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1.— GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum 
2510 sayılı İskân1 Kanununun bâzı maddeleri

nin değiştirilmesine dair tadil teklifi gödişüldü 
ve yapılan tadillerle'kanun kabul edildi. 

Birleşime son verildi. 

Başkan 
Karan Muzaffer 

Divan Kâtibi 
Er Ahmet 

Divan Kâtibi 
özdağ Muzaffer 

» • • • < « 

BÎRÎNOI OTURUM 
Açılma saati : 14,50 

BAŞKAN — Koksal Osman 
DÎVAN KÂTİPLERİ : Özgür Selâhattin, Karavelioğhı Kâmil 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum efendim. 

2. — TAKRİRLER 

1. — özgüneş Mehmet'e bir hafta izin veril
mesine dair takrir * 

Selâhattin Bey arkadaşımızın izin talebeden 
bir takriri var onu okuyoruz. 

22 
M. B. K. Başkanlığına 

31 Ekim 1960 tarihleri arasında olmak 

üzere Yüksek Heyetinizden iznime müsaadeleri
nizi arz ederim. 

Bnib. S. özgür 

BAŞKAN — Selâhattin özgür Beyin izin ta
lebini oylarımla arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

3. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

1. — İhracatı Geliştirme Merkezinin kurul
masına dair kanun tasarısı ve İktisat Komisyonu 
raporu (1/23) (1) 

BAŞKAN — Kanun tasarısının tümü üzerin
de sözcü arkadaşımız izahat'verecek. 

KARAVELİOĞLU KAMİL — Efendim, Tür-

(1) 106 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 

kiye ihracatına verilen önem ortada. Geçen gün 
Ticaret Vekili ile konuşuyorduk; «İhracatı ar
tırmak için mümkün olsa pantolonumu sataca
ğım.» dedi. Bu mesele bu kadar mühim. Tasarı 
İhracatı Geliştirme Merkezi adında biı4 Kurum 
teşkil etmek için huzurunuza getirilmiştir. Bu
nun bir tarihçesi vardnj. 'Millî Birlik Komitesi 
İktisat Komisyonuna ilk gelen tasarı ihracatı 
geliştirme merkezi kurulmasına dair kanun tasa-
riısma dair kanun tasarısı idi, Biz gelen bu tasa-

— 2 — 
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rıyı kifayetli bulmadık, Hükümete iade ettik. 1 
Bunun üzerine Hükümet, bize istediğimiz tarzda I 
bir kanun tasarısı yaptı ve gönderjdi. Teklif şu- I 
dur; ecnebi mütehassıslardan faydalanan bir yeni I 
müessesenin kurulması ve bunun Ticaret Bakan
lığına bağlanması ve bu müessesenin de şimdiye I 
kadar ihraç mevzuu olan malların dışında, yeni I 
her türlü ihraç mallarını bulmak ve bunları kıy- I 
lendirmek için tedbirler alarak, dünya piyasasına I 
arz etmektir. I 

Sonra buraya dışardan gelecek olan mütehas-
I 

sıslara ödenecek paralar, dövizler bunların mas
raflara; iktisadi îş Birliği ile yapılmış olan bir 
anlaşma ile iktisadi iş Birliğinden temin edilmiş 
bulunmaktadır. Bütçeden ödenecek bir para yok
tur. Bu mütehassıslar Ticaret Bakanlığı tarafın
dan davet edilecekleri için bu kanun tasarısı hu- I 
zurunuza arz edilmiş bulunuyor. 

BAŞKAN — Kanunun tümü üzerinde bilgi 
edinmek istiyen? Sual sormak istiyen? I 

Ersü Vehbi, buyurun. I 
ERSÜ VEHBİ — Arkadaşımız özet ola

rak izah etti. Burada şunlarda vardır. Dış 
pazarlarda iktisadi cihazlanmaimızı ve satışı- j 
mızı sabote eden dış rakiplerimiz mevcuttur. I 
Bu teşkilât aynı zamanda bunları önliyecek- I 
tir. daha evvel, yine belirtildiği gibi tarafımızdan I 
iade edilen tasarı, bilâhara üzerinde yapılan I 
incelemelerde faydalı birçok taraflar bulunduğu I 
müşahede edilerek ikmalen huzurunuza geti- I 
rildi. Bu iş hassaten ihtisas meselesi olarak 
incelendi. Mevzuat, satış mevzuu, rakip pazar
lardaki mallarımızın satışı, rakip pazarlarda I 
incelemek suretiyle en faydalı şekilde ihracat 
yapılması üzerinde duruldu. Yine hepimizin 
bildiği gibi milliyetçilik, din vesair sebeplerle 
eskiden beri bu yollarla bizi sabote ediyor
lardı ve bunu müşahade ediyorduk, bunu he
pimiz biliyoruz. Böyle bir teşkilâtın kurulma
sı gayesiyle sevk edilmiş olan bu kanuna müsbet | 
oy kullanacağımı arzederim- 1 

BAŞKAN —• Tümü üzerinde başka konuş
mak isteyen var m i t . Söz isteyen olmadığı
na göre maddelerin izahına geçelim. Sözcü 
birinci maddeyi okusun ve izahını yapsın 

(Birinci madde okundu.) 
BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz iste

yen var ımı? Buyurun Selâhattin bey-
ÖZGÜR SELÂHATTÎN — Efendim bir su- | 
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alim var: Bu kanunu hazırlayan arkadaş, 
«mesuliyeti gelirleri ile mahdut olmak üzere» 
kaydını koymağa neden lüzuım görmüştür? 
Bunun tavzihini rica edeceğim. 

KARAVELlOĞLU KÂMİL — Bu teknik 
mevzu benim de dikkatimi çekti. Bu husus
ta bir malûmat alamadım. Müsaade ederseniz, 
iktisat Encümeni inceleme Kurulu Başkanını 
çağıralım, bu hususta izahat versin. 

BAŞKAN —• Bu teklifi uygun buluyorsa
nız, İnceleme Kurulu Başkanını çağıralım 
(Uygun uygun sesleri) Peki çağıralım efendim. 

KUYTAK FtKRET — Usul hakkında. 
BAŞKAN — Buyurun. 
KUYTAK FİKRET — Benim bir teklifim 

var. Bundan sonra verilen kararların netice
leri sekreterlikçe tamim edilerek, bütün ar
kadaşlarımıza birer nüsha verilmesi. Ve bu
nun. sekreterliğe ulaştırılması. 

BAŞKAN — Sekreterliğe ulaştırılacaktır, 
efendim. 

Şimdi müşavir arkadaşımız izahat verecek
lerdir, ondan sonra görüşmeye başlıyacağız 
•maddeleri. 

ihracatı geliştirme merkezinin kurulması 
kanunun birinci fıkrasında bir sual sorulmuş 
idi, arkadaşımız daha salahiyetli olarak sizle
re teknik bilgi verecektir. 

Adnan bey; birinci maddenin birinci fık
rasında «mes'uliyeti gelirleri ile mahdut» de
nilmektedir, kasdmız nedir, bundan? 

MÜŞAVİR ADNAN BAŞER — Efendim. 
herhangi bir kurulun mes'uliyetini tesbit eder
ken, kendisine temin edeceği gelirlerle, üç
üncü şahıslarla girişeceği taahhütlerden müş
terek zararlar teşekkül ederse, dava netice
sinde de bu zarar hükme bağlanırsa, Hazine
nin bu hükmedilen zararı ödememesi için veböy-
le bir zor karşısında kalmaması için bu hükmü 
şevkettik. Kendi geliri ile mütenasip bir za
rar ödeyecektir. Mahkemeler tarafından her 
hangi bir tazminat kararı verilirse Hazine 
bunu ödemiyecek ve bu suretle de hazineye bir 
külfet yüklenmemiş olacaktır. 

BAŞKAN — Birinci madde hakkında baş
ka sual sormak istiyen varımı? Yok... 

(İkinci madde okundu.) 
BAŞKAN — Müşavir beylerden sual sora

cak var mı? 
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AKKOYUNLU FAZIL — Efendim, ben bu 

hususta şunu sorma/k istiyorum. 
Efendim, bu 'kadar ağır hizimdtıi bu kadroluv 

ile gördürmek miümklün müdür? Ben cetveli ince
ledim bu kadrolarla bu işi gördürmenin müımikün 
olacağına kaani değilim. 

MÜŞAVİR ADNAN BAŞER — Edendim, bu 
(kadrolar bu kuruimun nüvesini tenkil edecektir. 
Kurulm mukavele ile istediği kadar ecnebi ve yerli 
eleman iöltihdam edebilecektir. Bu yetkiyi veriyo
ruz. 

KAPLAN KADRİ — Bu kurumun kurulma
sı çok doğru bir şey. Aoalba, bu mevzu ile ilgili 
Bakanlıkların kadrolarından istifade eteneyi 
'müımikün kılacak bir kadro valânsı düşünülmüş 
müdür? 

MÜŞAVİR ADNAN BAŞER — Efendim, 
Hükümet teklifinde kadro hususunda G-enel Sek
reter ioin o bin lira ücret... 

KAPLAN KADRİ — Sualimi biraız daha aça
yım : Bu ımerikez kurulduktan sonra bilhassa Ti-
carelt Vdkâlertinin yüklerinden birini üzerine ala
caktır. Meselâ Ticaret VekMetinin bu mevzuda 
yetişmliş eTetoanlarmı buraya çekmeye imkân vere
cek bir formül düşünülüyor mu? 

'Deviejt bünyesi içerisinde tasarruf yoluna git-
ımek düşünülemez mi? İdari ve teşriî t'aeaırrutflarla 
kadrolar artıyor. 

MÜŞAVİR ADNAN BAŞER — Bu hususta 
Hükümet Sözcüsü ile münakaşa etltik. Neticede 
şu kanaaita vardık. (Miştirime merikeziini Ticaret 
Bakanlığı teşkilâtı içeriisine, dış ticarette verdiği-
'inizde 50 - 6 0 kişilik bir kadro istiyorlar. Bu iş-
lerli yapacak kâfi derecede elemanları yoktur. Dış 
Ticaret Dairesinin bu işle meşgul olacak ancak 
bir mütehaslsıısı vardır. Saniyen Delvlelt kadrosu 
içinde, yardim ile masrafları karşılanacak bir te
şekkülü mütalâa etmek de mümkün olmuyor. Bu 
kurumun anaisraflarmın Aniler ikalılara ödettiırll-
•mösi yolu tutulmuştur. Bunlar teknik ve har tür
lü masralflar için 200 bin dolar vermeyi taahhüt 
(etmişlerdir ve bu üç sene devam edecektir, üç se
ne müddetle bütçeye yülk'olmıyacakjtır. 

Saniyen uımuımi muvazeneden ücret almıya-
caklar. Kanunun 9 ncu maddesiyle gelirlerini te-
ımin ettıifc. Bu gelirlerden elide edeceği varidatla, 
Itıanızim edeceği bütçe'siyle, masraflarını karşılıya-
caktır. Bu sureltle de Devlete bir yük tahmil et
memiş olacaktır, 

— 4 
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ATAKLI MUCİP — Efendim; bidayeten alı

nan bâzı kararlar vardı. Parça parça teşkilât db-
ğıişiklilklerine ailt teklifler geliyor. İlerde lüzum 
görülerek başka bir teşekkül kurulması için teklif 
gelecektir. Nihayet ömrümüz vefa ederse teşkilât 
kanunları gelecektir. Bu durum karşısında ne ya
pacağız. Bu mevzuda bir koorldinaJsyon bahis ko
nusu idi. Bunun acilen çıkmasına ihtiyaç var mı
dır? Yoksa bunu da yeni şekil içinde mütalâa et
sek daha uygun olmaz mı? Bu huisusitıa ne düşü
nülüyor? 

BAŞKAN — Bu sua'Mn bir kısmı arkadaşımızı 
alâkadar eder, bir kıamı etrnez. Onun için Kara-
velioğlu arkadaşılmız öevap versin. 

KARAVELÎOĞLU KÂMİL — Efendim, Al-
bayıımın endişeleri kanunun tüımü ile ilgilidir. 
Demin de arz ettiğim gibi bu teklif, önemline bi
naen, Millî Birlik Komitesine ilk gelen kanun tek
lifidir. Müstacelidir. Albayımın temennisine ben 
de iştirak ederim. Fakat bununla ilgisi yok. Bir 
başka gün bu mevzuu müzakere edelim. Devlet 
teşkilâtını arzu edilen şekilde değiştirelim. 

BAŞKAN — Bu husuislta ben de şunu ifade 
etmiek istiyorum : Yakında (buraya Hükümet 
programı gelecek. Bu husus bizim hedeflerknıteım 
1 nci maddesindedir. O zatenan Hükümete sorarız: 
«Bu hususta ne yaptııriıız?» diye. 

ATAKLI MUCİP — Teşekkür ederim. 
(3 ncü madde okundu.) 
BAŞKAN — Bu madde hakkında soracağınız 

var mı? 
SOYUYÜGE ŞEFÎlK — Bunlar, ihracat an^ 

laşmaları mıdır; yolksa tıetfcik anlaşmaları mı? 

MÜŞAVİR ADNAN BAŞEİR — Tetkik an
laşmalarıdır lefenldim. 

YILDIZ AHMET — Bu beyanınızla madde
nin son eümllesi tezat teşkil ediyor gibi. Zira bu
rada «... ihracaJtla ilgili bilcümle anlaşmaları ya
pabilir.» diyor. 

MÜŞAVİR ADNAN BAŞER — Kasdımız şu
dur; bir mfisal ile arz edeyim. 

İsrail Amerika'ya ımerimer satıyor. Bunu sata
bilmek için de lüzumlu etütleri yapmış, mermer 
satışı çok kusa vadeli bir talebe istlinadedilyar. Bu
nun için piyasanın merkezinle yakın olması lâzımı
dır mermerin. Bunu temlin için Sanframstiısko'dıa 
depolar kurlmuştur. Bizim mermerlerimiz dünya 
merimerlerimdıen çok dalha, iyi kalitede olduğu hal-
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de ihraç hususunda israil ile rekabet edecek du
rumda değiliz. Mermerleri saltaibilmeik ie-in Ameri
ka'da ve ingiltere'de sttıok yapmak lâzımdır. Bu
nun için bilcümle anlaşmaları yapajbiil'ir kaydını 
koyduk. 

YILDIZ AHMET — Kurum bu büfeme daya
narak birçok anlaştaalar yapaibilir, kanunla tanı
nan bu salâlhiyiât; Hükümet çapında bir salâhiyet 
gibi, cümle içinde. 

MÜŞAVİR ADNAN BAŞER — Efendim, ih
racatı geliştirme faaliyetlerinde anlaşma yapmak 
demek ile bu feuruım Türküye nim ihracat ve teldlye 
anlaşmasını yapaibilir şeklinde kaydedilmiyor. 

YILDIZ AHMET — Bu ifade bu sekilide bir 
mâna taşıyor. 

KARAVELlOĞLU KÂMİL — Yarbayım bu
rada endişe ediyorlar. Devletler arasındaki antlaş
maları bile biz taisdilk etmek dorunda 'kalıyoruz. 
Zanneltımıiıyorum ki, bir salıâhdyeitsizlk olsun. 

YILDIZ AHMET — Sa.lahiydt.siz değil, çok 
sallâihıiıyet var. 

KARAVELlOĞLU KÂMİL — Sizin şüphe 
ettiğiniz bir salahiyetli ihtiva etim ez. 

ÖZGÜR SELÂHATTlN — Efendim, madde
nin yazılış şekli itibariyle bir vuzuh yoktur. Bir
çok ihtilâflara selbebolalbilir. Benim teklifim şu 
olacalkitır. Bu maddeyi daha uygun bir şekle geti- -
relimi. 

MÜŞAVİR ADNAN BAŞER — Efcndliım, ih
racat anlaşması yapabilmesi için karşısında der
let olması lâızım. Her hangi bir devlet alelade bir 
kurumla ihracat arılaşması yapmaz. Burada kas
tedilen şey, ihracatla ilgili ve ihracata mütaalilk 
faaliyetlerde bulunmakttır. Bu yetikti veriliyor. l)ı-
şarda ve içerde iıhracattla ilgili bileLimle ±"aa 1 ived -
lefli yani, depolama, stok yapma ve naikiıl gibi ımı-
ameMeri yapabilecek. 

ATAKLI MU'GtP — Maddenin başlangıcı ile 
sonunu irtiJbatiandınrsak bu hususlta kuruma ge
niş salâhiyet tanındığını görürüz. (Maddeyi oku
du.) 

Görülüyor ki, kuruma geniş bir salâhiyet ve
riliyor. Bu kısılm tefsire muhitaeolduğundan ihıti-
lâtlar doğurabilir. 

YILDIZ AHMET — Muhakkak ki, kanun 
vâzıı olarak düşünüyoruz, ama anlaşmaları 
yapacak 'olanlar idarecilerdir, biz değiliz. Onun 
için Ibunun her zaman izahına ihtiyaç olacak- I 
tır. 'Mucip Ataklı arkadaşımızın söyledikleri 1 
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gibi ifade vazıh olsun, Sekreterlik bu mad
de hükmüne dayanarak anlaşmalar yapabilir, 
bu bakımdan yapabileceği anlaşmalar için te
reddüde düşmemesi lâzımdır. 

BAŞKAN — Me'triin kabulü sırasında tek
liflerinizi nazara alırız, görüşürüz. 

(4 ncü madde okundu.) 
SOYUYÜCE ŞEFİK — Burada «idare He

yeti» deniyor. Daha evvel çıkardığımız idare 
heyeti kanunu ile bu kabili telif midir? 

KARAVELlOĞLU KÂMÎL — İdare heye
tinin kimlerden teşekkül edeceğine dair hü
kümler mü'taakıp maddelerdedir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde sual sormak 
istiyen başka arkadaşımız var mı? 

SOYUYÜCE ŞEFİK — (Burada Ibir idare 
heyeti bir de sekreterlik var. Burada idare 
heyetine neden lüzum görülmüştür. 

MÜŞAVİR ADNAN BAŞER — Efendim, 
bu idare heyeti müstakildir. Bu kurum hükmi 
şahsiyeti haiz olarak kurulduğu için, (buna 
ihtiyaç vardır. Bu bizim kaldırdığımız İkti
sadi Devlet Teşekküllerindeki idare heyetleri 
meclisi gibi bir idare meclisi şeklinde değil
dir. Bu kurumun bütçesini kabul edecektir, 
kanunun verdiği diğer yetkileri kullanacak, 
memurlarını tâyin edecek, Ibunun gibi tâli va
zifeleri vardır. Bu bir idare meclisi değildir. 
iller idaresi Kanununa göre vilâyetlerde va-
liniin başkanlığında ve şube müdürlerinden te
şekkül eden bir idare heyeti vardır. Bu da 
onun gibi bir şeydir. Mesul memurlardan te
şekkül etmiş bir idare heyeti kuruyoruz, idare 
heyeti yukarıda saydığımız işleri yaparken, 
Genel Sekreterlik de icra organı olarak çalışa
caktır. 

SOYUYÜCE ŞEFİK — Fonksiyon bakımın
dan diğer idare meclisleriyle ayn. 

MÜŞAVİR ADNAN BAŞER — Efendim 
bunlar müdürler encümeni şeklindedir. Bu 
idare heyetinin azaları diğer Devlet dairele
rinde vazifelidirler. Davet üzerine toplanacak
lardır. Ve ücret almıyacaklardır. Bunlar müs
takil bir idare meclisi şeklinde değildir. 

KARAVELlOĞLU KÂMÎL — Efeindim bu
radaki, bir koordinasyon meclisi gibidir. Ve 
bu teşekkülün beyni gibidir. Gerek kuruluş, 
gerekse fonksiyon bakımından feshettiğimiz 

http://Sa.lahiydt.siz


B : 26 21. 
idare meclisleri gibi değildir. Kuracağımız bu 
Kurum için çok lüzumlu ve faydalı bir uzvu
dur. 

BAŞKAN — Başka sual soracak var mj 
Yok. 5 nci maddeyi okuyoruz. 

(5. nci madde okundu.-) 
BAŞKAN — Sual soracak var mı? Buyu

run Kadri Bey. 
KAPLAN KADRİ — İhracat işinde dışar-

da bulunan elemanlarımızdan faydalanaca
ğız. Böyle eleman 'Oİmıyan yerlerde ise Hari
ciye mensuplarından istifade edebilmemiz için 
bunun 'şümulüne Hariciye mensuplarının da 
girmesi lâzım. 

KARAVELİOĞLU KÂMlL — Yarlbayrm, 
istihbarat bakımından onlardan faydalanalım. 
diyorlar. 

YILDTZ AHMET — Zannetmiyorum. Fay
dalanması lâzımdır ama, 'bunlar fiilen, her 
zaman toplantıda bulunmazlar. Esasen istihba
rat1 unsurudurlar. 

KAPLAM (KADRİ — Biz bir değişiklik 
yaptık.. Bunları Hariciye Vekâleti teşkilâtın
dan aldık, başka yere verdik. Esasen 'birçok 
aksaklıklar oluyor (burada da bir aksaklık 
olmasın. 

ADNAN BAŞER — Malûmları olduğu üze
re, Ticaret Bakanlığınca 'tâyin edilen memur
lar Devlet kadrosuna dâhil memurlardır. İl
gili buulnduğu 'bakanlığa ihracatımız husu
sunda topladıkları malûmatı oraya ulaştır
maktır vazifeleri. Geliştirme merkezinin bura
da icra yetkisi yoktur. 

KAPLAN KADRİ — Gelen (bu halberler 
süzülmüş olarak buraya aktarılsm. 

KARAVELİOĞLD KÂMİL — İktisadi 
İş Birliği Teşkilâtı Hariciye Vekâletinin elinde 
idi oradan alındı ve Maliye Bakanlığı Ha
zine Umum 'Müdürlüğüne 'bağlandı. Burada 
Maliyenin mümessili bulunduğuna göre yarba
yımın arzu ettiği irtibatı kendiliğinden içine 
almış oluyor. Ticaret ataşelikleri doğrudan 
doğruya Maliye Bakanlığına (bağlıdır, Dışiş
leri Bakanlığına değildir. Bir yanlışım var mı? 

KAPLAN KADRİ — Meselâ bizim Suri
ye Eyaletinde bir konöol'ocumuz var. Ticaretle 
uğraşacak bir kimse olmadığına göre, orada
ki malûmatlar Dışişleri Bakanlığına gelir 
kalır diye korkuyorum. 
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MÜŞAVİR ADNAN BAŞER — Varittir. 

Beyefendinin endişesi hakikaten yerindedir. 
Her yerde ticaret ataşesi, İktisadi İş Birliği 
mümessili bulundurmuyoruz. Dışişleri Bakan
lığı memurlarından istifade ediyoruz. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Efendim böyle 
bir şeye lüzum yoktur. Hariciye Vekâleti me
murları kendi vazifeleriyle meşguldür
ler. Nasıl çalıştıklarını burada açıklamaya im
kân yoktur. Bu işte faydalı olmalarına imkân 
yoktur. Bunlar bir fazlalık olacaklardır. 

MÜŞAVİR ADNAN BAŞER — Efendim, dış 
ticaret anlaşmalarında Hariciye Vekâleti faal 
bir rol oynıyacağma göre Kaplan Beyin endişe
leri vâridolabilir. 

BAŞKAN — Başka sual soracak var mı? 6 
ncı maddeyi okuyoruz. 

(6 ncı madde okundu.) 
BAŞKAN — 6 ncı madde hakkında söz Fa

zıl Beyin. 
AKKOYUNLU FAZIL — Efendim, 1 nci 

fıkrada, İdare Heyetinde vazife göreceklerin, . 
Bakanlıklar bünyesinden geleceği yazılı. Bun
lar bu işi görürken diğer vazifelerini nasıl ya
pacaklar? Hem memuriyeti hem de bu işleri na
sıl yürütecekler? 

ADNAN BAŞER — İdare heyetleri; organ 
şeklinde çalışacaktır. İnceleme görevini, Geliş- • 
tirme Merkezi Sekreterliğine bağlı teknik ele
manlar yapacaktır. (A) fıkrasında verilen salâ
hiyetler, yapılmış olan incelemeler sonunda va
rılacak kararların alâkalı bakanlıklar teşkillâ-
tmda üye olmamak suretiyle bakanlıklararası 
bir koordinasyon temin edilmiş olacak ve bu su
retle, biran evvel ihracatı geliştirme tedbirlerini 
hazırlanması sağlanmış bulunacaktır. Bu sebep-

•le bu konuların idare heyetinden geçirilmesi 
düşünülmüştür. 

İdare heyeti hiçbir şekilde kendisi ihracatı 
geliştirmek için neler lâzımdır diye araştırma 
yapacak değildir. 

AKKOYUNLU FAZIL — O halde şu şu in
celemeleri yaparak karar verecek demek lâzım
dır. 

ATAKLI MUCİP — Sözcü arkadaşımız de
diler ki, karar vermek için toplanacak. Halbuki 
(A) fıkrasının sonunda Genel Sekreterliğe di
rektif vermek için kurulduğu ifade ediliyor. Ge
nel Sekreterlik hazırladığı mevzular üzerinde 

— 6 — 
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karara varamıyacak. îdare Heyeti Genel Sekre
terliğe direktif verecek. Fazıl arkadaşımın söy
lediği endişeyi ben de hissediyorum. Hem me
mur olacak, hem de bu işleri nasıl yürütecek? 

MÜŞAVİR ADNAN BAŞER — Efendim, arz 
ettiğim gibi îdare Heyeti bir organ olacaktır. 
Alacağı kararları, şunu şöyle yap, bunu böyle 
yap şeklinde Genel Sekreterliğe verecektir ve 
bu bir direktif mahiyetindedir. Kendisi oturup 
araştırıp, inceleyip, kendi fikri olarak verecek 
değildir. Bütün faaliyeti Genel Sekreterlik ya
pacaktır. İdare Heyeti aldığı kararları Genel 
Sekreterliğe bildirerek tatbikini istiyecektir. 

KARAVELÎOĞLU KÂMİL — Ben şöyle an
lıyorum. İdare Heyeti beyin olarak ortaya çık
tı. Genel Sekreterlik etüdlerini yapacak ve İda
re Heyetine getirecek. İdare Heyeti düşünecek 
taşınacak ve münasip görürse, «evet şu işi yap» 
diyecek. Meselâ sünger ithalâtının İskandinav 
memleketlerinden yapılması uygun görülürse, 
«Sünger ithali İskandinav memleketlerinden 
olacak» diyecek. 

(B, C, D, E, F, G, H fıkraları okundu.) 
(7 nci madde okundu.) 
AKKOYUNLU FAZIL — Burada «İdare 

Meclisinden» bahsediliyor. Bu, İdare Heyeti mi 
demektir ? Aynı mânada mı 1 

BAŞKAN — Yedinci maddenin ikinci fıkra
sındaki «Genel Sekreterlik, talimatnameler ve 
İdare Meclisinin» deniliyor ki, buradaki «İdare 
Meclisi» «îdare Heyeti» olarak tashih edilmiş
tir. 

BAŞKAN — 8 nci maddeyi okuyoruz 
(8 nci madde okundu.) 

BAŞKAN — Sual sormak istiyen var mı? 
AKKOYUNLU FAZIL — Adnan Bey dediler 

ki, üç sene müddetle yardım yapılacaktır. Bu 
maddede yardımın daimî olarak yapılacağı gibi 
bir mâna vardır. Bununîfcıçıklanmasını rica ede
ceğim. Bu bir. 

İkincisi : İhracatı Geliştirme Merkezi için 
bu teşekküllerin yetkili organları tarafından 
tasvibolunacak tahsisattan teşekkül eder, de
nilmektedir. Burada kıstas ne olacaktır? 

MÜŞAVİR ADNAN BAŞER — Beyefendi
nin temas ettikleri birinci fıkrada «İhracatı Ge
liştirme Merkezinin hariçte ve dâhilde mukim 
teşekkül ve müesseseler tarafından yapılacak 
yardım ve İhracatı Geliştirme Merkezinin üçün-
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cü madde gereğince yapacağı faaliyetlerden 
mütevellit gelirlerden; denmektedir ki, bu mu
vakkat bir zaman içindir ve burada bir daimîlik 
hali bulunmamaktadır. Ancak bu hükümle ku
ruma yapılacak yardımları kabul etme yetkisi 
verilmektedir. Üç sene yardım yapılacağına gö
re, kanun metni bu şekilde hazırlanmıştır. Bu 
madde ile yardımları kabul etme hususunda 
yetki vermekteyiz. 

İkinci olarak, bu hususta Hükümet mümessi
li ve Ticaret Bakanı ile Araştırma ve İnceleme 
Kurulunda görüştük. Bunlar diyorlar ki, üç se
ne müddetle Amerikalılar bunun finanse ede
cekler. Bu Ticaret Odalarına ve Ticaret Vekâle
tine bağlı bir teşekküldür. İleride kendilerin
den her hangi bir talep olur ve reddedilirse dü
şüncesiyle biz, Sivil Savunma Kanununda ol
duğu gibi, yüzde bir, yüzde yarım bir tahsisat 
koymayı tetkik edip düşünmediniz mi, diye 
sorduk. Bunun üzerine Hükümet mümessilleri 
böyle rijit bir hüküm koymayı uygun görmedik 
dediler. 

AKKOYUNLU FAZIL — Şimdi benim bü
tün endişem burada. Yardımlar iki sene sonra 
kesildi. Bir yüzde bir veya yarım diye bir şey 
de konmadı. İhracat için tüccar bir araştırma ve 
inceleme yaptıracaktır. Burada bu yapılacak 
araştırmalar için, dolayısiyle yapılacak ihracat 
için, bir tazminat şeklinde yüzde bir veya yarım 
şeklinde alman ve biriken bir fon olması lâ
zımdır. Bununla masraflar karşılanır. Diğer 
araştırmalar için de bu para kullanılır. Salâhi
yet İdare Heyetine verilirse, para yetmezse, ma
lî zorluklar çıkarsa ne olacak? . 

KARAVELİOĞLU KÂMİL —Zannediyorum 
ki, Yarbayım, daha sağlam esaslar istiyor. Bu
rada o kadar çok gelir sağlıyacak kaynaklar 
var ki, böyle bir yola gidilmese de olur. Zaten 
küçücük bir kadroları var. Ticaret Odaları, Sa
nayi Odaları, Ticaret Borsaları Birliği ve İkti
sadi Devlet Teşekkülleri bu kuruma yaptıra
cakları iş ve kazandıkları avantaj nispetinde 
bir prim vermeye mecbur tutulacaklardır. Za
ten onlar seve seve vereceklerdir bunu. 

AKKOYUNLU FAZIL — Sö/.cü arkadaşı
mız tezada düşüyor. Burada müesseselere icbar 
mı edecektir, ne yapacaktır? Böyle bir müey
yide olduğu takdirde, bu mecburiyeti köydü-
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nuz, ne kıstas koyacaksınız? Onun için kanun 
metni kanaatimce sakattır. îcbar edilemezler. 

KARAVELÎOĞLU KÂMİL — Yardım ya
pacak müesseselerin faaliyeti bakımından, fonk
siyonu bakımından şu mevzuu anlamak istiyo
rum; bunu bir etüt eder misiniz diyecektir. 
Buna karşılık da bu iş için beş bin liro, verecek
siniz denecektir. 

AKKOYUNLU FAZIL — Böyle bir şey ol
maz. Böyle bir şey ileri sürdüğünüz 7aman, siz 
tüccar mısınız diyecektir. 

KARAVELÎOĞLU KÂMİL - Teknik ola
rak hizmet yapacak olan müesseseye hizmeti
nin karşılığı olarak, tüccar bir para yardımı 
yapacaktır ve beş bin lira ondan istenecektir. 

ADNAN BAŞER — Her iki halde vâki olur 
efendim. Buyurdukları gibi, ihracatı yapacak 
olan firma meselâ Holânda'ya bakır ihracede-
cek olan bir firma kendisine ne lüzumlu ise, 
müesseseye bunun için müracaat edecektir, ince
lenmesi mevzuunda. Mukavele mucibince de me
selâ beş bin liraya pazarlık edilecek ve tüccar 
da beş bin lirayı ödeyecektir, ve müessese bu
nu alabilecektir, tüccar bir etüt yaptırırsa. Yar
bayımın buyurdukları hususa gelince: Gelir 
sağlıyacağı hükme bağlandı, tktisadi Devlet 
Teşekkülleri ve Türkiye Odalar Birliği kendi 
bütçelerinden bu müesseseye verecekleri tahsi
satı bir müeyyideye bağlamıyoruz. Kendilerini 
tazyik edemeyiz. Bu vaziyette bu kurum ne ola
caktır, Bu endişemizi Ticaret Vekiline arz et
tik. Şimdilik üç yıl Amerikalılar tarafından fi
nanse edilecektir, mecburi bir külfet yüklemi-
yoruz. Alacağı para zaten kifayet edecektir, 
üç sene için kurumlardan bir para istenmiye-
eektir, decfiler. Bu durum karşısında üç sene-
ki durum akla geliyor. Yardım kesiliyor. Bu 
hususta yardım etmek lâzımgeldiği zaman isti-
yeceği para bu kanunla tesbit edilmemiştir. 

İhracatı Geliştirme Merkezi başlangıçta mas
raflarını dış yardımdan karşılıyacak. Kesilirse 
bunlardan yardım istiyecek. 

AKKOYUNLU FAZIL — Mademki, teşvik 
bakımından böyle bir yol düşünülmüş, bunu 
tasvibederim. Demek oluyor ki, bu müessese fay
dalı olmaya başladıktan sonra diğer müessese
ler yardım edecekler. 

BAŞKAN —• Başka sual soracak var mı? 
Son maddeyi okuyoruz. 

(9 ncu madde okundu.) 
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MÜŞAVİR ADNAN BAŞER - Efendim, bu 

şekilde kurulmuş kurumların bütçelerinden ya
pılacak suiistimali, Devlet malları aleyhine iş
lenen cürümler gibi saydık. Bunları dışarda bı
rakmak imkânı yoktur. Emniyeti suiistimal ci
hetine gidersek bu takdirde üç aydan altı aya 
kadar cezayı müstelzimdir. 

Gelirlerini muayyen yerlerden temin eden bu 
müesseseye İktisadi Devlet Teşekkülleri ve di
ğer Devlet sektörleri bütçelerinden yardım ya
pıldığına göre, bu mallar aleyhine işlenen cü
rümlerin; Devlet malları aleyhine işlenmiş cü
rümler gibi tecziyesinıS Hükümet tasarısına ilâ
ve ettik. Çünkü Devlet iktisadi Teşekkülleri 
malları aleyhine işlenen cürümleri; Devlet mal
ları aleyhine işlenmiş cürümler olarak saymak
tayız, ona göre tecziye etmekteyiz. Bn müesse
selerin kendi bütçelerinden ayırarak verdikle
ri bu yardımlar aleyhine işlenen cürümleri de 
bu şekilde tecziye etmek için İm hükmü bura
ya koyduk. 

(10 ncu madde okundu.) 

BAŞKAN — Sual var mı efendim? 
AKKOYUNLU FAZIL — Prensip itibariyle 

gelecek Anayasaya bir hüküm koyduk. Büyük 
Millet Meclisine gelecek olan azaları, Başbakan, 
Reisicumhur ve bakanlar, bu işleri bir geçim 
kaynağı olmasın için, bir prensip vaz'ettik. 
En .yüksek barem üzerinden maaş alacaklar
dır. Bu bakımdan bir sekretere bes bin lira 
çoktur. Bunun bir sebebi olsa gerektir, midesi 
doysun diye mi? Fakat bu o şekilde olacaktır 
ki sekreterlik için bu beş bin lira konduğuna 
göre herkes bu kadroyu almak için koşacaktır. 

KARAVELÎOĞLU KÂMİL — Güzel. Hükü
metin teklifinde beş bin liradır. Fakat iktisat 
Komisyonu bunu iki bin liraya indirmiştir. Ken
dileri de takdir ederler ki, pek cazip bir şey 
değildir. Bu suretle d # h e r halde endişeleri zail 
olmuştur. 

ÖZGÜR SELÂHATTİN — Efendim, ben ak
si tezi müdafaa edeceğim. Beş bin lirayı normal 
buluyorum, iki bin lira azdır. 

ATAKLI MUOİP — Ben de aynı fikirde
yim . 

ÖZGÜR SELÂHATTlN — Efendim, bura
ya gelecek insanda birçok hususiyetler aranı
yor. Lisan bilecek falan., iki bin lira hiçbir şey 
değildir. 
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SOYUYÜCE ŞEFİK — Efendim, usul bakı

mından bir şey arz edeceğim. Hükümet tasa
rısının altına bakacak olursak, şahsan gözüm
den kaçtı, kusur bizimdir, teklifin altındaki 
imzalar hepsi eski vekillerindir. Bu, yeni Hü
kümetin teklifi olarak bize gelmeli idi. Usul 
bakımından böyle olmalı ve yeni Hükümetin 
teklifi olarak burada konuşmalı idik. 

KARAVELİOĞLU KÂMÎL — Tasarı evvel
ce bize gelmiş, reddedilmiş, komisyona gitmişti. 
Biz iş uzamasın diye tasarıyı yeni baştan ele 
aldık ve Ticaret Vekilini de dinliyerek görüş
leriniz dairesinde ıslah ettik ve tasarının bün
yesi Heyeti Umumiyenizin görüşüne uygun bir 
hale geldi ve esbabı mucibesi de tabiî aynen 
kaldığı için bu imzalarla huzurunuza gelmiş 
oldu. 

SOYUYÜCE ŞEFİK — Tamamen yeni Hü
kümet ve onun Ticaret Vekilinin görüşü ola
rak gelmesi yerinde olurdu. Nitekim 8 nci 
madde yine ve aynen gelmiştir. 

KARAVELÎOĞLU KÂMÎL — İmzalara dik
kat edersek diğer Vekilleri bu defa da Vekil 
bulunmakta, yalnız değişen Ticaret Vekilin
den ibaret kalmaktadır. O da komisyonda 
dinlenmiş ve görüşü tesbit edilerek tasarı ona 
göre buraya getirilmiştir. 

MÜŞAVİR ADNAN BAŞER —- Ticaret Ve
kili İnceleme ve Araştırma Kurulumuzun mü
zakerelerine iştirak etmiştir. 

AKKOYUNLÜ FAZH, — Efendim, bir şey 
daha sormak istiyorum, iyi anlıyamadım. Hü
kümetin 8 nci maddesinde, buraya tâyin edi
lecek, alınacaklar % 70 i geçmemek üzere taz
minat alacaklar deniyor. Bu kalktı mı efen
dim tamamen? 

KARAVELÎOĞLU KÂMİL — Kalktı efen
dim. Bilhassa ihtilâf mevzuu bu idi. 

ADNAN BAŞER — Efendim, 2 000 lirayı 
göz önünde tutarak, mukavele yapılır hükmü
nü koyduk. Böylece bir iktisatçıya, bir tica-
retçiye daha fazla ücret vermek imkânı hâsıl 
olacaktır. Başka türlü düşünmek imkânsızdır. 
Bir mukavele serbestisi bıraktık efendim. 

ULAY SITKI — Efendim, tamamen açık
lanmadı. Çünkü mukavele ile 2 000 liradan 
fazla ücret verilir demek pek kati bir hüküm 
ifade etmez, bir hudut olmazsa. Biliyoruz, 
Devlet Demiryollarında bundan evvel 17 - 18 
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bin liraya kadar çıkan mukaveleler vardı. Bu 
vekâletçe mukaveleye bağlanacak kısımlar ker-
re içine alınsa yerinde olur kanaatindeyim, 

TUNÇKANAT HAYDAR — Bu mukavele 
ile çalışacaklar için 5 bin liraya kadar diye bir 
hüküm konsun. Evvelce Türk Havayollarında 
25 bin liraya mukaveleleli iki şahıs çalışıyor
du, Bu defa bunların mukavelesi feshedildi ve 
bir kalemde Havayolları bir iki milyon birden 
kazanmış oldu. Daha aşağı bir teklif ve bun
ları 2 bin liraya çalıştıracağız dersek buraya 
kimse gelip çalışmaz. 

KARAVELÎOĞLU KÂMİL — Mukavele 
akdetmek suretiyle tâyin yapılabilecektir. 

MÜŞAVİR ADNAN BAŞER — Mukavele 
ile beş bin lirava kadar istihdam edilebilir. 

ATAKLI MUCİP — Komisyon teklifinde 
genel sekreter ve sekreter aynı maaşı gösteril
miştir. Sebebi nedir ? 

MÜŞAVİR ADNAN BAŞER — Genel sek
reter mukavele ile tâyin edilecektir. Mütehas
sıs oldukları için de 2 bin lira ücret konulmuş
tur. 

ATAKLI MUCİP — Mukaveleten tâyin 
edilirse ? 

MÜŞAVİR ADNAN BAŞER — Bu barem 
dahili bir hizmet olmadığı için müessesenin ge
nel sekreteri bu kuruluşun asıl çekirdeğini teşkil 
etmektedir. Mütehassıs elemanlar mukavele lıe 
istihdam edileceklerdir. Buradaki büro işleri
ni yapacak kadroları göstermektedir. 

AKKOYUNLÜ FAZIL — Efendim, Devlet 
sektöründen de kimse alınacak mıdır? Yoksa 
dışardan mı alınacaktır? 

ADNAN BAŞER — Efendim, her ikisi de 
mümkündür. 

ÖZGÜR SELÂHATTİN — Efendim, bu 
2 000 lirayı bir kamufle gibi görüyorum. Bu 
para ile kimse bulunamıyacaktır belki de. 

ADNAN BAŞER — Efendim, mukavele ile 
şu kadara kadar tâyin edilebilir demek lâzım. 

AKKOYUNLÜ FAZIL — Efendim, şu ka
nunun muhtemel aksaklıklarını göz önüne ala
rak, tümü üzerinde bizi kısaca aydınlatsınlar, 
umumi olarak. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MÜŞAVİR ADNAN BAŞER — Efendim bu 

kanun ilk geldiği zaman kurulan bu müessese
nin fonksiyonu üzerinde duruldu. Çünkü bi-
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rinci maddesi ve başlığı ile sanki devekuşu gi
bi bir müessese ihdas ediliyor hissini uyandır
dı. Bu daire âmme hükmi şahsiyetini haiz ve 
hususi hukuk hükümlerine ıgöre idare edilecek 
ve aşağıda yazılı faaliyetlerde bulunacaktır, 
gelirleri mahdudolacak, ihracatı geliştirme 
müessesesi adiyle 'kuruluyordu. 

Biz bu idarenin kuruluşunu hukuki bünye
miz içinde bir hususiyet arz eden bir müessese 
olarak mütalâa ettik. Bu hüviyeti elimizdeki 
İktisat Komisyonunda belirttik. Ama kanun 
komisyonda ittifakla değil, ekseriyetle kabul 
edildi. Bugün Devlet, elindeki bütün vasıtala-
i'iyle bu iş üzerinde dururken şimdi bu işi ba
şaramamışken bu kanun ihracatı geliştirme işi
ni bu kadrosuyla nasıl başarabilir diye endişe
ler izhar edildi. Diğer taraftan Devlet mevzu-
atiyle bunu süratle yapmak imkânı olmuyor, 
denilip Mermer ihracatı buna misal gösterildi. 
Hakikaten bizi ikna ettiler. Amerikalıların bu 
hususta yardım vaitleriyle karşılaştık. Bu yar
dım temin edilecek ve ihracatı geliştirmek için 
müstahdemler kullanmaktan ileri geçemiyecek-
tir faaliyet. 

Arzım bundan ibarettir efendim. 
AKKOYUNLU FAZIL — Efendim, benim 

de endişem burada. Tümü üzerinde bu açıkla
ma yapılmadı. Ve buna benzer bir kanunu red
detmiştik daha evvel. Binaenaleyh, maalesef di
yeceğim, memlekette, şahıslar, dolayısiyle ken
di menfaatlerini sağlamak için.. 

KARAVELİOĞLU KÂMÎL — Efendim, 
usul hakkında söz istiyorum. 

AKKOYUNLU FAZIL — Efendim, sözlerim 
bitmedi, müsaade buyurun bitireyim. 

Benim endişem giderilmiş değildir. Ve bu 
kanun komisyonda ittifakla çıkmamış, ekseri
yetle çıkmıştır. Binaenaleyh, bu kanun bir da
ha, müzakere edilsin komisyonda, teklif ediyo
rum. 

.BAŞKAN — Efendim, bu teklifinizi sonra 
oya koyalım. Tümü kabul edilmişti. Suallere 
de bendeniz cevap vermiştim. Müsaade eder
seniz mütehassıs arkadaşlarımız yalnız sual 
ve cevaplar üzerinde konuşsunlar. Tümü hak
kında değil. 

KAPLAN KADRİ — Müsaade eder misiniz? 
Benim ücret kısmında bir tereddüdüm var. Mu
kavele ile istihdam edilecekler bir noktada tah-
didedilebilir. Ama işin icabı daha üstün bir iş 
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için Bakanlar Kurulu salahiyetli olmalıdır. Bu 
mümkün değil midir? Müesseseye bırakmak 
yarın eski durumu ihdas edebilir. 

MÜŞAVİR ADNAN BAŞER — Mukavele 
için müessese yetkili kılınmıştır. Daha üstünle
ri için Bakanlar Kurulu karar verebilir denir. 

Yalnız söz almışken şunu arz edeyim. Bize 
bu teşkilâtı kurarsanız bu ay sonuna kadar, si
ze bu yardımı yaparız dendi. Biz de araştırma 
kurulu olarak bunu süratle geçirdik ve huzu
runuza getirdik. 

MUCİP ATAKLI — Bu yardım hibe midir? 
MÜŞAVİR ADNAN BAŞER — Evet efen-

dim, hibedir. 

BAŞKAN — Efendim, bir endişe belirdi, bu 
kanunun tümü üzerinde. Sual soracak arkadaşı
mız cevap versin, bunları bertaraf edelim, bu-
,na göre bir yol tutalım. 

ÇELEBİ EMANULLAII — Efendim, bir 
teklif var. öncelikle, Alparslan Türkeş'in, Sa
vunma Sekreterliği kurulması hakkındaki ka
nunu görüşelim. Oya 'konmasını teklif ediyo-
ııum efendim. 

BAŞKAN — Efendim, bir de Sezai Beyin 
teklifi var. 

Şimdi, kabul buyurursanız; bu kanunlar da 
mühim olduğundan bunları görüşelim ve gö
rüşmekte olduğumuz kanun Çarşamba gününe 
kalsın. Bunu oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler.. Kabul edilmiştir. 

2. — O'Kan Sezai'nin, 7126 sayılı Sivil Sa
vunma Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesi, kaldırılması ve bu kanuna bâz^ maddeler 
eklenmesi hakkındaki 85 sayılı Kanunun değişti
rilmesine dair kanun teklifi -ve Güvenlik ve İk
tisat Komisyonları raporları (2/80) (1) 

BAŞKAN — Arkadaşlarımız yine suallerini 
sorarlar, mütehassıs arkadaşlarımız da buradalar, 

' cevaplarını verirler, 'bu sebeple maddeler üzerin
den müzakeresini yapalım. 

AKSOYOÖLU REFET — Efendim, bu ka
nunun tümü üzerinde evvelce görüşülmüş ve 
maddelere geçilmesi kabul edilmişti. Maddeler 
üzerinde görüşülmesi yerinde olur. 

(1) 113 S. sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 
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BAŞKAN — Bu suretle konuşulmasını kabul 

edenler... Kabul edilmiştir. Buyurun Karavelioğ-
lu. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Efendim bili
yorsunuz bu kanun evvelce görüşülmüştü. Ge
ziye çıktık, maddeler kalmıştı. Sonradan Sezai 
Beyin tadil teklifiyle bâzı maddeler üzerinde mü
zakerelerde bulunduk ve neticesini huzurunuza 
getirdik, bunu müzakere edeceğiz. 

BAŞKAN — O halde tümü üzerinde sual so
racak arkadaşlarımız da olabilir. Kendilerinden 
rica ediyorum, tümü üzerinde sualler var mı? 

AKKOYUNLU FAZIL — Bendeniz ilk mü
zakeresinde yoktum. Aradan zaman geçti. Arka
daşlarımızın hâtıralarını da tazelemek için kısa 
bir izah lûtf etseler, yerinde olur. 

AKSOYOĞLU REFET — Efendim, bu 
emekliye ayrılmış olan arkadaşlarımız, muhtelif 
Bakanlıklarda ve kurumlarda sivil savunma gö
revlerine tâyin edilecek ve bu kanunla 1 600 kü
sur subayın tâyini çıkacaktır. Listeler buna gö
re hazırlanmaktadır. Bu, Güvenlik Komisyonun
da tertiplenmiştir. Sivil Savunma Teşkilâtının 
ne şekilde olacağı tetkik edilmiştir. Biz de yal
nız iktisadi bakımdan uygunluk derecesini tetkik 
ve diğer kanun maddeleriyle karşılaştırmış ola
cağız. 

KAPLAN MUSTAFA — Efendim, bu işin 
malî portesi ne olacaktır? 

AKSOYOĞLU REFET — Efendim, bu işe 
6 milyon lira ayrılmıştır. Bütçeye ayrıca bir 
yük olmıyacaktır. Çünkü bu vazifelere verilecek 
arkadaşlarımız ayrıca emekli maaşı almıyacaklar-
dır. Bu paranın bir kısmı böylece sağlanmış ola
cak ve bir kısmı da kanun maddelerine göre, hu
susi kurumlardan sağlanmakta, kapatılmaktadır. 
Bir kısmı da zaten alacakları maaşlar Gelir Ver
gisine tâbi olacağından oradan giderilmektedir. 
Bu sebeple Maliyeye büyük birk ülfet olmıyacak
tır. 

AKKOYUNLU FAZİL — Kanun, 5399 sayılı 
Kanun işlemediği için bu kanun onun boşluğunu 
doldurmak üzere sevk edilmiştir. Yoksa emekli
ye sevk edilen subaylara bir vazife vermek için 
değildir. Görüşmeler zabıtlara geçmektedir, key
fiyetin bu suretle tavzihine ihtiyaç duydum, iş
lemez halde olan bir kanunu işler hale getirmek 
gayesiyle bu kanun sevk edilmiş bulunmaktadır. 
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{ ULAY SITKI — Şimdi bu arkadaşların emek-
| lilik maaşlarım bu iş dolayısiyle keseceğiz. O 

halde ellerine evvelki aylıklarının üstünde bir 
miktarın geçmesini sağlamak için buradaki ma
aş derecelerini üstün tutmak zarureti vardır. 
Çünkü bugün eski hizmetlerinde kalsalardı içle
rinde 125 liraya istihkak içesbedecekler vardır. 
Emekli ettiğimiz generaller, 6 - 7 senelik albay
lar, yarbaylar mevcuttur. Şimdi bu dereceler
den maaş tahsis etmek doğru olmaz. Bu derece
leri biraz yükseltmek gerekir. Denecek ki, müs
teşar 125 lira maaş alır. Bunlara da müsteşar 
maaşı tahsis edemeyiz. Ama bizde müsteşar 125 
lira alır fakat emrindeki 'başmüşavirin maaşı 150 
liradır. Tekaüdiyesini de almıyacağma göre kad
roları düzeltmezsek bu arkadaşlara vazife verme
miz mümkün olmaz. 

KAPLAN MUSTAFA — Efendim, bence 
maaş bakımından çolk yetersizidir, te^bit edilen 
tutarlar. Meselâ, omıeMi albay emeklilik aylığın
dan 270 lira i'aıMı bir maaş alacak ki, bu paraya 
kim çalışır? Bu bakımdan, bu tutarı 400, 500 lira
ya çıkarmak -benimi anlayışlıma göre şarttır. 

ERSÜ VEHBÎ — Efendim, ben sual sormı-
yaeağıım. Konuşmam Paşama ve diğer arfcadaş-
1 anıma cevap teşkil edecek sanıyorum. 

Paşamın buyurduğu husus, Bakanlar Kurulu 
kararma göre, üst derece ile sağlanaıbüTir. Binaen
aleyh, Hazine büyük bir mailî külfette sokuilmıya-
c aktır. 

Mustafa Kaplan'm işaret ettiği noktada enine 
boyuna- düşünecek olursak, bu arkadaşları bura
da tuitımıak imkânı ölmıyacaik ve bunlar sivil ha
yata zorlanacaklardır. Mevcut fark 150 - 250 lira 
arasında değişmektedir. Ayrıca şu hak kendilerine 
tanınmıştır. İkramı iyeleri çift olarak verilımişlt'ir. 
Bu kanunla ikramiyelerime dokunmıyacağız. Hiz-
;metlerini normal maaş üzerinden ifa edecekler bu 
hizmet müddetleni için alacakları maaş ve hizmet 
müddetleri farkı emeklilik maaşlarına zammıedi'le-
ceikıtir. Ayrıca da çift ikramiye ile bir mesken 
•edinmiş olacaklarıma göre mesken masrafları da 
yoktur. 150 - 250 lira fark da az bir şey değildir. 

ıKüYTAiK FİKRET — Şu noktaya da dikka
tinizi çekerim. Verilecek maaş 1 500 Unadır. 3 se
ne sonra 1 750 ve 3 sene sonra da 2 000 liraya 

I istihkak kesbedeeekler ve fark gittikçe >büyüye-
j cektir. Bu suretle aledderaeaıt rütbelerine muadil 
( maaş alacaklar demektir. Bu hakkı tanımakla biz 
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onları mağdur eltirruiş ölmüyoruz. Bir taraftan j 
emekli maaşını alsın, bir taraftan bu maaşı ver
meye kalkarsanız bu defa da ordudaki subayla
rın tmıoralini boamuş okulsunuz? 

BAŞKAN — Buyurun, Suphi Karaması... 
KARAMAN SUPHİ — Efendim, ordudan ay

rılan subaylar araısımfda belki 1 200 e yafan albay 
var, en büyük yekûnu bunlar tultuyor. Aşağı - yu
tar ı 600 binbaşı var. Bunlarım BaraefeLi Sandığın
dan almaca oldukları maaşla, bu kanunla verile
cek olan tuitarlar arasımda bir mukayese yapmak 
gerek. Şimdi, 32 11 bir alıbay, 30 sone hizmeti var; 
% 70 alıyor. 1 1O0 lira alıyor. Daha fazla Vermek 
ımümkün değil. Daha fazla kadro bulanmayız. Bi
naenaleyh demldk ki, bir albay yaşlı ise 50 - 60 
lira fark eder. Genç ise, kurmay ise 2O0 Mra fark 
eder. Bununla çalışma çok güçtür, takdir edersi
niz. Ben şöyle tasavvur ediyordum; emekli maaş
larına dokunulımaLSin, âzami, tabamı 600 lira olan 
bir seviyede tutulur, ücretler ödenir/ Ben böyle 
tasavvur etmiştim. Binaenaleyh ban'a çok alksak 
geliyor. 

BAŞKAN — Buyurun. 
KARAVELİOGLU KÂMÎL — ArkaJdaşlariim 

bu tasarının avantajlarıma işaret ettiler. Bern de 
•birkaç nokta üzerinde duracağım; bir kere bu ail-
'baylar telferar vazifeye alınacaklar, 65 yaşıma ika- | 
ıdar Devlet mâmuru olarak kalacaklarıdır. Bunla
rın bu suretle emeklilikleri de artacak. Yarın | 
Personel Kanunu ile maaşlara % 25 bir zam sağ
landığı takdirde bu fark kendiliğimıden artmış 
olacaktır. Biız, sonra, devamlı bir kanun çıkarıyo
ruz. Elimizde bugün tekaüt olmuş bir subay küt
lesi vardır. Bunlar çekildiği zaman ordunun du
rumu ne olacaktır? Bunlara Vekâlet Müsteşarın- I 
dan daha fazla maaş. verdbilir miyiz? Emekliliği 
yükselecek 65 yaşma kadar vaızifelsii devam ede
cektir. Bu cazip vaziyet karşıısında orduda kiım 
kalır! Bunları sonuna kadar tatmin etmemiz şart 
mı? 55 - 60 yaşına kadar gelmiş bir albaya 65 ya
şma kadar Devlet vazifesi verilmesi şart mı? Bu 
tasarı ile arkadaşlara birçok avantajlar sağlamış 
bulunuyoruz. Eliımizıde tekaüt olacak bir kütle 
vardır, bunlar tekaüt olunca yerlerini kim doldu
racaktır. Orduda kim kalır, bu vaziyeti duyunca. 
Orduda kalanı da tatmin edieodk miyiz? Binaen
aleyh arzu ederlerse vazife yapsınlar, arzu etmez
lerse kendileri bilirler. Herkesi generalliğe mi çı- | 
karalım? Tekaüt otmliyeeek miyiz? ' I 
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I AKKOYUNLU FAZIL — Ben de Karaveli-

oğlu arkadaşımızı destekler mah'iyatlte konuşaca
ğım. Biz ordu mensuplarını korur sekilide hareket 
edersek, bir zümrenin lebine hareket eltlmiş olu
ruz, Demokrat Parti iktidarıma benzeriz. Millet 
bizden bitaraf dş istiyor. Biz bu kanunla, mıevzuu-
bahis arkadaşlara esasen bir şeyler sağlııyoruz. 
Ordudan emekliye ayırmakla % 80 maaşa bağla
dık. Şlimıdi burada iş alırsa, % 20 fark vermiş ola
cağız. O da % 100 demektir. Dileyen çalışır, iş 
alır. Hükümet de vazife verımıeye mecburdur. 

Karavelioğlu arkadaşımızın dddiği gibi, bu ka
nun devamlıdır. Biz kanunu yanlış Mdkamete 

I sevk ediyoruz. Bumu burada keselim. 
BAŞKAN — Tunçkanat Haydar, 
TUNÇKANAT HAYDAR — Ben de Karave-

Moğlu arkadaşnmın fikirlerine iştirak ediyorum. 
Çalışmak istlemiyenler varsa, vazife kalbul etme
sinler. 

BAŞKAN — Fikret Bey. 
KUYTAK FİKRET — Arkadaşlar, eğer bun

ları maaşı asliye bağlaımazisak bir haksızlık yap
mış oluruz. O da kendilerine vereceğimiz ücret
lerden mütevellit oradaki hizimetleri tekaütlüğe 
sayılmaz. 

KARAVELİOĞLU KAMİL — İşedikleri za
man atarlar. 

I KUYTAK FİKRET (Devamla) — Evet öyle
dir efendim. 

I BAŞKAN — Buyurun. 
BAYKAL RİFAT — Ben de Karavelioğlu'-

nu de^ekliyeceğim. Anlaşılıyor ki; bugün ordu
dan çıkmak daha iyiymiş. O halde biz en iyi va
sıfta olan arkadaşları çıkarmalı imişiz. Yeter bu 
kadar uğraştığımız arkadaşlar; zamanımızın dörit-

I te üçünü bu emekli subaylar alıyor. Kabnll eder
lerse ederler, etmezlerse emekli kalırlar. Ben eski 
sistem üzerinde kalnumasmı teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Taşar. 
TAŞAR DÜNDAR — Emekli Sandığıma ve 

hem de Hazineye külfet yüklemek bence,doğru 
olmasa gerektir. 

ULAY SITKI — Efendim, aramızda bir an
laşmazlık olduğunu tahmin ediyorum. Bunların 
sayıısı faızUa değildir. Müsaadie dderseniz tasarının 
«maddeleri okunsun, netice ondan sonra anlaşıla
caktır. Maddelerin okunmasını teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, kifayeti mıüzalkere tek-
I lifi gelmiştir. Sezai Bey arkadaşıımııza söz verece-
! ğhn, ondan sonra da teklifi reye koyacağım. 

— 12 — 
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O'KAN SEZAİ — Efendim, yanlış bir anlaş

ma olduğunu tahlmin ediyiorum. Saym Başkan 
bu işle ilgili olduğumu söylekliller. Fakat kanunu 
hıazırbyan ben değilim. Türkeş Alparslan aı&a-
daşımız hazırlamıştır. 

BAŞKAN — Sezai Bey. 

O'KAN SEZAÎ — Ben savunma sekreter
liği zannediyordum. Başkan isabetli buyurmuş
lar. Bu benim hazırladığım kanundur. Tas
hih ediyorum, arkadaşlar. Son anda muttali 
oldum. 

Evvelâ, biz niçin ücret vermiyoruz da, maaş 
veriyoruz. Evvelâ buna temas edeceğim. 

Biliyorsunuz, bu kadroların çoğu iş verenle
re aittir. Sivil savunmaya aittir, iş verenlerin 
bir çoğu gayrimüslimdir. Müslüman dahi olsa, 
bunlar serbest sektör olduğu, serbest teşebbüs 
erbabı oldukları için bu müesseselere gönderece
ğimiz arkadaşların orduda senelerce muhtelif ma
kamlarda, kademelerde komutanlık yapmış kim
seler olduklarına göre aylıklarının bu müessese
ler tarafından ödenmesinin elbette tesiri başka 
türlü olur. 

Bu arkadaşlar, böyle bir iş kabul etmekle, 
cemiyetin diğer sahalarında hizmet etmek fırsa
tını bulmuş olacaklardır. Ancak bu arkadaşla
rımız serbest sektörde iş verenin elinden maaş 
almalarının çok güç olacağı dikkat nazarına alı
narak formüle edilmiştir; iş verenler bu arka
daşlara Maliye Bakanlığının ödiyeceği paranın 
tutarını mahalli mal müdürlerine yatıracaklar, 
bu Devlet Hazinesinden çıkmıyacak, iş veren
lerden çıkacak. Ama sağ eliyle Devlet iş veren
den alacağını sol eliyle, onöre etmek için, bu 
arkadaşlara, kendileri Devlet memuru imiş gi
bi, bu parayı ödiyecek; birinci sebebi budur. 

İkincisi ise; bilhassa bu hizmetlere genç yaş
ta tensikatın duyurduğu ihtiyaçtan mütevellit 
emekli yaptığımız arkadaşlar uzun seneler Dev
let hizmetinde bulunacakları ve bugün bağladı
ğımız emekli maaşiyle 20 - 30 sene sonra idamei 
hayat edemiyeceğinin bizi zorlamasıdır. Otuz 
beş yaşındadır, binbaşıdır, emekli yapılmış
tır. Bu arkadaşların çoğunun aldığı para 500 
liranın altındadır. Yirmi sene hizmet etmiş bu 
arkadaşın eline ne geçecektir? Ne kadar para 
geçerse geçsin emekli maaşı ile birlikte aldığı 
ikramiyeyi yiyecek ve ihtiyarlık halinde bir ta-
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sarrafu olmıyacaktır. General de dâhil olmak 
üzere albay arkadaşlarımız kaç kuruş tasarruf 
3rapm ıslardır! 100 lira iken bir şey yapmamış
lar, ]|eş yüz lira maaş alırken yine 'bir şey ya
pamamışlardır. Ellerine emekli maaşı ile bir
likte bugün emsallerinden fazla bir şey geçmiş 
olsa dahi ihtiyarlığında ve geride bıraktıkları 
çocuklarına hiçbir şey bırakmıyacak durumda
dırlar. Ücret şeklinde değil de memuriyetin 
devamı şeklindeki bir husus uygun görülmüştür. 
Devlet memuru meyanında kabul etmek ve bunu 
bir realite olarak kabul etmek lâzımdır. Genç 
yaşta emekliye ayırdığımız bu kimselerin emek
li hizmetlerinin işlemesi ve sonunda yüksek 
emekli maaşı ile istirahate çekilmeleri temin için 
yapılmıştır. Binaenaleyh müsaade ederseniz kad
rolar üzerindeki münakaşaları bitirelim. 

BAŞKAN — Konuşulmadı... 

ATAKLI MUCİP — Kısa konuşacağım. Bir 
albay, bir yarbay arkadaşımız, aşağı - yukarı 
bu, parayı alıyor. Zaten bundan fazla vermek 
imkânı yoktur. Bu arzu ederse gelir, vazife 
alır. Almazsa emekli maaşını, 200 lira eksiği ile 
alır, oturur. 

AKSOYOĞLU REFET — Bir dakikanızı 
rica edeceğim. Bu kadrolar, Millî Savunma 
Sekreterliği için değildir. Vazife alacak olanlar, 
sivil, savunmada çalışacaklardır. Bu kadrolar, 
generallik rütbesindekileri tatmin edecek durum
da değildir, onların durumları ile mütenasip 
değildir. Bu kanun bilhassa az maaş alıp da or
dudan ayrılmış olanlara terfi etme imkânları dü
şünülerek hazırlanmıştır. 

BAŞKAN — Kuytak Fikret. 

KUYTAK FİKRET — Paşamız burada 150 
lira maaşı asli üzerinde durdu. Bunların alacağı 
para iki bine kadar çıkacak. Şimdi bir albaya 
Ibulamadık, bir kadro, 1 250 liranın karşılığı 
kadroya tâyin ettik. Albay bunu akmyaeaktır. 
Çünkü, o kadroda iki üst derece almak imkânı 
vardır. Şu halde bunlardan birçoğu bu iki üst 
dereceden istifade edeceklerdir. 1 250 değil, 
1 500 alacaklardır. Kadro kanununda bunun 
hakkında sarahat vardır. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde kifayeti müza
kere teklifi vardır. Kalbul edenler,.. Kabul edil
miştir. Maddelere geçiyoruz, 
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7126 sayılı Sivil Savunma Kanununun bâzı mad
delerini tadil eden 85 sayılı Kanunun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi, kaldırılması ve mezkûr 
kanuna maiideler eklenmeği hakkında Ksftıun 

MADDE 1. — 7126 sayılı Kanunun 85 sayılı 
Kanunla değiştirilen 37 nci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 37. — Bu fon aşağıdaki a, b, e, ç, ve 
d fıkraları gereğince kesilecek paralarla kuru
lur. 

a) Devlet gelir bütçesi âdi gelirlerinin bin
de Ibiri, 

b) Güderlerini özel gelirleriyle karşıhyan' 
ve Devleltten yardım görmiyen • katma bütçeli 
idareler ıgelir bütçelerinin binde biri, 

c) Sermayesinin tamamı Devlet tarafından 
verilen ve sermayesinde Devlettin iştiraki olan 
teşekkül, müessese ve şirketlerle resmî ve husu
si bankalar ve özel kanunlarla kurulan kurum ve 
teşekküller ile sermayesinin yarısından fazlası
na bunların iştiraki suretiyle tesis edilen ortak
lıkların bütçelerinin veya (bilançolarındaki safi 
kârlarının •% yarımı, 

ç) özel idarelerle belediyelerin bütçelerin
deki gelirlerinin % yarımı, (özel idarelerle be
lediyelere genel bütçeden yapılan yardımlar, as--
ker ailelerine yapılan yardım izamım ödeneği ile 
iher türlü borçlanmalar, bağışlar ve mülk satış
ları hariç). 

Bilanço ve gider bütçelerine (Sivil Savunma 
yardım 'ödeneği) olarak konulur. 

Bu ödenekler, Mayıs ve Kasım aylarında ol
mak üzere eşit iki taksitte Sivil Savunma fonu 
hesahma yatırılır. * 

c ve ç fıkralarında yazılı ödeneklerin ko
nulmaması halinde (bilanço ve bütçeyi tasdika 
yetkili makam tarafından re'sen konulur veya 
tasdik edilmiyerek iade olunur, 

el) Banka faizleri, her çeşit bağışlar ve yar
dımlar ile 7126 «ayılı Kanunun 46 nci maddesi 
uyarınca alman gecikme cezaları ve fondan sa-
tmalmanlardan işe yaramıyan eşya ve malzeme 
satış ibedelleri. 

Bu paralar T. Q. Ziraat Bankasında açılacak 
(Sivil Savunma Fkmu) hesabına yatırılır. Banka 
'bu hesaba ait her türlü işlemlerden dolayı her 
hangi bir ücret ve masraf istiyemez. 

. 1960 O : 1 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyeıı i . . 

Yoktur. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul edilmiştir. 

AKKOYUNLU FAZIL — Bu maddeye göre 
gelirin malî portesi nedir? 

BAŞKAN —• Kabul edilen maddeye aittir, 
•'sorunuz, o madde kabul edilmiştir. 

Şimdi ikinci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 2. — 7126 sayılı Kanunun * 39 ncu 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 39..— Sivil Savunma fonundan yapı
lacak her türlü masraflar 2490 sayılı Artırma, 
Eksiltme ve İhale, 1050 sayılı Muhasebei Umu
miye kanunları ile Sayıştay vizesine tâbi değil
dirler-. 

Ancaik, fon hesaplarının toplanma, idare ve 
sarf şekilleri bütçe yılının hitamından itibaren 
(3) ay içerisinde Sayıştayca tetkik ve murakabe 
olunarak hazırlanacak rapor teşriî organ baş
kanlığına sunulur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyeıı 
arkadaş var mı? Maddeyi reylerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde ka
bul 'edilmiştir. 

Efendim, teklifin ikinci maddesi üçüncü mad
de olarak konmuştur. Şimdi onu okutuyorum : 

MADDE 3. — 85 sayılı Kanunun ek 2 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

EK MADDE 2. — a) Bu kanuna bağlı cet
velde gösterilen Genel bütçeye dâhil- dairelerle 
katma bütçeli idarelere ait Sivil Savunma per
sonel kadroları bu idarelerin teşkilât kadroları
na eklenmiştir, 

b) Sermayesinin tamamı Devlet tarafından 
verilen ve sermayesinin yarısından fazlasına 
Devletin iştiraki olan teşekkül, müessese ve şir
ketlerle bankalar ve özel kanunlarla kurulan 
kurum ve teşekküllerle sermayesinin yarısından 
fazlasına bunların iştirakleri suretiyle tesis edi
len ortaklıklar ve özel idare ve belediyelerle 
ibu idarelere ıbağlı teşekkül ve müesseselere ait 
Sivil Savunma personel kadroları, teadül ve hiz
metin mahiyeti göz önünde tutularak, içişleri 
Bakanlığının isteği üzerine bu idare ve teşek
küllerin yetkili mercileri tarafından usulü dai
resinde teşkilât kadrolarına eklenir, 

c) Bu kanuna bağlı cetvelde gösterilen 
kadrolardan özel teşekkül ve müesseselere ayrı-
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lan Sivil Savunma personelinin dağıtımı içişleri 
Bakanlığınca yapılır. 

Bu dağıtıma göre kendisine kadro tahsis edi
len her teşekkül ve müessese, bu kadrolara tâyin 
olunacakların işe başladıkları tarihi takibeden 
ay başından itibaren 3656 .sayılı Kanun hüküm
leri dairesinde tahakkuk edecek her türlü özlük 
hakları ve emekli keseneği karşılıklarını her ay 
mal sandıkları tarafından kendilerine yapılacak 
tebligat üzerine 15 gün zarfında makbuz muka
bili nıalsandığına tamamen öderler. 

Bu «demeleri valktinde' yapmıyan teşekkül 
ve müesseselerden Âmme alacaklarının tahsili 
usulüne dair Kanuna göre % 10 fazlası ile tah
sil olunur. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi okunan mad
deyi fıkra fıkra müzakere edeceğiz. 

Birinci fıkrayı okutuyorum : 
(Birinci fıkra okundu.) 
AKSOYOĞLU REFET — Efendim, evvelki 

kanunda bu kadrolar Dahiliye Vekâletine bıra
kılmıştı, bu kadrolara ilişik cetveldekiler bura
ya intikal etmiştir. 

BAŞER ADNAN — 85 sayılı Kanıma ekli 
iki sayılı cetvelde kadrolar gösterilmiştir ki, da
ğıtan maddesi yeni bir kanunla ortadan kaldı
rılacaktır. 

BAŞKAN — Sual yok. (B) fıkrasını oku
tuyoruz. 

( (B) fıkrası okundu. ) 
BAŞKAN — Bu fıkra üzerinde konuşmak 

istiyen 1 
AKSOYOĞLU REFET — îzah edeyim. Bu 

cetvelde, birinci sayfanın son kısmında Sivil 
Savunma uzmanı, özel teşekküllerde ve mües
seselerde çalışacaklardır. 237 tanedir. Bunun 
sağ tarafında müesseselerde 240 tanedir. Bun
lar kadrolarına ne suretle tâyin edilecektir, İç
işleri Bakanlığı bunu kıymetlendirecek ve dü-
zenliyecektir. Teklif edecek ve tâyinini yapa
caktır. 

KAPLAN KADRİ — Efendim, bir noktayı 
belirteyim. Umumiyetle teklifler aşağıdan yu
karıya gelir. İçişleri Bakanlığı bir fabrikaya, 
şu kimseyi uzman olarak tâyin eder misin, di
ye teklif mi edecek ? Yoksa inha mı ? 

AKSOYOĞLU REFET — Güvenlik Komis
yonu sözcüsü cevap versin. 

BAŞKAN — E r Ahmet. 

. 1960 O : 1 
Karavelioğlu Kâmil. 
KARAVELlOĞLU KÂMİL — Esas kanunun

da bunun hakkında hükümler vardır, zannedi
yorum. Sivil Savunma uzmanı tâyin edilecek 
müesseselerin işçi adedleri tesbit edilmiştir. 
Meselâ yüzden fazla işçi çalıştıranlar birer, 
daha fazla çalıştıranlar ikişer diye. Bu şekil
de tesbit edilmiştir. 

ER AHMET — Bu kanunda yapılan deği
şikliğe göre; hususi sektörlerdeki işçi adedine 
göre buraya memur verilecektir. Şu kadar ol
sun diye miktarlar tesbit edilmiştir. Bu nispeti 
tesbit edecek olan İçişleri Bakanlığıdır. 

KADRİ KAPLAxV — Yine tatmin edilme
dim efendim. 

ADNAN BAŞER — Bu (B) fıkrası özel te
şebbüslere aittir. (C) fıkrasındaki hususlar ge
lecektir. (B) fıkrasındaki hususlar İktisadi 
Devlet Teşekkülleri kadroları ile kurulmuş te
şekkül ve teşebbüsler kadrolarına ait değildir. 
Meselâ Dahiliye Vekâleti Şeker Şirketine kaç 
tane savunma uzmanı tâyin edeceğini Şeker 
Şirketine soracaktır ve diyecektir ki ; 1 500 
liralık kadro nazarı itibara alınarak 1 250 lira 
veriyorum. 1 250 liralık kadro savunma uz
manına verilecek kadrodur. (C) fıkrasındaki 
kadrolar da cetvelde gösterilmiştir, bunu Da
hiliye Vekâleti tâyin edecektir. Meselâ 237 
aded 1 250 liralık 37 aded de 1 100 liralık 
kadro gösterilmiştir. Sivil Savunma Teşkilâtı 
tarafından tâyin edilecek yerler de ayrıca 
gösterilmiştir. 100 işçiden fazla işçi çalıştıran
lar sivil savunma uzmanı tâyin edeceklerdir. 
Bu uzmanlar için barem yapılmıştır. Buna göre 
Türkiye'de büyük müesseseler sivil savunma 
uzmanı istihdam edeceklerdir. Bu tesbit edil
miştir. Bakanlık kendi kadrolarına koyacak, 
kendisi tâyin edecek, parayı müessese ödiye-
cektir. 

KAPLAN KADRİ — Tamam, hepsi doğru. 
Mâna bakımından üstünde duruyorum. İçiş
leri Bakanlığı teklif edecek. Ya müessese bu 
teklifi reddederse, edebilir ele. Onun için, tek
lif edilir, demiydim, bunu tesbit edelim. O 
zaman teşekküller, bu uzmanları kendi kadro
larına koyacaklardır. 

MÜŞAVİR ADNAN BAŞER — Kadroya 
eklenir, diyelim. 

KAPLAN KADRİ — İsteği üzerine, diyelim. 
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BAŞKAN — Fazıl Bey. 
AKKOYUNLU FAZIL — isteği veya tesbit 

ettiği kadro dersek daha kesin olur. 

BAŞKAN — Sezai O'Kan. 
O'KAN SEZAİ — Arkadaşların üzerinde 

hassasiyetle durduğu bu kelime bizi de meşgul 
ediyor. Bunun kısaca halli için; «içişleri Ba
kanlığının isteği üzerine» denirse mesele halle
dilmiş olur. 

BAŞKAN — «Teklifi» kelimesinin «isteği» 
şeklinde değiştirilmesini oyunuza arz' ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul edilmiştir. 

(C) fıkrasına geçiyoruz. 
( (O) fıkrası okundu. ) 

BAŞKAN — Fıkrayı kabul edenler... Kabul 
edilmiştir. 

(Son fıkra okundu.) 
BAŞKAN — Fıkrayı oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul edilmiştir. 
Maddenin tümünü oyunuza arz ediyorum. 

Kabul edenler... Kabul edilmiştir. 
Akkoyunlu, buyurun. 
AKKOYUNLU FAZIL — ödenecek olan öz

lük haklarında emeklilik hakkı da var mı? 
ADNAN BAŞER — Efendim, biz bordro ya

pınca 1 500 lira maaştan % 6 emeklilik keseneği
ni koyacağız, malsandığı da Emekli Sandığına 
tamamını yatıracaktır. 

BAŞKAN —• Dördüncü maddeyi okutuyo
rum. 

MADDE 4. — 85 sayılı Kanunun 4 neü mad
desi, ek 3 ncü maddesi, ek 4 ncü maddesinin son 
fıkrası, ek 5 nci maddesi ile geçici 1 ve 2 nci 
maddeleri kaldırılmıştır. 

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

MADDE 5. — Bu kanun hükümlerine göre 
ihdas edilen Sivil Savunma kadrolarına personel 
tâyinleri içişleri Bakanlığınca yapılır. 3656 sayı
lı Kanun gereğince muayyen terfi müddetlerini 
dolduran ve liyakat ve ehliyetleri sabit olanların 
bu kadrolarda 1 - 3 yıl hizmet görmedikçe üst 
dereceye terfileri yapılamaz. 

Bunların terfi, nakil, tecziye ve denetlemele
ri içişleri Bakanlığınca hazırlanacak bir tüzükle 
tesbit edilir. 

. 1960 0 : 1 
ATAKLI MUCİP — Efendim, bir yıl kaydı

nın üç yıla çıkarılmasını teklif edeceğim. Bu 
maddeye nazaran bir sene sonra terfi edecektir 
deniliyor. Onun için bu maddede yazılı bir yıl 
kaydının kaldırılmasını yerine üç yıl olarak ya
zılmasını teklif ediyorum. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Efendim, O'
Kan Albayımın bu mevzudaki görüşünü öğren
mek istiyorum. Bunu ilk defa biz yapıyoruz... 

O'KAN SEZAİ — Efendim, üzerimize aldı
ğımız bir yetki ve bu yetkiyi kullanacağımız bir 
devre vardır. Nihayet bu devre kalkacak, kanun 
yine yaşıyacaktır. Onun için bir mahzur yok
tur. Plânlama ve tâyinler devrimiz de kontro-
lumuza alınmıştır. 

AKSOYOĞLU REFET — Muhtelif rütbe-
1 erdeki arkadaşları emekliye sevk ettik. Bun
lar muayyen seneler hizmet etmişler. Elbette 
onları vazifeye aldıktan sonra, bu hizmetleri sa
yılacak. Son terfiinden sonra askerlikte bir yıl 
hizmet etmişse, burada iki yıl hizmet ettikten 
sonra elbette terfi edecek, yani aylığı artacak
tır. özlük hakları 3656 sayılı Kanuna göre yü
rütülecektir. Bir ilâ üç yıl dersek yeter. 

SOYUYÜCE ŞEFİK — Benim düşünceme 
göre, 2 sene diyelim. 

ERSÜ VEHBİ — Bilmem Ataklı Mucip Bey 
tatmin oldu mu? Son aldığı maaşta bir sene, iki 
sene hizmet edip tekaüt edilen subaylar var. 
Bunlar içinde iki sene hizmet etmiş olanlar, bir 
sene sonra terfilerini doldurmuş olacaklardır. 
Bir sene bu son vazifede çalışan, terfi hakkını 
kazanmış olacaktır. Aynı zamanda müktesep 
haklarıdır, da. 

AKKOYUNLU FAZIL — Ben arkadaşların 
fikrinde değilim. Biz onlara bir vazife veriyo
ruz. Orduda 1 200 lira alıyorlardı. Bir yıl hizmet 
edecek, 1 500 liraya çıkacak. Ben bunu anlıyamı-
yorum. Arkadaşlar, aleyhimize büyük skandal 
olur, başka bir hava yaratır. 

Biz bu memlekete hizmete borçluyuz. Arka
daşlarımız ordudan tekaüt edildiler. Bunlara iş 
bulmak için bu işi yapıyoruz. Bu işe adam bul
mak için bunları tâyin edip gönderiyoruz, mağ
dur oldular diye değil. Ve yine aldıkları rütbe
ye göre maaşlarını alsınlar diyoruz. Maaşını al
sın fakat üç seneden evvel terfi edememesi lâ
zımdır. 

KAPLAN KADRİ — Askerlik hakikaten d>-
şarda da devam ediyor. Üç arkadaşı bir yere ver-
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Silişler. Kıdemsizi daha üst bir yere vermişler. 
Öbürü haklı olarak askerken benden daha kı
demsizdi diyor. Ben bunun tatbikatından şüp
hede bulunuyorum; siz bilirsiniz. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ADNAN BAŞER — Refet Yarbayımın bu

yurdukları gibi iki sene hizmeti geçmiş olanlar 
da bir sene sonra terfi edeceklerdir. 

Akkoyunlu Fazıl Yarbayımın ileri sürdüğü 
hususa gelince; üç sene beklemesi derpiş edilir
se Devlet kadrosuna tâyin edilenlere nazaran 
bîr adaletsizlik olur. Çünkü bunlardan bir kısmı 
İnişlisi, bir kısmı da Devlet kadrosunda vazife 
alacaklardır. Aralarında bir fark olmaması için 
yapılmıştır. Bunlar bir sene sonra terfi edecek
lerdir. Çünkü subayların terfi müddetleri 30 
Ağustosta dolduğu ve tekaüt edildikleri zaman 
da nazarı itibara alındığı için aralarında bir ada
letsizlik olmasın diye yaptık. Sonra bunları bir 
selede terfi ettirmezsek eski memuriyetlerinde 
seçen hizmetlerini de dâhil ettirmek isterler. Bu
na meydan vermemek için bu kaydı koymuş bu
lunuyoruz. kıdemi devam edecektir, bu hüküm 
ile üç. sene beklemeye lüzum olmıyacaktır. Bu ka
nuna göre tâyin yapıldığı zaman, emeklilikleri 
duracak, hizmetleri devam edecektir. Üç senelik 
terfi sürelerini dolduranlar terfi edeceklerdir. 

KAPLAN KADRİ — Benim kanaatime göre, 
hü madde uygulanamıyaeaktır. Hükümde, eski 
hizmet yıllarından bahsedilse iyi olur. Emirle 
olmaz. İntibak mutabakatla tâyin edilebilir mi? 
Bu hali ile bu madde işlemez, tatbikatta görüle
cektir. 

ADNAN BAŞER — Sivil Savunma hizmetle
ri Başkanının verdiği izahata göre bu madde 
tatbik edilecektir. Tatbikatı arz ettiğim şekilde 
olacaktır. Bu kanunda bir mecburiyet tahmil 
etmek suretiyle kanun metnine alınabilir. Biz 
bu kanuna verdik zaten. 

TAŞAR DÜNDAR — Sivil Savunma uzma
nını tâyin ettik, bir fabrikaya gönderdik. Ya 
fabrika istemezse? Böyle bir şeye ihtiyacım yok, 
derse, diyemez mi? 

ADNAN BAŞER — Fabrika için tâyin yapı
lacak, parasını ödemeye mecburdur, ödemezse 
yüzde 10 fazlasiyle alınacaktır. 

BAŞKAN — Suphi Karaman. 
KARAMAN SUPHİ — Benim teklifim şöyle 

olacaktır : 

. 1960 O : 1 
Bir ile iki yıllık ibare kalksın. Veya birkaç. 

vuzuh verici kelime ifade edilsin. Memurin Ka
nunu terfide üç yıllık süreler kabul etmiştir. Öy
le ise maddeyi okuyorum. 

«3656 sayılı Kanun gereğince muayyen terfi 
müddetlerini dolduran ve liyakat ve ehliyetleri 
sabit olanların (bundan sonraki kısmı kaldırıyo
rum ) üst dereceye terfileri yapılır.» 

BAŞKAN — O'Kan. 
O'KAN SEZAİ — Bu dördüncü madde 

üzerinde Sayın Yarlbayım Kadri Kaplan'm 
hassasiyetini ve diğer yarbayımın teklifini ye
rinde buluyorum. Kanun teklifçisi sıfatiyb 
benim de dikkatimden kaçmış olabilir. Arka
daşlarımın' teklifine ve yapacakları tashi'he iş
tirak ediyorum. Bu arada Sayın Bin'başım 
Taşar'm da endişesine cevap vermeye arkadaş
larım çalıştılar. Bu sivil savunma 'hizmetine 
tâyin e'dilecek olan arkadaşlarımız 'bizzat mü
fettiş gilbi çalışacaklardır. Hükümetin gön
derdiği bir müfettiş gilbi. Fakat şunu da der
hal ilâve etmek isterim ki, Ibunlar bir müfet
tiş değildirler, çünkü müfettiş denetleme yapar. 
O halde bunlar kontrolördür. Çünkü bu, iş veren 
sünnetli veya sünnetsizin keyfine bırakmamalıdır. 
Hükümetin sivil savunma mevzuunda kontrolörü
dür. Bunun parasını ödemediği takdirde kanu
nen % 10 fazlasiyle ödemeye medbur tutula
caktır. Şu halde Dündar Taşar'm endişesi her 
halde ortadan kalkmıştır. 

BAŞKAN — Fazıl Bey, iştirak ediyor mu
sunuz ? 

AKKOYUNLU FAZIL — O zaman olur; 
AKSOYOĞLU REFET — Adnan Bey, bi

raz önce izah ederken, Devlet müesseselerine 
tâyin edilenlerle, 'hususi sektöre tâyin edilenler 
arasında, haksızlık olur, bir değişiklik yapı
lırsa demiştiniz. 

ADNAN BAŞER — Tâyinden sonra bir 
fark görürse, mahkemeye gicldbilir. Bir iki üç 
sene tâbiri olmalı. 

AKSOYOĞLU REFET — Şimdi, Devlet 
müesseselerine tâyin edilenlerle, özel sektöre 
tâyin edilenler arasında 'bir fark «olur, demiş
tiniz demin. Bir haksızlık olur, diyordunuz. 

ADNAN BAŞER — Bu ibare kâfi gelecek
tir. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Demin, sa
nıyorum. bir sürçülisan eseri olacak 'Sezai Be-
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yin sünnetli, sünnetsiz sözü. Bunu aalbıttan çı
karalım, kendisi müsaade ederse. Oya konul
ması! lâzım. 

BAŞKAN — Sezai Bey; 
O'KAN SEZAİ — Efendim, 'benim edebi

yatım (böyle. 'Onun için çıkarılmasını arzu et
mem. Olduğu gilbi kalsın. 

BAŞKAN — Sezai O'Kan'm bahsedilen söz
lerinin zabıttan çıkarılmasını oylarınıza arz 
ediyorum... Kabul edenler... Kalbul etmiyenler... 
Kaibul edilmemiştir. 

BAŞKAN — Ersü Vehbi, 
ERSÜ VEHBÎ — Bir ve üç yıl mevzuunda 

hemen aynı maddenin altındaki fıkra şöyle 
der; «'bunların terfihi İçişleri Bakanlığının ha-
zırlıyacağı tüzükle teshit edilir» Binaenaleyh 
bu tüzükte de hizmeli süreleri nazarı itibara 
alınarak Ibir düzenleme yapılaJbilir. Onun için 
kanunun metninde bir değişiklik yapılmama
sına taraftarım. 

ER AHMET — Ben de yarbayımın teklifle
rine iştirak ediyorum. 

BAŞKAN — Karaveli'oğlu. 
KARAVELİOĞLU KÂMİL — Efendim^ki 

tane tadil tasarısı var. Birisi Yarbay Kadri 
Kaplan'mdır ki; kadrolardaki, hır yıl yerine 
üç yıl hizmet görmedikçe kelimelerinin çıka
rılması, aşağıdaki üst dereceye terfileri yapı
lamaz kelimesinin de yapılıp şekilde düzeltil
mesini teklif ediyor. 

İkincisi; Er Ahmet arkadaşımızın teklifi
dir ki, birinci cümleden sonra ikinci cümle
nin tamamen maddeden çıkarılmasıdır. 

BAŞKAN — Birinci teklifi te'krar okutu
yorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Beşinci maddeniin 'aşağıdaki şekilde tadi

lini teklif ederim. 
Kaplan Kadri 

MADDE 5.— Bu kanun hükümlerine göre 
ihdas edilen S. Savunma kadrolarına personel 
tâyinleri İçişleri Bakanlığınca' yapılır. 3656 
sayılı Kanun 'gereğince muayyen terfi müd
detlerini dolduran ve liyakat ve ehliyetler!! sa
bit olanların üst dereceye terfileri yapılır. 

Bunların terfi, nakil, tecziye ve denetle
meleri İçişleri Bakanlığınca yapılacak İbir tü
zükle teslbit edilir. 
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KAPLAN KADRİ — Efendim, müsaade 

ederseniz teklif üzerimde konuşmak istiyorum. 
3656 sayılı Kanun gereğince, 'kanuni terfi müd
detlerini .dolduran denince eski hizmeti de na
zarı itibara alınır denilmedi lâzımdır. 

ADNAN BAŞER — 6656 «ayılı Kanun hü
kümlerini koymasak dahi liyakat ve ehliyet 
gösterenler terfii edeceklerdir. İki sene asker
likte hizmeti geçmişse, yeni vazifesinde de bir 
sene hizmet edecek. Yeni vazifesindeki âmiri 
tezkiye varakası dolduracak. Son tezkiye âmi
ri tarafından terfie lâyık görülecek veya gö-
rülmiyecek'tir. 

BAŞKAN — Kadri Beyin teklifini reyini-
nize koyuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kalbul edilmiştir. 

KARAVELÎOĞLU KÂMİL — Efendim, 
şimdi, kalbul edilen şekli okuyoruz. 

«Bu kanun hükümlerine göre ihdas edilen 
Sivil Savunma kadrolarına personel tâyinleri 
İçişleri Bakanlığınca yapılır. 3666 sayılı Ka
nun gereğince muayyen terfi müddetlerini 
dolduran ve liyakat ve ehliyetleri sabit' olan
ların üst dereceye terfileri yapılır.» 

BAŞKAN — İkinci fıkrada değişiklik yok
tur, aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanun hükümlerine göre 
ihdas edilen Sivil Saivunma kadrolarına per
sonel tâyinleri İçişleri Bakanlığınca yapılır. 
3656 sayılı Kanun »gereğince muayyen terfi 
müddetlerini dolduran ve liyakat ve ehliyet
leri sabit olanların üst dereceye terfileri yapı
lır. 

Bunların terfi, nakil, tecziye ve denetle
meleri İçişleri Bakanlığınca hazırlanacak bir 
tüzükte testbit edilir. 

BAŞKAN — 4 ncü maddenin aldığı son şek
li ^oyunuza sunuyorum. Kalbul edenler.. Kalbul 
edilmiştir. 

MADDE 6. — 85 sayılı Kanuna aşağıdaki 
geçici maddeler eklenmiştir : 

GEÇİCİ MADDE 1. — 1624 sayılı Kanu
na ek 4445 sayılı Kanunun 6 ııcı maddesi ile 
bakanlık seferberlik müdürlüğüne mevdu (Mil
lî seferherliik ve ordu1 setfelberliğine yardım 
işleri) İçişleri Bakanlığınca Sivil Savunma 
İdaresi merkez ve taşra teşkilâtında kurula-
cak«birer büro tarafından idare olunur. 
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BAŞKAN — Özgüneş. 
ÖZGÜNEŞ MEHMET — Şimdi arkadaş

lar; bir hususun zapta geçmesi için bendeniz 
konuşuyorum. Bir şahsın nezdine gönderdiği
miz bir adam tasavvur ediniz. Buna Ibüro mal
zemesini, kırtasiyeyi kim verecek?.. Müessese 
müdürü maaşınızı veriyoruz, kırtasiyenizi, bü
ronuzu, daktilonuzu bulun çalışırı, yazın derse 
•bu iş nasıl olacaktır? 

BAŞKAN — Buyurun, Bu hususta bir şey 
söyliyecek misiniz? 

ER AHMET — Tüzükte belirtilebilir efen
dim. 

BAŞKAN — Belirtebilecek miyiz? 
ER AHMET — Belirteceğiz. 
BAŞKAN — Tüzüğü yapacak kimdir? 
ER AHMET — Dahiliye Vekâletidir. 

O'KAN SEZAİ — Efendim, arkadaşımız 
isabetli bir konuya temas ettiler. Tüzükte bu 
gibi hususlar yer alacaksa mesele yok. Fa
kat ikaz etmezsek Dahiliye Vekâleti de ibu işi 
düşünmezse o zaman arkadaşımın endişeleri 
varit oOalbilir. 

BAŞKAN — Böyle hir şeyi gösterecek mi
yiz? 

ER AHMET — Bu fıkraya bir ek yapmak 
mümkündür. Terfii, nakil ye çalışma yerleri 
diye, bu hususları belirtebiliriz. 

O'KAN SEZAİ — Beşinci maddede yazılı 
hususlar, yapılacak Ibir yönetmelikle iş açıkla-
na'biür ve ilişkin kelimesi de kaldşırılalbilir. 

AKKOYUNLU FAZIL — Kanuna bu kon
sun. Oraya mecburi olarak koyacaklar. Zaten 
diğer) Devlet dairelerinde vazife alacaklar için, 
Devlet sektöründe çalışacaklar için büro ihtiyaç
ları temin edileceğine ıgöre, hususi sektördeki yer
lerde çalışanların da bu türlü ihtiyaçlarını hu
susi sektör karşılıyacak, telefonunu koyacak, ma
sasını temin edecektir. Yapılacak yönetmelik 
gereğince, tâyin edilen sivil savunma uzmanının 
susunu, busunu vereceklerdir. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Mesele az - çok 
meydana çıktı. Bu madde her türlü ihtiyacı temin 
edecek şekildedir, Vekâlete salâhiyet vermekte
dir. Kanunda teferruatı ile hüküm koymaya lü
zum yoktur, yapılacak yönetmelikle bu ihtiyaç
lar sağlanacaktır. 

— 19 

. 1960 O : 1 
O "KAN SEZAİ — Kanuna bir hüküm koy

mak mecburiyetindeyiz. Yönetmelik kimseye yük 
tahmil.etmez. Dahiliye Vekâletinin talebi üzerine 
bu paranın ödenmesi için bu kâfi değildir. Onun 
için buraya bir hüküm konulmalıdır. Daktilo 
için para ödiyecektir. Bu parayı ödemek için 
yönetmelikte hüküm koymak kâfi değildir. 

MÜŞAVİR ADNAN BAŞER — Evet efen
dim, yönetmelik hususi şahısları bağlamaz. 

SOYU YÜCE ŞEFİK — O halde 5 nei mad
dedeki «ilişkin» kelimesini; kaldırmak ve yeni bir 
ibare eklemek lâzımdır. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı? 
ÇELEBİ EMANULLAH — Efendim, 6 ncı 

maddeyi okuduk. 5 nei maddeyi aynen kabul 
ettik. İktisat Komisyonunun raporunda geçici 
maddeler hakkında bir şey yok. 

KARAVELİOĞLÜ KÂMİL — Efendim, İk
tisat Komisyonunun 7 nci maddesi basım hatası 
olarak buraya geçmemiştir. İktisat Komisyonu
nun 7 nci maddesi buradaki 6 ncı maddedir. Ora
dan müzakere edeceğiz. 

BAŞKAN — 7 nci maddenin geçici 1 nci mad
desini oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — 3502 sayılı Hava ta
arruzlarına karşı korunma Kanunu uyarınca özel 
idareler ve belediyeler bütçelerine konulmuş ve 
sarf edilmemiş pasif korunma ödenekleri Sivil 
Savunma Fonuna aktarılır. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı? Yok.. Mad
deyi kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — 3502 sayılı Hava 
taarruzlarına karşı korunma Kanununun yayı
mından 7126 sayılı Kanunun yürlüğe girdiği 
tarjhe kadar pasif korjunma ödenekleriyle satın-
alınmış olan veya sair suretlerle temin ve tedarik 
edilmiş bulunan bilcümle teçhizat, alât, edevat, 
ekiplere ait malzeme ve teçhizat ve sair eşya Si
vil Savunma İdaresine devrolunur. 

BAŞKAN —ı Madde hakkında konuşmak isti
yen var mı? Yok! Maddeyi kabul edenler... Kabul 
edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — 85 sayılı Kanuna bağ
lı (1) sayılı cetvel ile bu kanuna bağlı cetvelde
ki Sivil Savunma kadrolarının gerektirdiği gi-
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derleri karşılamak üzere 1960 malî yılı İçişleri 
Bakanlığı bütçesinin sonunda • «Sivil Savunma 
hizmetlerinim gerektirdiği her çeşit giderler» 
adiyle açılan 229 n'cu bölümüne (6) milyon lira, 
olağanüstü ödenek verilmiştir. 

Bu bölümden ilgili tertiplere aktarma yap
maya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN —< Madde hakkında konuşmak isti-
yen? 

KARAMAN SUPHİ — Arkadaşımız okurlar
ken «bağlı cetvellerdeki bir de beşinci satırda» 
bütçesi diye kelimeler vardır, bir yanlışlık oldu. 

. BAŞKAN — Tashih görmüştür efendim. 
AKSOYOĞLU REFET — Efendim, tâyin 

edilen subayların emekli kesenekleri ne ola
caktır? Bunların özel bir durumu vardır. Aldık
ları ikramiyeler ne olacak? 

MÜŞAVİR ADNAN BAŞER — Efendim, 
• ikralmiye verilmesi 40 yaşını doldurup tekrar 

iştirakçi olanlar hakkında idi. Bu hüküm kaldı
rıldı. İştirakçi olduktan sonra, ahiren yapacağı 
hizmetleri için1 maaşına zam yapılır. 1950 - 1959 
yılları arasında bu hüküm tatbik edilmişti. Top
tan ödenme yapılmak suıjetiyle emekliye sevk 
edilenlerden 20 seneden fazla hizmeti olanlar için 
vardı. Bizim şimdi şu kanunla verilecek hizmet
lerde, hepsi emekli olduğu için böyle, bir şey 
yoktur. 

MADDE 8. — Bu kanun yayımı tarih inde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler..., Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

AKKOYUNLU FAZIL — Madde hakkında 
söz istiyorum. 

* BAŞKAN — Buyurun. 
AKKOYUNLU FAZIL — Efendim, bu ka

nun yürürlüğe girecek ve tâyinler yapılacak. 
Peki, yönetmeliklerini falan yapmadan bu iş na
sıl. olacak? 

O'KAN SEZAİ — Bunların yönetmelikleri 
Dahiliye Vekâletince hazırlanmaktadır. 

BAŞKAN — Bu hususta müşavirler bir şey 
söyliyecek mi? 

MÜŞAVİR ABİDlN SEZEN — Efendim, 
global bir şekilde bir vatandaşa malî mükellefi
yet yükletil mesi mümkün değildir. Özel teşeb-
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j büsler, uzmanların çalışacakları büroları, teçhi

zatı temin etmiye mecburdur. Bunaya, teçhizat 
yanma makina vq saire demek mümkündür. 

BAŞKAN — Sivil Savunma Kanunun un bu
rada zikredilen şeyleri yanında bunlar mümkün 
müdür. 

ER AHMET — Orada Canavar düdüğü, kaz
ma, çapa alma mecburiyeti vardır. Öyle ise bu 
malzeme de bu maddeler meyanına sokulabilir., 
Talimatnameye de ek madde olarak sokulabilir. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Arkadaşımızın 
izahatından sonra vaziyet tavazzuh, etti. Madde
nin olduğu gibi kabulünü rica ederim. 

AKKOYUNLU FAZIL — Kanun metnine 
girmiyen bir şeyi nasıl olur da talimatname içine 
koyacaksınız? 

TUNÇKANAT HAYDAR — Hayır, tüzüğün 
içerisinde bu teçhizat meyanmda bu zikredil 

1 nıek suretiyle bunlar da yürütülebilir. 
AKKOYUNLU FAZIL — Kanunen olmaz 

diyor. 
MÜŞAVİR ADNAN BAŞER — Teçhizat hu

susu esasen kanun maddesinde var. Yalnız, sön
dürme cihazı, maske, kazma, kü>'ek bilmem şun
lar bunlar, şeklinde Sivil Savunma teçhizatı te
min etmeye mecburdur dersek olur. O maddeyi 
bulup oraya ilâve etmek lâzımdır, 

MÜŞAVİR ABİDİN SEZEN — Müsaade bu
yurursanız, maddeye daktilo, ması şeklinde ek
lenirse mevzuata uygun olur. 

KARAVKLİOĞLU KÂMİL — L tendim, bir 
fabrikanın işletme masrafları için bu zaten bir 
külfettir. Meselâ ayda I 500 lira ödiyeeektir. 
Bunun üzerine siz, kanun maddesi ile bir dak
tilo, bir sekreter, bir telefon, bir şu, bu diye 
birçok mükellefiyetler yüklerseniz bu fabrika 
iflâs eder. Hususi teşebbüsü bu kadar da bağ
lamak doğru değildir. Müsaade ederseniz mad
de böyle, kalsın. Ben de Haydar Albayımın tek-

j lifine iştirak ediyorum. 

ER AHMET — Bu fabrikalar ve müessese
ler 100 - 200 işçi çalıştıran ve işi iyi olan mües
seselerdi;'. Yarbay, binbaşı rütbesindeki bir ar
kadaşa bu imkânlar sağlanmalıdır. Sekretere 
razı değilim ama diğer hususları bu maddeye 
koyalım. 

I AKSOYOĞLU REFET — Gelen kanunla il-
' gili değildir. Bu şekilde kabul edelim, aksaklığı 
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gelecek' ek kanunla düzeltiriz. Aynen oya arz 
edilmesini teklif ediyorum. 

KAPLAN KADRİ — Global bir mükellefi
yet tahmil edildiğine göre, maddenin sonuna 
ilâve etsek; «personelin çalışma imkân ve şart
ları, bağlı olduğu müessesenin imkânlarına gö
re temin edilir», desek. Bu takdirde bir mükel
lefiyet yüklenmemiş olur. 

BAŞKAN — Madde anlaşıldı. Tasarının tü
münün kabulünü oyunuza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

3. — Türkes Alparslan'ın, Savunma sekreter
likleri kurulmasına dair kanun teklifi ve Güven
lik ve İktisat komisyonları raporları (2/75) (1) 

KARAVELÎOĞLU KÂMİL — Bir teklifimiz 
var. 110 numaralı tasarının gündeme alınarak 
müzakeresini rica edeceğim. 

BAŞKAN — 110 numaralı tasarının günde
me alınmasını kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

KARAVELÎOĞLU KÂMİL — Kanunun, ik
tisadi mevzularma mütaallik hususlarda sözcü
sü benim bu hususa mütaallik suallerinizi ben
deniz cevaplandıracağım. Teknik hususlarda da 
müşavir arkadaşlarımız suallerinizi cevaplandı
racaklardır. Güvenlik Komisyonuna tevcih olu
nacak suale de komisyonun sözcüsü arkadaşı
mız cevap vereceklerdir. 

BAŞKAN — Tasarının tümünün açık otu
rumda konuşulmasını istiyenler?... Açık ola
rak konuşulması kabul edilmiştir. 

Güvenlik Komisyonu Sözcüsü Ahmet Er bu
yurun. 

ER AHMET — Ben bu hususta hazır deği
lim. 

BAŞKAN — Güvenlik Komisyonundan baş
ka arkadaş var mı? 

AKKOYUNLU FAZIL — Kanun teklifini 
yapan arkadaşımız da burada yok. 

BAŞKAN — Kanun teklifini yapan arkada
şımız bulunmadığından kanun gündeme alınmış 
olmasına rağmen başka bir gün müzakeresi ka
rarlaştırıldı. 

(1) 110 sıra sayüı uasmayrtzı tutanağın so-
nundadır. 

. 1960 O : 1 
O'KAN SEZAÎ —- Efendim, bu kanunu bu

gün çıkarmazsak yarın sabah çıkarmak zorun
dayız. Hayatî ehemmiyeti haiz çok mühim bir 
kanundur. Bugün müzakere edelim. 

YILDIZ AHMET — Efendim Güvenlik Ko
misyonu Sözcüsü yoksa da bu mevzuda zanne
derim güçlük çekmeyiz. Müsaade ederseniz mü
zakere edelim. Bu hususta izahat verecek ar
kadaş da belki vardır içimizde. 

BAŞKAN — O halde bu kanunun tekrar 
gündeme alınması hususunu oylarınıza arz edi
yorum ; kabul edenler... Etmiycnler... Kabul 
edilmiştir. 

KARAVELÎOĞLU KÂMÎL — Müsaade eder
seniz bu kanunun gerekçesini okuyalım. 

(Gerekçe okundu.) 
BAŞKAN — Kanunun tümü üzerinde konuş

mak istiyen var mı? Buyurun Fazıl Bey. 

AKKOYUNLU FAZIL — Efendim bu kanu
na göre bakanlık savunma sekreterleri ve diğer 
sekreterlerin yekûnu 392 personel oluyor. Me
selâ bakanlıklara 3 - 7 arasında personel verili
yor. Bilmiyorum ama, bakanlıklara verilen ge
rek savunma sekreteri, gerekse uzman adedi ka
naatimce çok fazla, 

KARAVELÎOĞLU KÂMÎL — Ook mu bu
luyorlar?... 

AKKOYUNLU FAZIL — Fazla ballıyorum. 
KARAVELÎOĞLU KÂMİL — Arkadaşımız 

müsterih olsunlar. Komisyonumuz miktarı 277 
ye inmiştir. Dokuzuncu sayfada cetveli vardır. 

AKKOYUNLU FAZIL — Topyekûn savun
ma için direkt olarak emir Dahiliye Vekâletin
den mi gelecektir? 

KARAVELÎOĞLU KÂMİL — Belki bu su
ale benim cevap vermemekliğim lâzımdır. Zan-
nedİ3rorum ki.... 

AKKOYUNLU FAZIL — Zannediyorum ile 
olmaz. 

TUNOKANAT HAYDAR — Bu direkt ola
rak Dahiliye Vekâletine bağlıdır. Biraz evvel 
kabul ettiğimiz kanun üst kademeleri teşkil 
eder. 

MÜŞAVİR ADNAN BAŞER — Efendim, Si
vil Savlnma Genel Sekreterinin İktisat Komis
yonu Araştırma ve İnceleme Kurulunda verdi
ği izahatta; Devlet Güvenlik Kuruluna bu teş
kilât bağlanacaktır dedi. Bunun teşkilât kanu
nu da gelecektir. Sivil Savunma yalnız emekli-
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leri biran evvel yerleştirmek için öncelikle ele 
alınmıştır. Önce merkez teşkilâtı kolları çalış
tırılacaktır. Ana teşkilât gelince, yani Devlet 
Güvenlik Kumlu Kanunu gelince bu Sivil Sa
vunma Sekreterlikleri bir tane sekreterliğe bağ
lanacaktır. Demin kabul ettiğimiz Sivil Savun
ma Kanunu bu teşkilâtın dört şubesinden bir 
şubesi olarak çalışacaktır. Diğer üç şubesi bilâ-
hara kurulacaktır. Svil Savunma sekreterleri 
Devlet Güvenlik Kurulu Sekreterliğine bağlı 
olarak çalışacaklardır. 

KARAVELÎOĞLU KÂMİL — Usul hakkın
da söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
KARAVELÎOĞLU KÂMİL — Efendim, bu 

müzakerenin gizli yapılmasını ve bu ana kadar 
tutulan zabıtların iptal edilmesini teklif ediyo
rum. 

AKKOYUNLU FAZIL — Açık Olmasını tek
lif ediyorum. 

ATAKLI MUCİP — Ben de açık devam et
mesini teklif ediyorum. 

KARAVELÎOĞLU KÂMÎL — Ben Güven
lik Komisyonunun durumu bakımından bu tek
lifi yapıyorum. 

BAŞKAN — 110 numaralı kanun tasarısı 
Pazartesi günü konuşulmak üzere geri bırakıl
mıştır. 

4. — Aksoyoğu Uefet'in, 6290 numaralı Ka
nuna ekli Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 51 nci 
faslının 51.01 ve 51.03 poozisyonlan ile 59 ncu 
faslının 59.05 pozisyonunda tâli pozisyonlar ih
dasına dair 34 sayılı Kanunun geçici maddesinin 
tadili hakkında ka/nun teklifi ve İktisat Komisyo
nu raporu (3/67) (1) 

BAŞKAN — Kanun teklifinin 95 Sıra Sayılı 
basmayazı ile sunulan ilk şeklinin tümü üze
rinde müzakere yapılmış idi. Balık ağı iplikleri 
hakkında bir hususun tetkiki için komisyona iade 
edilmiş ve şimdi gelmiş bulunmaktadır. Refet 
Bey arkadaşımızın izahatı vardır. Buyurun. 

AKSOYOĞLU REFET — Arkadaşlarımız 
balık ağı ipliklerinin balıkçılıktan başka mak
satlarla kullanılması, başka maksatlarla piya
saya sürülmesi imkânı var mıdır diye sormuş
lardı. Tetkik ettik, balık ağlarının başka yer-

(1) 95 ve 95 e ek Sıra Sayılı basmayazı tu
tamağın sonundadır. 
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lerde kullanılmasına imkân yoktur•. Balık ağı 
resmî teşekküller tarafından getirildiğinde ucuz 
tarifeye tâbi tutmakta mahzur yoktur. Yalnız 
balık ağı ipliklerinin, başka maksatlara kulla
nılması ihtimalleri mevcuttur. Ancak Et • Ba
lık Kurumu tarafından getirilen bu iplikler 10 
tondur. Hususi teşebbüslerin getirdikleri miktar 
ise çok azdır. 

Eğer bu hususi teşekküller tarafından geti
rilenleri eski tarifeye tâbi tutarsak, bu maksat
la kullanacaklar, resmî teşekküllerden ucuz fi
yatla alıp piyasaya daha pahalı sürmeleri müm
kündür. Bu şekildeki yollara meydan bırakma
mak ve hususi teşekküllerle resmî teşekküller 
arasında bir fark meydana getirmemek için 
gümrük tarifelerini ayrı ayrı değil, her iki te
şekküle de gümrük hadlerinin aynen tatbikini 
teklif ettik. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde başka söz isti-
yen var mı? 

TUNCKANAT HAYDAR — Bu kanun daha 
evvelce burada. Heyeti Umumiyede müzakere 
edilmişti. Bâzı hususların yeniden tetkiki için 
iade edilmişti. Bunlar tetkik edilerek gelmiş
tir ve Sözcü tarafından da Heyeti Umumiyeye 
arz edildi. Bu itibarla kanunun kabulünü arz 
ve teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Birinci maddeyi okuyoruz. 
6290 sayılı Kanuna ekli Gümrük Giriş Tarife 
Cetvelinin 51 nci faslının 51.01 ve 51.03 pozis
yonları ile 59 ncu faslının 59.05 pozisyonunda 
tâli pozisyonlar ihdasına dair 34 sayılı Kanu
nun geçici maddesinin tadili ile bu kanuna ye
niden geçici bir madde ilâvesi hakkında Kanun 

MADDE 1. —, 25 . 7 . 1960 tarih ve 34 sayılı 
Kanunun geçici maddesi aşağıdaki şekilde de

ğiştirilmiştir : 
• GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun yürürlü

ğe girmesinden evvel resmî müesseseler veya hu
susi şahıslar, şirketler ve cemiyetler tarafından 
gümrüklere getirilmiş olup da, bu tarihe kadar 
giriş beyannameleri henüz tescil edilmemiş olan 
veya tescil edilmiş fakat vergileri katî olarak 
tahsil olunmamış veya tecil edilmiş bulunan sen
tetik ve suni elyaftan balık ağı iplikleri ile bu 
ipliklerden mamuT balık ağları hakkında da 
yeni vergi hadleri tatbik olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka-

1 bul edilmiştir. 
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MADDE 2. — 25 . 7.1960 tarih ve 34 sayılı 

Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir : 
GEÇÎCÎ MADDE 2. — Et ve Balık Kurumu 

tarafından bu kanunun neşrinden evvel ithal ve 
Gümrük vergileri tediye edilmiş olup, balıkçı
lık faaliyetlerini teşvik ve himaye maksadiyle 
Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 51 nci faslının 
51.01 ve 51.03 pozisyonları ile 59 ncu faslının 
59.05 pozisyonunda ihdas edilen tâli pozisyon
ları dâhil sentetik ve suni elyaftan iplikler ile 
bu ipliklerden mamul balık ağları için kabul 
edilen indirimli vergiler üzerinden hesaplanan 
maliyetlerle balıkçılara satılmış ve satılacak 
mezkûr ağ ve ipliklerin fiyatlarında vergi indi
riminden hâsıl olan farkın tutarı adı geçen ku
rumun zararına kaydedilir. 
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BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 

yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

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

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

24.10.1960 Pazartesi günü saat 14 te top
lanmak üzere Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 19,55 

1>&<İ .«.. 
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İhracatı Geliştirme Merkezinin kurulmasına dair kanun tasarısı 

ve İktisat Komisyonu raporu (1 /23 ) 

T. C. 
Başbakanlık 8.7. 1960 ' 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-1178/1541 

Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

Bakanlar Kurulunca Millî Birlik Komitesine arzı 2 . 7 . 1960 tarihinde kararlaştırılan «İhracatı 
^ Geliştirme Merkezinin kurulmasına dair geçici kanun tasarısı» gerekçesi ve ilişiğiyle birlikte bağlı 

olarak sunulmuştur. 
Gereğinin ifasını arz ve rica ederim. 

Devlet Başkanı ve Başbakan 
Org. 

Cemali Gürsel 

G E R E K Ç E 

Millî gelirimizin en mühim unsurlarından biri olan ihracatımızın geliştirilmesi ve teşviki husu
sundaki faaliyetlerin metotlu ve daha sistemli bir düzen içinde, yürütülmesinin her şeyden evvel bir 

, teşkilât işi olduğunda şüp'lıe yoktur. 
Bu durum göz önünde tutularak, İktisadi İş Birliği Teşkilâtı ile memleketimizdeki 1. C. A. Mis

yonu arasında bu maksatla, gereken teknik yardıma dair, 277 - 26 - 321 sayılı Anlaşma imzalanmış 
ve buna göre ilişik geçici kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

Kurulması tasarlanan teşkilâtın esas gayesi tütün, üzüm ilâh... Gibi öteden beri büyük miktar
larda ihracedilmekte olan maddelerin değil, şimdiki halde ihracedilmiyen veya az ihracolunan ve fa
kat ihraç potansiyeli olduğu anlaşılan diğer mallarımızın ihracını mümkün kılacak usulleri ve esasları 
tesbit etmek ve 'bununla ilgili faaliyetlerde bulunabilmektir. 

Teşkilât, esas itibariyle, ilk anda netice verecek mevzularda ilgili makamlar, müesseseler ve şahıs
lar tarafından tatbik mevkiine konulmasını mümkün kılacak usulleri tatbik ve bunların tatbikatını 
hedef tutan bir çalışma yapacaktır. 

Bu faaliyetlerin yapılmasında gereken karar ve tedbirlerin vaktinde ve süratle alınması için teş
kilâtın tüzel kişiliği haiz olması ve tamamen hususi hukuk hükümlerine göre idare edilmesi prensibi 
kabul edilmiş ve buna göre organize edilmiştir. 

Teşkilât yukarda sözü geçen Anlaşma gereğince finanse edilecektir. 
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İktisat Komisyonu raporu 

T. C. 
MİM Birlik Komitesi 19 . 10 . 1960 

iktisat Komisyonu 
No: 1/23 

K. No : 75 

Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

İhracatı Geliştirme Merkezinin kurulmasına dair geçici kanun tasarısı komisyonumuzca müzakere 
edilmiş ve bâzı maddeleri değiştirilerek kabul edilmiştir. 

İhracatımızın artırılması memleketimiz için hayati bir ehemmiyeti haiz bulunduğu cihetle bu hu
susta araştırmalar yapacak bir teşekkülün çok faydalı olacağı düşünülmektedir. 

Hükümet tasarısında aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır. 
Madde 1. — Birinci maddedeki «millî gelirimizin en mühim âmirlerinden biri olan» ibaresi âde

ta kanunun propagandasını yaptığı ve kanun tekniğine uygun olmadığı cihetle kaldırılmıştır. 
Madde 2. —• Hükümet gerekçesinde bu teşkilâtın gayeleri 10 ncu paragrafta sayıldığı halde bun

ların derlitoplu tek bir paragrafla ifade edilmesi daha uygun görülmüş ve madde iki bu şekilde ter-
tibedilmiştir. 

Madde 3 te basit bir redaksiyon tashihi yapılmış ve «tetkik, etüd» kelimeleri arasında «ve» 
kelimesi konmuştur. 

Madde 4. — Aynen kabul edilmiştir. 
Madde 5 te ilgili Devlet Bakanlığı kaldırılarak Devlet Plânlama Dairesi Kanununun lâfzına uy

mak gayesiyle yalnız ilgili Bakanlık denilmesiyle iktifa edilmiştir. 
Madde 6 nm (C) fıkrasında genel sekreter ile yardımcısından gayrı memurların ne şekilde tâyin 

edileceği sarih olarak helirtilmiş ve bu suretle Hükümet tasarısının 8 nci maddesini kaldırmak 
imkânı hâsıl olmuştur. Aynı maddenin (E) ve (F) fıkraları devamlı faaliyeti ifade etmedikleri ci
hetle kaldırılmıştır. 

7 nci madde aynen kabul edilmiştir. 
8 nci maddenin ilk fıkrası 6 nci maddeye eklenmiş, mütebaki kısmı ise tamamen kaldırılmıştır. 

Bu suretle bahis konusu teşkilâtın bir ek görev müessesesi olması imkânı ortadan kaldırılmıştır. 
Hükümet tasarısının 9 ncu maddesi 8 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
9 ncu madde olarak, bu teşekkülün mallarının Devlet malı sayılacağı ve bunlara karşı işlenecek 

cürümlerin Devlet malı aleyhine işlenmiş cürümler gibi cezalanacağı şeklinde yeni bir esas kanuna 
ithal edilmiştir. 

10 ncu maddeye ekli cetveldeki kadrolar çok yüksek ve fazla görülmüş ve bu bakımdan bu mües
sesenin başlangıçta daha mütevazi imkânlarla çalışması derpiş edilmiştir. 

11 ve 12 nci maddeler aynen kabul edilmiştir. 
Millî Birlik Komitesinin tasvi'bine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

İktisat Komisyonu 
Başkanı S'özcü Üye Üye 

Kuytak Fikret Karavelioğlu Kâmil Taşar Dündar Aksoyoğlu Refet 

Üye Üye Üye Üye 
Baykal Rİfat Ersü Vehbi Koksal Osman Özkaya M. Şükran 

• Üye 
Soyuyüce Şefik 

( S. Sayım : 106 ) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

İhracatı Geliştirme Merkezinin kurulmasına 
dair geçici kanun tasarısı 

T'mumi hüküvıler 

MADDE t. — Millî gelirimizin en mühim 
âmillerinden biri olan ihracatımızın geliştiril
mesini temin maksadiyle, hükmi şahsiyeti haiz 
olmak, hususi hukuk hükümlerine göre idare 
edilmek ve aşağıda yazılı faaliyetlerde bulun
mak ve mesuliyeti gelirleriyle mahdudolmak 
üzere Ankara'da bir «îhraoatı Geliştirme Mer
kezi» kurulmuştur. 

İhracatı Geliştirme Merkezi Ticaret Bakan
lığına bağlı olup, bu bakanlığın murakabesine 
tâbidir. 

İhracattı Geliştirme Merkezinin gayesi ve 
vazifeleri 

MADDE 2. — İhracatı Geliştirme Merkezi 
memleketimizin bilûmum zirai, sınai, ham, yarı 
mamul ve mamul istihsalâtmın ve yeraltı servet
lerinin yabancı pazarlara ihracının [geliştirilme
si, ihraç maddelerimizin çeşitlerinin artırılması 
ve yeni ihraç pazarlarının bulunması maksat 
ve gayelerini sağlamak üzere aşağıda yazılı fa
aliyetlerde bulunur. 

A) Memleketimizin bilûmum zirai, sınai ve 
tabiî mahsul, mamul ve yarı mamul maddeleri
ni etüdederek dış piyasalarda satış kabiliyetini 
haiz olanlarını tesbit etmek, 

B) Dış Pazarları tetkik ederek, bunlar için
de mallarımızın en iyi şartlarla satılabilecek 
olanlarını tesbit etmek, 

C) İhraç mallarımızın istihsali, staııdardi-
zasyonu, ambalajı, nakli gibi hususlarda tetkik
ler yapmak ve ilgililere tavsiye ve yardımlarda 
bulunmak, 

D) Dış piyasalara arz edilen mallarımızın 
rakip memleketler malları kaısısındaki duru
munu tetkik ederek ilgililere duyurmak, 

E) Dış pazarlardaki mallarımızın durumu
nu ve mahiyetini incelemek ve bunlara karşı 
gösterilen ilgilileri tesbit etmek, 

F) İhraç mallarımızın iç ve dış fiyatları 
hakkında tavsiye ve temennilerde bulunmak, 

G) İhraç mallarımızın, teknik icaplara <ve 
piyasaya taleplerine uygun, standart ve dereee-

( S. Sa; 
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İKTİSAT KOMlSY()NVNUN DEĞİŞTİRİCİ 

İhracatı Geliştirme Merkezinin Kurulmasına 
dair Kanun 

rmurni hükümler 

MADDE 1. — İhracatımızın geliştirilmesi
ni temin maksadiyle, hükmi şahsiyeti haiz ol
mak, hususi hukuk hükümlerine göre idare edil
mek ve aşağıda iyazılı faaliyetlerde bulunmak 
ve mesuliyeti gelirleriyle mahdudolmak üzere 
Ankara'da bir «İhracatı Geliştirme Merkezi» 
kurulmuştur. 

İhracatı Geliştirme Merkezi Ticaret Bakan
lığına bağlı olup, bu Bakanlığın murakabesine 
tâbidir. 

İhracatı Geliştirme Merkezinin gayesi ve 
vazifeleri 

MADDE 2. - - İhracatı Geliştirme Merkezi
nin gayesi, bütün zirai ve sınai ürünlerimizin 
ve yeraltı servetlerimizin dış pazarlara, ihracı
nın geliştirilmesi, ihraç mallarında çeşitlilik 
sağlanması ve mallarımıza yeni ihraç pazarla
rı teminidir. 

Kuruluş bu maksatla her türlü ürünlerimi
zin dış piyasalarda satış kabiliyetlerini incele
mek, dış pazarları yakından takibederek mal
larımızın en iyi şartlarla satılabilecek olanla
rını tesbit etmek, ihraç maddelerimizin üreti
minin artırılması, niteliklerinin ıslahı, standar-
dizasyon, ambalaj ve nakilleri konusunda araş
tırmalar yaparak ilgililerin bilgilerine sunmak, 
mallarımızın iç ve dış fiyatları, dış piyasalar
da rakip memleketlerin benzeri mallarına kar
şı mukayeseli durumu hakkında ilgilileri ay
dınlatmak, müstahsil, imalâtçı ve ihracatçıla
rın ihracata ilişkin faaliyetlerini teşvik için 
toplantılar, seminerler tertibetmek konferans
lar verdirmek, Merkezin faaliyeti konusunda 
periyodikler ve bültenler yayınlamak, Hükü
metçe istenecek inceleme ve aratırmaları yap
mak, ve sair ihracatla ilgili her türlü işleri 
düzenlemekle görevlidir. 

ıı : 106 > 
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lendirilmig şekilde ambalajlanmaları hususunu 
etüdetmek ve ilgililere duyurmak, 

H) Müstahsillerin, 'ümalâtçıların ve ihra
catçı tacirlerin ihracata mütaallik faaliyetleri
ni teşvik etmek için toplantılar, seminerler ve 
konferanslar tertiplemek, 

t ) İhracatı Geliştirme Merkezinin faaliyeti 
mevzuunda bülten ve periyodik haberler neş
retmek ve sair yayınlarda bulunmak, 

J ) Hükümetçe veya bakanlıklar tarafın
dan ihracatla ilgili olmak üzere talebedilecek 
etütleri yapmak 've faaliyetlerde bulunmak. 

İhracatı Geliştirme Merkezinin- yapacağı 
anlaşmalar 

MADDE 3. — İhracatı Geliştirme Merkezi, 
yapacağı mukavelelerle faaliyet mevzuuna dâ
hil hususları dâhilde ve hariçte mukim hakiki 
ve hükmi şahıslara tetkik ettirebileceği gibi, 
dâhilde ve hariçte mukim hakiki ve hükmi ş'a-
hıslar tarafından vâki olacak tetkik, etüt talep
lerine ve ihracatla ilgili bilcümle faaliyetlere 
mütaallik anlaşmalar yapabilir. 

İhracatı Geliştirme Merkezinin organları 

MADDE 4. — İhracatı Geliştirme Merkezi
nin organları aşağıda gösterilmiştir : 

1. İdare Hejyeti, 
2. Genel Sekreterlik, 

İdare Heyeti 

MADDE 5. — İdare Heyeti Ticaret Bakan
lığı Dış Ticaret Dairesi Reisinin başkanlığı al
tında olmak üzere, umumi plânlama ile ilgili 
Devlet Bakanlığı, Maliye, Gümrük ve Tekel, 
Tarım, Ulaştırma ve Sanayi bakanlıkları mümes
silleri, ihracatçı birliklerince kendi aralarından 
seçecekleri bir mümessil, Tarım Satış Koopera
tifleri Birliklerinin keza kendi aralarından seçe
cekleri bir mümessil ve Türkiye Ticaret Odala
rı, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği 
Umumi Kâtibi ve İhracatı Geliştirme Merkezi
nin Genel Sekreterinden terekkübeder, 

İdare Heyetinin vazife ve salâhiyetleri 

MADDE 6. — İdare Heyetinin vazife ve sa
lâhiyetleri aşağıda gösterilmiştir : I 

( S. Sa 

İktisat Ko. 

İhracatı Geliştirme Merkezinin yapacağı 
anlaşmalar 

MADDE 3. — İhracatı Geliştirme Merkezi, 
yapacağı mukavelelerle faaliyet mevzuuna dâ
hil hususları dâhilde ve hariçte mukim hakiki 
ve hükmi şahıslara tetkik ettirebileceği gibi, 
dâhilde ve hariçte mukim hakiki ve hükmi şa
hıslar tarafından vâki olacak tetkik ve etüt 
taleplerine ve ihracatla ilgili bilcümle faaliyet
lere mütaallik anlaşmalar yapabilir. 

İhracattı Geliştirme Merkezinin organları 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

İdare Heyeti 

MADDE 5. — İdare Heyeti Ticaret Bakan
lığı Dış Ticaret Dairesi Reisinin başkanlığı al
tında olmak üzere, umumi plânlama ile ilgili 
bakanlık, Maliye, Gümrük ve Tekel, Tarım, 
Ulaştırma ve Sanayi bakanlıkları mümessilleri, 
ihracatçı birliklerince kendi aralarından seçe
cekleri bir mümessil, Tarım Satış Kooperatif
leri Birliklerinin keza kendi aralarından seçe
cekleri bir mümessil ve Türkiye Ticaret Odaı-
ları, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği 
Umumi Kâtip ve İhracatı Geliştirme Merkezi
nin Genel Sekreterlerinden terekkübeder. 

İdare Heyetinin vazife ve salâhiyetleri 

MADDE 6. — İdare Heyetinin vazife ve sa
lâhiyetleri aşağıda gösterilmiştir : 
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A) İhracatın teşvik ve geliştirilmesi ile ilgili 
dâhilide ve hariste mukim tieşdkfcül ve mücssesc-
lerle temas etmek ve icâbında iş birliği tesis ede
rek bunları devam eifttiıüııdk ve 2 nci maddede 
derpiş olunan mukavele ve anlaşmaları yapmak 
ve bu hususlarda aynı vazifelerle ilgili diğer 
resmî ve hususi müessese ve teşekküllerin faali
yetlerinde mükerrerliği öııliyec'ek şekilde Genel 
Sekreterliğe direktifler vermek, 

B) Genel Sekreterle yardımcılarının inha 
veya azillerini Ticaret Bakanına teklif etmek, 

C) Genel Sekroteıûe yardımcısından gayrı 
diğer memur ve ıuüistahdeımlerinl tâyin etmek, 

D) İhracatı G'elişıtirme Merkezinin yıllık faa
liyet programlını ve bu faaliyet programında 
yapılacak tadil ve ilâveleri ve yıllık bütçeyi 2 nci 
maddede kayıtlı esaslar dairesinde hazırlanmak ve 
Ticaret Bakanının tasdikma arz etmek, 

B) İhracatı Geliştirme Meılkezinin muhare
be sistemini bir talimatname ile tesbit ve Ticaret 
Balkanının tasdikma arz etmek, 

F) İhracatı GcMştir'me Merkebinde çalışacak 
memur ve hizmetlilerin vazife ve salâhiyetlerini 
gösteren Teşkilât ve vazife Talıimaıtnamesin'i ha
zırlamak ve Ticaret Bakanının tasdikma arz et
mek, 

G) Muvalkkalt hizmetler için veya daimî ola
rak istihdamına lüzum ve zaruret görülen ecnebi 
mütehassıslar ile diğer mukavele ile istihdamı edi
leceklere ödenecek ücretleri tâyin ve bu hususltaki 
mukavele esaslarını tcsibit ederek Ticaret Baka
nının tasvibine arz eylemek, 

•H) Genel Sekreterliğe, yapılacak işler hak
kında direktifler vermek. 

Genel Sekreterlik 

MADDE 7. — Genel. Sekreterlik İdare Heyc-
'tince inha ve Ticaret Bakanınca t asvilbed ilecek 
bir Genel Sekreterle bir yardımcısından teşekkül 
eder. 

Genel Sekreterlik, talimatnameler ve İdare 
Meclisinin direktifleri dairesinde İhracatı Geliş
tirme Merkezini sevk ve idare eder. 

'Genel Sekreter İhracatı G'elişlt'irme Merkezi n'im 
(momur ve ücretlilerinin âmiridir. 

5 -
İktisat Ko. 

A) İhracatın teşvik ve geliş'tirilmesi ile ilgili 
dâhilde ve hariçte mukim teşekkül ve müessese
lerle temas ettmdk ve icabında iş birliği tesis ede
rek bunları devam elit irmek ve 3 ncü maddede 
derpiş olunan mukavele Ve anlaşmaları yapmak 
ve bu hususlarda aynı vazifelerle ilgili diğer 
resmî ve hususi mlresseve ve teşekküllerin faali
yetlerinde mükerrerliği öııliiyeeek şekilde Geıiel 
Sekreterliğe direktifler vermek, 

ıB) Gene'l Sekreterle •yardılmcısının inha ve 
azillerini Ticaret Balkanına teklif etmek, 

C) Genel Sekreterli e yardi'imcısmdan gayrı 
diğer memur ve rnüstahdamlerini Grenci Sekrete
rin inhası üzerine tâyin eltim ek,. 

D) İhracatı GelisiLİnme Merkezinin yıllık faa
liyet programım ve bu faaliyet programlarında 
yapılacak tadil ve ilâveleri ve yıllık bütçeyi 2 nci 
maddede kayıtlı esaslar dairesinde hazniannak ve 
Ticaiîcit Bakan inin tasdikma arz etmek, 

E} Muvakkat hizmetler için veya daimî ola
rak istihdamına lüzum ve zaruret görülen ecne
bi mütehassıslar ile diğer mukavele ile istihdam 
edileceklere ödenecek ücretleri tâyin ve bu lm-
ısu^taki mukavele esaslarını tesibit ederek Ticaret 
Bakamının, tasvibine arz eylemek, 

II) Genel Sekreterliğe, yapılacak işler hak
kımda direktifler vermdk. 

Genel Sekreterlik 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci maddesi aynen 
kabul ediLmiştir. 
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-Hü. 

ihracatı Geliştirme Merkezinin memur ve müs
tahdemlerinin tâyini 

MADDE 8. — İhracatı Geliştirme Merkezinin 
memur Me ^müstahdemlerimin tâyini, Genel Sekre
terliğin inhası iizerine İdare Heyeti taraf imlan 
yapılır. 

Çeşitli teadül kanunlarına tâibi vazifelerde bu-
lunanlardian ihtiyaca göre esas vazifelerine ilâve
ten bu kadrolarda çalıştırılanlara, almakta olduk
ları maaş veya ücretin bir misli, birinci derece 
maş tutanınım % 60 mı gedmemek üzere ayrıca 
tazminat olarak verilebilir. 

ıRu tazminatın miktarı Ticaret Bakanlığı tara
fından tâyin, olunur. 

ihracatı Geliştirme Merkezinin gelirleri 

MADDE 9. — İhracatı Geliştirme Merkezinin 
gelirleri hariçte ve dâhilde mukim teşekkül ve 
müesseseler tarafından yapılacak yardı/m ve İhra
catı Geliştirımıe Merkezinim, 3 ncü madde gere
ğince yapacağı faaliyetlerden mütevellit gelirler
den ve ihracatla ilgili İktisadi Devlet Teşekkül
lerimin ve İhracatçı Birliklerinin ve Türkiye Tica
ret Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları 
Birliğinin bütçelerinde İhracatı Geliştirme Mer
kezi için bu teşekküllerim yetkili organları tara
fından tasvilbolunaeak tahsisattan teşekkül eder. 

MADDE 10. •— İhracatı Geliştirme Merke
zinin kadroları ilişik cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 11. — Bu kanun yayıımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 12. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Bakanlar Kurulu mamurdur. 

2 . 7 . 1960 

Devleit Başkanı vo Barbakan Devlet Bakanı 
C. Gürsel Â. Artm 

Devlet (Bakanı Adalet Bakanı 
Ş. İnan A. P. Gözübüyük 

Millî Savunma ıBâikanı İçişleri Bakanı 
F. Özdilek M. t. Kızûoğlu 

İktisat Ko. 

İhracatı Geliştirme Merkezinin gelirleri 

MADDE 8. — Tasarının 9 ncu maddesi 8 ııci 
madde olarak aynen kalbul edilmiştir. 

MADDE 9. — İhracatı Gieliştinme Merkezi 
mallları Devlet malı sayılır. Ve aleyhine işlenen 
cürümler Devlet imalı aleyhine işlenımiş cürüm
ler giibi cezalandırılır. 

MADDE 10. — Tasarının 10 ncu maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Tasarının 11 nei maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 12, — Tasarının 12 ne i maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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Hü. 

Dışişleri Bakanı 
8. Sarper 

Millî Eğitini Bakanı 
F. Yavuz 

Ticaret Bakanı 
C. İren 

Güm. ve Tekel Bakanı 
F. Aşkın 

Ulaştırma Bakanı 
S. Ulay 

Sanayi Bakanı 
M. Vluer 

Ba 

Maliye Bakanı 
E. Alican 

Bayındırlık Bakanı 
D. Koper 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
N. Karasu 

Tarım Bakanı 
F. Üstün 

Çalışma Bakanı 
C. Talaş 

Ya. ve Tu. Bakanı 
Z. Tarkan 

tmar ve İskân Bakanı 
O. Kubat 

Hükümetin teklifine bağlı cetvel 

ihracatı Geliştirme Merkezi kadroları 

Vazife unvanı 

Genel Sekreter (Mukavele akdi 
suretiyle tâyin edilecektir.) 
Mütehassıs (Lisan bilir) (Ge
nel Sekreter Yardımcısı) 
Mütehassıs (Lisan bilir) 

» » » 
Sekreter Daktilo (Lisan bilir) 

» » » » 
Muhasebeci 
Muhalberat Şefi 
Raportör 
Teksirci 
MüVezzi 
Odacı 
Şoför 

Kadrolar 
aylık 

Aded ücrtt 

5 000 

L 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 

2 000 
1 750 
1 500 
1 500 
l 250 
1 500 
1 500 
1 250 
700 
700 
400 
700 

İktisat Komisyonunun değiştiricine bağlı cetvel 

İhracatı Geliştirme Merkezi kadroları 

Vazife unvanı 

Genel Sekreter (Mukavele akdi 
suretiyle tâyin edilecektir.) 
Mütehassıs (Lisan bilir) (Ge
nel Sekreter Yardımcısı) 
Mütehassıs (Lisan bilir) 

» » » 
Sekreter Daktilo (Lisan bilir) 

» » » » 
Mu'hasebeci 
Muhalberat Şefi 
Raportör 
Teksirci 
Müvezzi 
Odacı 

Kadrolar 
aylık 

Aded ücret 

2 000 

1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 

2 000 
1 750 
1 500 
1 500 
1 250 
1 500 
1 500 
1 250 
700 
700 
400 

Not : Yukarda yazılı kadrolara Bakanlar Ku
rulu karariyle gerekli ilâveler yapılabilir. 

»&<t 
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S. S A Y I S I : | | 3 
O'Kan Sezai'nin, 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi, kaldırılması ve bu kanuna bâzı mad
deler eklenmesi hakkınlaki 85 sayılı Kanunun değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Güvenlik ve iktisat komisyonları raporları (2 /80 ) 

Yüksek Başkanlığa 
7126 sayılı Kanunu tadil eden 85 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin kaldırılması, bâzı madde

lerinin değiştirilmesi ve bâzı maddeler eklenmesine dair olan kanun teklifimi, gerekçesiyle bir
likte sunuyorum. 

Gereken işlemin yapılmasını rica ederim. 12.10.1960 

O'Kan Sezai 

7126 sayılı Sivil Savunma Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi, kaldırılması ve bu kanuna 
bâzı maddeler eklenmesi hakkındaki 85 sayıb Kanunun değiştirilmesine dair kanun teklifi 

GEREKÇESİ 

Yurtta sivil savunma hizmetlerinin sağlanması için 28 Şubat 1959 gününde yürürlüğe giren 
7126 sayılı Kanunun kabul ettiği gelir kaynaklarından en önemlisini kaldıran aynı zamanda hü
kümleri tamamen yerine getirilememiş bulunan geçici maddelerini hükümsüz bırakan 85 sayılı Ka
nunun bu huşlara ait hükümlerinin kaldırılması ve iki yıla yakın bir zamandan beri devam eden 
tatbikattan, bu hizmetin resmî ve hususi sermayelerin ve insan gücünün toplandığı iş yerlerine 
de teşmili zaruri görülerek ilişik teklif hazırlanmıştır. 

1. 7126 sayılı Kanunla cesbit ve tâyin edilen S. Savunma hizmetlerinin gerektirdiği masrafla
rı karşılamak üzere 37 nci madde ile kabul edilen gelir kaynaklarının 85 sayılı Kanunla kaldırılan 
ve Devlet âdi gelirinden S. Savunma ödeneği obyak ayrılan binde bire ait (a) fıkrasının tekrar 
iade ve ihyası zaruri görülmüştür. Zira 37 nci maddenin diğer fıkraları ile kabul edilen gelirlerin, 
iki yıla yakın bir zamandan beri devam eden tatbikattan, bütün yurda şâmil bu hizmetin ifasına 
kifayet etmiyeeeği anlaşılmıştır. Her no kadar 85 sayılı Kanunun (b) ve (e.) fıkralariyle sermaye
sine Devletin iştiraki olan bütün müesseselerle borsalar ve meslekî teşekküller Ticaret ve Sanayi 
Odaları da bu hizmete yardım için 37 nci maddeye ithal edilmiş ise de bu teşekküllerden alınacak 
yardım miktarının tahakkuk ve tahsili için yüklenilecek külfeti karşılıyamıyacağı sonucuna yarıl
mıştır. Bu bakımdan, teklifin 1 nci maddesi ile, * ? f t ' ^ • y » * ' -

A) Devlet bütçesinin âdi gelirinden ayrılması 7126 sayılı-Kanunla kabul edilen binde birlerin 
temin edeceği 6 - 7 milyon liralık bir yardım bu hizmet için önemli ve verimli aynı zamanda temi
natlı bir gelir kaynağı olacağı neticesine varılarak bu hüküm ihya edilmiştir. Her nekadar 1959 yı
lında Genel Bütçeden Sivil Savunma İyonuna yardım olarak 1 milyon lira verilmiş ve 1960 bütçesi 
ile de yine 1 milyon il ara yardım kabul edilmiş ise de, Devlet bütçesinde böyle bir yardım bölüm 
ve maddesinin bulunması olağanüstü haller ve zamanlar için de faydalı olacağı muhakkaktır. 

B) İktisadi Devlet Teşekkülleri ile resmî ve hususi bankalar ve özel kanunlarla kurulan ku
rum ve teşekküller ile sermayesinin yarısından fazlasına bunların iştirakleri suretiyle1 kurulan 
ortaklıkların Sivil Savunma Fonuna yardımlarını sağlamak için 85 sayılı Kanunun 37 nci maddesi-
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nin (b) ve (c) fıkralarında yer alan bütün resmî, hususi, teşekkül ve tesisler bu teklifin 37 nci 
maddesinin (c) fıkrasında birleştirilmiş ve daha açık olarak ifade edilmiştir. 

C) Sivil Savunma Kanununun iki yıla yakın bir müddetten beri devam eden tatbikatının 
zorladığı bir sonuç olarak 37 nei maddeye bir de (d) fıkrası ilâve edilmiştir. Bu suretle fonun 
verimli hale gelmesine ve ilerdeki inkişâfına imkân verilmiştir. 

2. Teklifin 2 nei maddesi ile, genel ve katma bütçeli dairelerin merkez ve taşra teşkilâtında 
ve özel sektöre ait teşekkül ve müesseselerde bulundurulmas] sosyal ve ekonomik bakımlardan 
zaruri görülen S. Savunma personeli kadroları bu kanuna ejdenmiş ve emekliliğe esas görevlere 
yapılacak tâyinler İçişleri Bakanlığının yapacağıteklife göre alâkalı idare ve teşekküllerin kadro
larına usulü dairesinde ithali sağlanmıştır. 

3. 85 sayılı Kanunla kabul edilmiş bâzı maddeler bu tasarıda tatbikata uygun bir ifade ile 
yer aldığından 3 neü madde ile kaldırılmıştır. 

4. 4 neü madde, 2 nci maddeye bağlı cetvelde gösterilen S. Savunma kadrolarına yapılacak 
tâyinlerle bunların terfii ve sicillerinin tanzimi ve takibi işlemlerinin içişleri Bakanlığınca ya
pılması için teklif edilmiştir. Ayın zamanda bu kadrolara tâyin edilenlerin aynı kadro aylıkların
da evvelce geçen müddetlerini ileri sürerek bir idari dâva konusu yapamamaları için bu madde
nin sonuna bu hizmette liyakat, ehliyet ve müddet eklenmiştir. 

5. Beşinci madde ile, ilişik cetvelde görülen S. Savunma kadrolarının kurum ve teşekkülle
re tahsisinde sermaye, insan ve saire gibi hususlar ve bu personelin yetki ve sorumluluk
ları ile görevlerinin nelerden ibaret olduğu, bir teşekkülde 1 den fazla bulunan S. Savunma per
soneli unvanlarının iş bölümüne göre ne olacağı ve bunların daha verimli bir şekilde çalışma
ları ile ilgili diğer konuları kapsamak üzere içişleri Bakanlığınca bir yönetmelik yapılması sağ
lanmıştır. 

6. Altıncı madde ile de bu kanuna 4 geçici madde eklenmiştir : 
85 sayılı Kanunla kaldırılan geçici maddelerden; 
a) Geçici 1 nci maddenin kaldırılmasiyle mesnetsiz kalan seferberlik ve ordu seferberliğine 

yardım işlerinin devamı, 
b) Geçici 2 nci maddenin kaldırılmasiyle takipsiz kalan pasif korunma ödenek bakiyelerin

den aktarılması henüz ikmal edilmemiş bulunan ödeneklerin tahsili, 
c) Geçici 3 neü maddenin "Kaldırılmasiyle pasif korunma ödenekleriyle temin ve tedarik 

edildiği halde henüz devri tamamlanmamış bulunan bütün alât ve edevatın devir ve teslim işle
rinin ikmali sağlanmış olacaktır. 

ç) Geçici dördüncü madde ile de bu teklifin bütçeye 1900 malî yılı içinde tahmil edeceği 3 -4 
aylık ödeneğin temin ve tedarikini sağlamak için 

(S. Baym : 1131 



-~ a — 
Bu tasarının malî portesi 

85 sayılı Kanun ve bu teklif ile ihdas edilen S. Savunma personel kadrosu 1 786 dır. Bu kad
roların tevzii ve malî portesi 
tır.) 

Genel bütçeye dâhil daireler 
Katma bütçeli idareler 
Özel teşebbüsler 
Emekliliğe esas görevler 

Toplam 
85 sayılı Kanunla «İmanlar 

Toplam 
500 liralık kadrolara emekli su
bay bulunanı ı.ya cağından 

Toplam 
Bu 27 735 100 liradan 
î) 071 040 lirası emekliliğe esas görevlere ait buiunüugıınüan bu miktarın toplamdan çıkarıl

ması ieabeder. 
18 664 120 lira kalır ki, bunun malî yıl sonuna kadar 4 aylık tutarının 1960 malî yılı içeri

sinde temini gerekir. 
Bu da genel ve katma bütçeli idareler için 3 500 000 
Özel teşekkül ve müesseselere tâyin edilecekler için 2 500 000 
(Bu iki buçuk milyon, bu müesseselerden alınacaktır) 6 000 000 lira kadardır. 

Güvenlik Komisyonunun raporu 
T. C. 

Millî Birlik Komitesi 12 . 10 .1960 
Güvenlik Komisyonu 

Esas No. 2/80 
Karar No. 50 

Yüksek Başkanlığa 
Millî Birlik Komitesi üyesi O'Kan Sezai'nin, 7126 sayılı Kanunu tadil eden 85 sayılı Kanunu'i 

bâzı maddelerinin kaldırılması, bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve aynı kanuna bâzı maddeler 
eklenmesine dair olan kanun teklifi, ilgili bakanlık temsilcilennin iştirakiyle komisyonumuzda 
görüşüldü : 

Gerekçede tafsilen izah edilen hususlar, komisyonumuzca da yerinde görülmüş olduğundan, 
ilişik metin ve cetvel aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince İktisat Komisyonuna tevdi buyuru!mak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Güvenlik Komisyonu 

Başkanı Başkanvekili Sözcü Kâtip 
Özdilek Fahri Yurdakuler Muzaffer Er Ahmet Akkoyunlu Fazıl 

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

Üye Üye Üye 
Köseoğlu Münir M adarı oğlu- Cemal Vlay Sıtkı 

aşağıda gösterilmiştir. (Malî porte % 10 fazlası ile hesaplanmış-

Malî portesi Aded 1500 1250 1100 950 500 

5 738 020 
3 896 640 
7 434 900 
9 071 040 

26 140 600 
1 693 5(50 

27 834 160 

99 000 

345 
255 
479 
585 

1 652 
124 

1. 786 

15 

25 
— 
2 
24 

51 
3 

54 

—. 
.. 

250 
98 
237 
242 

827 
32 

859 

• — • 

. 

70 
157 
240 
317 

784 
40 

824 

—-

— 
— 

34 

34 

— • 

— 
— 
— 
— 

15 

*15 

15 
.._ _ 

27 735 .160 1 771 54 859 824 34 
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İktisat Komisyonu raporu 

T. C. 
Millî Birlik Komitesi 

İktisat Komisyonu 
No : 2/80 

82 

20 . 10 JMû 

Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

O'Kan Sezai'nin, Sivil Savunma Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi, kaldırılması ve 
bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkındaki 85 sayılı Kanunun değiştirilmesine dair kanun 
teklifi Güvenlik Komisyonu raporiyle birlikte komisyonumuza havale edilmiş olmakla tetkik 
ve müzakere edildi. 
' Kanun teklifinin şevkini mucip sebepler gerekçesinde tafsil âtiyi e arz ve izah edilmiş bulun

maktadır. 
Teklifin birinci maddesi aynen ve Sivil savunma hakkındaki 7126 sayılı Kanunun 39 ncu mad

desi hükmünün, sivil savunma fonundan yapılacak her türlü masrafların 2490 sayılı Artırma, ek
siltme ve ihale, 1050 sayılı Muhasebei Umumiye kanunları hükümlerine ve Divanı Muhasebat 
vizesine tâbi olmıyacağı, ancak fon hesabının bütçe yılının hitamından itibaren üç ay içerisin
de Divanı Muhasebatça tetkik ve murakabe olunarak ihzar olunacak raporun teşriî organa arz 
edilmek suretiyle tadilini istihdaf eden 2 nci madde komisyonumuzca yeniden tanzim edilmek v<-
mütaakıp maddeler numaraları teselsül ettirilmek suretiyle merbut cetveli ile aynen kabul edil
miştir. 

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

iktisat Komisyonu 
Başkanı 

Kuytak Fikret 

Üye. 
Ersü Vehbi 

Üye 
Karavelioğlu Kâmil 

Üye 
Koksal Osman 

Sözcü 
Aksoyoğlu Iief'et 

Üye 
Özkaya M. Şükran 

Sözcü 
Bay kal Rıfat 

Üye 
Soyuyüce Şefik 

Üye 
Taşar Dündar 
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O'KAN SEZAİ'NİN TEKLİFİ 

7126 sayılı Sivil Savunma Kanununun bâzı mad
delerini tadil eden 85 sayılı Kanunun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi, kaldırılması ve bâzı 

maddeler eklenmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 7126 sayılı Kanunun 85 sayılı 
Kanunla değiştirilen 37 nci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 37. — Bu fon aşağıdaki a, b, e, ç,t ve 
d fıkraları gereğince kesilecek paralarla kuru
lur. 

a) Devlet gelir bütçesi âdi gelirlerinin bin
de biri. 

b ) Giderlerini özel gelirleriyle karşılıyan 
ve Devletten yardım görmiyen katma bütçeli 
idareler gelir bütçelerinin binde biri, 

c) Sermayesinin tamamı Devlet tarafından 
verilen ve sermayesinde Devletin iştiraki olan 
teşekkül, müessese ve şirketler resmî ve hususi 
bankalar ve özel kanunlarla kurulan kurum ve 
teşekküller ile sermayesinin yarısından fazlası
na bunların, iştiraki suretiyle tesis edilen ortak
lıkların bütçelerinin veya bilâneolarmdaki safi 
kârının '% yarımı, 

ç) Özel idarelerle belediyelerin bütçelerin
deki gelirlerinin % yarımı, (özel idarelerle be
lediyelere genel bütçeden yapılan yardımlar, as
ker ailelerine yapılan yardım zaımmı ödeneği ile 
her türlü borçlanmalar, bağışlar ve mülk satış
ları hariç) 

Bilanço ve gider bütçelerine (Sivil Savunma 
yardım ödeneği) olarak konulur. 

Bu ödenekler, Mayıs ve Kasım aylarında ol
mak üzere eşit iki taksitte Sivil Savunma fonu 
hesabına yatırılır. 

e ve ç fıkralarında yazılı ödeneklerin konul
maması halinde bilanço ve bütçeyi tasdika yet
kili makam tarafından re'sen konulur veya tas
dik edilmiyerek iade olunur. 

d) Banka faizleri, her çeşit bağışlar ve yar
dımlar ile 7126 sayılı Kanunun 46 nci maddesi 
uyarınca alman gecikme cezaları ve fondan sa-
tınalmanlardan işe yaramıyan eşya ve malzeme 
satış bedelleri 

Bu paralar T. C. Ziraat Bankasında açılacak 
(Sivil Savunma fonu hesabına yatırılır) Banka 

5 — 
İKTİSAT KOMİSYONUNUN DEĞİŞTÎRİŞİ 

7126 sayılı Sivil Savunma Kanununun bâzı mad
delerini tadil eden 85 sayılı Kanunun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi, kaldırılması ve bâzı 

maddeler eklenmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1—. Teklifin birinci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : HŞ ) 



TeMif 

bu (hesaba ait her türlü işlemlerden dolayı her 
hangi bir ücret ve masraf istiyeîrrıez. 

MADDE 2. —T 85 sayılı Kanunun ek 2 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

EK MADDE 2. a) Bu kanuna bağlı cet
velde gösterilen Genel bütçeye dâhil dairelerle 
katma ibiitçeli idarelere ait S. iSavunnra personel 
•kadroları bu idarelerin teşkilât kadrolarına ek
lenmiştir. 

b) Sermayesinin tamamı Devlet tarafından 
verilen ve sermayesinin yarısından fazlasına 
Devletin iştiraki olan teşekkül, müessese ve şir
ketlerle banikalar ve özel 'kanunlarla kurulan 
kurum ve teşekküllerle sermayesinin yarısın
dan fazlasına bunların iştirakleri suretiyle tesis 
edilen ortaklıklar ve özel idare ve belediyelerle 
bu idarelere bağlı teşekkül ve müesıseselere ait 
S. Savunma personel kadroları, teadül ve hizıme-
tin mahiyeti göz önünde tutularak, İçişleri Ba
kanlığının teklifi üzerine bu idare ve teşekkülle
rin yetkili mercileri tarafından usulü dairesinde 
teşkilât kadrolarına eklenir. 

e) Bu kanuna bağlı cetvelde gösterilen kad
rolardan özel teşekkül ve müesseselere ayrılan 
S. Savunma personelinin dağıtımı içişleri Bakan
lığınca yapılır. 

Bu dağıtıma göre /kendisine kadro tahsis 
edilen her teşekkül ve müessese, bu kadrolara 
tâyin olunacakların işe başladıkları tarihi takib-
eden ay başından itibaren 3656 sayılı Kanun 
hükümleri dairesinde tahakkuk edecek her tür
lü özlük hakları ve emekli keseneği (karşılıkları
nı her ay mal sandıkları tarafından kendilerine 
yapılacak tebligat üzerine 15 gün zarfında mak
buz mukabili mal sandığına taımamen öderler. 

tktisat Ko. 

MADDE 2. —• 7126 sayılı Kanunun 39 ncu 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

M'adde 39. — Sivil Müdafaa fonundan yapı
lacak her türlü masraflar 2490 sayılı Artırma, 
eksiltme ve ihale, 1050 sayılı Muhasebei Umu
miye kanunları ile Divanı Muhasebat vizesine 
tâbi değildirler. 

An«aık, fon hesaplarının toplanma, idare ve 
sarf şekilleri bütçe yılının hitamından itibaren 
(3) ay içerisinde Divanı Muhasebatça tetkik 
ve murakabe olunarak hazırlanacak rapor teş
rii organ başkanlığına sunulur. 

MADDE 3. — Teklifin 2 nci maddesi 3 ncü 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

( S . Sayısı : 113)] 



Teklif 

Bu ödemeleri vaktinde yapmıyan teşekkül ve 
müesseselerden Âmme alacaklarının tahsili usu
lüne dair Kanuna göre % 10 fazlası ile tahsil olu
nu ı*. 

MADDE 3. —- 85 sayılı Kanunun 4 ncü mad
desi, ek 3 ncü maddesi, ek 1 ncü maddesinin son 
fıkrası, ek 5 nci maddesi ile geçici 1 ve 2 ne i 
maddeleri kald ırılmıştır. 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerine göre 
ihdas edilen S. Savunma kadrolarına personel tâ
yinleri içişleri Bakanlığınca yapılır. 3656 sayılı 
Kanun gereğince muayyen terfi müddetlerini 
dolduran ve liyakat ve ehliyetleri sabit olanların 
bu kadrolarda 1 - 3 yıl hizmet görmedikçe üst 
dereceye terfileri yapılamaz. 

Bunların terfi, nakil tecziye ve denetlemele
ri İçişleri Bakanlığınca hazırlanacak bir tüzükle 
tesbit edilir. 

MADDE 5. — Bu kanunla alman S. Savun
ma personelinin görev, yetki ve sorumlulukları. 
ile i§ bölümüne göre unvanları ve bunlara ilişkin 
diğer hususlar İçişleri Bakanlığınca yapılacak bir 
yönetmelikte belirtilir. 

MADDE 6. — 85 sayılı Kanuna aşağıdaki ge
çici maddeler eklenmiştir : 

GEÇİCİ MADDE 1. — 1624 sayılı Kanuna 
ek 4445 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi ile bakan
lık seferberlik müdürlüğüne mevdu (Millî se
ferberlik ve ordu seferberliğine yardım işleri) 
İçişleri Bakanlığınca S. Savunma İdaresi merkez 
ve taşra teşkilâtında kurulacak birer büro tara
fından idare olunur. 

GEÇİCİ MADDE 2. — 3502 sayılı Hava ta
arruzlarına karşı korunma Kanunu uyarınca özel 
idaMer ve belediyeler bütçelerine konulmuş v;> 
sarf edilmemiş pasif korunma ödenekleri S. Sa
vunma Fonuna aktarılır. 

GEÇİCİ MADDE 3. — 3502 sayılı Hava 
taarruzlarına karşı korunma Kanununun yayı
mından 7126 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 
tarih© kadar pasif korunma ödenekleriyle satın-
almmış olan veya sair suretlerle temin ve tedarik 
edilmiş bulunan bilcümle teçhizat, alât, edevat, 
ekiplere ait malzeme ve teçhizat ve sair eşya Si
vil Savunma İdaresine devrolunur. 

İktisat Ko. 

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

MADDE 5. — Teklifin 4 neü maddesi 5 nci 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Teklifin 5 nci maddesi 6 ncı 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

(S. Sayısı : 113) 
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Teklif 

(JEÇİCÎ MADDE 4. — 85 sayılı Kanuna bağ
lı (li) sayılı .cetvel ile bu kanıma bağlı cetvelde
ki Sivil Savunma kadrolarının gerektirdiği gi
derleri karşılamak üzere 1960 malî yılı İçişleri 
Bakanlığı bütçelerinin sonunda «Sivil Savunma 
hizmetlerinin gerektirdiği her çeşit giderler» 
adiyle açılan 229 ncu bölümüne (6) milyon lira, 
olağanüstü ödenek verilmiştir. 

Bu bölümden ilgili tertiplere aktarma yap
maya Maliye Bakanı yetkilidir. 

MADDE 7. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 8. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

İktisat Ko. 

MADDE 8. — Teklifin 7 nei maddesi 8 nci 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Teklifin 8 nci maddesi 9 ncu 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

(S. Sayısı: 113) . 
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O'Kan Sezai'nin teklifine bağlı cetveller 

Genel bütçeye dâhil daireler 

i ) . Memuriyetin unvanı 
Aylık 

Aded tutarı 

Büyük Millet Meclisi 

4 Sivil Savunma Uzmanı 1 1 250 
1 1 100 

Cumhurbaşkanlığı 

4 Sivil Savunma Uzmanı 1 1 250 

Sayıştay Başkanlığı 

4 Sivil Savunma Uzmanı 1 1 250 

Başbakanlık 

3 Sivil Savunma Uzmanı 1 1 500 
4 » » » l 1 250 

Danıştay Başkanlığı 

4 Sivil Savunma Uzmanı 1 1 250 

İstatistik Genel Müdürlüğü 

5 Sivil 'Savunma Uzmanı 1 1. 100 

Diyanet İşlen Başkanlığı 

5 Sivil Savunma Uzmanı 1 1 100 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 

5 Sivil Savunma Uzmanı 1 1 100 

Adalet Bakanlığı 

4 Sivil Savunma Uzmanı 
5 » » » 

İçişle ri Bak an lığı 

2 1 250 
1 1 100 

1 1 500 
1 250 

3 Sivil Savunma Uzmanı 
4 » » » 
3 Sivil Savunma Uzmanı (özel 

teşekkül ve müesseseler için) 
4 Sivil Savunma Uzmanı (özel 

teşekkül ve müesseseler için) 237 1 520 

l 500 

i). Memuriyetin unvanı 
Aylık 

Aded tutan 

5 Sivil Savunma Uzmanı (özel 
teşekkül ve müesseseler için) 240 

Emniyet Genel Müdürlüğü 

4 Sivil Savunma Uzmanı 1 
5 » » » 1 

Dışişleri Bakanlığı 

4 Sivil Savunma Uzmanı 1 
5 » » » 1 

Maliye Bakanlığı 

MERKEZ 

4 Sivil Savunma Uzmanı 1 
5 » » » 2 

İLLER 

4 Sivil Savunma Uzmanı 
(Darphane ve Damga Mat
baası için) 

5 Sivil Savunma Uzmanı 
(Darphane ve Damga Mat
baası için) 

Millî Eğitim Bakanlığı 

MERKEZ 

3 Sivil Savunma Uzmanı 
4 » » » 
5 » » » 

İLLER 

4 Sivil Savunma Uzmanı 
(Yatılı ve yüksek okullar 
için) 

5 Sivil Savunma Uzmanı 
(Yatılı ve yüksek okullar 
için) 

100 

1.250 
1 100 

1. 250 
1 100 

1 500 
1 100 

1 1 250 

100 

1 
2 
2 

1 500 
1 250 
1 100 

105 1 250 

31 1 100 

ÇS. Sayısı.: 113 ) 
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D. Memuriyetin unvanı 
Aylık 

Aded tutarı 

Bayındırlık Bakanlığı 

3 Sivil Savunma Uzmanı 
5 » » » 

Ticaret Bakanlığı 

3 Sivil Savunma Uzmanı 
4 » » » 
5 » » » 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

MERKEZ 

2 
3 

1 
1 
3 

1 250 
1 100 

k 1 500 
1 250 
1 100 

4 Sivil Savunma Uzmanı 
5 » » » 

İLLER 

4 Sivil Savunma Uzmanı 
(Hastaneler için) 

5 Sivil Savunma Uzmanı 
(Hastaneler için) 

1 1 250 
1 1 100 

116 1 250 

4 1 100 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı 

MERKEZ 

4 Sivil Savunma Uzmanı 
5 » » » 

İLLER 

4 Sivil Savunma Uzmanı 
5 (İstanbul, İzmir, İskenderun, 

Gümrük Başmüdürlüğü için) 

Tarım Bakanlığı 

4 Sivil Savunma Uzmanı 

1 
1 

o o 

3 

1 
2 

1 250 
1 100 

1 250 

1 100 

1 250 1 
1 100 

4 
5 

4 
5 

4 
5 

D. Memuriyetin unvanı 
Aylık 

Aded tutarı 

1 
1 
3 

1 500 
1 250 
1 100 

Divlei Meteoroloji İsleri Genel Müdürlüğü 

5 Sivil Savunma Uzmanı 1 1 100 

Ulaştırma Bakanlığı 

3 Sivil. Savunma Uzmanı 
4 » » » 
5 » » » 

Gakşma Bakanlığı 

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

Sanayi Bakanlığı 

MERKEZ 

3 Sivil Savunma Uzmanı 1 1 500 
4 » » » 2 1 250 
5 » » » 2 1 100 

İLLER 

3 Sivil Savunma Uzmanı (Sa
nayi Bölge Md. için) 17 1 500 

Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü 

Si";l Savunma Uzmanı 
» » » 

İmar ve İskân Bakanlığı 

Sivil Savunma Uzmanı 
» » » 

1 1 250 
1 100 

1 250 
1 100 

Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü 

Sivil Savunma Uzmanı 
» » » 

1 1 250 
1 1 100 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 

MERKEZ 

Sivil Savunma Uzmanı 1 

Katma bütçeli idareler 

İLLER 

4 Sivil Savunma Uzmanı (Gu-

1 250 I raba Hastanesi iç.) 

{ S. Sayısı : 113^ 
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D. Memuriyet unvanı 
Aylık 

Aded tutarı 

Ankara Üniversitesi 

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

İstanbul' Üniversitesi 

4 Sivil Savunma Uzmanı l 1 250 
.5 » » » 1 1 100 

İstanbul Teknik Üniversiten 

4 
5 

Sivil Savunma Uzmanı 
» » » 

1 
1 

1 250 
1 100 

Ege Üniversitesi 

4 
5 

Sivil Savunma Uzmanı 
» » » 

1 
1 

1 250 
1 100 

Beden Terbiyesi Genel Md. 

Sivil Savunma Uzmanı 

Karayolları Genel Müdürlüğü 

MERKEZ 

Sivil Savunma Uzmanı 1 
» » » 

1 1 250 

1 
1 250 
1 100 

İLLER 

4 
5 

4 
•5 

Sivil Savunma Uzmanı 14 
».. » » 44 

Devlet Su îşleri Genel Md. 
MERKEZ 

Sivil Savunma Uzmanı 7 
» » » 8 

1 250 
1 100 

1 260 
1 100 

İLLER 

4 Sivil Savunma Uzmanı 
5 » » » 

18 
19 

1 250 
1 100 

123 

D. Memurivet unvanı 
Aylık 

Aded tutarı 

Hudut ve Sahiller Sağlık \Genel Müdürlüğü 

4 Sivil Savunma. Uzmanı 
5 » » » 

Tekel Genel Müdürlüğü 

MERKEZ 

4 Sivil Savunma Uzmanı 

5 » » » 

ÎLUER 

4 Sivil Savunma Uzmanı 
5 » » » 

1 1 250 
1 1 100 

2 1 250 
1 1 100 

30 1 250 
61 1 100 

Orman Genel Müdürlüğü 

MERKEZ 

4 Sivil Savunma Uzmanı 
5 » » » 

İLLER 

4 Sivil Savunma Uzmanı 
5 » » » 

1 1 250 
1 1 100 

5 1 250 
6 1 100 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 

1 1 250 
MERKEZ 

4 Sivil Savunma Uzmanı 

İLLER 

4 Sivil Savunma Uzmanı 
5 » » » 

9 1 250 
9 1 100 

Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü 

MERKEZ 
4 Sivil Savunma Uzmanı 1 1 250 
5 » » » 1 1 100 

Petrol Dairesi Başkanlığı 

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

îktisat Komisyonunun değiştiricine bağlı cetvel 
[Teklife bağlı cetvel aynen kabul edilmiştir.] 

( S. Sayısı : 113 )'. 
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Türkeş Alparslan'ın Savunma sekreterlikleri kurulması, hakkında 
kanun teklifi ve Güvenlik ve İktisat komisyonları raporları ( 2 /75 ) 

Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

Savunma sekreterlikleri kurulmasına dair olan kanun teklifini gerekçesiyle birlikte takdim edi
yorum. 

Gerecinin ifasını arz ederim. 
Türkeş Alparslan 

GEREKÇE 

1. — 5399 sayılı Millî Savunma Yüksek Kurulu Kanununa göre hazırlanan Topyekûn Savunma 
ve Millî Seferberlik Yönetmeliği ile Topyekûn Savunma ve Millî Seferberlik için iş Birliği Yönet
meliğine göre bakanlıklarda, genel müdürlüklerde, Devlet iktisadi işletmelerinde kurulması gere
ken Savunma Sekreterlikleri düşük iktidarın bu konudaki ihmal ve ilgisizliği, teşkilât ve o zaman 
personel yetersizliği dolayısiyle bugüne kadar maksada uygun bir şekilde kurulup çalıştırılama
mıştır. 

2. — Devlet teşkilâtının ve her türlü [müesseselerin topyekûn savunma ve millî seferberlik ça
lışmalarım, içinde bulunduğumuz nükleer çağ isteklerine ve millî savunma amaçlarına uygun bir 
şekilde yürütmek ve bu sabadaki noksanlarımızı süratle ıgidermek ancak bu teşkilâtın rasyonel bir 
tarzda kurulup çalıştırılması ile mümkündür. Bu iş Millî Birlik Hükümetinin hayatî önemi haiz 
görevidir. 

3. — Silâhlı kuvvetlerimizin gençleştirildiği Ibu sırada ordudan ayrılan ve ayrılacak olan önemli 
miktarda yüksek savunma kültürü almış uzman subayın mevcudiyeti, Savunma sekreterliklerinin 
en iyi bir şekilde kurulup çalıştırılmasını kolaylaştıracak mesut fcir tesadüftür. Bu suretle hem top-
yeikûn savunma çalışmalarımız mühtacolduğu seyre girecek, hem de ordunun gençleştirilmesi ve 
tensikı uğrunda hayatlarının en olgun çağlarında ordudan istekleriyle ayrılan subaylarımız, ihti
saslarına uygun bir branşta memleket hizmetlerine devam edeceklerdir. 

4. — Teklifte (belirtilen (kadrolar münhasıran emekli Harfe okulları mezunu subayların görevlen
dirilebilecekleri uzman personel kadrolarıdır. Diğer memur ve (hizmetlilerin kadroları lüzum ve ih
tiyaca göre bakanlıklar ve genel müdürlüklerce tesbit edilip kadrolaştırılacaktır. 



* ' i Güvenlik Komisyonu raporu 

T. C. 
Millî Birlik Komitesi 
Güvenlik Komisyonu 

Esas No. 2/75 
Karar No. 51 

Yüksek Başkanlığa 

Millî Birlik Komitesi Üyesi, Türk eş Alparslan'ın, Savunma sekreterlikleri kurulmasına dair olan 
kanun teklifi, ilgili başkanlık temsilcilerinin iştirakiyle komisyonumuzda görüşüldü : 

Tümü üzerinde yapılan uzun ve etraflı görüşmeler neticesinde, mevzuun lüzum ve ehemmiyeti 
nazarı itibara alınarak, teklifin kabulü prensibolarak iltifata şayan görülmüş ve maddelerin mü
zakeresine geçilmiştir. 

Tatbikatta zuhuru 'muhtemel ihtilâfları önlemek maksadiyle maddeler- arasında tenazur tesisiy
le, unetne vuzuh verilmesinde fayda mülâhaza edilmiştir. 

Bu gaye ile, «1 nei maddedeki MSYK Genel Sekreterliğinin teklifine», lüzum görülmemiş ol
duğu için, kadroların nerelere ve ne şekilde tevzi edileceği tesbit edilmiş ve genel bütçeye dâhil 
olan «vilâyetler» ibaresi maddeden çıkarılmak suretiyle 1 nei maddede, m'evzuun ehemmiyeti, giz
liliği gerektireceği .mülâJhaza&iyle, Savunana sekreterlikleri vazifelerinin ilânı icabetmiyen ıbir tali
matnamede tesbiti, daha uygun görülmüş olduğundan, ikinci maddede, emekli subayların, bu hiz
metlere tâyinini mutlak surette temin ve maaşlarnıı da, Millî Eğitim ile sivil müdafaada vazife 
alanlara mütenazır hale getirmek için 3 ncü madde, 

Kadrolar, cetvel halinde teaibit edildiğinden, son fıkranın tayyı suretiyle 4 ncü maddede, 
Genel Bütçeye dâhil dairelerle katma bütçeli idarelerin teşkilâtına eklenecek kadrolar bir cet

vel 'halinde gösterilmiş-ve Devlet ekonomi kuramlarının teşkilâtına eklenecek kadrolar da MSYK 
Genel Sekreterliğine bırakılmış olduğu için, madde 2 fıkra halinde mütalâa (suretiyle 5 nei mad
dede, 

1 ve 2 nei fıkraları, 5 nei maddede yer almış olduğundan yalnız '3 ncü fıkra nazara alınmak 
suretiyle 6 nei madde, değiştirilmiştir. 

Bu kanunun gerektirdiği maksatları 1960 yılında karşılamak üzere geçici maddede tanzim edil
miş, 7 ve 8 nei maddeler teklifte olduğu gibi bırakılmış ve izaih edilen değişikliklerle teklif kabul 
edilmiştir; 

Havalesi gereğince iktisat Komisyonuna tevdi bu vurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunu
lur. 

Güvenlik Komisyonu 
Başkanı Başkanvekili Sözcü Kâtip 

Özdilek Fahri Yurdakuler Muzaffer Er Ahmet Akkoyunlu Fazıl 

] Üye Üye Üyo Üye 
Ataklı Mucip Kabibay Orhan . Kaplan Kadri Karaman Suphi 

• . . ,' Üye 
Köseoğhı Münvı 

( S. Salısı : 110) 
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Üye Üye 
Madanoğlu Cemal Ula/y 8%tk% 
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İktisat Komisyonu raporu 

w"~ i "-"• . - : ^ V , \ K , .. ^ : ^ > . . ^ T ! : * " 20 . 10 . 1960 

Millii Birlik Komitesi Başkanlığına 

Türkeş Alparslan tarafından yapılan Savunma, sekreterlikleri kurulmasına dair kamın tek
lifi, komisyonumuzda görüşülerek esas itibariyle kalbul edilmiş, fakat 6 ncı maddeye ek cetvelde 
aşağıda işaret dlunan deği'şikHiğin yapılması uygun görülmüştür : 

1. Cetvelde, bakanlık Savunma sekreterlikleri için tes'bit olunan maaş 2 nci derecededir. 
Halbuki 'bakanlık müsteşarlarına da aynı dereceden maaş verilmektedir. Bir bakanlık içinde Sa
vunma sekreterinin göreceği vazftfe, o Bakanlığın imlemesi bakımından* müsteşarın görev ve so
rumluluğuna nazaran dalha az y'orueu ve daha az sorumluluk yükleyici mahiyettedir. Bu se
beple bakanlık Savunma sekreterliklerinin 3 ncü dereceden maaş alması, idare içinde çeşitli ve 
lüzumsuz huzursuzluklara meydan verilmemesi yönünden daha uygun bir sureti hal olarak mü
talâa edilmiştir. 

2. Keza bu ce'tvelde vilâyet Savunma sekreterlikleri için 3 ncü dereceden, vilâyet Savunma 
sulbe müdürleri için 4 ncü dereceden maaş verilmesi derpiş edilmiştir. Birçok valilerimiz 5 nci 
ve 6 ncı dereceden maaş alırken, vilâyet Savunma sekreterleri ve sulbe müdürleri için yukartda 
işaret edilen derecelerden maaş tahsisi, idare hiyerarşimi ve fonksiyon ağırlığı yönünden mah
zurlu bulunmuştur. 

Bu sebepten bunların 5 nci ve 6 ncı dereceye indirilmesi işin mahiyetine daha uygun müta
lâa: edilmiştir. 

3. Aynı mülâhazalar, bakanlık şube müdürlerine cetvelde dermiş edildiği şekilde genel mü
dür dereeesiriden maaş verilmesini haklı kılmadığından, bunların da 4 ncü ve 5 nci dereceye 
in'dlirilmesi gerektiği kanaatine varılmıştır. 

Millî Birlik Komitesinin tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

iktisat Komisyonu Başkanı Üye Üye Sözcü 
Kuytak Fikret Karavelioğlu Kâmil Aksoyoğlu Refet Baykal Rifat 

Üye Üye Üye Üye 
Ersü Vehbi Koksal Osman Özkaya M. Şükran Soyuyüce .Şefik 

\ ; Üye 
1 ., , Taşar Dündar 1 

T. C. 
M. B. K. 

İktisat Komisyonu 
No. 2/75 

K. No 79 
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TÜRIKEŞ ALPAKSLAN'IN 
TEKLİFİ 

Savunma (sekreterlikleri kurul
masına Idair kanun teklifi 

MADDE 1. — Topye'kûn sa
vunma ve millî seferberlik 
hizmetlerimi millî güvenlik 
amaçlarına uygun bir şekilde 
plân'lamak ve yürütmek üze
re, Millî Savunma Yüksek 
Kurulu Genel Sekreterliğinin 
teklifi üzerine, Bakanlar Ku
rulunca tesbit olunacak, umu
mi muvazeneye dâhil daire
lerde, mülhak 'bütçeli ödare-
'îerde, vilâycitleMe ve İktisadi 
Devlet Teşekküleriyle bunlara 
bağlı müesseselerde birer «Sa
vunma Sekreterliği»' kurulur. 

MADDE 2. — Savunma sek
reterliklerinin muihtelif daire 
ve müesseselerdeki -teşkilâtı, ile, 
;bunların görev ve yetkileri, 
Millî Savunma Yüksek Kuru
lu Genel Sekreterliği tarafın
dan hazırlanacak bir yönet
melikle 'belirtilir. Ve ilgili 
idare ve müesseselere bildirilir. 

MADDE 3. — Savunma sek
reterlikleri teşkilâtında; sek
reter, şuıbe müd'ür ve uzman 
müşavir'olarak, teröi'han Harlb 
okullariyle üniversitelerin çe
şitli fakülteleri ve yükse'k 
okul mezunu emekli subay
lar istihdam olunurlar, ©un
ların tâyini Millî Savunma 
Bakanlığının inhası üzerine il
gili daire ve müessese'lerce ya
pılır. 

'Bu suretle tâyin olunanla
ra, emekli aylık ve tahsisatını 
almakla /beraber ayrıca kadro 
maaşlarının üçte ikisi aylık 
olarak verilir. 

MADDE 4. — İçişleri Ba
kanlığı Savunma Sekreterliği 
görevi 7126 sayılı Sivil savunma 
Kanunu ile adı ge^en Bakanlık-

— 4 — 
GÜVENLİK KOMİSYONUNUN 

ÜEĞİŞTİRİŞİ 
Savunma sekreterlikleri kurul

masına Idair kanun teklifi 
MADDE 1. — Topye'kûn Sa

vunma ve Millî Seferberlik 
hizmetlerini Millî Güvenlik 
amaçlarına uygun bir şekilde 
plânlamak: ve yürütmek üzere 
genel bütçeye dâhil dairelerle, 
katma bütçeli idareler ve Dev
let Ekonomi Kurumları ve 
bunlara bağlı kurumlarda Sa
vunma sekreterlikleri kurul
muştur. 

MADDE 2. — Savunma sek
reterliklerinin kuruluşu, görev 
ve yetkileri ile çalışma usul 
ve esasları Millî Savunma Yü-
sek Kurulu Genel Sekreterli
ğince hazırlanacak Bakanlar 
Kurulunca kabul olunacak bir 
talMmatla belirtilir. 

MADDE 3. — Savunma sek
reterlikleri teşkilâtında, Sa
vunma 'Sekreteri ve Savunma 
Uzmanı olarak Harb Okulu, 
üniversite ve yükse'k okullar 
mezunu emekli subaylar istih
dam olunurlar. 

Bunların tâyini Millî Savun
ma Yüksek Kurulu Genel Sek
reterliğinin teklifi üzerine il
gili daire ve kurumlarca yapı
lır. 

İKTİSAT KOMİSYONUNUN 
DEÖİŞTİRİŞİ 

Savunma (sekreterlikleri kurul
masına Idair kanun teklifi 

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

4 

MADDE 2. — Güvenlik Ko
misyonunun 2 nci maddesi ay
nen kalbul edilmiştir. 

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

MADDE 4. — İçişleri Ba
kanlığı Savunma Sekreterliği 
görevini, Sivil Savunma İda
resi Başkanı yürütür. 

MADDE 4. — Güvenlik Ko 
misyonunun 4 ncü maddesi ay
nen kalbul edilmiştir, 
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Teklif 

da kuruâlmnş bulunan Sivil Sa
vunma idaresi Balkanı tarafın-
dan yürütülür. 

Bu görevin icaibettindiği kad
rolar 6 neı madde mucibince 
ıMillî Savununa Yüksek Kurulu 
Genel iSökreterliğimce içişleri 
ıBalkanlığı emrine veıilir. 

MADDE 5. — Birinci madde
ye göre bünyelerinde Savunma 
'Sekreterlikleri kuru'llmıas-ı takar
rür eden uımumi muvazeneye 
dâlhil dairelerle mülılıaJk bütçeli 
idarelerin vie riâyetleri n, m ez
iktir sekrieterlik teşkilâitıaıııı bil
cümle 'masraflarının karşılan-

ıması için lüzumlu tahsisatı te
min ile Mr ay zarfında bütçele
rine koymaya Maliye Bakanı 
yatMlidir. 

Bunların dışında kalan teşek-
ikül ve müesseseler için gerekli 
tahsisatın temini, bütçelerini 
talsdika yetkili Ikurıımllar tara
fından bir ay zarfında icra olu
nur. 

MADDE G. — Umumi muva
zeneye dâlhil dairelerle, mülhak 
bütçeli idarelerin, vilâyetlerin 
Savııınima Sekreterliği teşkilâtı
nın gerektirdiği kadrolar ilişik 
öetvelde g'ösiterilmiişitir. 

Bunların- dairelere tevzii ve 
(taiksimi Milî Savunma Yüksek 
Kurulu Genel Sekreterliğince 
yapılaraik ilgili dairelere bildiri
lir. 

Bu idarelerdeki Savununa sek-
reterliklerince lüzum görülecek 
diğer memur ve hizmetliler, 
bunların isteği üzerine, bağlı 
ibullunduiMları idarelerde mevcut 
memur ve hizmetliler arasından 
(tefrik olunarak, bu teşkilât am
ilime verilirler. 

iktisadi Devlet Teşekkülleri
nin ve bunlara bağlı müessese-

m. 5 - . 
Güvenlik Jvo. 

MADDE 5. — a) ıBu kanu
na bağlı cetvelde gösterilen ge
nel bütçeye dâlhil dairelerle kat
ına bütçeli idarelere aiit savun -
ima sekreterlikleri kadroları bu 
yerlerin teşkilât kadrolarına ek
lenmiştir. 

b) Devlet Ekonomi Kurutm-
ları ve bunlara bağlı kurumlarla 
özel kanunla kurulan kurumlar 
da savumma sekreterlikleri kad
roları teadül ve hizimetin malhi-
yeti göz önümde tutularak Millî 
Savunma Yüksek Kurulu Genel 
Sekreterinin teklifi üzerine usu
lü dairesinde bu kurumların teş-
kilâlt kadrolarıma eklenir. 

MADDE 6. — Savumma sek
reterliklerine lüzumlu diğer me
mur ve hüzımatliller bunların iste
ği üzerine bağlı bulundukları 
idarelerce, taşrada valiliklerce 
anevcıılt mömur ve hizmetliler 
arasından ayrılarak bu teşkilât 
emrine verilir. 

Ikftdöaıt Kx). 

MADDE 5. — Güvenlik Ko
misyonunun 5 nei maddesi ay
nen kaibul edilmiıştir. 

MADDE 6. — Güvenlik Ko-
nıiısyıomunun 6 neı maiddesi ay
nen kaibul edilmi#ir. 
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•Tiefelütf 

terin Savunma Sekreterliği T'eş-
Mlâitı kadroları Millî iSavunima 
Yniksek Kurulu Gendi Selkreltıer-
liğktoe bir ay içinde töshM olu
narak taltlbükı için 'mezkûr idare, 
teşekkül ve müesseselere bildiiri-
lir. 

MADDE 7. — Bu kanun ya
yamı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 8. — Bu kamunu 
'Balkanlar Kurulu yüriiltiür. 

— 6 — 
Güvenlik Ko. 

GEÇÎÖÎ MADDE — Bu -ka
nunun g^dktirdiği masrafları 
karşılatmak üzıerıe 1960 malî yılı 
Maliye Bakanlığı bütçesinin so
numda (Savunma SiekreSterllikle-
ııimn gerektirdiği her çeşit mas
raflar) adı ile açılan 229 neu 
-bölülme bir buçuk milyon lira 
olağanüisltü ödemek verilmiştir. 

Bu bölümden ilgili tertiplere 
aktarıma yapımaya Maliye Baka
nı yetkilidir. 

-MADDE 7. — Teklifin 7 nci 
maddesi aynen ka/bul edilmdıstir. 

MADDE 8. — Teklifin 8 nei 
anakîdıetsi aynen kaibul edi'lmişitir. 

İikitisait Ko. 

GEÇÎÖÎ MADDE — Güven
lik Komisyonunun gıeçieıi mad
deci aynen kaibul edilmiştir. 

MADDE 7. — Teklifin 7 nei 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Teklifin 8 nci 
maddesi ayruen kaibul edilmiştir. 

( & gajpft<:-Ü0)] 



D. 

— 7 — . 
Ttârkeş Alparslan'ın teklifine bağh 

CETVEL 

Memuriyetin unvanı Aded Aylık 

Bakanlık Savunma Sekreteri 
Vilâyet Savunma Sekreteri 
Diğer Savunma Sekreteri 

Şube Müdürleri 

Bakanlık Şube Müdürü 
Vilâyet Şube Müdürü 
Diğer Şube Müdürü 

Uzman Müşavir 

Bakanlık Uzman Müşaviri 
Uzman Müşavir 
Uzman Müşavir 

16 
67 
30 

62 
134 
80 

69 
14 
20 

1 750 
1 500 
1 250 

1 500 
1 250 
1 100 

1 250 
1 100 

950 

(Kıvenlik Komisyonunun değiştirişine bağlı cetvel 

Genel ve katma bütçeli dairelerin kadrolarına 
eklenecek savunma sekreterlerini ve diğer 

personeli gösteren kadro cetveli 

D. Memuriyetin unvanı Aded 

Başbakanlık 

3 Savunma Uzmanı 

Adalet Bakanlığı 

2 Bakanlık Savunma Sekreteri 
3 Savunma Uzmanı 
4 ' y> » 

İçişleri Bakanlığı 

Merkez Teşkilâtı 

3 Savunma Uzmanı 
4 > » 

Aylık 
tutarı 

1 1 500 
1 1 250 

1 1 750 
1 1 500 
1 1 250 

1 500 
1 250 

Aylık 
D. Memuriyetin unvanı Aded tutarı 

Taşra Teşkilâtı 

3 Vilâyet Savunma Sekreteri 67 1 500 
4 Savunma Uzmanı 67 1 250 
5 » » 23 1 100 

Dışişleri Bakanlığı 

2 Bakanlık Savunma Sekreteri 1 1 750 
3 Savunma Uzmanı 1 1 500 
4 • ' > • > 1 1 2 5 0 

Maliye Bakanlığı 

2 Bakanlık Savunma Sekreteri 1 1 750 
3 Savunma Uzmanı 3 1 500 
4 » » 3 1 250 
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D. Memuriyetin unvanı 
Aylık 

Aded tutarı 

Millî Eğitim Bakanlığı 

2 Bakanlık Savunma, Sekreteri 1. 1 750 
3 Savunma Uzmanı 3 1 500 
4 » » 3 1 250 

Bayındırlık Bakanlığı 

2 Bakanlık Savunma Sekreteri 1 1 750 
3 Savunma, Uzmanı 3 1 500 
4 » » 3 1 250 

Ticaret Bakanlığı 

2* Bakanlık Savunma Sekreteri 1 1 750 
3 Savunma Uzmanı. 3 1 500 
4 » » 3 1. 250 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
2 Bakanlık Savunma Sekreteri 1 1 750 
3 Savunma Uzmanı 3 1 500 
4 » » 3 1 250 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı. 

2 Bakanlık Savunma Sekreteri 1 1 750 
3 Savunma Uzmanı 1 1 500 
4 » » 1 1 250 

Tarım Bakanlığı 

2 Bakanlık Savunma Sekreteri 1 1 750 
3 Savunma Uzmanı 3 1 500 
4 » » 3 1 250 

2 
3 
4 
5 

Ulaştırma Bakanlığı 
Bakanlık Savunma Sekreteri 
Savunma Uzmanı 

» » 
» » 

1 
3 
3 
3 

1 750 
1 500 
1 250 
1 100 

Çalışma Bakanlığı 

Bakanlık Savunma Sekreteri 
Savunma Uzmanı 

1 
3 
3 
3 

1 750 
1 500 
1 250 
1 100 

D. Memuriyetin unvanı 

Sanayi Bakanlığı 

2 Bakanlık Savunma Sekreteri 
3 Savunma Uzmanı 
4 » » 
5 » » 

Aylık 
Aded tutarı 

1 1 750 
3 1 500 
3 1 250 
3 1 100 

Basın - Yayın ve Turizm. Bakanlığı 

2 Bakanlık Savunma Sekreteri 
3 Savunma Uzmanı 
4 » » • 

imar ve iskân Bakanlığı 

2 Bakanlık Savunma Sekreteri 
3 Savunma Uzmanı 
4 » » 

Katma bütçeli idareler 

Karayolları Genel Müdürlüğü 
3 Umum Müdürlük Savunma 

Sekreterliği 
3 Savunma Uzmanı 
4 » » 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

1 750 
1 500 
1 250 

1 750 
1 500 
1 250 

üdülrlüğü 

vunma f 

1 
3 
3 

1 
3 
3 

1 500 
1 500 
1 £50 

1 500 
1 250 
1 100 

o Umum Müdürlük Savunma 
Sekreteri 

4 Savunma Uzmanı 
5 » » 

Orman Genel Müdürlüğü 

3 Umum Müdürlük Savunma 
Sekreteri 

4 Savunma Uzmanı 
5 » » 

Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 

3 Umum. Müdürlük Savunma 
Sekreteri 1 1 500 

4 Savunma Uzmanı , 1 1 250 
5 » » 1 1 100 

1 
3 
3 

1 500 
1 250 
1 100 

274 
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iktisat Komisyonunun değıştirişine bağlı cetvel 

Genel ve katma bütçeli dairelerin kadrolarına 
eklenecek Savunma sekreterlikleri ve diğer 

personeli gösteren kadro cetveli 

î>. Memuriyet unvanı 

Başbakanlık 

4 Savunma Uzmanı 
5 •» » 

Adalet Bakanlığı 
3 Bakanlık Savunma Sekreteri 

4 Savunma Uzmanı 
5 » » 

İçişleri Bakanlığı 
Merkez Teşkilâtı 

4 Savunma Uzmanı 
5 » » 

Taşra Teşkilâtı 
4 Vilâyet Savunma Sekreteri 
5 Savunma Uzmanı 
6 » » 

Dışişleri Bakanlığı 

3 Bakanlık Savunma Sekreteri 
4 Savunma Uzmanı 
5 » >> 

Maliye Bakanlığı 

3 Bakanlık Savunma Sekreteri 
4 Savunma Uzmanı 
5 » » 

Millî Eğitini Bakanlığı 

3 Bakanlık Savunma Sekreteri 
4 Savunma Uzmanı 
5 » » 

Bayındırlık Bakanlığı 

3 Bakanlık Savunma Sekreteri 
4 Savunma Uzmanı 
5 » » 

Aylık 
Adecl tutarı 

67 
67 
23 

1 
1 

1 250 
1 100 

3 Bakanlık Savunma Sekreteri 
4 Savunma Uzmanı 
5 » » 

1. 
3 
3 

1. 500 
1 250 
1 100 

1 1 500 

1 250 
1 100 

1 250 
1 100 

1 250 
1 1.00 

950 

1 500 
1 250 
1. 100 

1 500 
1 250 
1 100 

1 500 
1 250 
1 100 

1 500 
1 '250 
1 100 

1). Memurivet unvanı 

Ticaret Bakanlığı 

Aylık 
Aded tutarı 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

3 Bakanlık Savunma Sekreteri 1 1 500 
4 Savunma Uzmanı 3 1 250 
5 » » 3 1 100 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı 

3 Bakanlık Savunma Sekreteri 1 
4 Savunma Uzmanı 1 
5 » » 1 

Tanm Bakanlığı 

3 Bakanlık Savunma Sekreteri 
4 Savunma Uzmanı 
5 » » 

Ulaştırma Bakanlığı 

3 Bakanlık Savunma Sekreteri 
4 Savunma Uzmanı 

6 

Çalışma Bakanlığı 

Bakanlık Savunma Sekreteri 
Savunma Uzmanı 

» 

Sanayi Bakanlığı 

Bakanlık Savunma Sekreteri 
Savunma Uzmanı 

1 500 
1 250 
1 100 

1 500 
1 250 
1 100 

1 500 
1 250 
1 100 

950 

1 500 
1 250 
1 100 

950 

1 500 
1 250 
1 100 

950 
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D. Memuriyet ıınıvanı 
Aylık 

Aded tutarı 

Basın - Yayın m Turizm Bakanlığı 

(Basm - Yayın Genel Müdürlüğü) 
Genel Müdürlük Savunma 
Sekreteri 1 
Savunma Uzmanı 1 

» » 1 

İmar ve İskân Bakanlığı 

1 250 
1 100 

950 

3 Bakanlık Savunma Sekreteri 1 1 250 
4 Savunma Uzmanı 1 1 250 
5 » » 1 1 100 

r 
Katma Bütçeli İdareler 

Karayolları Genel Müdürlüğü 
4 Genel Müdürlük Savunma 

Sekreteri 1 1 250 
5 Savunma Uzmanı 3 1 100 
6 w » 3 950 

DSİ Genel Müdürlüğü 

4 Genel Müdürlük Savunma 
Sekreteri 1 1 250 

D. Memuriyet unvanı 

5 Savunma Uzmanı 

Aylık 
Aded tutarı 

1 100 
950 

Orman Genel Müdürlüğü 

4 Genel Müdürlük Savunma 
Sekreteri 1 

5 Savunma Uzmanı 3 
6 » » 8 

1 250 
1 100 

950 

Devlet Havayolları &ene\l Müdürlüğü 

4 Genel Müdürlük Savunma 
Sekreteri 1 1 250 

5 Savunma Uzmanı 1 1 100 
6 ». » 1 950 

Tekel Genel Müdürlüğü 

Genel Müdürlük Savunma 
Sekreteri 
Savunma Uzmanı 

1 250 
1 100 

950 

ı>&<( 
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Aksoyoğlu Refet'in, 6290 numaralı Kanuna ekli Gümrük Giriş 
Tarife Cetvelinin 51 nci faslının 51.01 ve 51.03 pozisyonları ile 
59 ncu faslının 59.05 pozisyonunda tâli pozisyonlar ihdasına dair 

34 sayılı Kanunun geçici maddesinin tadili hakkında kanun 
teklifi ve İktisat Komisyonu raporu (2 /67 ) 

Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

34 sayılı Kanunun geçici maddesinin tadilini' dair kanun teklifimle, esbabı mueibesini ilşik 
olarak sunuyorum. 

Gereken muamelenin yapılmasına müsaadelerinizi rica ederim. 
Aksoyoğlu Refet 

GEEEKÇE 

Memleketimizde balıkçılığın inkişafını sağlamak maksadiyle sarf edilen gayretler ve ittihaz 
olunan tedbirler cümlesinden olarak, pamuk ipliklere nazaran dayanıklık bakımından üstün 
vasıfta olan suni vo sentetik balık iplikleri ile bunlardan mamul ağların balık müstahsillerimi
ze daha ucuz fiyatla intikali temin olunmak üzere bu maddelerin Gümrük Vergileri, 29 . 7 . 1960 
tarihinde yürürlüğe giren 34 numaralı Kanunla % 5 ve % 10 (nispetlerine indirilmiştir. 

Bu 'ameliye yapılıırken, o tardbJten önce gümrüklerimize gelmiş olup da vergiler henüz kati 
olarak tahsil ediiknem'i§ ibulunaıı bahis konusu <madd«leıin de inik Resimle ithalleri uygun gö-
rülmülş ve bu maikısadı tenıinen kanuna Ibir de geçici madde tonmuştur. 

Ancak geçjcd/ amadlde «.... işbu kanun şümulüne dâhil balık ağlaırı ile bunlarım imalinde Ikul-
lamlateaik iplikler....» ibaresi nıevcudolduğundan, kanuna bağlı cetvelde ise, bu maddelerin inik 
Resimle ithalleri «Bakanlar Kurulunca tâyin edilecek resmî bir iktisadi teşekkül tarafından ge
tirilmek ve Ticaret Bakanlığının izni alınmak» şartına bağlanmış bulunduğundan, o tarihe ka
dar hususi şahıslara getirilmiş olan bahse mevzu maddelere işbu geçici maddenin tatbiki müm
kün olmamaktadır. 

Halbuki mezkûr şart kanunla bu kere kanulmuş olduğu için evvelce gelmiş olan mallara 
tatbik esasen kabil değildir. Bu itibarla geçici maddeyi kabili tatbik hale getirmek üzere, ta
dili icabetmiştir. Yeni geçici madde ile Et ve Balık Kurumu gibi resmî müesseselerce veya koope
ratifler, şirketler yahut özel şahıslarca ithal edilmek üzere, 34 sayılı Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihe kadar yurda gelmiş olan suni ve .sentetik ipliklerden mamul balık ağları hak
kında da o tarihten önce gümrük giriş beyannameleri tescil edilmiş olsun olmasın, vergilen 
kati olarak tahsil edilmemiş bulundukça yeni vergi hadlerinin uygulanması sağlanmaktadır. Bu
na göre 29 . 7 . 1960 tarihinden önce gelmiş ulup da giriş beyannameleri henüz tescil edilme
miş olan veya beyannameleri tescil edilmiş fakat vergisi katî olarak ödenmemiş (yani ta
hakkuk ettirilmiş olmakla beraber tahsil olunmamış, tescil edilmiş veya depozite olarak tah
sil edilmiş) bulunan söz konusu maddeleri Gümrük Vergisi, bu maddelerin ithalâtçısı kim olur
sa olsun yeni vergi hadlerine göre hesap ve tahsil olunacaktır. 

Tasarının 2 nci maddesi yürürlük tarihini, 3 ncü maddesi de kanunu yürütecek mercii göster
mektedir. 
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İktisat Komisyonu raporu 

8 . 10 . 1960 

Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

Aksoyoğlu Refet'in, 6290 sayılı Kanuna ekli Gümrük Giriş Tarifeleri Cetvelinin 51 nci faslının 
51.01 ve 51.03 pozisyonları ile 59 ncu faslmm 59.005 pozisyonunda tâli pozisyonlar ihdasına dair 34 
sayılı Kanunun geçici maddesinin tadili hakkındaki kanun teklifi komisyonumuza havale edilmiş ol
makla tetkik ve müzakere edildi. 

Kanun .teklifi, gerekçesinde de etrafiyle arz ve izah edildiği üzere balıkçılığımızın inkişafı te
min nıaksadiyle ithal edilecek suni ve sentetik balık ağı iplikleri ile bunlardan mamul ağların müs
tahsillerimize ucuz fiyatla intikalini temin için ahiren 29 . 7 . 1960 tarihinde 34 numaralı Kanunla 
Gümrük Resmi tenzil edilmiş olduğu cihetle bu kanunun neşrinden evvel gümrüklerimize gelen ba
his konusu maddelerden vergileri ödenmiş olanlarla hususi şahıslar tarafından gümrüklere getiril
miş olan aynı maddelerin 34 sa3'ilı Kanunun tesbit ettiği hadler dâhilinde vergi muamelelerinin te
kemmülünü istihdaf etmektedir. 

Teklifin şevkini mucip sebepler komisyonumuzca yerinde görülerek maddelerin müzakeresine 
geçilmiş ve kanun teklifi aynen kabul edilmiştir. 

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

Başkanı Sözcü Üye 
Huy tak Fikret Karavelioğlu Kâmil Aksoyoğlu Refet 

Üye Üye Üye 
Ersü Vehbi Koksal Osman Özkaya M. Şükran 

Üye 
v Taşar Dündar 

Üye 
Baykal Rifai 

Üye 
Soyuyüce Şefik 

AKSOYOĞLU REFET' İN TEKLÎFÎ 

6290 numaralı Kanuna ekli Gümrük Giriş tarife 
cetvelinin 51 nci faslının 51.01 ve 51.03 pozis
yonları ile 59 ncu faslının 59.05 pozisyonunda 
tâli pozisyonlar ihdasına dair 34 sayılı Kanunun 
geçici maddesinin tadili hakkında kanun -tasarısı 

MADDE 1. — 25 . 7 . 1960 ıtaırih ve 34 sayılı 
Kanunun geçici maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

GEÇİCİ MADDE — Bu kanunun yürürlüğe 
girmesinden evvel resmî müesseseler veya hu
susi şahıslar tarafından gümrüklere getirilmiş 
olup da, bu tarihe kadar giriş beyannameleri 
henüz tescil edilmemiş olan veya tescil edilmiş 
fakat vergileri katî olarak taîhsil olunmamış ve

ya tescil edilmiş bulunan sentetik ve suni elyaf
ta balık ağı iplikleri ile bu ipliklerden mamul 
balık ağları hakkında da yeni vergi hadleri tat
bik olunur. 

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

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

« • » 
( S . Sayısı; 95); 
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Aksoyoğlu Refet'in, 6290 numaralı Kanuna ekli Gümrük Giriş 
Tarife Cetvelinin 51 nci faslının 51.01 ve 51.03 pozisyonları ile 
59 ncu faslının 59.05 pozisyonunda tâli pozisyonlar ihdasına dair 

34 sayılı Kanunun geçici maddesinin tadili hakkında kanun 
teklifi ve İktisat Komisyonu raporu (2 /67 ) 

İktisat Komisyonu raporu , . * . - - - . • 

TC. 
Millî Birlik Komitesi 19 .10. .1960 

İktisat Komisyonu 
No. : 2/67 

K. No. : 76 

Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

Millî Birlik Komitesinin 12.10.1960 tarihinde yaptığı oturumda İktisat Komisyonuna men
sup Tasarı Sözcüsü Aksoyoğlu Refet tarafından komisyona iadesi talebiyle geri alman tasarının 
bâzı değişiklikler yapılmak suretiyle yeniden komiteye sunulması kararlaştırılmıştır. 

Tasarının Komitede ilk müzakeresinde sentetik elyaftan balık ağı ipliklerinin yeniden kabul 
edilen indirimli tarifeden istifade ettirilmesi temenni edildiğinden, komisyona bu arzunun tetkiki 
için alınmıştır. Komite, bilhassa hususi şahısların zikredilen iplikleri mensucat imalinde kullanıl
dığı için, indirimli tarifeden istifade ettirilmesi talebedilmektedir. 

Komisyonumuz durumu bu defa yeniden ariz ve amik incelemiş ve Komite taleplerini, Araştır 
ma İnceleme Kuruluna duyurarak tasarının Kuruldan bir defa daha müzakeresini sağlamıştır. 

Neticede, balık ağı ipliklerinin münhasıran bu işte kullanılacak evsafta olmalarının gümrükçe 
esaslı şekilde incelendiği ve bu sebeple mensucat imaline kaymasının zayıf bir ihtimal olduğu, 
kaldı ki, resmî teşekküller (Et ve Balık Kurumu) tarafından balıkçılara tevzi edilen ipliklerin da 
aynı derecede mensucat âmillerine intikal etmesi imkân dâhilinde bulunduğundan, gümrükten çe
kildikten sonraki bu gibi kullanılış şekli değişikliklerinin kanun tedvininde nazara alınmaması 
sonucuna varılmıştır. 

Saniyen resmî teşekküller ile hususi hukuk şahıslarına farklı muamele yapılacağı da kanunun 
umumiyet prensibini ihlâl etmektedir. Aslında 34 sayılı Kanun yalnız resmî teşekküllerin bu gibi 
iplikleri ithal etmelerinde indirimli tarifeden istifade ettirilmesi kabul edilmişken, düşünülen mah-" 
zur yalnız bir defalık vâki olabilecektir. 

«Bu sebepler tahtında» geçici maddenin «yalnızca hususi şahıslar» tâbirinden sonra, cemiyet
ler ve şirketler kelimelerinin ilâvesiyle ve hükmü aynen muhafaza edilerek Komiteye arzına karar 
verilmiştir. 

Ayrıca Hükümetçe yeni bir kanun mevzuu yapılacak, Et ve Balık Kurumunun «-balık ağ ve ip
liklerini ucuz satmaktan mütevellit» zararının da bu kanun içinde mütalâa edilerek, 34 sayılı Ka-
nuna geçici bir madde daha ilâve olunmuştur-. 

tlâve olunan geçici ikinci madde ile, 34 sayılı Kanunun neşrinden evvel, Et - Balık Kurumu ta
rafından gümrükleri eski yüksek nispetler üzerinden ödenerek, çekilip ve sanki Gümrük Resmi 
yeni nispetlerden ödenmiş gibi maliyeti hesabedilerejv balıkçılara satılan balık ağları ve iplikleri 
için 34 sayılı Kanunda fazla tahsil edilmiş vergilerin reddi kabul edilmediğinden hâsıl olacak za
rarın Et - Balık Kurumunun bünyesinde'1 "kalacağı kabul edilmiştir. 
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Bu suretle Et ve Balık Kurumu, balıkçılardan farklı fiyat istemiyecek, Hazine tahsil ettiği 

vergileri reddetmiyecek, velhasıl .lüzumsuz muameleler cereyan etmiyecektir. 
Millî Birlik Komitesinin tetkikine arz edilm k üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

İktisat Komisyonu Başkanı Sözcü Üye 
Kuytak Fikret Karavelioglu Kâmil Baykal Rifat 

Üye 
Ersü Vehbi 

Üye 
Koksal Osman 

Üye 
Özkaya, M. Şükran 

Üye 
Tasar Dündar 

Üye 
Aksoyoğhı Refet 

Üye 
Soyıyüce Şefik 

İKTİSAT KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTÎRİŞİ 

6290 sayılı Kanuna ekli Gümrük Giriş Tarife 
Cetvelinin 51 nci faslının 51,01 ve 51,03 pozis
yonları ile 59 ncu faslının 59,05 pozisyonunda 
tâli pozisyonları ihdasına dair 34 sayılı Kanu
nun geçici maddesinin tadili ile bu kanuna 

yeniden geçici bir madde ilâvesi hakkında 
kanun tasarısı 

MADDE 1. — 25,7 .1960 tarih ve 34 sayı
lı Kanunun geçici maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

GEÇÎCÎ MADDE 1. — Bu kanunun yürürlü
ğe girmesinden evvel resmî müesseseler veya 
hususi şahıslar, şirketler ve cemiyetler tarafın
dan gümrüklere getirilmiş olup da, bu tarihe 
kadar giriş beyannameleri henüz tescil' edilme
miş olan veya tescil edilmiş fakat vergileri katî 
olarak tahsil olunmamış veya tecil edilmiş bu
lunan sentetik ve suni elyaftan balık ağı iplik
leri ile bu ipliklerden mamul balık ağları hak
kında da yeni vergi hadleri tatbik olunur. 

MADDE 2. — 25 . 7.1960 tarih ve 34 sayılı 
Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir : 

GEÇÎCÎ MADDE 2. — Et ve Balık Kurumu 
tarafından bu kanunun neşrinden evvel ithal ve 

Gümrük vergileri tediye edilmiş olup, balıkçı
lık faaliyetlerini teşvik ve himaye maksadiyle 
Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 51 nci faslının 
51,01 ve 51,03 pozisyonları ile 59 ncu faslının 
59,05 pozisyonunda ihdas edilen tâli pozisyon
larına dâhil sentetik ve suni elyaftan iplikler ile 
bu ipliklerden mamul balık ağları için kabul edi
len indirimli vergiler üzerinden hesaplanan ma
liyetlerle balıkçılara satılmış ve satılacak mez
kûr ağ ve ipliklerin fiyatlarında vergi indirimin
den hâsıl olan farkın tutarı adı »ecen kurumun 
zararına kaydedilir. 

MADDE 3. — Bü kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

ı <mmm< 

>f S. Sayısı: 95 e o k ) 


