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1. — GEÇEN TUTANAK 0ZETÎ 

Birinci Oturum 
1960 nıallî yılı Muıvaızsensi llimum'i Ramuıi'uııa 

bağlı eeltivellerde değişilklük yapılması lıakkındalki 
tasarınım (ikinci maddecinde yapılan tadille kamun 
kabul olundu. 

•Deivlet Plânlaınıa Tieşkilâltın^n kuruknaısı hak
kındaki kanun ile, 5434 sayılı Türkiye Cufmih/u-
riyelti Eımelkli Sandığı Kanununa ek 42 ısayılı Ka
nunun geıgici biı'inei ımaddöstae bir fıkra ve bu 
kanuna bir ımıadde eM<enım!esine dair Kanun kabaıl 
edildi. 

ıBMeşiime; son verildi. 
'B'aışlkan Divan Kâlbibi 

Akkoyunlu Fazıl Karavelioğlu Kâmil 
Dilvan Kâflilbi 

Özdağ Muzaffer 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 
1. — Hazineye yandım. ımaksadiyle ve bağış 

yoliylie .gelmiş ve gelecek olan eşya ve kıymetle
rin vergiden muaıfien Ünal! hakkımda kanun tasa
rısı (1/99) (İkttıiisaıt Komisyonuna) 

2. — 7129 sayılı Banlkalar Kanununa ek ka
nun tasarısı (1/JLO0) (Ikltilsaft Komisyonuna) 



B Î R Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 15,30 

BAŞKAN — Aksoyoğlu Ref et 

DİVAN KATÎPLEEÎ : Karavelioğlu Kâmil, Er Ahmet 

BAŞKAN— Çoğunluğumuz var, oturuma 
acıyorum. 

KARAVELİOĞLU KÂMÎL — Efendim, iki 

tane kanun tasarısı gelmiş ve İktisat Komisyo
nuna sevk edilmiştir. Bilginize arz ederim. 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ SUNUŞLARI 

1. — Vazife ile yurt dışına çıkan Bayındırlık 
Bakanı Mukbil Gökdoğan'm avdetine kadar ken
dirine, Ulaştırma Bakanı Sıtkı Vlay'ın Vekillik 
edeceğine dair Devlet Başkanlığı tezkeresi (3/40) 

BAŞKAN — Bir tezkere 
efendine 

vardır, okuyoruz 

Millî Birlik Komitesi Sekreterliğine 
Vazife ile yurt dışına çıkan Bayındırlık Ba

kanı Prof. Mukbil Gökdoğan'm avdetine kadar 
kendisine, Ulaştırma Bakanı Tuğg. Sıtkı Ulay'm 

vekillik etmesi muvafık görülmüştür. 
Devlet Başkanı ve Başbakan 

Org. 
Cemal Gürsel 

ÜLAY SITKI (Ulaştırma Bakanı) — Avru
pa'da bir toplantı vardı, benim yerime o gitsin 
dedim, kendileri gittiler. Zaten dört beş gün de
vam edecektir. 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz edilmiştir, efen
dim. 

4. _ GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1, — Karavelioğlu Kâmil'in, yatırımlar (Hol
ding) Anonim Şirketine bâzı istisna ve muaflık
lar verilmesine dair Kanunun 3 ncü maddesinin 
tadili hakkında kanun teklifi ve İktisat Komis
yonu raporu (2/64) (1) 

BAŞKAN — 87 numaralı teklifin müzakere
sine başlıyoruz. Tümü üzerinde söz istiyen var 
mı ?. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Bu teklifin 
Sözcüsü Dündar Taşar Beydir. Müsaade ederse
niz ben teklifin mahiyetini açıklıyayım. 

Daha evvel çıkan bir kanunla emeklilerin 
kurmak istedikleri şirkete bâzı muaflıklar tanı
mıştık. Kanun çıkarken bu faaliyetlerden • bir 
kısmı unutulmuştur. Prensip olarak zaten on
ların hazırladıkları tasarıyı aynen kabul ettiği-

(1) 
dadır. 

87 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-

ıvıiz için bu teklifi de huzurunuza getirmekte 
mahzur görmedik. Yeni teklif ile bu şirkete tay
yare pulu ve hare muafiyeti tanıyoruz. Bir de 
Ticaret ve Sanayi Odasına kaydolunurken ka
yıt harcından muaf olacaktır. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı ? Evvelâ söz
cüye söz veriyorum. 

TAŞAR DÜNDAR — Efendim bu kanun da
ha evvel kabul edilmiş bir kanundur. Daha evvel 
çıkan kanunda olan kelimelerin hepsi burada 
var, yalnız bir kelime yok. Bu kelime matbaada 
düşmüştür. Bu kelime hare kelimesidir. Diğerle
ri üzerinde münakaşa etmekten bir şey çıkmaz. 
Bu ancak kanunun var olup olmadığı gibi bir şey 
olur. Bu kanunla yalnız hare kelimesini ilâve 
ediyoruz. Bu hare da 450 bin lira tutmaktadır. 
Bu şirketi kuracakların da bu kadar yani bu 
harcı verecek kadar parası yok. Muafiyetleri za
ten var. Resmî Gazetede ilân edilirken hare ke-

— 3 — 
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Minesi yazılmamış. Kanun bir yanlışlığın tashi
hi mahiyetindedir. Yeni bir kanun değildir. 

"KAŞKAN —• Kaşka söz istiyen var mil 
KARAVFLİOĞLU KÂMİL — Ben şahsan 

bu şirkete daha fazla muafiyet tanınmasına ta
raftarım. Çünkü küçük sermayelerden büyük 
bir sermaye birikecek ve Devletin yapması lâ
zım gelen yatırımlarda kullanılacaktır. Bu sebep
le, herşeyden evvel bu bir âmme hizmetidir. Şa
hısların menfaatinden evvel gelir. Keşke Devlet 
bâzı imkânlarla ortak olabilsin. Ve bu şirketi da
ha fazla imkânlarla destekliyebilsin. Bunu gö
zümüzde büyükmiyelim. Hare ve Damga Res
minden muafiyet tanıması fazla büyütülecek bir-
şey değildir; arkadaşların büyük bir arzu ile ka
bul edeceğinden eminim. 

BAŞKAN — Buyurun, İrfan Solmazcr. 
SOLMAZER İRFAN — Ben diyorum ki, yıl

lardan beri yapılagelen âdetleri bozmayalım. Bu 
' şirkete kolaylık göstereceğiz diye, istisnai bir 

muamele yapmıyalım. Zaten Subaylar Şirketini 
. istisna eder bir şekilde bir muameleye tevessül. 

edilemez. Aksi takdirde bunun diğer şirketlere 
de tanınması lâzımdır. Yapılacak şeyin umumi 
muafiyetler içinde sağlanması lâzımdır. 

AKKOYUNLU FAZIL -,- Ben de aynı fikir
deyim. Biz yeminimizin başında adalet, hak ve 
hukuk, prensipleri dedik. Bu muafiyetlerin ta
nınması adalet prensiplerine uymaz. Biz gideriz 
ve bizden son rasgelenler de aynı şeyleri yapar
lar. Ben.de İm muafiyetlerin tanınmamasını isti
yorum, 

TAŞAR DÜNDAR — B u muafiyetleri ilk de
fa tanımıyoruz. Çıkan kanunun iptalini müza
kere etmiyoruz. O kanunda bir hare kelimesin
den başka diğer muafiyetleri tanımış vaziyette
yiz ve zannederim Türkiye'de bâzı muafiyetler 
tanınmış olan şirket yalnız bu şirket değildir. 
Buna mümasil şirketler kurulurken bâzı muafi
yetler tanınıyor. Ku şirketin harcı 400 bin lira 
tutmaktadır ve bu şirket bunu veremez. Daha 
yeni organize ediliyor ve hiç ticaretle uğraşma
mış adamlar ticaret hayatına atılıyor. Ku şirke
tin bünyesinde yalnız emekli subaylar değil, 
Vehbi Koç, Yapı Kredi Bankası, İş Bankası, Sa
nayi Kalkınma Bankası ve çıkarılacak 25 milyon 
liralık hisse senetlerinden alacak vatandaşlar da 
bulunmaktadır. Henüz hisse senetleri satılmış ol
amadığı için bu harcı veremezler. Şirket kurul
duktan sonra birçok yatırımlar yaparak meınle-
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kete faydalı olacaktır. Bu hare muafiyetinin ka
bulü ile teklifin kanunlaşmasını talebederim. 

BAŞKAN — Tümü hakkında başka söz isti
yen olmadığına göre kanunun tümünü oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Yatırımlar (Holding) Anonim Şirketine bâzı 
istisna ve muaflıklar verilmesine dair Kanunun 
3 ncü maddesinin tadili hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — 20 . 9 . 1960 tarih ve 86 sayılı 
Kanunun 3 ncü maddesi aşağıdaki şekilde de

ğiştirilmiştir : 
Şirkete ortaklarca, Şirket kurulduktan sonra 

verilecek iştirak taahhütnameleriyim esas muka
velenin tanzim, tasdik, tescil ve ilânı, hisse sene
di ve tahvillerinin ihracı Tayyare Pulu, Hare, 
Damga Resmi ve Belediye İlân Resminden mu
aftır. 

Şirket, Ticaret ve Sanayi Odaları Kaydiye 
Ücretinden muaftır. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı? Buyurun 
Mustafa Kaplan. 

KAPLAN MUSTAFA — Bu kanunla büyük 
bir muafiyet veriyoruz. Hiçbir şey almıyacağız. 
Bu şirket muazzam bir şirkettir ve sermayesine 
Vehbi Koç, gibi zenginler hattâ bankalar iştirak 
ediyor. Buna mukabil Tayyare, Hare, Damga 
Belediye Vergisi gibi hiçbir şey vermiyor. 

SOLMAZER İRFAN — Bütün zenginleri 
Şirkete doldur, ondan sonra da birçok muafi
yetler tanı... 

KAPLAN «MUSTAFA (Devamla) -^ Ben di
yorum ki, bâzı muafiyetler tanıyalım. Ama Dev
letin aleyhinde bir şey olmasın. Devletin geliri 
ne sekte vurmuyacâk şekilde tanzim edelim. 
Borçlarda muafiyet tanımıyalım. Harcı alalım. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Arkadaşlar bu 
işi gözlerinde büyütüyorlar. Küçücük sermaye
lerle kurulan bu şirket faaliyete geçtikten sonra 
büyük gelirler sağlıyacaktır. Ben tetkik ettim, 
herkes bu şirkete girmeyi büyük bir tehallükle 
bekliyor. 75 milyon lira île kurulan bu şirket mil
lî bir şirket olacaktır. Bu istisnai bir muamele 
değildir. Bu doğrudan doğruya, memleket kal
kınmasında küçük sermayenin iştirakini sağla-
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maktu*. Benim anladığım budur. Büyültecek hiç
bir şey yoktur. Esasen bu kanun çıkarılmıştı. 
Fakat bir iki kelimesinin noksanlığı yüzünden 
huzurunuza gelmiştir. Yukarda 10 - 15 ilim ada
mı katiyen buna itiraz etmediler. Sizin gibi has
sasiyetle imtiyaz ve muafiyet tanınıyor gibi en
dişeler, onların aklından geçmedi. 

SOLMAZER İRFAN — Onlar bir şey deme
di diye biz de mi bir şey demiyelim? Niye ilim 
adamlarını misal getiriyor? Sözünü geri alsın. 

KARAVELİOĞLU KÂMÎL — Bir haksızlık 
mevzuurfâhis değildir. Ben sözlerimi böylece 
tamamlamak istiyorum. 

KARAN MUZAFFER — Böyle şirketlerin 
kurulmasını gönülden arzu ederim. Fakat mad
deyi okuyunca insanın kulağına hakikaten bir 
takım tuhaf, tırmalayıcı kelimeler çarpmakta
dır. Arkadaşımız şirketin fonksiyonunu, çalış
ma sistemini izah ederlerse her halde daha 
müspet oy kullanabiliriz. Bu hususta, lütfen 
biraz aydınlanalım. 

KAPLAN MUSTAFA — Bu hare yalnız şir
ket kurulurken bir defa ödenmesi icabeden bir 
hare mıdır? 

TAŞAR DÜNDAR — İlk kuruluşa ait bir 
harçtı ı*. 

ÖZGÜR SALÂHATTİN — Bizim iktisadi 
hayatımızı düzenliyen bir organizasyon kuru
lurken bunda hukuk prensiplerinden ziyade ik
tisat prensiplerinin yer alması icabetmektedir. 
Yalnıjz ben şunu söylemek isterim. Acaba bizim 
memleketimizde başka hangi teşekküllere bu 
muafiyetler tanınmıştır1? Sözcü bunları biliyor 
mu? 

BAŞKAN — Şefik Soyuyüce. 
SOYUYÜCE ŞEFİK — Efendim, böyle mu

afiyetler bâzı kimselere tanınmıştır. Bilhassa 
köylü bankalardan borç alırken hiçbir resim 
ücretine ve diğer rüsuma tâbi tutulmamıştır. 
Senede şu kadar milyon lira kredi verilirken 
hiçbir harca tâbi değildir. Tayyare puluna tâ
bi değildir. Noter dahi köylülerden ücret al
maz. Sadece' kâtip ücreti ile yazma ücreti alır. 
Sahife başına 20 kuruş ücret alırlar ve bu su
retle yaparlar. Bu geniş bir köylü kütlesine ta
mum ıştır. 

BAŞKAN — İrfan Bey, buyurun. 
SOLMAZER İRFAN — Vazgeçtim, efendim. 
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ÇELEBİ EMANULLAH — Efendim, bu mu

afiyet tahdidi umumi midir, diye soracaktım.. 
Cevap verdiler. Kuruluşuna aitmiş. 

ERSÜ VEHBİ — Efendim, Şefik Bey arka
daşımız bir misal verdiler. Ben de bir ikinci 
misal vereceğim. Devlet mesken mevzuunu hal
letmek için kanuna 10 sene müddetle yeni ya
pılmış binalara vergi muafiyeti tanımıştır. Bu
nu bir ölçü olara.k kabul edecek olursak yeni 
kurulmuş şirketin kuruluşunda bâzı özellik ve 
şartlara sahibolması tabiîdir. Tanınan muafi
yet şirketin kuruluş sırasındadır. Küçük ser
mayeler, büyük sermayeler halinde birleşerek 
gene vatandaş emrinde çalışacaktır. Bu sebep
le vatandaşlara bir müşkülât çıkarmıyalım. Bir
çok yatırımlar için büyük paraya sahiboluna-
caktır» Bu sebeple resimlerin kaldırılması ve 
hare alınmaması t^y gun olur., Mevzuatımızda 
buna ait birçok misaller mevcuttur 

SOLMAZER İRFAN — Meselâ? 
ERSÜ VEHBİ (Devamla) — Misalin birin

cisini Şefik Bey arkadaşımız anlattı. İkinci 
misali de ben verdim ve yeni yapılan binalar 
için vergi muafiyetinden bahsettim. 

AKKOYUNLU FAZIL — Demin arz ettim, 
75 milyonluk bir sermaye ile kurulan bir şirket 
400 bin liralık bir harcı, sermayesinin 1/160 ı 
nispetindeki bir meblâğı ödeyemez mi? Bu ka
dar yatırım yapacak bir şirket liu harcı vere
mez mi? 

İkincisi; maddeyi aynen okuyorum. «Şirke
te ortaklarca, şirket (kurulduktan sonra verile
cek iştirak taahhütnameleriyle esas mukavele
nin tanzim, tasdik, tescil ve ilânı, hisse senedi 
've tahvillerinin ihracı tayyare pulu, hare, dam
ga resmi ve belediye ilân resminden muaftır. 

Şirket, Ticaret ve S'anayi Odaları kaydiye 
ücretinden muaftır». 

Bütün bu muafiyetler küçük bir endişeden 
dolayı tanınmatk istenmektedir. «Şirket yeni 
kurulacaktır. Memlekete hizmet edecekse şir
kete bu muafiyetleri tanıyalım.» Bu dödiğim 
gibi adalet prensiplerine uymaz. Yarın önümü
ze başka bir kanun gelebilir. Nitekim geçenler
de de gelmişti. Naylondan şunu yapacağız, şun
dan muaf tutun diye geleceklerdir. Bu pren
siplerin dışına çıktığımız takdirde her zaman 
müşkülâta uğrarız. 

Arkadaşlarımız çok dikkat etsinler ve bura
da ilim adamları şöyle diyor diye bahsetmesin-
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ler. Geçenlerde Güvenlik Komisyonuna bir ta
san geldi. Bu tasarıya niçin itiraz etmediniz 
diye, oradaki ilim adamlarına sordum. Siz de 
hiç mantık yok mu dedim. Buna cevaben, efen
dim, Dündar Bey böyle istiyor dediler. Biz bu
raya gelen kanun tasarılarını Ikendi görüşü
müzle müzakere edip kabul veya reddini düşü
nelim ve görüşelim. Buraya ilim adamları şöy
le dedi, hiç itiraz etmedi gibi sözlerle hu ilim 
adamı sözünü buraya getirmiyelim. 

TAŞAR DÜNDAR — Benim namıma böyle 
bir şey yaptıklarını zannetmiyorum. 

KAPLAN MUSTAFA — Efendim, evvelâ 
ışığımızın ilim oHuğunu hepimiz kabul ettik. 
İlim adamlarımıza hürmetlerimi huzurunuzda 
sunarım. Ben müzakereleri kâfi görüyorum. 
Durum aydınlanmıştır. Reye konmasını rica 
ediyorum. 

BAŞKAN — Solmazer İrfan. 
SOLMAZER İRFAN — Muhterem arkadaş

lar, bankalarla büyük iş anlamları ile kurul
muş olan 75 milyonluk bir şirkette en büyük 
payı. yine onlara vereceğiz. Diğerleri küçük 
hisse senetleri ile iştirak edeceklerdir. Harç
ları da pek az bir miktarda ödiyeceklerdir. 
Esas gayesi daima ve daima bir şeyler, daha 
çok kazanmak olan büyük firmaları ve ban
kaları vergiden muaf tutmıyalım. İTarcdan 
muafiyet denince ben isterim ki, bütün diğer 
şirketlerin de buna sokulması icabetmelidir. 
Buldan'da gözlerimizle gördük. Bir tek tezgâ-
.ha sahi]) dokumacı götürü % 80, % 15 Gelir 
Vergisi vermektedir. Kuruluşunda ve yapısın
da böyle büyük firmaların ve bankaların bu
lunduğu bir şirkete böyle muafiyetler tanına
maz. Bu büyük bir haksızlık olur. Benim vic
danım hiçbir zaman bu kanunun çıkmasına 
razı olmuyor. Bir kanun çıkarken matbaada 
dizilişi sırasında hare kelimesi düşürülebilir 
mi? Arkadaşlar 450 bin liraya baliğ olan bir 
kelimeyi düşüren bir mürettibin Meclis Mat
baasında işi yoktur. Hele böyle bir ihmal gös
teren Kanunlar Şubesi Müdürü burada vazife 
yapamaz. 

TAŞAR DÜNDAR - Efendim, Türkiye'
de hakiki mânasında ilk defa bir anoıym şir
ket kuruluyor. Meselâ Koç karısını, kızını, oğ
lunu, damadını bir araya getirerek bir ano
nim şirket kuruyor. Bu öy\e olmıyacaktır. 
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5 000 kişi hisse senedi almak suretiyle hakiki 
bir anonim şirket kurulacak ve rant 5 000 
hisseye tevzi edilecektir. Bu hareket Türk eko
nomisinde bir inkılâptır. Patronun zenginliği 
fakirliği mevzuubahis değil. Hissedarlarına 
müsavi şartlar tanımak suretiyle ilk defa sos
yal bir hıaksat istihdaf eden bir anonim şir
ket kuruluyor. Nakliyat, konserve fabrikala
rı, çelik halat imalâtı yapacaktır, projesini 
hazırladılar. Bu şirket kuruluşuna mahsus ol
mak üzere 200 bin liralık harcı vermiyecek ve 
Hazine altı milyarlık yatırımı içinde 200 bin 
lira zarar görecek: Niçin? Yaşasınlar diye. 
Bu subay arkadaşlarımızı ürkütmiyelim. Bun
lar ticaretten anlamıyorlar. Sivil ticaret erbabı 
bunlara daima mektup yazıyorlar. Mahvola
caksınız, yapamıyacaksınız, gelecek iktidar sizi 
mahvedecektir, diyorlar. Bu mektuplar devamlı 
gelmektedir. Bu mektuplar elimize geçmekte
dir. Biz bunlara korkmayın dayanın diyoruz. 
Bu 400 bin lira büyük bir para değildir. Bun
ların halen parası yoktur. Bu 400 bin lira para 
bunları ürkütebilir. Sayın Yarbayım, diğer 
Yarbayım çok güzel söylediler. Bu muafiyet
ler memleketimizde çok tanınmıştır. Köylüye 
bu muafiyet tanındığı gibi, apartman yaptıran 
kimselere de 10 sene vergi muafiyeti tanın
maktadır. Bu ilk defa bu şirkete verilmiyor. 
Evet ilk defa vicdanlarımız sızladı. Çünkü bu 
bizimle ilgili gibidir. Bunu vermemiz zaruri
dir. Bu holding şirket halinde kuruluyor. Hol
ding şirketi muhtelif kademelerden teşekkül 
eder. Seki/ lirası olan bir adanı 100 liras'ı olan 
bir adamı bu şirkette kontrol eder. Bu şirkete 
Vehbi Koç, Yapı - Kredi Bankası, Sınai Kal
kınma Bankası ve bunun müterafiki olan şir
ketleri bunlar kontrol edecekler. Bunun kuru
luşu öyle tanzim edilmiştir. Bu şirketin sevk 
ve idaresi Tümsühank ve Muhabanka benzetil-
miyecektir. 

Hususi bir kanunla, kurulmuş olan Holding 
Şirketinin Hare ve Damga Resmi olan 400 bin 
liradan muafiyeti büyük bir vicdan meselesi 
olarak, mütalâa, edilmemelidir. Bunun kabul 
•edilmesinin faydalı olacağını arz ediyorum. 

RBİS — Birinci maddeyi okutuyoruz. 
(Birinci madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Birinci maddeyi olduğu gibi 

oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
edilmiştir. 

6 — 
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MADDE 2. 

rürlüğe girer, 
Bu kanun neşri tarihinde yü-

BAŞKAN — Maddeyi reylerinize arz edi
yorum. Kabul edenler. 
edilmiştir. 

Etmiy enler... Kabul 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini yü
rütmeye Bakanlar Kurulu mçmurdur. 
i BAŞKAN — Maddeyi reylerinize arz edi-

0 : % 
yorum. Kabul edenler... Etmiyenİer... Kabul 
edilmiş, teklif kanunlaşmıştır. 

KABÎBAY ORHAN — Efendim, usul hak
kında söz istiyorum. Yüksek Soruşturma Ko
misyonu Başkanı gelmiş dışarda beklemekte
dir. Konuşmanın gizli- olacağını hatırlatmak is
terim. 

BAŞKAN — Oturuma ara veriyorum. 
Kapanma saati : 16,10 

ÎKÎNCİ OTUEUM 
BAŞKAN — Aksoyoğlu Refet 

DÎVAN KÂTİPLERİ : Karavelioğlu Kâmil, Er Ahmet 

BAŞKAN, — Oturumu açıyorum. 

2. — Soyuyüce Şefik'in, 1580 sayılı Bele
diye Kanununun 15 nci maddesinin 43 ve 58 nci 
bentlerinin tadiline dair kanun teklifi (2/66) 

BAŞKAN — Bu kanun teklifinin tümü. hak
kında söz isitiyen var mı? 

SOYUYÜCE iŞEFlK — Efendim, Hal Ka
mımı hakkındaki bu kanun teklifim kabul edil
diği takdirde âzami kâr haddi bölümlere inikı-
lâbetmiş oluyor. Başkaca bir değişiklik yoktur. 
Madde eski maddenin aynıdır. Verilen ceza 
beş - on lira arasındadır. Bu günkü durum mu
vacehesinde bu cezanın biraz dalıa artırılması 
suretiyle vatandaşın. riayet edeceği bir merte
beye ulaşması bakımından faideli olacaktır zan
nediyorum. Bu bakımdan ıttılaınıza arz etmiş 
bulunuyorum. 

BAŞKAN — Bu kanunun tümü hakkında söz 
istiyen arkadaş var mı? 

KARAVELÎOĞLU KÂMİL — (Soyuyüce 
Şefik Je hitaben) Bunu siz mi hazırladınız, yok
sa belediyeden mi geldi. 

SOYUYÜCE ŞEFİK — Bunu belediye ken-
si düşünmüş. Ben hukukçuları çağırtıp tetkik 
ettirdim ve bu şekilde kaleme aldırttım. 

KARAVELÎOĞLU KÂMİL — Demek ki, 
ilâve, bir âzami kâr haddi, fiyat tesbiti ve bir 
de cezalar oluyor. 

SOYUYÜCE ŞEFİK — Evet; ilâveler bun
lardır. Farzedelim ki, yumurtanın 40 kuruşa 
satılması normaldir. Fakat bâzı açık gözler bun
ları toplayıp stok yapıyorlar ve bir müddet bek
lettikten sonra bunu 60 - 70 kuruştan satıyorlar. 
Buna mâni olmak için biz âzami satış fiyatı 40 
kuruştur diye ilân edildiği takdirde bu gibi stok
lar fiyat durumuna müessis olamıyacaktır. Ay
rıca bunun altındaki fiyatlarda rakabet mevzuu-
bahistir. Buna katiyen müdahale etmiyoruz. 

KARAVELÎOĞLU KÂMİL _ Yani beledi
yelerin nark salâhiyetlerini kanunlaştırıyoruz. 

SOYUYÜCE ŞEFİK (Devamla) — Bu nark 
değildir. (Kapalı nark sesleri) 

KARAVELÎOĞLU KÂMİL — Bu şekilde 
yapıp, 40 kuruşadır dersek, yumurtayı piya
sadan kaybetmiş olmaz mıyız? 

SOYUYÜCE ŞEFİK (Devamla) — Efendim, 
uzun bir süre için konacak olursa, ona nark de
nir. Ama bu mütehavvildir. Mütehavvil olur
sa nark olmaz. Arz ve talep vücût bulduğunda 
fiyat bildirilecektir. Bunun dışındaki stokçu
ların mal alıp stok edip, sonradan daha pa
halı satmalarına mâni olunacaktır. 

KOKSAL OSMAN — Efendim, kanaatim
ce piyasa, getirilecek ufak tefek tadil teklif
leriyle yumuşatılmaz. Şefik Bey arkadaşımızın 
getirdikleri kanunun daha şümullü olarak bir 
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kefe de alâkalı vekâlete tetkik .ettirilmesi icab-
cdor. iler şeye ait bir kanun getirecek olursak 
bunun içinden çıkamayız. Bu belediyeden, geli
yor. Belediyeden geliyor diye Şefik Bey bir ka
nun teklifi yapabilir, başka arkadaşlar da şu 
veya bu fıkranın ilâvesi ' veyahut kaldırılması 
için de bir kanun tasarısı getirirler. Onun için 
daha esaslı tetkike tâbi tutulmasını bilhassa rica 
edeceğim. 

ÖZGÜR SELÂHATTİN — Efendim; bu 
Hal Kanunu çıkarken ben bu yiyecek ve giyecek 
maddeleri üzerine bâzı şeyler konmasını istedim. 
O zaman nazara alınmamıştı. Bugün karşımıza 
yiyecek maddeleri hakkında bir kanun tasarısı 
geliyor. Ümidediyorum ki, birkaç gün sonra 
giyecek maddeleri hakkında da bir ayrı kanun 
tasarısı gelecektir. Onun için ben de Sayın Al
bayımın fikrine iştirak ediyorum ve bunların 
iyice tetkik edilerek tümü hakkında bir kanun 
getirilmesini teklif ediyorum. Bu suretle kanun 
müessesesi de zedelenmemiş olur. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Beni çok en-
terese etti, istanbul'da bu fiyatların artışı 
mevzuu. 

BAŞKAN — Buyurun, Vehbi Ersü. 
' ERSÜ VEHBİ — Efendim, istanbul Bele

diyesinde yapılmış çok şümullü ve Belediyeler 
Kanununa ait bir tadil teklifi vardır. Bu teklif 
bizim İktisat Komisyonunda incelenmektedir. 
Ankara, Belediyesinin. İktisat Müdürü ve bâzı 
uzmanların da iltihakiyle çalışmalar yapılmak
tadır. 

Tahmin ediyorum ki, Şefik Beyin teklif etti
ği hususları, bu tadil teklifi çok daha geniş bir 
şekilde ihtiva ediyor. Bu kanunun daha etraflı 
ve tam bir şekilde çıkabilmesi için, tatbik sa
hası bulacak bir kanun haline gelmesi için ça
lışma yapılmaktadır. Kendisinin teklif ettiği şu 
iki husus bu kanunun içerisinde yer almıyorsa 
- tahmin ediyorum ki yer alıyor - bu hususlar da 
o tadil teklifi içerisine sokmak suretiyle ve sü
ratle o kanunu huzurlarınıza getiririz, İktisat 
Komisyonu olarak bu kanunu huzurunuza geti
receklerdir. 

ER AHMET - - Böyle bir kanun hazırlığı 
vardır. Bu husustaki müzakereye son verilme
sini arz ve teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takriri rey
lerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 
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SOYUYÜCE ŞEFİK — Böyle bir kanun ta-

| sarısı vardır. Bunun bir sureti de bendenizde 
I komisyonla birlikte benim inceleme yapmamız 
1 için mevcuttur. Bundaki hükümler şu söyledi

ğim hükümleri ifade etmektedir. Bunu incele
mek için en az .1.0 - 15 günlük bir zamana, ihti-. 

I yaç vardır. Arızi sebeplerle bunun-uzaması da 
nazarı itibara alınabilir. 

Saniyen şu söylediğim kanun maddesi aynejn 
! Belediyeler Kanununda var. Bütün yaptığımız 

iş, bu Belediyeler Kanununun bir maddesine 
iki kolime ilâve etmekten ibarettir. Bu ek ka
lımı çıksa dahi, Belediyeler Kanunu değişme
dikçe, Belediyeler Kanununa ek bir kanun ola
rak kalacaktır. Bu belediyelere yetki tanıyan 
bir kanundur. Buna göre, Belediyeler Kanunu
nun bir maddesine iki cümlecik ilâve etmek su-

! retiyle arada geçen zaman içinde bâzı unsur
ların piyasayı boş bularak fiyat artırmalarına 
tevessül etmelerini önlemektir. Ben bunun iki-

| sini de tetkik ederek geldim. O kanun gelecek-
' tir. Fakat biz onu çıkarmcaya kadar piyasada 

fiyat fırlamaları olursa bu. kanun çıkdıktan son-
! ra fiyatları fırlamış olduğu seviyede tutmak 
i mecburiyetinde kalacağız. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takriri ka
bul. edilmişti. 

Şimdi iki teklif vardır. Birisi maddelere ge
çilmesi, diğeri de kanunu yeniden hazırlayıp ge
tirmektir. Bunları oyunuza arz edeceğim. 

j AKKOYUNLU FAZIL — Efendim, burada 
bir fıkra değişikliği olacağına ve Sözcüsü de 
«lüzumludur» dediğine göve, bu husus iyice açık
lansın, ona göre reyimizi verelim. 

i BAŞKAN — Kanunun, tümünü kabul eden-

I ERSÜ VEHBÎ — Ben şimdi öğreneyim efen-
j dim ; diğer kanunun kaç gün içerisinde huzuru-
I imza getirileceğini, şimdi öğrenip geleyim. Eğer 
| uzun sürecekse Şefik. Bey arkadaşımızın kanun 
! teklifi lehine oyumu kullanmak istiyoriHn. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL —' Buna lüzum 
! yoktur efendim. 

SOYUYÜCE ŞEFlK — Çıkacak olan bu 
i kanun bunun yerini tutacaktır. Bu kanunun bu 
I maddesi de kalkmıyacaktır. Bu madde olduğu 
\ gibi kalacalktır. Bunun için de dört kelime e'kli-
1 yorum. Âzami satış'kâr haddi diye.. 
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BAŞKAN — Kanunun tümünü kabul eden- I 

ler... Etmiy enler... Kabul edilmemiştir. Daha 
şümullü olarak hazırlanıp getirilmesi için tek
lifi komisyona veriyoruz. 

BAYKAL RÎFAT — Bu kanun kabul edil
medi. Yalnız istirhamımız öteki kanunun hiç 
olmazsa iki gün içinde buraya gelmesi ve kabul 
edilmesidir. Çünkü dün buraya gelen arkadaş
larımız bunun çok vahim neticeler- doğurabile
ceğini ifade ettiler. 

BAŞKAN — Arkadaşlarımız mümkün olan 
en kısa zamanda getirirler. 

3. — 6334 sayılı Kanun ile bu kanunu değiş
tiren 6732 sayılı Kanunun kaldırılmasına dair 
kanun tasarısı ve- Sosyal -İşler Komisyonu rapo
ru (-1/70) 

BAŞKAN — Bu kanunun Sözcüsü irfan Sol-
mazer'dir. Kendisi burada bulunmadığından 
müzakeresini tehir ediyoruz. 

4. — Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryol
ları İşletmesi kuruluşu hakkındaki 6186 sayılı 
Kanuna bir madde eklenmesine dair kanun ta
sarısı ve Güvenlik Komisyonu raporu (1/88) (1) 

BAŞKAN — Efendim, şimdi 86 sıra sayılı 
Devlet Demiryolları İşletmesi kuruluşu hakkın
daki kanuna geçiyoruz. 

Kanunun Sözcüsü Er Ahmet'tir. 
ER AHMET — Efendim, elimde bir iki ka

nun teklifi vardır ki, pek vaktinizi almıyacak-
tır. 

Şu anda 6186 sayılı kanun. önümdedir. Bu 
^kanunda DDY nm yapacağı işler yazılmıştır, ta-
dadedilmiş bulunmaktadır. Buna bir ek madde 
ilâve ediyoruz. 

Eski kanunun 2 nci maddesinde, DDY nm 
çeşitli vazifeleri sayıldıktan sonra DDY teşki
latındaki personelin sağlık işlerine dair bir ka- I 
yit yoktur. îşte bu aradaki yokluğu izale eder 
mahiyettedir. Tasarı şudur; «T.C.DDY îdaresi, 
teşkilâtında çalıştırdığı personel ile ailesi efra
dının sağlığını korumak maksadiyle lüzum gör
düğü yerlerde hastane, sanatoryum, revir, po
liklinik ve eczaneler gibi sıhhi müesseseler açıp 
işletebilir», işte tasarının mahiyeti budur. I 

(1) 86 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 

. 1960 0 : 2 
ULAY SITKI — Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanlığı çıkardığı bir kanunla kendi görev ve 
salâhiyetleri dışında bulunan bütün hastaneleri, 
eczaneleri, revirleri, ve saireyi lağvetmiş, bizim
kilerin mecburi durumunu nazarı itibara alma
mıştır. Devlet Demiryolları teşkilâtı çok uzak 
yerlerde, gerek trenlerin uğradığı yerlerde sıh
hi yardım ve imdat için kurduğu bâzı eczane
ler ve revirler vardır. Bunlardan hem kendi 
personeli ve hem de yolcular istifade etmekte
dirler. Binaenaleyh Sağjık Vekâletinin bu ka
nunu ile lâğvedilince, bizimkileri de bütün has
tane, revirler ve eczaneleri de lâğvetmek lâzım-
gelecektir. Sağlık Bakanı ile konuştum. Keşke 
oraya bir madde ekleseydik, iyi olurdu. Fakat 
geçmiştir. Sizin bir kanun çıkarmanız gerekir 
dedi. îşte bu madde ile bunların korunmasını 
sağlamış oluyoruz. 

AKKOYUNLU FAZIL — Bu kanun ne za
man çıkmış? 

ULAY SITKI — İki, üç ay zarfında çıkmış 
olacak. 

ÖZGÜR SELÂHATTÎN — Efendim, 6186 
sayılı Kanun esasen eskidir. 

KARAVELÎOĞLU KÂMÎL — Bunun perso
neli ne olacaktır? Doktoru, hemşiresi nasıl temin 
edilecektir? 

ULAŞTrRMA BAKANI ULAY SITKI — 
Her şeyi tamamdır. Esasen bu teşkilât bizde var
dır; fakat her hangi bir lağva uğramasın. Bunun 
için Sağlık Bakanlığı Kanununa bir madde ekle
mek suretiyle, bunların bekalarını temin etmek 

' lâzımdır. 
ER AHMET — Paşam da ifade buyurdular. 

Sağlık Bakanlığının kanunu ile mi yoksa bir tali
matı ile mi kaldırılmış olan bu yerler için, DDY. 
hakkında bir fıkra ekliydim, diyoruz. Sadece 
salâhiyet veriyoruz, mevcut teşkilât vardır. 

(BAŞKAN — Başka söz istiyen var mı? 
AKKOYUNLU FAZIL — Kaldıran kanunu 

okusak dalha iyi olur gibi geliyor. 
ER AHMET — 6186 sayılı Kanuna bir mad

de eklenmesine dair kanun tasarısıdır. 6186 sayılı 
T. Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi 
Kuruluş Kanununa aşağıdaki madde eklenmiştir 
deniyor. 

ULAY SITKI — Efendim,,bizim bunu ileri 
sürmemize âmil olan sebep budur. Sağlık Vekili 
böyle bir kanun çıkarmazsanız sizin hastaneleri-
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hizdeki, revirlerinizdeki, hattâ trenlerinizdeki ec
za depolarınızı kaldırırız, dediler. 

AKKOYUNLU FAZIL — Ama o dedikleri 
kanun nedir? Bizden çıkmadı. Şu halde evvel çık
mış. O kanunu da öğrensek eok iyi olur. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Belki bu, Sayın 
Bakanımızın da söyledikleri gibi, Bakanlar Ku
rulu kararıdır. Bu kararın tatbikatından bu mü
esseseleri kurtarmak için böyle bir kanunla bura
ya gelmiş bulunuyorlar. 

ÖZGÜR SELÂHATTlN — Bu 6186 numa
ralı Kanun Devlet Demiryollarının teşkilâtına ait 
bir kanundur. Sağlık Bakanlığına ait olan ka
nun nedir. Bakanlık bu kanunla diğer müessese
ler elindeki sıhhi tesisleri eline almak mı ister? 
Devlet Demiryolları İdaresinin bu müesseseleri 
öteden beri mevcuttur. Şimdi zamanımızda böyle 
bir aksaklık nereden gelmiştir? Bunun esbabı mu-
cibesi açıklansın, biz de tenevvür edelim. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Esbabı muci-
bede yoktur, efendim. 

ÖZGÜR SELÂHATTlN — Efendim, Sağlık 
Bakanlığının, bütün hastaneleri kendi teşkilâtı 
içine almasına ait tamimi nedir? Bunun açıklan
ması için, kanunun iadesini teklif ediyorum. 

GÜRlSlOYTRAK SUPHİ — Fazıl Akkoyunlu 
Bey tasarıyı imzalamış ve bir itirazda da bulun
mamıştır. 

AKKOYUNLU FAZIL — Ben imza etmedim, 
ismimi yazmışlar. 

BAŞKAN — Bu hususun açıklanması için, 
tasarının iadesini oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Bilâhara 
getirilecektir. 

Elimizde iki kanun teklifi vardır. 

5. •— Nişan ve Madalya kanunu tasarısı ve Gü
venlik Komisyonu raporu (1/84) (1) 

BAŞKAN — Bu kanun sözcülüğünü Er Ah
met arkadaşımız yapacaklardır. 

ER AHMET — Efendim, bu kanun nişan ve 
madalya müessesesini yeni baştan ele almak ve 
düzenlemek için getirilmiştir, Madalya ve nişan
ların gerek memleket içinde muvaffakiyet göste
ren kimselere, gerekse dış memleketlerden gelen 
misafirlerimize verilmesi, memleketimizin diğer 
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milletlere uyması bakımından münasibi mütalâa 
edilerek bu kanun tasarısı hazırlanmıtır. Yalnız 
eski Nişan ve Madalya Kanunu ile aradaki fark 
buradaki nişanları ayrıca bir statüye tâbi tutmuş
lar, isimlerini değiştirmişlerdir. Meselâ Atatürk 
nişanı, Cumluıriyet nişanı ve madalyaları yeni
den ilâve edilmiştir. Gerekçesi uzundur, arzu 
ederseniz okuyay ı m. 

BAŞKAN •— Evvelâ bu kanunu tasarısının 
görüşülüp görüşülmemesini reyinize arz edece
ğim. 

KARAMAN SUPHİ — Ben şahsan cemiyette 
mânevi, moral mükâfatına çok ehemmiyet veren 
bir insanım. Fakat, ihtilâl rejimi içerisinde böy
le bir kanunu ele almayı ben hiç yakıştıramıyo
rum. Mevzuun zamanı değildir. 

KARAN MUZAFFER 
sövlemek istivordum. 

(1) 80 sıra sayılı hasmayazı tutanağın sonun-
dadır. 

Efendim, aynı şeyi 

AKKOYUNLU FAZIL — Ben de aynı fikre 
iştirak edeceğim. Bizim elimizde Orduyu ilgilen
diren birçok kanunlar varken, bu teklifi getirmek 
doğru değildir. 

BAŞKAN — Küçük Sami. 

KÜÇÜK SAMİ — Efendim, ben tamamen ak
si kanaatteyim. Bu kanun 1948 den beri bekle
mektedir. Arkadaşımın belirttiği gibi, mânevi mo
ral mükâfatını bugün ancak, bu gibi madalyalar 
sağlıyacafctır. Ben Kore'de bulunduğum sırada 
gördüm. Göğüslerine yabancı milletlerin madal
yası takılırdı, bizim de takacak bir süsümüz yok 
mu diye şikâyette bulundum, o zaman Fasih Ka-
yabal'a bir yazı yazdım, o da bu hususta sevk 
edilmiş bir kanun teklifimiz vardır, Mecliste bek
lemektedir diye yazmıştı. 

BAŞKAN — Kanunun tümü üzerinde söz is-
tiyen arkadaş var1 mı? 

KAPLAN KADRİ — Kifayeti müzakere tek
lif ediyorum efendim. 

Kanun tasarısının bugün görü-
edenler... Etmiyenler... Anlaşıl-

BAŞKAN -
şülmesini arzu 
madı. 

Bir daha oya koyuyorum. Bu tasarının şimdi 
görüşülmesini arzu edenler lütfen işaret buyur
sunlar... 10, şimdilik gem kalmasını arzu eden
ler... 8; o halde tasarının görüşülmesi kabul edil
miştir. Maddeleri' okuyoruz. 

— 10 
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Nişaja. ve ,madalya Kanunu 

MADDE 1. — Vatan ve millet hizmetlerinde 
olağanüstü yararlık gösteren, Devletin ve mem
leketin itibar ve yükselmesinde büyük hizmet
leri bulunan, görevlerinin yapılışında üstün ba
şarıları görülen Türkler ile, Türkij-e'nin men
faatlerine değerli ve yararlı hizmetlerde bulun
muş olan yabancılara verilmek üzere aşağıdaki 
nişan ve madalyalar ihdas olunmuştur : 

a.) Atatürk nişanı, 
b) Cumhuriyet nişanı, 
c) Cumhuriyet harb nişanı ve madalyaları, 
ç) ilim ve sanat nişan ve madalyaları, 
d) Liyakat nişan ve madalyaları, 

t e) İftiharı nişan ve madalyaları, 
î) Kurtarma madalyaları. 
ÖZGÜR SELÂHATTİN — Burda bir değiş

tirme var? 
KARAVELİOĞLU KÂMİL — Burada Cum

huriyet nişan ve madalyaları deniyor. • Bunlar 
bir seri mi ol açlıktır, yoksa bii' nişan ve bir 
madalya mı olacaktır? Yani nişan ayrı, madalya 
ayrı mıdır? 

ATAKLI MUCİP — «Nişan ve madalyalar» 
tâbiri doğrudur. 4 ncü maddede izah ediyor. 
Nişan ve madalyanın üç rütbesi vardır. 

AKKOYUNLU FAZIL — Efendim, deminki 
kanunda da, şimdiki kanunda da sözcü Ahmet 
Er 'd i r ve tetkik edilmeden kanun buraya gel
miştir. Müsaade ederseniz gerekli tetkikatı yap
sın, ondan sonra buraya getirip konuşalım, 

BAŞKAN — Eğer sözcü arkadaşım böyle bir 
istekte bulunursa geriye kalır. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Sözcü arkadaşın 
daha hazırlıklı gelmesi için geriye kalması uygun 
olur. Bu bakımdan teklifimin oya arzını rica 
ederim. 

BAŞKAN —- Geriye bırakılması teklifini re
yinize arz ediyor/um. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir efendim. 

6. — 2739 sayılı Ulusal bayram ve genel ta
tiller hakkındaki Kanunun 2 nci maddesinin 
(C) fıkrasının tasdikma dair geçici kanun tasa^ 
rısı ve Gümrük Komisyonu raporu (137) (1) 

BAŞKAN — Gündemin son maddesi : 

(i) 79 8. Sayılı basmayazı tutanağın sonunr 

dadtr. 

4.1Ö.1Ö6Ö Ö : 2 
2739 sayılı Ulusal bayram ve genel tatiller 

hakkındaki Kanunun 2 nci maddesine I (O) fık
rası eklenmesine dair kanun tasarısıdır. 

Tasarının Sözcüsü Ahmet Er arkadaşımızdır. 
Tasarının tümü üzerinde söz istiyen var mı?... 
KÜÇÜK S A M — 27 Mayıs tarihi bu milletin 

millî bayramları arasına girecektir. Fakat bizim 
tarafımızdan bunun yapılmamasının doğru oldu
ğu fikrindeyim. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Aynı fikre işti
rak ediyorum. 

ER AHMET — Ben de iştirak ediyorum. 
YURDAKULER MUZAFFER — Efendim, 

her bayrajpn her Hükümetin kendi 'zamanın
da kabul edilir. Atatürk 30 Ağustos Zafer Bay-
ramını kabul etmiştir. 29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramını, 23 Nisan Bayramını ilân etmiştir. 
Hepsi kendilerinin zamanında olmuştur. 

Biz de )bir asır sonra mı bayram yapacağız? 
ÇELEBİ EMANULLAH — Efendim, ben bu 

teklifin şimdilik geri1 bırakılmasını teklif ediyo
rum. Seçilirlere yakın bir tarihte, 15 - 20 gün 
kala bu teklifi görüşelim-ve Ikabul edelim. Şimdi
lik erkendir. 

jKARAVELtOĞLU KÂMlL — Ben de tekli
fin geri bırakılmasını teklif ediyorum. 

KAPLAN KADRİ — Muhteremi arkadaşlara 
şöyle cevap vermek istıeıim : Biz ihtilâl safhasını 
bıraktık, inkılâp safhasına girdik. Millete söz ver
dik, ilerisini teminat altına alacak yolda azi/mle 
yüriiyeliim. Ve sözümüzü gerçeMeştirelim. Bıra
kalım bu bayramı, binden sonra gelecekler bunu 
düşünsün. 

ıBAŞKAN — Bu tasarının da geriye bırakıl-
ım asımı oya arz ediyaruım: O eriye bırakılmasını ka-
ıbul edenler... Eıtmıiyemlıer... Geriye bırakılmıştır. 

KARAVELİOĞLU KÂMtL — Bir suali sora
cağımı : Bir vekile ile Adalet Bakanlığına uğra
mıştım. Bütün suçlularım affı mevzuundaki çalış
malar bu balkanlığın ihtisası dâhilinde olduğu hal
de oradan alınmış. Bu husustaki hazırlıkları Millî 
Birlik Komitesi Sosyal Komisyonu yapıyormuş. 
Acaba muhteremi Saimi Küçük arkadaşımız bize 
bir bilgi verirler imi? * 

KÜÇÜK SAMI — Efendıiım, bu mevzuda bun
dan evvelki Adliye Balkanı île. arkadaşımız Suplhi 
Beyle beralber korauşltulk, uimuımi af olmaz dediler, 
1.950 misalini vei'diler. Ancak knsımi bir indirme 
şeklinde af yapılmasının mıülmıküm olduğunu söy-

| ledıiler. 

*— ıı — 
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KARAVELÎOCfDÜ KÂMlL — Adliye Müs

teşarı dedi ki, 15 gün evvel «Millî Birlik Komi
tesi af yapacaktır» diye elimizden bir yazı'ile 
alındı. Halbuki bu işin birtalkıım incelikleri Şii'
dir, Mzıitm işimizdir dedi. 

ÖZGÜR SELÂHATTİN — Sosyal Komisyon 
tarafımdan 15 gün evvel istenildiğini ve orada ha-
zı rlanıaeağriH sövlıemi'şlermeli. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Her halde. Müs
teşar B-ey yanlış aksettirmiş olacak. Kendilerine 
bir vazife verildi ve iizierlind'e çalıştılar. Niltekilm 
gezi esnasında, eğıer takıifb'eden arkadaşlarımız var
sa, gazetelerde bunların ana hatlarını okuduk. 
Şimdi bu tasarı hazırlantmış ve bizim, komisyona 
intikal. etmiştir. 

lKARAVELİOÜLlT KÂMİL — Tasarı olarak 
ımı geldi? 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Kamın halinde 
'değil. Biz komisyonda görüşeceğiz ve göraşleri-
ımizti ara ederek ilgili Bakanlığa göndereceğiz ve 
•orası da Bakamlar Kurulundan geçi'r'erıek, Bakan
lar Kurulu kararı dlaralk kanun hallinde bize gön
derecekler. Karşılıklı bir çalışma şekli var. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Ef endim' biz 
niçin tasarı haline getiriyoruz. Adiiye Vekâleti 
hazırlığını yapısın, tasarı haline getinsin ve Hü
kümetten geçsıkı, ondan sonra buraya gelsin. 

KÜÇÜK SAMİ — Esasen Bakanlar Kurulu 
kanaliyle bize geleedkitir. Biz işin süratle çıkması 
bakımından şimdiden görüşlerimizi oraya intikal 
eittirımıeıye: çalışıyoruz. 

ÖZGÜR SELÂHATTİN — Kulağımızı ters 
gösteriyoruz. Adliye Bakanlığı bu işin tekniğini 
bilen yegâne makamdır. Adliye. Bakanlığı hazır-
lar, Bakanlar Kurulundan geçer ve Sosyal Ko
misyonda da müzakere odiMilkıtem sonra o kanalla 

.1960 0 : 2 
Umumi Heyete gelir. Arkadaşlarımızın bu yola 
dönmelerini temenni >ederiım. 

KAPLAN KADRİ — Ben de aynı temenni de 
bulunacağım. Yalnız Komiteden bir s nal sormak 
istiyorum. Bana bir mevzuda söz veril sin. 

BAŞKAN — Bmanulilah Oelelbi. 
ÇE-LHBıl EMANULLAH — Selâlhatıtin Bey 

arkadaşum görüşümü arz etti, sözümden sarfına
zar lodiyorııım. 

ERSÜ VEHBİ — Vakit geçirmeden Adalet 
Bakanlığına iadesini ve Bakanlıkça derhal ele 
alınarak süratle tasarı haline getirilip Millî Bir
ilik Komitesine şavkını teklif ediyor mm. Bu işin 
daha çok bdkiem/eye tahamımülü yoktur. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Gecikme vara*, 
bizim komisyonumuzda olmamıştır, Adliye Ba
kanlığında olmuştur. Biz, işlte bu geeilkımeyi kapat
mak ve âcil isteğe derhal cevap verebilmek için 
neşterimizi vurmak ihtiyacını hrjssetmıiş bulunu
yoruz. Biz bu işlin uza.mamaisı ve bir an evvel çık-
maKi için bu yola gittik, yoksa umumi yollardan 
geçerek bir netice almak da mütmikün isıe de uza-
•maıması için kısa yolu tercih etiüik, arkadaşlarıma 
temiınıat vcrelb'iliıiiim, mlüsıteıiiih olsunlar. 

BAŞKAN — Başka bir mevzu hakkımda Mus
tafa Kaplan. 

KAPLAN MUSTAFA — Kira kanunu tasa
rısı hakkında müsaade ederseniz konuşmak işitiyo
rum. , 

KAPLAN KADRİ — Efendiım, bu husustaki 
konuşmalar husuiû ımıalhiyeltteldir. Recimi bir ma-
hivati yoktur. Zalbııt tutulmasına lü zıiim olmadı gı 
kanaatindeyim. Celseyi kapattıktan sonra bu hu-
'susitaiki gör ilişmeleri yaparız. 

ıBAŞKAıN — Evet, zaten günıdiCiniimiz bit iniş
ti V. Celbeyi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,15 
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Karavelioğlu Kâmil'in, yatırımlar (Holding) Anonim Şirketine 

bâzı istisna ve muaflıklar verilmesine dair Kanunun 3 ncü 
maddesinin tadili hakkında kanun teklifi ve İktisat 

Komisyonu raporu (2 /64 ) 

Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

Yatırımlar (Holding) Anonim Şirketine bâzı istisna ve muaflıklar verilmesine dair Kanunun 
3 ncü maddesinin tadili haikkmdaki kanun teklifimi sunuyorum. 

Gereken işlemin yapılmasını arz ederim. 
Karavelioğlu Kâmil 

G E R E K Ç E 

Yatırımlar (Holding) Anonim Şirketine bâzı muaflıklar verilmesine dair 86 sayılı Kanunim 
3 neü maddesindeki muafiyete ait hükümlerin daha sarih bir şekilde tanzimi ve tayyare pulu 
ile harçların muafiyetler meyanma ithalini teinin maksadiyle 'kanun teklifi ihzar «ditmiş bulun
maktadır. 

İktisat Komisyonu raporu 
T. C. 

Millî Birlik Komitesi 
İktisat Komisyonu' 

No. 2/64 
Karar : 62 

4 . 10 . 1960 

Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

Yatırımlar (Holding) Anonim Şirketine bâzı istisna ve muaflıklar verilmesine dair 86 sayılı 
Kanunun 3 ncü maddesinin tadiline dair Karavelioğlu Kâmil'in kanun teklifi komisyonumuza ha^ 
vale edilmiş olmakla tetkik ve müzakere edildi. 

Kanun teklifi, adı geçen kanunun 3 ncü maddesiyle yatırımlar (Holding) Anonim Şirketine 
tanınmış olan Damga Resmi ve Belediye İlân Resminden muafiyetinin tevsii suretiyle bu muafi
yetler meyanma Tayyare Pulu ve Harem ilâvesini temin maksadiyle ihzar edilmiş bulunmaktadır. 

Kanun teklifi, komisyonumuzca da yerinde görülerek .maddelerin görüşülmesine geçilmiş ve 
aynen kabul edilmiştir. ¥ 

Millî Birlik Komitesinin tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

İktisat Komisyonu Başkanı Sözcü 
Kuytak Fikret Taşar Dimdar 

Üyo Üye 
jErSÜ Vehbi Karavelioğlu Kâmil 

Üye 
Soyuyüce 

Üye 
Aksoyoğlu Befet 

Uya 
Koksal Osman 

Şefik 

Üye 
Baykal Rifat 

Üye 
Ozkaya M. Şükran 
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KARAVELİOĞLU KÂMİL'İN TEKLİFİ 

Yatırımlar (Holding") Anonim Şirketine bâzı 
istisna ve muaflıklar verilmesine dair Kanunun 
3 ncü maddesinin tadili hakkında kanun teklifi 

MADDE J. —• 20 . 9 . 1960 .gün ve"86 sayılı 
Kanunun 3 ncü 'maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

Şirkete ortaklarca, Şirket 'kurulduktan sonra 
verilecek iştirak t a ahlh üt nameleriyle esas muka
velenin tanzim, tasdik, tescil ve ilânı, hisse sene
di. ve tahvillerinin ihracı Tayyare Pulu, Hare, 
Damga Resmi ve Belediye İlân Resminden mu
aftır. 

Şirket, Ticaret ve Sanayi Odaları Kaydiye 
ücretinden muaftır. 

MADDE 2. —• Bu kanun neşri tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 3. —• Bu kanunun hükümlerini yü
rütmeye Bakanlar Kurulu memurdur. 

C S. Sayısı : 87 ) 



S. S AYISI : 8 6 
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi kuruluşu 
hakkındaki 6186 sayılı Kanuna bir madde eklenmesine dair 

kanun tasarısı ve Güvenlik Komisyonu raporu (1 /88) 

T. C. 
Başbakanlık 19 . 9 . 1960 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 71-1233/2220 
Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

Bakanlar Kurulunca Millî Birlik Komitesine arzı 16. 9 .1960 tarihinde kararlaştırılan «Tür
kiye Cumlhuriyelti Devlet Demiryolları İşletmesi kuruluşu hakkındaki 6186 sayılı Kanuna bir mad
de eklenmesine dair 'kanun tasarısı» gerekeesiyk birlikte ilişik olarak sunulmuştur. 

'Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Devlet Başkanı ve Başbakan 

Org-. 
f , ' ; , ' " , ' ":;, I /"" v " ••'""':"' " . Cemal Gürsel 

GEREKÇE 

Anadolu - Bağdat Demiryollarının ecnebi şirketler tarafından işletilmekte olduğu sıralarda bu 
halttın mubayaası maksadiyle kalbul olunan Anadolu Demiryollarının mubayaasına ve Demiryolları 
Müdüriyeti Umumiyesinin teşkilât ve • vazifelerine dair 24 .5 .1340 tarihli ve 506 sayılı Kanunun 
ikinci maddesiyle kurulan «Demiryolları Müdüriyeti Umıımiyesi tarafından şirketlerden devralınıp 
işletmeye başlanan, poliklinik ve hastaneler bilâhara 1 . 6 . 1927 tarihinde yürürlüğe giren 1042 Sayılı 
Kanunla teşkil edilen «Devlet Demiryolları ve Limanları İşletmesi Umum Müdürlüğü» nün miktarı 
artan personelinin sağlık bakım ve tedavilerini karşılamaya kâfi gelmediğinden bunlara yeni müesse
seler ilâve olunmuş ve bilâhara şirketlerden İzmir - Kasaba ve Temdidi, Aydın hattı ve şube hattı, Sam
sun - Çarşamba sahil hattı, Şark Demiryolları ve Cenup Demiryolları'teslim veya satmalmdığı za
man bu şirketlerin sağlık tesisleri de mezkûr Umum Müdürlüğe devir ve teslim edilmişti. 

Yurdun •bir köşesinden diğer köşesine kadar uzanan ve halen 7 967 kilometreye baliğ olan demir
yolları üzerinde köy ve kasabadan, doktor ve eczaneden çok uzaklarda münferit bir lojmanda barınan 
ve memur ve müstahdem ve işçi olmak üzere aileleri efradiyle birlikte 250 - 300 bin kişiyi bulan 
hat güzergâhmdaki TCDD personelinin iktisadi hayata müessir olan âmme hizmetini daha sürat, se
lâmet ve emniyetle başarabilmelerini temin eylemek üzere Umumi Hıfzıssıhha ve îş kanunları ve da
hilî mevzuat gereğince tren veya drezinlerle ve bu personelin ayaklarına kadar doktor ve ilâç gönde
rilmek suretiyle bunların sağlıkları korunmakta ve vazifelerini huzur içinde yapmaları temin olun
maktadır. 0 

Fiilî durum senelerden beri bu şekilde yürütülmekte olmasına rağmen TCDD nin kuruluşuna dai r 
olan ve 29 . 7 .1953 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunan 6186 sayılı Kanunda yukarda arz edilen sağ
lık müesseselerinin açılıp işletileceği hakkında bir hüküm mevcudolmadığmdan ilişik kanun tasarısı
nın hazırlanmasına zaruret hâsıl olmuş bulunmaktadır. 

Ek madde, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Teşkilâtına dâhil bulunan memur, müstah
dem ve işçilerle bunların infak ve iaşeleriyle mükellef ailesi efradının sağlık bakım ve tedavilerini 
temin eylemek üzere TCDD İdaresinin lüzum göreceği mahallerde hastane, sanatoryum, prevantor
yum, revir, poliklinik ve eczaneler açarak işletebileceği ve açılmış olanları da işletmekte devam 
edeceği hususundaki hükümleri ihtiva eylemekte ve tasarının 2 ve 3 ncü maddeleri de kanunun yü
rürlük tarihiyle icrasına dair hükümleri tesbit eylemektedir. 



Ankara, 3 .10 . 1960, 

Güvenlik Komisyonu raporu 
T. C. 

Millî Birlik Komitesi 
Güvenlik Komisyonu , 

Esas No. : 1/88 . 
Karar No.: 47 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye Cumhuriyeti Devleft Demiryolları İşletmesi kuruluşu hakkındaki 6186 sayılı Kanuna 
'bir madde eklenmesine dair olan kanun tasarısı, ilgili bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle komisyo
numuzda görüşüldü : 

Hizmet ieaibı olarak, sağlık merkezlerinden uzak-yerlerde, teşkilâtı bulunan TCDD İdaresi per
soneli ile aile efratlarının sağlık ihtiyaçlarını karşılamak maJksadiyle ^hazırlanmış olan tasarını ıı 
fea'bulü. kotmiSyonu'muızca da uygun mütalâa olunmuştur.» 

Ancak, kanun tekniği bakımımdan, kanun numarası başa alınımaik suretiyle metin başlığı değiş
tirilmiş, 1, 2, ve 3 ncü maddeler ise tasarıda okluğu gibi bırakılmış ve tasarı, yapılan bu değişik
likle kabul edilmiştir. 

Millî Birlik Komitesine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Güvenlik Komisyonu 
Başkanı 

özdilek Fahri 

. Üye 
Ataklı Mucip 

Üye 
Köseoğlu Münir 

Başkanvekili 
Yurdakuler Muzaffer 

Üye , 
Kabibay .Orhan 

Üye 
Madanoğlu Cemal • 

Sözcü 
Er Ahmet 

Üye 
Kaplan Kadri 

Üye 
TJlay. Sıtkı 

Kâtip • 
Akkoyunlu Fazıl 

Üye 
Karaman Su2)hi 

• 

( S . Sayısı : 86 )' 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollorı İş
letmesi kuruluşu hakkındaki 6186 sayılı Ka
nuna bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 22 . 7 . 1953 tarihli ve 0186 
sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryol
ları İşletmesi Kuruluş Kanununa aşağıdaki 
madde eklenmiştir. 

EK MADDE — TCDD İdaresi, teşkilâtımla 
çalıştırdığı personel ile ailesi efradının sağlığı-
ıu§ korumak maksadiyle lüzum gördüğü yeller
de hastane sanatoryum, prevantoryum, revir, 
poliklinik ve eczaneler ^ibi sıhhi müesseseler 
açıp işletebilir. 

MADDE 2. -
yürürlüğe girer. 

Bıı kanım yayımı tarihinde 

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

16. 9 . 1960 

Devlet Başkanı ve Başbakan Devlet Bakanı 
C. Gürsel 

Devlet Bakanı 
Ar. Zeytinoğkı. 

Millî Savunma Bakanı 
F. özdüek 

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

S. Sarper 
Millî Eğitim Bakanı 

B. Tunc-el, 
Ticaret Bakanı 

il/. Bay dur 
Güm. ve Tekel Bakanı 

F. Aşkın 
Ulaştırma Bakanı 

S. T Hay 
Sanayi Bakanı B 

Ş. Kocatopçu 

H. Mumcuoğlu 
Adalet Bakanı 

A. Ar t us 
İçişleri Bakam 

M. î. Kızıl oğlu 

Maliye Bakanı 
E. Alican 

Bayındırlık Bakanı 
M. Gökdoğan 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
R. Üner 

Tarım Bakanı 
O. Tosun 

Çalışma Bakanı 
R. Beşerler 

- Ya. ve Turz. Bakanı 

İmar ve İskân Bakanı 
F. Yavuz 

GÜVENLİK KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİCİ 

6186 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir
yolları İşletmesi Kuruluş Kanununa bir madde 

eklenmesine dair Kanun 

MADDE 1.. — 22 . 7 . 1953 tarihli ve 6186 
sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryol
ları İşletmesi Kuruluş Kanununa aşağıdaki 
madde eklenmiştir. 

EK MADDE ^- TCDD İdaresi, teşkilâtında 
çalıştırdığı personel ile ailesi efradının sağlığı
nı korumak maksadiyle lüzum gördüğü yerler
de hastane, sanatoryum, prevantoryum, revir, 
poliklinik ve eczaneler gibi sıhhi müesseseler 
açıp işletebilir. 

MADDE 2. 
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

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

• « mmm »« 

( S. Sayısı : 86 ) 





S. SAYISI: 7 9 
2739 sayılı Ulusal bayram ve genel tatiller hakkındaki Kanunun 
2nci maddesinin (C) fıkrasınm tasdikine dair geçici kanun tasarısı 

ve Güvenlik Komisyonu raporu (1 /37) 

T. C. * . : ':.::-'-
B a ş b a k a n l ı k . ' ' """"•" "• : '""'..' ', 12 . 7 . 1960 

Kanunlar ve Kararlar 
2'etkik Dairesi 

Mayı : 71 -1172/1585 
Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

Bakanla»- Kurulunca Millî Birlik Komitesine a m 11 . 7 . 1960 tarihinde kararlaştırılan «2739» 
sayılı Ulusal bayram ve genel tatiller hakkındaki Kanununun 2 nci maddesinin (C) fıkrasının tadili
ne dair geçici kanun tasarısı» gerekçesi ile birlikte ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin ifasını arz ve rica ederim. 
Devlet Başkanı ve Başbakan 

; Org. 
Cemal Gürsel 

GKKKKÇK 

# Anayasa ile teminat altına konulmuş hak ve hürriyetleri keyfi kanunlar ve hukuk dışı karar
larla çiğnemek suretiyle milletimizi kendi şahsi irade ve arzularına zorla boyun eğdirmek yolu
na sapan ve seçimle iş başına geldiğini unutarak, yetkileri dışına eıkan meşruiyetini kaybetmiş 
Demokrat Parti iktidarının her türlü şiddet hareketlerine karşı vatan sevgisi ile dolu göğüslerini 
geven münevver Türk gençliğinin ve onun bu haklı dâvasını destekliyerek 27 Mayıs 1960 günü 
milleti kurtarıp memlekette huzur, sükûn ve kardeşlik havasını iade ve Millî Birliği tesis eden 
Şanlı Ordumuzun bu asil ve olgun hareketlerini her yıl, 19 Mayıs Gençlik Bayramını yani Ata
türk'ün inkılâp hareketlerinin başlangıcı gününü takibeden hafta içinde 2*7 Mayısta Milletçe kut-
1 ulamak ve bu eşsiz olayı yeni nesillere devretmek; bundan sonra da millet hak ve hürriyetlerine 
tecavüze yelteneceklere akibetlerini hatırlatmak maksadı ile ve bu suretle sakıt ve sabık ik
tidarın aldığı hürriyeti yok, edici tedbirlerle 1 Mayıs 1960 gününü karartarak zulüm günü haline * 
getirmiş olması dolayısiyle bugünü kurtuluşa götüren 27 Mayısın taşıdığı millî değer karşısm-

• da, 2739 sayılı Ulusal bayramlar ve genel tatille1- Kulununun 2 nci maddesinin (C) fıkrasındaki 
Bahar Bayramı kaldırılarak yerine 27 Mayıs «Millî Birlik ve Hürriyet Bayramı» fıkrasının koıı-
mas; uygun görülmüş ve bu maksatla ilişik geçici kanun tasarısı hazırlanmıştır. 



2 
Güvenlik Komisyonu raporu 

T. C. 
Millî Birlik Komitesi 
Güvenlik Komisyonu 

Esas No. 1/37 
Karar No. 45 

19 . 9 . 1960 

Yüksek Başkanlığa 

milletimiz için gayet haklı 

ıs Gençlik ve Spor Bayramı da'vardır. 
Bilhassa 1 Mayıs dünya devlet-

2739 sayılı Ulusal bayram ve genel tatiller hakkındaki Kanununun 2 nei maddesinin (C) fık
rasının tadiline dair olan geçici kanun tasarısı, ilgili bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle komis
yonumuzda görüşüldü. : 

Münevver Türk gençliğinin haklı dâvasını ben.imsiyerek milleti, sakıt ve\sabık iktidarın 
menfur idaresinden kurtaran Kahraman Ordumuz yurdumuza huzur, sükûn ve kardeşlik havasım 
iade etmiş ve böylece inkılâbın yapıldığı 27 Mayıs 19i)0 günü 
olarak ulusal bir bayram haline gelmiş bulunmaktadır. 

Ancak; Mayıs ayında 1 Mayıs Bahar Bayramı ile 19 May 
Bu bayramların ihdas sebepleri malûm bulunmaktadır. 
lerinde tşçi Bayramı olarak kabul edilmiş bulunması ve bugün memleketimizde de işçiye ta
nınma yoluna gidilen hak ve hürriyetler dolayısiyle bu bayramın kaldınlması mahzurlu mütalâa 
edilmiştir. ' • „ 

27 Mayısın «Millî Birlik ve Hürriyet Bayramı» olarak ihdası ise; millet ve ordu beraberliği
nin bir sembolü mahiyetinde telâkki edilmesi dolayısiyle en az diğer ulusal bayramlar kadar 
özellik taşımaktadır. Bu bakımdan- 27 Mayısın, 1 Mayıs ile birleştirilmek suretiyle değil, en 
ulvî bir bayram olarak ayrı bir gün halinde kutlanması daha uygun mütalâa edilerek kanunun 
metnine bir ayn (G) fıkrası (Millî Birlik ve Hürriyet Bayramı Mayısın 27 nei günü) şeklinde 
ilâve olunmuştur. 

Ancak, 491 sayılı Kanunu tadil eden 1 sayılı Kanunla, mevzuatımıza girmiş bulunan (Geçi
cilik) vasfı sonradan neşredilen 55 sayılı Kanunla kaldırılmış olduğu için, tasarı metni başlığın
daki (Geçici) ibaresi çıkarılmış, başlık ve 1 nei madde, izah edilen şekle uygun tarzda yeniden 
tanzim edilmiş 2 ve 3 ncü maddeler tasarıda olduğu gibi bırakılmış ve tasan bu değişiklikle ka
bul olunmuştur. 

Millî Birlik Komitesine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Özdilek Fahri 

Üye 
Ataklı Mucip 

Başkanvekili 
Yurdakuler Muzaffer 

Üye 
Kabibay Orhan 

Üye 
Köseoğlu Münir 

Sözcü 
Er Ahmet 

Üye 
Kaplan Kadri 

Üye 
Madanoğlu Cemal 

Kâtip 
Muhalifim 

Akkoyunlu Fazıl 

Üye 
Karaman Suphi 

Üye 
JJlay Sıtkı 

( S . Sayıs ı : 79 ) 



— 3 
HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

2739 sayılı Ulusal bayram ve genel tatiller hak
kındaki Kanunun 2 nci maddesinin O fıkrasının 

tadiline dair geçici kanun tasarısı 

MADDE 1. — 27 Mayıs 1935 tarihli ve 2739 
sayılı Ulusal bayram ve genel tatiller hakkında
ki Kanunun 2 nci maddesinin (C) fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

C) Millî Birlik ve Hürriyet Bayramı; Ma
yısın 27 nci günü. 

MADDE 2. -
yürürlüğe 'girer. 

MADDE 3. -
yürütür. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

11 1960 

Devlet Başkanı ve Başbakan Devlet Bakanı 
C. Gürsel 

Devlet Bakam 
Ş. înam 

Millî Savunma Bakanı 
F. Özdilek 

Dışişleri Bakanı 
8. Sarper 

Millî Eğitim Bakanı 
F. Yavuz 

Ticaret Bakanı 
C. İren 

Tarım Bakanı 
ıF. Üstün 

Çalışma Bakanı 
C. Talaş 

Ba. - Ya. ve Tu. Bakanı 
rZ, Tarhan 

Â. Artus 
Adalet Bakanı 

. A. P. Gözübüyük 
içişleri Bakanı 
M. t. Kızîloğhı 
Maliye (Balkanı 

E. Alican 
Bayındırlık Bakanı 

D. Koper 
Güm. ve Tekel Bakanı 

F. Aşkın 
Ulaştırma Bakanı 

S. Ulay 
Sanayi Bakanı 

M. Uluer 
imar ve İskân Bakanı 

O. Kubat 

GÜVENLİK KOMİSYONUNN DE&İŞTİRÎŞÎ 

2739 sayılı Ulusal bayram ve genel tatiller 
hakkındaki Kanunun 2 nci maddesine 1 (G) 

fıkrası eklenmesine dair Kanun 

MADDE 1. — 2739 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesine aşağıdaki (G) fıkrası eMenmişair : 

G) Millî Birlik ve Hürriyet Bayramı; Ma
yam 27 nci günü. 

MADDE .2. —• Tasarının 2 nei maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. —. Tasarının 3 ncü maddesi ay1-
nen kabul edilmiştir. 

( S . S a y ı s ı : ^ ) ; 





S. SAYISI: 8 0 
Nişan ve Madalya Kanunu tasarısı ve Güvenlik Komisyonu 

raporu (1 /84 ) 

T. V. 
Başbakanlık " • 

Kamınlar ve Kararlar ' 10 . 9 . 1.960 
Tetkik Dairesi 

Sayı - 71-548/2144 

Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

Hakanlar Kurulunca Millî Birlik Komitesine arzı 9 . 9 . 1960 tarihinde (kararlaştırılan «Nişan 
ve Madalya Kanunu tasarısı» gerekçesiyle birlikte ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Devlet Başkanı ve Başbakan 

Org. 
Cemal Gürsel 

GEREKÇE 

.Memleketimizde Cumhuriyet rejimi Ikabul ve ilân edildikten sonra, saltanat müesseselerinin 
tasfiyesi sırasında, eski devire ait nişan ve madalyalar da lağvedilmişti. Bu nişan ve madalyalar 
Cumhuriyet rejiminin meydana getirdiği hal ve şartlar içinde mâna ve hayatiyetlerini tamamen 
kaybetmiş olduklarından, içtimai fayda ve fonksiyondan mahrum ve hattâ eski rejimin birer 
sembolü olmak bakımından zararlı idiler. Bundan dolayıdır ki, eski rejime ait nişan ve madalya
lar, harb madalyaları müstesna 2590 sayılı Kanun ile kaldırılmıştı. 

Saltanat devrine ait nişan ve madalyaların lâğvedildiği günden beri 35 sene gibi uzun bir 
zaman geçmiş ve memlekette yepyeni bir nesil yetişmiş bulunuyor. Buna nazaran esıki rejim ile ye
ni rejim arasındaki intikal devresinin sona ermiş olduğuna hükmetmek mümkündür. 

Bu itibarla diğer memleketlerin hemen hepsinde mevcut nişan ve madalyaları bugüntkü şartlara 
ve ihtiyaçlara göre yeniden ihdas etmenin artık zamanı geçmiş olduğuna Hükümetçe karar veril
miş bulunmaktadır'. 

Vatana ve millete fevkalâde hizmetlerde bulunan asker, memur, vatandaş ve yabancıları taltife 
yarıyan vasıta ve alâmetlerin meydana getirilmesi, bir genel teşvik tedbiri olacağından, sayılan 
şahısların faaliyet ve gayretlerini de vatana ve millete faydalı istikamette tahrik edecektir'. 

Gerçi mevzuatımızda hizmetlerinde fevkalâde başarı gösteren asker ve memurlar için terfi ve 
takdirname ile taltif gibi usuller mevcut ise de bunlar asker ve memurlara inhisar ettiğinden, bu sta
tüyü haiz olmıyan memlekete olağanüstü hizmetlerde bulunabilecek diğer vatandaşları taltif etme 
imkânları mevcut bulunmaktadır. 

Ayrıca nişan ve madalyaların memleket içinde bir kısım vatandaşları mükâfatlandırmak, diğerle
rini teşvik etmekten ibaret fonksiyonu olduğu gibi, vatan ve Devletin dış memleketlerdeki dostlarını 
taltif etmek ve yeni dostluklara zemin hazırlamak gibi bir fonksiyonu da vardır. Birçok memleketler
de nişanlar ecnebi şahsiyetlere Devletin şükranını izhar ve ifade etmek gayesiyle ihdas edilmiştir. 

Muayyen bir yabancı Devletin nişanım taşıyan insanda gayriihtiyari surette o Devlete karşı ru
hî bağlılık teessüs ettiğinden, yabancı Devlet ricaline verilmeye mahsus nişan* ve madalyalar millet
lerarası politikada ve devletlerarası münasebetlerde her zaman mühim rol ifa etmiştir ve bugün dahi 



etmektedir. Yabancı Devlet adamlarına, her hangi bir hizmetleri veya memleketi ziyaretleri dolayı-
siyle mühim bir nişanıntevcihi dış siyaset ve diplomasi bakımından faydalı neticeler elde edilmesine 
imkân verdiği gibi, malî bakımdan da son derece faydalı bir mahiyet aız etmektedir. Zira yukarda 
zikredilen neviden bir hizmet veya ziyaret münasebetiyle, bir yabancı Devlet adamının taltifi gerekti
ği zaman, bu ancak memleketimizin şanı ile mütenasip ağır ve kıymetli hediyelerin takdimi ile'müm
kün olmaktadır. Bu ise, bütçemiz için külfetli bir taltif şekli teşkil ediyor. Bu itibarla taşıdığı isim 
ve temsil ettiği derece bakımından yabancılar için cazip olan bir nişanın, ihdası memleketimize sade
ce siyasi değil, malî bakımdan da faydalar sağlıya çaktır. 

Tasarının birinci maddesi nişan ve madalyaların ne gibi başarı ve hizmetler mukabilinde, kimlere 
verileceğini umumi olarak göstermektedir. Burada bir taraftan memlekete fevkalâde yararlıkta bu
lunan Türk vatandaşları, bir taraftan da Türkiye'nin menfaatlerine hizmet etmiş yabancılar nazara 
alınmıştır. 

Maddede ihdas edilen nişan ve madalyaların nevileri de .sayılmaktadır. Bunların adedinin ne alâ
ka ve rağbet çekemiyecek kadar az; ne de kıymet ve ehemmiyetini kaybedecek kadar çok olmaması
na dikkat edilmiştir. 

Tasarının 2 nci maddesi Türkiye'nin en. yüksek nişanı olacak olan Atatürk nişanının veriliş şartla
rını tâyin ediyor. Bu en büyük nişanın kıymetini, ehemmiyetini ve asaletini muhafaza edebilmesi 
için tek rütbeli ve mahdut sayıda olması zaruri görülmüştür. 

Bu nişanın, millet tarafından Devlet Başkanlığı gibi en yüksek ve en şerefli mevkie seçilen şahsi
yetin Cumhurbaşkanlığına seçilmesi neticesinde otomatik surette tevcih edilmesi tabiî mütalâa edil
miştir. 

Türkiye'nin istiklâl ve inkılâplarına ve Türkiye Cumhuriyetinin .yükselmesine fevkalâde hizmette 
bulunan vatandaşlara bu. en yüksek nişanın ancak hususi kanun ile verilebilmesi hu nişanın ehemmi
yetinden dolayıdır. 

Atatürk nişanının Devlet Reisi veya Hükümet Reisi derecesinde yabancı Devlet adamlarına da ve
rilmesi, milletimiz için kıymetli ve faydalı dostluklar temin edebilir. 

Tasarının 3 ncü maddesinde gösterilen Cumhuriyet nişanı asker, memur, vatandaş ve yabancılara 
da şâmil olduğundan bu nişanın tatbikat sahasında çeşitli imkânların gözetilmesi ve muhtelif rütbeli 
olması lâzım gelmektedir. Tasarıda bu nişanın dört rütbeli olacağı belirtilmiştir. 

Tasarının 4 ncü ve 5 nci maddelerinde gösterilen liyakat ve hizmet - şeref nişan ve madalyalar
dan nişanın bir, madalyanın üç rütbesi vardır. Hizmetin nev'ine ve derecesine göre bunlardan 
biri tevcih edilecektir. - ' 

Tasarının 6 nci maddesinde gösterilen ilim ve sanat nişan ve madalyaları .kültür, ilim ve spor 
sahasındaki başarı ve hizmetleri istihdaf etmektedir. Burada da hizmetin nev'ine ve derecesine göre 
ya nişan veyahut madalyanın üç rütbesinden biri tevcih edilecektir. 

Tasarının 7 nci maddesi ile iftihar nişan ve madalyaları ihdas edilmiştir. Bunlar Devletin şeref 
ve itibarını yükseltenlere ve millî menfaatlere yararlı olanlara, hizmetlerine göre, tevcih edilecektir. 

Tasarının 8 nci maddesinde gösterilen kurtarma madalyasının ihdası da bâzı feragat ve kahra
manlıkların cemiyet içinde tepkisiz ve mükâfatsız kalmaması bakımından lüzumlu bir tedbirdir. 

Tasarının 9 ucu maddesi ile Cumhuriyet Harb madalyaları ihdas edilmiştir. Bu madalyalar 
Türk ve Müttefik Silâhlı Kuvvet içinde veya dışında görev alanlardan görevini üstün başarı ile 
yapanlara * gösterdikleri şecaat, cesaret ve kahramanlığın, karşılığı olarak verilecektir. Ayrıca 152 
sayılı Kanunla kendilerine Türkiye Büyük Millet Meclisi Takdirnamesi Verilmiş olanlara madalya
nın birinci rütbesi verilecektir. 

Tasarının 10, 1.1, 1.2, 13 ve 14 ncü maddelerinde Türk ve yabancı nişan ve madalyaların takılış, 
kabul* intikal, ve geri almışlarına dair hükümler konmuştur. 

Tasarının 15 nci maddesinde nişan ve madalyaların tevcihi ve tescili gibi hususlara, ait bütün 
muamelelerin Başbakanlığa bağlı bir Nişan Konseyi tarafından yürütülmesi derpiş edilmiştir. 

Tasarının 16 nci maddesi; nişan ve madalyaların şekil, nev'i, verilmesi ve takılması gibi husus
ların bir tüzükle tesbit edileceği hükmünü koymaktadır. 

( S . Sayısı : 80) 



Güvenlik Komisyonu raporu 

T..C. 
MUM Birlik Komitesi 
Güvenlik Komisyonu 

Esas No. 1/84 20 . 9 . 1960 
Karar No. 46 

Yüksek Başkanlığa 

Nişan.ve madalya Kanunu tasarısı, ilgili bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle komisyonumuz
da görülşüldü : • 

Tasarının tümü üzerinde yapılan uzun müzakereler neticesinde; gerekçede etraflıca izah edi
len hususlara komisyonumuzca da iştirak edilmiş ve tasarı prensip itibariyle iltifatla şayan görü
lerek maddelerin görüşülmesine geçilmiştir. 

Maddelerin tanzim ve tertibinde muasır devletlerin, bu husustaki mevzuatı da nazarı itibaıa 
alınmıştır. Diğer taraftan, mahiyet ve şümul itibariyle birbiriyle alâkalı görülen ibare, hü
küm ve esasların aynı maddelerde ifade edilmesine çalışılmış ve bu maksatla., metin revizyona 
tâbi tutulmuştur. 

Tasalımın 1 nci maddesiyle, sekiz kategoride ihdas edilen nişan ve madalyalar, mahiyet iti
bariyle ayniyet arz eden fıkralar birleştirilmek suretiyle yedi kategoride mütalâa edilmiş ve birinci 
madde bu durumu ifade edebilecek tarzda değiştirilmiştir. • 

Bundan başka; diğeıi maddeler de birinci maddeye mütenazır olarak yeniden kaleme alın
mış ve tasarı metninde 19 madde halinde tedvin edilmiş bulunan hükümler, komisyonumuzda 
yapılan revizyon neticesi, 17 maddede mütalâa olunmuştur. 

17 madde halinde yeniden tanzim edilmek suretiyle, yapılan değişiklikle tasarı kabul edil
miştir. 

Millî Birlik Komitesine arz edilmek üzere Vüicsek Başkanlığa sunulur. 

Başkanvekili Sözcü Kâtip 
Yurdakuler Muzaffer Er Ahmet Akkoyunhı Fazıl 

Üye , Üye Üye Üye 
AtakU Mucip Kabibay Orhan Kaplan Kadri Karaman Suphi 

Üye Üye -Üye 
Köseoğlu Münir Madanoğlu Cemal Flay Sîtkı 

Güvenlik Komisyonu 
Başkanı 

özdilek Fahri 

( S. Sayısı : «0 ) 



« HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Nişan ve madalya kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Vatan ve âmme hizmetlerinde 
fevkalâde yararlık gösteren, memleketin- itibar 
ve itilâsına müstesna hizmetlerde bulunan, vazi
felerinin ifasında yüksek kabiliyet ve başarıları 
görülen Türk vatandaşlariylc Türkiye'nin bil
ûmum menfaatlerine değerli hizmetleri dokun
muş olan yabancılara verilmek üzere aşağıdaki 
nişan ve madalyalar ihdas edilmiştir : 

a) Atatürk nişanı; 
b) Cumhuriyet nişanı; 
e) Liyakat nişan ve madalyaları; 
e) Hizmet - şeref nişan ve madalyaları; 
d) İlim ve sanat nişan ve madalyaları; 
e) İftihar nişan ve madalyaları; 
f) Kurtarma madalyaları; 
g) Cumhuriyet harb madalyaları. 

MADDE 2. — Atatürk nişanının sadece bir 
rütbesi vardı. Efli tanedir. Bu nişan Türkiye 
Reisicumhuruna ve Reisicumhurun tensipleriy
le yabancı devlet reislerine, hususi kanun istih
sali suretiyle de Türk istiklâl ve inki laplarında 
ve Türkiye Cumhuriyetinin yükselmesi uğrun
da fevkalâde hizmet gösteren vatandaşlarına 
verilir. Hâmillerinin vefatlarında nişan Devlete 
iade olunur; beratları kanuni vârisleri tarafın
dan muhafaza olunabilir. 

MADDE 3. — Cumhuriyet nişanının dört 
rütbesi varıdır. Birinci rütbesi murassa (Büyük, 
rütbe) dir. Bu nişanlar Reisicumhurun temsilliy
le yabancı devlet reislerine ve Türkiye Cumhu
riyetine fevkalâde hizmet ve yararlıklarda bu
lunmuş olan Türk vatandaşlarına ve yabancı
lara verilir. 

MADDE 4. — Liyakat nişan ve madalyaları: 
Nişanın bir, madalyanın üç rütbesi vardır. 

Bu nişan ve madalyalar hizmetlerinde ve bil
hassa eğitim sahasında emsallerinden üstün de
recede yüksek ehliyet ve başarı gösterenler > 
verilir. 

(S. 

4 — 
- GÜVENLİK KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİCİ 

Nişan ve madalya Kanunu 

MADDE 1. — 'Vatan ve milletin hizmetlerinde 
olağanüstü yararlık gösteren, Devletin ve mem
leketin itibar ve yükselmesinde büyük hizmet
leri bulunan, görevlerinin yapılışında üstün ba
şarıları görülen Türkler ile, Türkiye'nin men
faatlerine değerli ve yararlı hizmetlerde bulun
muş olan yabancılara verilmek üzere aşağıdaki 
nişan ve madalyalar ihdas olunmuştur : 

a) Atatürk nişanı; : 

b) Cumhuriyet nişanı; 
c) Cumhuriyet harb nişan ve madalyaları, 
ç) İlim ve sanat nişan ve madalyaları; 
d) Liyakat nişan Ve madalyaları; 
e) İftihar nişan ve madalyaları; 
f) Kurtarma madalyaları. 

MADDE 2. — Atatürk nişanı: 
Bu nişanın yalnız bir rütbesi vardır, elli 

adeddir. 
Bu nişan, Türkiye Cumhurbaşkanına, Ba

kanlar Kurulunun teklifi ve Cumhurbaşkanının 
tensibi ile yabancı devlet başkanlarına ve özel 

.kanun ile de; Türk istiklâl ve inkilâplarında 
ve Türkiye Cumhuriyetinin yükselmesi uğrun
da olağanüstü yararlıkları görülen Türklere 
verilir. 

Hâmillerinin ölümlerinde, nişan devlete iade 
olunur, beraetleri kanuni vârisleri tarafından 
muh af aza olunabilir. 

MADDE 3. — Cumhuriyet nişanı : 
Bu nişan dört rütbelidir. Birinci rütbe mu

rassa; (Büyük rütbe) dir. 
Cumhuriyet nişanı; Bakanlar Kurulunun 

teklifi ve Cumhurbaşkanının tensibi ile yabancı 
devlet 'başkanlarına ve Türkiye Cumhuriyetine 
olağanüstü hizmet ve yararlıklarda bulunmuş 
olan Türklere ve yabancılara verilir. 

MADDE 4. — Cumhuriyet harb, nişan ve 
madalyaları : 

Nişanın bir, madalyanın üç rütbesi vardır. 
Bu nişan ve madalyalar, harbde Türk ve 

müttefik silâhlı kuvvetlerinde vazife alan, Tür
kiye'nin ve müttefiklerinin silâhlı düşmanı ile 
mücadele halinde bulunan ve vazifesinin yapılı
şında şecaat, cesarfet ve kahramanlığı görülen 
Türk ve yabancılara verilir. 
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MADDE 5. —• Hizmet - Şeref nişan ve ma

dalyaları : 
Nişanın bir, madalyanın üç rütbesi vardır. 

Bu nişan ve madalyalar Devlet hizmetinde mu
ayyen süreleri üstün başarılarla bitirenlere ve
rilir. Bu başarılar temadi ettiği takdirde, alâ
kadarlara, emekliye ayrıldıkları sırada, son al
mış olduğu madalyanın bir üst rütbesi, eğer bi
rinci sınıf madalya almış ise, nişan verilir. 

İlim ve sanat MADDE 6. 
dalyaları : 

Nişanın bir 
Bunlar; ilim, 

nisan ve ma-

madalyanın üç rütbesi vardır. 
fen, sanat ve# .spor sahalarında 

Türkiye'ye millî ve beynelmilel ölçüde şöhret 
ve itibar sağlıyan veya bu sahalarda Türkiye'
ye yüksek maddi menfaatler temin eden Türk 
ve yabancılara verilir. 

MADDE 7. —• İftihar nişan ve madalyaları : 
Nişanının bir, madalyanın üç rütbesi vardır. 

Bunlar; memleket içi ve dışı hizmetlerde em
saline nazaran üstün başarı göstererek Devle
tin şeref ve itibarını yükseltenlere veya millî 
menfaatlere yararlı olanlara verilir. 

MADDE 8. — Kurtarma madalyaları : 
Üç rütbesi vardır. Bunlar; insan hayatına 

malolabilecek veya millî menfaatlere ağır bir 
zarar ika edebilecek muhakkak bir tehlikeyi 
feragat ve fedakârlık ile ve kendi haya
tını istihkar ederek önliyen ve keza aynı şart
lar ieinde başkasının ciddî bir şekilde tehlikeye 
düşmüş olan hayatını kurtaran şahıslara verilir. 

Güvenlik Ko. 

MADDE 5. — İlim ve sanat nişan v.e ma
da 1 yaları : 

Nişanın bir, madalyanın üç rütbesi vardır. 
Bunlar memleketimizde ilim, fen ve sanat sa

halarında temayüz eden veya Türkiye Cumhu
riyetine milletlerarası ölçüde şöhret, itibar ve
ya yüksek maddi menfaatler sağlıyan Türk 
ve yabancılara verilir. 

MADDE 6. — Liyakat nişan ve madalya
ları : 

Nişanın bir, madalyalını üç rütbesi vardır. 
Bu nişan ve madalyalar Devlet hizmetinin 
muhtelif kademelerinde başarı ile vazife gö
renlerle; eğitim ve öğretim sahasında emsalle
rine nazaran çok üstün derecede ehliyet ve li
yakat gösterenlere verilir. 

MADDE 7. — İftihar nişan ve madalyaları : 
Nişanın bir, madalyanın üç rütbesi vardır. 

Bunlar yurt içi ve yurt dışı hizmetlerde, spor 
alanında emsaline nazaran üstün başarı göste
rerek Devletin şeref ve itibarını yükseltenlere 
veya millî menfaatlerine yararlı olanlara veri
lir. 

MADDE 8. —• Kurtarma madalyaları : 
Üç rütbesi vardır. Bunlar, insan hayatına 

malolabilecek veya millî menfaatlere ağır bir 
zarar verebilecek veyahutta muhakkak bir teh
likeyi feragat ve fedakârlıkla ve kendi hayatı
nı istihkar ederek önliyenlere verilir. 

(S. Sayın* 80). 
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MADDE 9. — Cumhuriyet harb madalyaları : 
Üç rütbesi vardır., Harbde Türk ve müttefik 

kuvvetler içinde veya dışında vazife alan, Tür
kiye'nin ve müttefiklerinin silâhlı düşmanı jle 
mücadele halinde bulunan Türk ve 3~abancı 
her hangi bir şahsa vazifesini tam ve parlak 
bir surette yapanlara, gösterdikleri şecaat, 
cesaret ve kahramanlığının karşılığı olarak 
verilir. 

İstiklâl Savaşı sırasında üstün hizmet ve 
başarı karşılığı olarak kazanılmış bulunan ve 
152 numaralı Kanunla kabul edilen '(Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Takdirnamesi) sahiple
rine, bu madalyanın birinci rütbesi verilir. 

MADDE 10, — 66 numaralı Kanunla ihdas 
edilmiş bulunan İstiklâl Madalyası resmî ve 
hususi merasim günlerinde takılabilir. 

MADDE 11. — 1 nci Cihan ve İstiklâl harb-
leri sırasında ve yalnız muharebe meydanla
rında gösterilen başarılar karşılığı olarak ka
zanılmış bulunan nişan ve madalyalar mute
berdir. 

MADDE 1'2. — Yabancı memleketler tara
fından verilecek nişan veya madalyaların 
Türk vatandaşlarınca kabulü önceden bir mü
saadeye tâbi değildir. Gerek bu şekilde alına
cak, gerek işbu kanunun neşri tarihine kadar 
alınmış bulunan yabancı nişan ve madalyaların 
dahi alâkadarlar tarafından ilgili makama bil
dirilmek suretiyle tescil ettirilmesi gerekil1. 
Türkiye ile harb veya muhasamat halinde bulu
nan yabancı devlet veya devletler tarafından 
Türk vatandaşlarına verilmek istenilen nişan 
ve madalyalar hiçbir suretle kabul edilemez. 

r 
MADDE 13. — Bu kanunda tadadolunan bil

cümle nişan ve madalyalar ancak sahipleri tara
fından ve sadece resmî ve hususi merasim günle
rinde takılabilir. Hâmillerinin vefatlarında, Ata
türk Nişanı müstesna olmak üzere, kanuni vâris
lerine intikal eder ve fakat bunlar tarafından 
takılamaz. 

İstiklâl madalyasının taliki bu madde hüküm
lerine tâbi değildir. 

6 ~~ 
Güvenlik Ko. 

• 

MADDE 9. — Birinci Cihan ve İstiklâl harb-
leri sırasında ve yalnız muharebe meydanların
da gösterilen başarılar karşılığı kazanılmış ni
şan ve madalyalar muteberdir. 

MADDE 10. — Yabancı devletler tarafından 
verilecek nişan veya madalyaların, Türklerce 
kabul ve takılması önceden bir müsaadeye tâbi 
değildir. 

Ancak, bu şekilde alınmış bulunan ve bu ka
nunun neşri tarihinden itibaren alınacak olan, 
yabancı nişan ve madalyalar, sahipleri tarafın
dan alâkalı makama bildirilmek suretiyle tes
cil ettirilmesi gerektir. 

Türkiye ile harb veya muhasamat halinde 
bulunan yabancı devlet veya devletler tarafın
dan verilecek nişan ve madalyalar, Türkler ta
rafından kabul edilmez*. Evvelce kabul edilmiş 
madalyalar, muhasematın devamı müddetince ta
şınamaz, 

MADDE 11. — Bu kanunda sayılan bütün 
nişan ve madalyalar, yalnız sahipleri tarafından. 
ve, sadece resmî ve hususi merasim günlerinde 
takılabilir. 

Hâmillerinin ölümleri halinde, Atatürk Nişa
nı, haricolmak üzere kanuni vârislerine intikal 
eder. Fakat bunlar tarafından takılamaz. 

İstiklâl Madalyasının takılması ve intikali 
kendi hususi 'hükümlerine tâbidir. 

ı-.m) 
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MADDE 14. — Nişan ve madalyalar, sahiple
rinin şeref ve haysiyeti muhil bir suçtan dolayı 
mahkûm olmaları halinde, istirdadolunurlar. 

MADDE 15. — Nişan ve madalyaların itasın
da, tesciline ve sair hususlara mütaallik bilûmum 
muamelât Başbakanlıkta ihdas olunacak (Nişan 
Konseyi) tarafından yürütülecektir. 

MADDE 16. — Nişan ve madalyaların şekil--
leri, nevileri, ita şartları, inha formaliteleri, talik 
şartları, bunlara mütaallik rozetlerin ihdası ve di
ğer bütün hususlar bir tüzük ile tesbit edilir. 

MADDE 17. — Bu kanuna aykırı (diğer ka
nunlardaki) hükümler mülgadır. 

MADDE 18. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe »girer. 

MADDE 19. — Bu kanun hükümlerini yürüt
meye Bakanlar Kurulu memurdur. 

9 . 9 . 19160 
Devlet Başkanı ve Başbakan Devlet Bakanı 

C. Gürsel 
Devlet Bakanı 
İV. Zeytinoğlu 

Millî Savunma Bakanı 
F. Özdileh 

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

8. Sarper 
Millî Eğitini Bakanı 

B. Tuncet 
Ticaret Bakanı 

M. Ba/ydur 
Grüm. ve Tekel Bakanı 

F. A§km 
Ulaştırma Bakanı ve 

Bayındırlık B. V. 
8. Ulay 

Sanayi Bakanı 
8. Kocatopçu 

H. Mumcuoğhı 
Adalet Bakanı 

Â. Artus 
içişleri Bakanı 
M. 1. Kıztloglu 

Maliye Bakanı 
E. AUcan 

Bayındırlık Bakanı 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
R. Öner 

Tarım Bakanı 
O. Tosun 

Ç^ışma Bakanı 
B. Beşerler 

Ba. r Ya. ve Tu. Bakanı 

V.. 
İmar ve İskân Bakam 

F. Ymuz 

Güvenlik Ko. 

MADDE 12. — Nişan ve madalyalar, sahip
lerinin, ağır ceza veya şeref ve haysiyeti muhil 
bir suçtan mahkûmiyetleri halinde geri alınır. 

MADDE 13. — Nişan ve madalyaların veril
mesi, tescili ve sair hususlara ait işlemler Baş
bakanlıkta kurulacak (Nisan Konseyi) tarafından 
yürütülür. 

MADDE 14. — Nişan ve madalyaların5şekil
leri, nevileri, verilme ve takılma şartları, inha 
formaliteleri, vârislere intikal hususları, bunla
ra ait rozetlerin ihdası ve diğer hususlar bir tü
zük ile tesbit edilir. 

MADDE 15. — Bu kanuna aykırı (diğer 
kanunlardaki) hüküîmler yürürlükten kaldırıl
mıştır. 

MADDE 16. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 17. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

(S. Sayısı: 80 ) 




