satmalmmasma lüzum hâsıl 

olmuş bu maksatla Millî Savunma Bakanlığı 1960 yılı bütçesinin 411 nci (Harb malzemesi* teçhizat 
ve tahkimat umumi masrafları) faslının 11 nci (Kara Kuvvetleri) maddesinden tasarrufu mümkün 
görülen 175 000 liranın, Maliye Bakanlığı 1960 yılı bütçesinin 752 nci (3827 sayılı Kanun gereğince 
satmalmacak taşıtlar) faslının sonunda yeniden açılacak 28 nci (Millî Savunma Bakanlığı) madde
sine olağanüstü tahsisat olarak eklenmesine zaruret hâsıl olmuştur. 

Memleket ölçüsünde faaliyete geçmek üzere bulunan Türk Kültür Derneği ve şubelerinin faali
yetleriyle çalışacakları binaların kiralarını ödiyebilmeleri için lüzumlu tahsisatın temini ve İzmir'
deki Urla Kemik ve Mafsal Hastalıkları Hastanesine ilâve edilmekte olan paviyon inşaatı ile sair 
ihtiyaçlarına ait yıl sonuna kadarki, masraflarını karşılamak rnaksadiyle, Basın - Yayın ve Turizm 
Genel Müdürlüğü 1960 yılı bütçesinin 711 nci (Makina, alet ve malzemelerin onarılması ve yeni
lenmesi) faslının 10 ncu (Radyo istasyonları ve stüdyolarında mevcut makina, alet ve malzemelerin 
onarılması ve yenilenmesi) maddesinden tasarrufu mümkün görülen 300 000 liradan 200 000 lirası 
Maliye Bakanlığı 1960 yılı bütçesinde yeniden açılacak 672 nci (Türkiye Kültür Derneği Genel 
Başkanlığına yardım) faslına ve 100 000 lirası da yeniden açılacak 673 ncü (Urla Kemik ve Maf
sal Hastalıkları Hastanesi Deniz ve Güneş Tedavi Enstitüsüne yardım) faslına olağanüstü tahsi
sat olarak aktarılmasına zaruret hâsıl olmuştur. ı^ ' ' . , 

Dışişleri Bakanlığı makam arabası Başbakanlıktan devredilen 1955 modeli eski cadillac bir ara
badır. Her sene yapılan tamir ile bugüne kadar ihtiyacı karşılamış ise de artık kullanılamaz bir ha
le gelmiş bulunduğundan bu arabanın Hazineye iadesiyle yerine halen Devlet Malzeme Ofisinde 
mevcut 1960 modeli mercedes marka araibanm alınabilmesi için Dışişleri «Bakanlığı 1960 malî yılı 
bütçesinin 302 nci (Ecnebi memleketlerdeki teşkilâtın büro ve umumi masrafları) faslının 83 ncü 
(Taşıtlar satmalma masrafları) maddesine bâzı temsilciliklerimize otomobil almak üzere konulan 
tahsisattan yıl sonuna kadar tasarrufu mümkün görülen 150 000 liranın Maliye bütçesinde yeni
den açılan 752 nci faslın 29 ncu maddesine olağanüstü tahsisat olarak aktarılmasına lüzum hâsıl 
olmuştur. 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

196ü malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa 
dağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — 1960 malî yılı Muvazenei 
Umumiye Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/2) işa
retli cetvellerin ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı 
tertipleri arasında 1 300 000 liralık münakale 
yapılmıştır. 

MADDE 2. — 1960 malî yılı Muvazenei 
Umumiye Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/2) işa
retli cetvellerin ilişik (2) sayılı cetvelde yazılı 
tertiplerinden 625 000 lira tenzil edilerek ilişik 
(3) sayılı cetvelde yeniden açılan tertiplere ola
ğanüstü ödenek olarak: aktarılmıştır. 

MADDE 3. — 1960 malî yılı Muvazenei 
Umumiye Kanununa bağlı (E) işaretli cetvelin 
Maliye Bakanlığı kısmına ilişik (4) sayılı cet- ̂  
velde yazılı formül eklenmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu kanunu Maliye Bakam 
yürütür. 

12 . 9 . 1960 
Devlet Bıaskanı ve 

Başbakan 
C. Gürsel 

Devlet Bakanı 
N. Zeytinoğlu 

Millî Savunma Bakanı 
F. Özdilek 

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

S. Sarper 
Millî Eğitim Bakanı 

B. Tuncel 
Ticaret Bakanı 

M. Baydur 
Güm. ve Tekel Bakanı 

F. Aşkın 
Ulaştırma Bakanı 

S. Ulay 
Sanayi Bakanı 
Ş. Kocatopçu — 

İmar ve İskân Bakanı 
F. Yavuz 

Devlet Bakanı 
H. Mumcuoğlu 

Adalet Bakanı 
Â. Artus 

İçişleri Bakanı 
M. 1. Kızüoğlu 

Maliye Bakanı 
E. Aliccm 

Bayındırlık Bakanı 
M. Gökdoğan 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
R. Üner 

Tarım Bakam 
O. To$wn 

Çalışma Bakatfn 
R. Beşerler 

B&. - Ya. ve Turz. Bakanı 
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P. M. 

Hükümetin teklifine bağh cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 

Tahsisatın nev'i 

307 

411 
412 
414 

302 

307 

403 

453 

Tenzil 
Lira 

(A/l) 
Jandarma Genel Komutanlığı * " 

Harcırahlar 
10 Daimî vazife harcırahı 

Harb malzemeleri ve teçhizat 150 000 
Tıbbi ecza ve sağlık malzemeleri 20 000 
Taşıma masrafları 130 000 

Dışişleri Bakanlığı 

Ecnebi memleketlerdeki teşkilâtın büro ve umumi masrafları 
91 Ziyafet 100 000 

Harcırahlar 
10 Daimî vazife harcırahı v - ,..» - ^ . ^ 

Temsil ve ağırlama masrafları 
20 Devlet Reisleri; misafirleri ve ecnebi elcilerin ağırlama mas

rafları 
Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği masraflar 

20 Kongre, konferans ve komisyonlara iştirak edeceklerin harcırah 
ve masrafları 550 000 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

305 Kira bedeli 
13 Sosyal Hizmetler Enstitüsü 50 000 

429 Sosyal Hizmetler Enstitüsü, Sosyal Hizmet Akademisi Okulu 
ve merkezi umumi masrafları 

476 Kurs masrafları 

Zam 
Lira 

300 000 

350 000 

600 000 

10 000 
40 000 

A / l yekûnu 1 000 000 1 300 000 

'.:"••' '' " ( A / 2 ) - . - •• ' • " " - • 

Dışişleri Bakanlığı 

701 Yapı onarımı ve küçük yapılar 100 000 
735 Sefarethane ve konsolosluk binaları satmalına ve yaptırma 

bedelleri 200 000 

A/2 yekûnu 300 000 

A / l ve A/2 yekûnu 1 300 000 1 300 000 
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[2] SAYILI CETVEL 

Tenzil 
F . M. Tahsisatın nev'i Lira 

(A/ l ) 

Millî Savunma Bakanlığı 

411 Harb malzemesi, teçhizat ve tahkimat umumi masrafları 
11 Kara Kuvvetleri 175 000 

(A/2) 
Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü 

711 Makina, alet ve malzemelerin onarılması ve yenilenmesi 
10 Radyo istasyonları ve stüdyolarında mcveut makina, alet ve malzemelerin 

onarılması ve yenilenmesi *- 300 000 
Hariciye Bakanlığı 

302 Ecnebi memleketlerdeki teşkilâtın büro ve umumi masrafları 
83 Taşıtlar satmalına masrafları 150 000 

• • . 625 000 

[3] SAYILI CETVEL 
Zam 

F. M. Tahsisatın nev'i . Lira 

(A/ l ) 

Maliye Bakanlığı 

672 Türk Kültür Derneği Genel Başkanlığına yardım 200 000 
673 Urla Kemik ve Mafsal Hastalıkları Hastanesi Deniz ve Güneş Tedavi Ensti

tüsüne yardım 100 000 
(A/2) 

752 3827 sayılı Kanun gereğince sat mal ma e ak taşıtlar* 
28 Millî Savunma Bakanlığı 175 000 
29 Hariciye Bakanlığı 150 000 

Fasıl yekûnu 325 000 
YEKÛN 625 000 

[4] SAYILI CETVEL 

Fasıl 752 - 3827 sayılı Kanun gereğince satmalı nacak taşıtlar 

Millî Savunma Bakanlığı 
A'ded Cinsi ve nerede kullanılacağı 

i,;v*ffi-^K: 

1 Otobüs Kıbrıs Birliği emrinde kullanılmak üzere 

Dışişleri Bakanlığı 
] Binek arabası Makam için (Mersedes) 
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İdare Âmirleri Acuner Ekrem ve iki arkadaşının, 1960 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa 

bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi (2/57) 

T. C. 
Millî Birlik Komitesi 16 . 9 . 1960 

îdare Amirliği 
Muhasebe Müdürlüğü 

No : 548 - 548 
T. 0. Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

T. C. Millî Birlik Komitesi emrinde çalıştırılmak üzere çağırılan kimselerle T. C. Millî Birlik 
Komitesi teşkilâtına dâhil memur ve hizmetlilerin çalışma ve vazifeye devam tarzı diğer Devlet 
dairelerinden başka bir durum arz etmesi sebebiyle birçok masraflar tevfidetmekte ve mağduriyet
lerini mucib olmaktadır. 

Tahsisatı bulunmadığından ödenmesi mümkün olamıyan bu masraflarına yardım olmak üzere 
ilişik kanun teklifi takdim kılınmıştır. 

Gereğinin ifasına müsaadelerini arz ve rica ederiz. 

îdare Âmiri İdare Âmiri îdare Âmiri 
E. Acuner S. O'kan O. Erkanh 

İdare Âmirleri Acuner Ekrem ve iki arkadaşının teklifi 

196C malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkmda Kanun 

MADDE 1. — 1960 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı (A / l ) işaretli cetvelin Mün
fesih Büyük Millet Meclisi (T. C. Millî Birlik Komitesi) kısmının ilişik cetvelde yazılı tertipleri 
arasında 165 000 liralık münakale yapılmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Maliye Bakanı yürütür. 

İdare Âmirlerinin teklifine bağlı cetvel 
Tenzil Zam 

olunan olunan 
F. M. Tahsisatın nev'i Lira Lira 

453 B 22 T. B. M. Meclisinin diğer memleketlere yapacağı ziyaret, tören 

ve dostluk temaslarına katılacakların harcırahları 65 000 

453 E T. B. M. Meclisinin davetlisi olarak memleketimize gelecek ec

nebi misafirlerin her çeşit ağırlama masrafları 100 000 
601 Çeşitli yardımlar 165 000 
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îdare Âmirleri Acuner Ekrem ve iki arkadaşının, 1950 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa 
bağlı «R» işaretli cetvelin münfesih T. B. M. Meclisi (T. C. Millî Birlik Komitesi) karnındaki (211) 

nci fasıl formülünün değiştirilmesi hakkında kanun teklifi (2/58) 

T. C. 
Millî Birlik Komitesi 

îdare Amirliği 
Muhasebe Müdürlüğü 

No : 549 - 549 
T. C. Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

Büyük Millet Meclisi fesholunnıuş, yasama organı olarak Millî Birlik Komitesi idareye vazı-
ulyed olmuştur. Eski Meclisin kuruluş ve çalışma sistemine nazaran gerek keyfiyet ve gerek 
kemiyet noktasından daha dinamik bir sistem ile çalışan Komitenin bu hususiyetlerine intibakı 
mümkü» kılmak maksadiyle 1960 yılı Muvazenei Umumîye Kanununa bağlı münfesih Türkiye 
Büyük Millet Meclisi (Türkiye Cumhuriyeti Millî Birlik Komitesi) kısmının fasıl 211 fazla çalış- > 
ma hakları madde 2J 3656 sayılı Kanunun 22 nci maddesi gereğince verilecek ücretlere ait (R) 
formülü kaldırılarak yerine ilişik formülün ikame edilmesine lüzum hâsıl olmuştur. Buna ait ka
nun teklifi ilişikte sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını arz ve rica ederiz. 

İdare Âmiri îdare Âmiri idare Âmiri 
E. Acuner S. O'Kam O. Erkanh, 

İdare Âmirleri Acuner Ekrem ve iki arkadaşının teklifi 

1960 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı (R) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkında Kanun 

MADDE 1. — 1960 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı (R) işaretli cetvelin Bü
yük Millet Meclisi (T. C. Millî Birlik Komitesi) kısmının ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı formül 
kaldırılmış ve yerine (2) sayılı cetvelde gösterilen formül eklenmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu T, O Millî Birlik Komitesi yürütür. 

îdare Âmirlerinin teklifine bağh cetvel 

B — 1 Sayılı Cetvel 

Fasıl 211 - Fazla çalışma hakları 
Madde 21 - 3656 sayılı Kanunun 22 nci maddesi gereğince verilecek ücretler 

95 000 lirası eski harflerle basılı zabıtların yeni harflerle tebdili ve tabı işlerinde gerek Meclis 
memurlarından ve gerekse hariçten mütehassıs olarak çalıştırılacaklara ve 105 000 lirası da mesai 
saatleri h&rieinde çalıştırılacaklara verilecek fazla mesai ücret ve yevmiyeleri bu tertipten ödenir. 
(Meclis ve Bütçe Encümeninin bütçe ile alâkalı mesai devresinde, tatil günlerinde ve mesai saatleri 
dışında vazife görenlere münhasır olmak üzere.) 

16 . 9 . 1960 
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R — 2 Sayılı Cetvel > 

Fasıl 211 — Fazla çalışma hakları 

Madde 21 - 3656 Sayılı Kanunun 22 nci maddesi gereğince verilecek ücretler 
75 000 liratsı eski harflerle basılı za/bıtların yeni harflerle teibdili ve talbı işlerinde gerek Mec-

, lîs memurlarından ve gerekse hariçten mütehassıs olarak çalıştırılacaklara ve 125 000 lirası da 
mesai saatleri haricinde çalıştırılacaklara verilecek fazla mesai ücret ve yevmiyeleri hu tertip
ten ödenir. 

İktisat Komisyonu raporu 

T. C. 
Millî Birlik Komitesi 19 . 9 . 1960 

İktisat Komisyonu 
No. 1/86, 2/57 ve 2/58 

Karar No. 59 

Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

1960 malî yılı Muvazene! Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
Bakanlar Kurulunca hazırlanıp, Baş/bakanlığın, 1'5 Eylül 1960 tarih ve 71 - 1265/2169 sayılı tezke
resiyle gönderilen kanun tasarısı ile ,aynı mealde olan İdare Âmirleri Acuner Ekrem ve iki ar
kadaşının 'kanun teklifleri, komisyonumuza havale edilmiş olmakla her üç kanun birleştirilmek 
suretiyle tetkik ve müzakere edildi. 

'Takarı ve tekliflerin ibirinci maddesi gerekçelerinde de mufaissalan arz ve izalh edildiği üzere 
Bakanlık ve valiliklerce yapılan fevkalâde tâyin ve nakiller muvacehesinde bütçelere konan tah
sisatların tamamen harcanmış olduğu eühe'tle 307 nci daimî vazife harcıralhına ,(050 000) lira 
ve memleketimizi ziyaret edecek: olan Milliyetçi Çin Genelkurmay Balkanı ile Fas Kiralının 
memleketimizde misafireten bulundukları müddetçe vuîkulbulaeak masraflarını karşılamak üzere 
403 ncü faslın 20 nci maddesine ('600 000) lira,Sağlık ve vSosyal Yardım Bakanlığı kısmının 
429 ncu faslına (10 000) ve 476 neı (Kurs masrafları) faslına da, (40 000) lira ve teklif ile de 
münfesih Türkiye Cumlhuriyeti Büyük Millet Meclisi ('T. C. Millî Birlik Komitesi) kısmının 601 
nci faslına da' (165 000) liranın münakalesini temine matuftur. 

İkinci madde, karşılıkları 1960 bütçelerinin! mulhtelif fasıl ve maddelerinden temin edilmek 
üzere (625 000) liranın olağanüstü taihsisat olarak Maliye Vekâleti bütçesinin 672 ,nci faslına 
(200 000) lira, memleket ölçüsünde faaliyete geçen* Türk Kültür (Birlikleri için Urla Kemik ve 
Mafsal Hastalıkları Hastanesi deniz ve güneş tedavi Enstitüsüne yardım (100 000) lira ye 752 
nci, 3827 sayılı Kanun gereğince satmalmacak taşıtlar faslının 28 nci Millî Savunma Bakanlığı 
maddesine, Kılbrıs'a gönderilen askerî (birliğin ihtiyacı olan 'bir otolbüs alınmak üzere (175 000) 
lira! ve ,29 ncu Hariciye Bakanlığı maddesine de Mersedes marka bir makam arabasının alınması 
maksadiyle tedvin edilmiştir. 

Üçüncü madde, alınacak aralbalarm cins, adcd ve nerelerde kullanılacağını teslbit ve temin 
için 1960 malî yılı (R) formülüne lüzumlu olan ibare ile, Millî Birlik Komitesi İdare Âmirleri
nin formülü daha vâzılh ve işler hale getirmek1 için vâki tekliflerini kapsamaktadır. 

Komisyonumuz, karşılıkları tamamen (bütçelerde yapılan tasarruflarla karşılanan tasarı ve tek
lifleri esas itibariyle yerinde mütalâa .ederek tasarının birindi maddesini rakam değişikliği ile eMi 
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(1) sayılı cetveli tadilen, ikinci maddesini aynen ve üçüncü maddesi metin ve cetveli değiştirilmek 
suretiyle ve yürürlük maddelerini aynen kabul etmiştir. 

Millî Birlik Komitesinin tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

İktisat Komisyonu 
Başkam 

Kuytak Fikret 

Üye 
Ersü Vehbi 

, 

-&: 

Sözcü 
Karavelioğlu Kâmil 

Üye • 
Koksal Osman 

Üye 

Üye 
Aksoyoğlu Refet 

Üye 
Özkaya M. Şükran. 

Taşar I)ündar 

Üye 
Baykal Rifat 

Üye 
Soyuyüce Şefik 

İKTİSAT- KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİCİ 

1960 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 

Kanun 

MADDE 1. — 19G0 malî yılı Muvazenei Umu
miye Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli 
cetvelin ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı 'tertiple
ri arasında 1 466 000 liralık münakale yapıl
mıştır. 

MADDE 2. — 1960 malî yılı Muvazenei Umu
miye Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli 
cetvellerin ilişik 2 sayılı cetvelde yazılı tertip
lerinden 625.000 lira tenzil edilerek ilişik 3 sa
yılı cetvelde yeniden açılan tertiplere olağanüs
tü ödenek olarak aktarılmıştır. 

(Hükümetin 2 nci maddesi aynen kabul edil
miştir.) 

MADDE 3. — 1960 malî yılı Muvazenei Umu
miye Kanununa bağlı (R) işaretli cetvelinden 
ilişik 4 sayılı cetvelde yazılı formül kaldırılmış 
ve yerine 5 sayılı cetvelde yazılı formül eklen
miştir. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu kanunu Maliye Bakanı yü
rütür. 

(S . Sayısı: 82X 
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iklimi Komisyonuyum değislirişine bağlı cetveller 

[1 | SAYILI CETVEL 
Tenzil Zam 

F. M. % Tahsisatı n nev'i Lira Lira 

(A/2) 
Dışişleri Bakanlığı 

701 Yapı onarımı ve küçük yapılar 100 000 
735 , Sefarethane've konsolosluk binaları satıuiilma ve yaptırma be

delleri 200 000 

Münfesih Büyük Millet Meclisi 

(T. (,'. Millî Birlik Komitesi) 
453/B Kongre, konferans, tören ve ziyafetler 

22 Türkiye Bü,yük Millet Meclisinin diğer memleketlere yapacağı 
ziyaret, tören ve dostluk temaslarına katılacakların harcırahları 65 000 

45 a/E Türkiye Büyük Millet Meclisi davetlisi olarak memleketimize 
gelecek ecnebi misafirlerin her çeşit ağırlama masrafları .100 000 

601 Çeşitli yardımlar 165 000 
Jandarma Genel Kumandanlığı 

307 Harcırahlar , , ' . " " ; 
10 Daimî vazife harcırahı , 300 000 

411 ilarb malzemeleri ve teçhizat 150 000 
412 Tıbbi ecza ve sağlık malzemeleri 20 000 
414 Taşıma masrafları 130 000 

Dışişleri Bakanlığı 
302 Ecnebi memleketlerdeki teşkilâtın büro ve umumi masrafları 

91 Ziyafet 100 000 
307 Piarcırahiar 

10 Daimî vazife harcırahı 350 000 
403 Temsil ve ağırlama masrafları 

20 Devlet reisleri, misafirleri ve ecnebi elçilerin ağırlama masrafları 600 000 
453 • Milletlerarası •münasebetlerin gerektirdiği masraflar 

20 Kongre, konferans ve komisyonlara iştirak edeceklerin harcı
rah ve masrafları 550 000 

Sağlık re Sosyal Yardım Bakanlığı 
305 Kira bedeli 

13 Sosyal Hizmetler Enstitüsü 50 000 
429 Sosyal Hizmetler Enstitüsü, Sosyal Hizmet Akademisi Okulu 

ve merkezi umumi masrafları 10 000 
476 Kurs masrafları « 40 000 

(A/ l ) yekûnu 1165 000 1465 000 

(A/2) yekûnu 300 000 
(A/ l ) ve (A/2) yekûnu 1 465 000 . 1 465 000 

( Ş . Sayısı : 82) 
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Tasarıya bağlı 

(2) sayılı cetvel aynen kabul edilmiştir. 

(o) şayflı cetvel aynen kabul edilmiştir. 

' [4] SAYILI CETVEL "! ' ' 

Fasıl 211 — Fazla çalışma hakları 

Madde 21 — 3656 sayılı Kanunun 22 nci maddesi gereğince verilecek ücretler 

95 000 lirası eski harflerle 'basılı zabıtların yeni 'harflerle tebdili ve tabı işlerinde gerek Meclis 
memuıiarından ve gerekse hariçten 'mütehassıs olara'k çalıştırılacaklara ve 105 000 lirası da mesai 
saatleri haricinde çalıştırılacaklara verilecek fazla mesai ücret ve yevımiyeleıi *bıı tertipten ödenir. 
(Meclis ve Bütçe Encümeninin bütçe ile alâkalı mesai devresinde, tatil günlerinde ve .mesai saat
leri dışında vazife görenlere münhasır olmak üzere). 

* " 15] SAYILI CETVEL ~ 

Fasıl 211 — Fazla çalışma hakları 

Madde 21 — 3656 sayılı Kanunun 22 nci maddesi gereğince verilecek ücretler 

75 000 lirası eski harflerle baJsılı zabıtların y ni harflerle tebdili ve tabı işlerinde gerek Meclis 
memurlarmdan ve gerekse hariçten mütehassıs olarak çalıştırılacaklara ve 125 000 lirası da mesai 
saatleri haricinde çahştırılaca'klara verilecek fazla mesai ücret ve yevmiyeleri bu tertipten ödenir. 

Fasıl 752 — 3827 sayılı Kanun gereğince satınalınacak taşıtlar 

Millî Savunma Bakanlığı 

Aded Cinsi Ve nerede kullanılacağı 

1 Otobüs Kıbrıs Birliği emrinde kullanılmak üzere 

Dışişleri Bakanlığı 

1 Binek arabası Makam için (Mercedes) 

( S. Sayısı : &2 ) 




