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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Saat 15 te yapılması gereken birinci otu
rumda ekseriyet temin edilemediğinden toplantı 
saat 16 ya ertelenmiş üsse de, saat 16 da salt ço
ğunluk sağlanamadığından 25 Mayıs 1965 Sa
lı günü saat 15 te toplanılmak üzere birleşi
me son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Afyon Karahisar 

İhsan Hamit Tigrel Mustafa Yılmaz Inceoğlu 
Kâtip 
Bolu 

Sırrı Uzunha&anoğlu 

SORU 

Sözlü Soru. 
1. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 

Nejat Sarl.ıcalı'nm, zeytin müstahsilinin duru
muna dair sözlü soru önergesi, Ticaret Bakan
lığına gönderilmiştir. (6/325) 

Yazılı Sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sıtkı Ulay'-

m, su basklnlaıuiia idair yazıilı soru önergesi, 
Başbakanlığa gönderilmiştir. (7/210) 

Tasarı 
1. — Siyasi partiler kanun tasarısının Mil

let Meclisince kabul olunan metni (M. Mecli
si 1/560, C. Senatosu 1/551) (içişleri, Anayasa 
ve Adalet ve Bütçe ve Plân komisyonlarına) 

2. — Uzman Jandarma Kanunu tasarısın m 
Millet Meclisince kabul olunan metni (M. Mec
lisi 1/479, C. Senatosu 1/552) (Millî Savunma, 
Anayasa ve Adalet, Malî ve İktisadi İşler, İç
işleri ve Bütçe ve Plân Komisyonlarına) 

3. — Devlet memurları aylıklarının tevhit ve 
teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvel, ile tadil ve eklerinin İçişleri 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kütahya Üyesi 
Etem Erdinç'in, tecavüz edilen bir araziye dair 
yazılı soru önergesi, İçişleri Bakanlığına gönde
rilmiştir. (7/211) 

3. — Caunhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Ni
yazi Ağırnaslı'nın, bir fıkra yazarı hakkındaki 
isnatlara dair yazılı soru önergesi, Başbakanlı
ğa gönderilmiştir. (7/212) 

Bakanlığı kısmında değiş -klik yapı'ması hak
kındaki kanun tasarısının Millet Meclisince ka
bul olunan metni (M. Meclisi 1/704, C. Senato
su 1/533) (İçişleri ve Bütçe ve Plân komisyon
larına) 

Teklif 
4. — Devlet memurları aylıklarının tevhit ve 

teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelin, Emniyet Genel Müdürlüğü 
kısmında değişiklik yapılması hakkındaki ka
nun teklifinin Millet Meeisince kabul olunan 
metni (M. Meclisi 2/266, C. Senatosu 2/160) 
(İçişleri ve Bütçe ve Plân komisyonlarına) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 
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B Î R Î N C Î O T U K U M 
Açılma saati : 15,00' 

BAŞKAN — Baskanveltili Muhittin Kılıç 

KATİPLER : Adil Ünlü (Ctunhurbaşlsanınca S. Ü ) , Kudret Bayhan (Niğde) 

BAŞKAN — Ekseriyetimiz var, birleşimi 
açıyorum. 

Gündem dışı Sayın Sıtkı Ulay'm 19 Mayısa 

ait bir görüşme talebi vardır. Kendisi konuşma
sını üç dakika ile tahdidelmiştir. (Yoklar mı? 
(Yok sesleri) 

1. 

S. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

Ankara Üyesi Mansur ülusoy'un, Ka
radeniz bölgesi tütün piyasası ve tütün ekicile
rinin müşkül durumu hakkında demeci. 

BAŞKAN — Bir de tütün zürramm dertle
rini dile getirmek için gündem dışı söz is
tiyor, Sayın Mansur Ulusoy. Bu konuda ken
disine söz vermeye taraftar değilim, ama ken
dileri pek söz almıyan arkadaşımız. O itibarca 
kısa konuşmak şart iyi e söz vereceğim. Çünkü 
bu konu yeni müzakere edilmiştir. Sayın Ulu
soy, buyurunuz. 

MANSUR ULUSOY (Ankara) — Sayın Baş
kan, kıymetli arkadaşlarım. Sayın Başkanın çok 
söz alanlar hakkında bir düşüncesi olduğu için, 
bana da söz vermsk istemedi. Fakat ben az 
konuştuğum için bana söz verdi, kendisine te-
şskkür ediyorum. 

Aziz arkadaşının, Karadeniz bölgesinde 
yapnı^, olduğum tetkikte, tütün zürramın çok 
müşkül durumda olduklarını gördüm. Bu du
rumu sizlere açıklamak ve Başkanlık Divanı
nın tavassutu ile Gümrük ve Tekel Bakanı ar 
kadaşmvzdan da bir bilgi almak için söz almış 
bulunuyorum. 

Sanrım ve Samsun'un Kavak ilçesinde tütün 
zürramm tütünlerini 2,5 lira ile 5 lira arasın
da satmakta olduklarını gördüm. Bu elem ve
rici hâdisenin sebebini sorduğumda Gümrük 
ve Tekel Bakanlığından emir -gelmediğinden, 
eksperlerin tütünlerine fiyat vermediğini beyan 
ettiler. Bu durum zürraı acı acı düşündürmek
tedir. Bunu fırsat bilen karaborsacılar ve 
açıkgöz tüccarlar yaptıkları menfi propagan

dalarla tütün zürramı inkisarı hayale uğrat
makta ve Hükümet otoritesini kırmaya çalış
makta ve tütüncülerin tütünlerini yok paha
sına ellerinden almaktadırlar. Bu bakımdan Sa
yın Gümrük ve Tekel Bakanı Ahmet Topal-
oğlu arkadaşımdan piyasanın biran evvel açıl
masına, ambarlarda bulunan tütün'erin çürü-
memesine ve zürram yok pahasına mallarını 
elden çıkarmasına mâni olmasını hassaten ri
ca ederim. 

Tütün piyasasını Ahmet Topaloğlu arkadaşı
mız 21 liradan açmasına rağmen tütünlerin 
buTdn 2J5 ilâ 5 lira arasında dûn bir fivatla sa
tılması hem müstahsılları, hem de millî geli
rimizi zedelemektedir. Millî ekonomimizin de
vamlı bir gelir kaynağı olan tütünlerimizin ka
litesini yükseltmek, ihracatımızı artırmak ve 
zürram yüzünü güldürmek, Hükümetin politika
sı icabıdır. Bu sebeple Gümrük ve Tekel Baka
nı Ahmet Topaloğlu arkadaşımdan Karadeniz 
tütün zürramm bu acıklı haline biran evvel son 
vermesini ve aldığı tedbirlerin Başkanlık ka
nalı ile tarafıma bildirilmesini rica ederim. 

Sözlerime burada son verir hepinizi hürmetle 
selâmlarım. 

2. — Yozgat Üyesi Sadık Artukmaç'ın, Yurt 
kalkınmasında Şekerbank'ın okul yapmak yo
lundaki örnek hareketi ve banka reklâm mas
raflarından bir kısmının yurt kalkınması isti
kametinde kullanılması ve Donanma Cemiyeti
ne veri'mesine dair demeci. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ulusoy. 
Gündem dışı bir konuşma talebi daM vardır, 
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Sayın Sadık Artukmaç tarafından yapılıyor. 
Donanma Cemiyetinin gelir kaynaklarının artı^ 
rılması konusunda. Buyurun sizinki de kısa 
olsun Sayın Artukmaç. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Muhte
rem arkadaşlar, Donanma Cemiyetinin gelirini 
artırmak hususunda kısaca maruzatta bulunma
ma müsaadelerinizi rica ederim : 

Gerek kamu sektöründeki ve gerekse özel sek
tördeki bankalarımızdan hemen hepsinin lüks 
hâtıra eşyası, cep ve duvar takvimi, kalem, 
çanta, defter gibi çeşitli şeyleri; bilhassa se
ne başlarında herkese hediye ettikleri ve 
bunlar için her yıl milyonlarca lira sarf ey
ledikleri yüksek malûmlarıdır. Her bankanın, 
bu sahada, ortalama 500 bin lira ile 1 milyon 
lira arasında para sarf ettiği bilinmektedir. 

Her yılın Aralık ayında, Büyük Millet Mec
lisinin saym üvelerine; "bankalardan gönderilen 
bu cins hediyeler göz önünde tutulduğu tak
dirde, maruzatımın isabetli olduğuna hak veri
lir kanısındayım. 

frân ve reklâm, bankaların tabiî haklarından
dır. Şu kadar ki 'bu hakkın suiistimal olunma
manı ve küçüm^enemiyecek derecedeki millî ser
vetin israf edilmemesi gerekir. 

Bu durumu takdir etmiş olacak ki, bu sene, 
Şekerbank; arz ettiğim hediye usulünden vaz
geçmiş ve bu hediyeler için her yıl sarf edilegel-
m.ekte olduğu para ile beş köy okulu yaptırma
ya. karar vermiştir. Bu karara göre de t>u yıl 
beş ilde 'beş okul yaptırmıştır. 

Bu takdire değer harekete, bendeniz, bütün 
bankaların iştirakiyle yeni bir yon verilmesi lü
zumuna inanmaktayım. 

Muhterem arkadaşlar, 
Cumhuriyet Gazetesinin önayak olduğu «Mil

let Yapar» kampanyasını Hükümetimiz de des
teklemiş ve bunun neticesi olarak «Donanma Ce
mi veti» kurulmuştur. Her banka, reklâm mak-
sadiyle aşırı derecede sarf ettiği paranın büyük 
bir kısmını ve meselâ dörtte üçünü her sene Do
nanma Cemiyetine hibe ettiği takdirde; Cemi
yetin kasasına her yıl asgari 25-30 milyon lira 
girmiş olacaktır. 

Hükümetimizin, hu teklifimiz üzerinde has-
saılvetle durarak, gereken tedbirleri -alacağını 
ümldederim. Bu tedbirle*#e şüphe yokkj/bü-

M.%.wm 6:1 
yük israflar önlenecek ve Türk Donanması ye
ni bir kuvvet kazanmış olacaktır. 

Saygılarımı sunarım. 

3. — Tabiî Üye Selâhattin özgür'ün; 30 
Cumhuriyet Senatosu üyesiyle birlikte Batman 
tesislerinde yaptıkları tetkikler üzerinde de
meci. 

BAŞKAN — Gündem dışı konuşma talebini 
son olarak yapan Saym Selâhattin özgür'e söz 
veriyorum. Buyurunuz. 

SBLÂHAT'TÎN ÖZGÜR (Tabiî Üye) — Sa
yın Başkan, sayın üyeler; 

'20 - 23 Mayıs tarihleri arasında 30 arkadaş
la beraber Batman tesislerini tetkike gittik. 

Bu :geziye ilk talifoolan arkadaşların bir kıs
mı mütaaddit aramalara rağmen bulunamamış, 
yerlerine yeni arzu eden arkadaşlar gelmişler
dir. 

Ankara'dan uçakla Diyarbakır'a, oradan da 
tren ile Batman'a gidilmiştir. 

îlk iki gün TPAO. na aidolan arama ve is
tihsal sahaları ve rafineri ve sosyal tesisler tet-
kil edilmiştir. 

Dönüş .günü de Mobil Şirketine ait Şelmo ku-
vuları tetkik edilerek Ankara'ya avdet edilmiş
tir. 

Kısa zamanda çok geniş sahada tetkik yap
mak zarureti yorucu olmakla beraber TPAO. 
nm misafirperverliği ve aldığı tedbirler yorgun
luklarımızı asgari hadde indirmiş ve âzami isti
fade etmemize imkân vermiştir. 

Gittiğimiz her yerde temas ettiğimiz teknik ve 
idareci personelin vazifelerine bihakkin vâkıf ve 
bilhassa hepsinin Türk petrol problemlerini en 
kısa zamanda en mükemmel şekilde halletme he
yecanı ve inancı, içinde olduklarını Yüce Sena
toda ifade etmeyi vicdani bir borç bilirim. 

Oraya ayak bastığımız zaman günde 17 000 
varil olan ham petrol istihsalinin 18 009 varile 
çıkmış olması bütün arkadaşlarımızı memnun 
eden bir müjde olmuştur. 

Tetkiklerimizin sonunda şu kanaate vardık ki, 
Türk teknisyeni ve idarecileri, kanuni imkânlar 
verildiği takdirde, bugün elde edilen hasılayı 
en kısa zamanda çok daha yüksek bir seviyeye 
çıkarmaya muktedirdirler. Bu imkân ancak bâ
zı arkadaşlarımızın yapmış olduğu tadil tek
lifinin Parlâmento tarafından kısa zamanda ka-
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bul edilmesi suretiyle, millî 'menfaatlerimize da
ha uygun bir Petrol Kanununa sahîbolmamızla 
sağlanacaktır. 

'Böyle bir Petrol Kanununun tatbikatında 
gösterilecek hassasiyet, gerek zaman gerek istih
sal miktarı bakımından petrolümüzden bekle
diğimiz neticeyi almaımıza imkân verecektir. 

4. - BAŞKANLIK DÎVANININ GI 

/. — Siyasi Partiler. Kanunu. tasarısını gö
rüşmeli üzere, havale edildiği komisyonlardan 
beşer üye seçilmek suretiyle bir Geçici Komis
yon teşkiline dair Anayasa ve Adalet Komis
yonu Başkanlığı tezkeresi. 

BAŞKAN — Geçici Komisyon teşkili talebi
ni havi tezkereyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Siyasi Partiler Kanunu tasarısı (Millet Mec

lisince kabul edilerek Cumhuriyet Senatosuna 
gönderilmiştir. Müstaceliyetine binaen havale 
edilmiş olduğu İçişleri, Anayasa ve Adalet ve 
Bütçe ve Plân komisyonlarından seçilecek 5 er 
üyeden kurulu geçici bir komisyonda görüşül
mesini arz ve teklif ederim. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu Başkanı 
Aydın 

Osman Saim Sarıgöllü 

(BAŞKAN — Takrir Tüzüğe uygundur. Oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş 
ve Görevleri hakkındaki Kanunun 22 nci mad
desine bir fıkra eklenmesine dair kanun tekli
fini görüşmek üzere İlgili komisyonlardan üçer 
üyenin iştirakiyle birer geçici komisyon kurul
masına dair Bayındırlık Bakam Orhan Alp'in 
önergesi. 

BAŞKAN — Bir önerge daha var, okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve 

Görevleri hakkındaki '3539 sayılı Kanunun 22 nci 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun 
teklifi Millet Meclisinde kabul edilip Cumhuri
yet Senatosuna gönderilmiştir. Havale edil
miş olduğu Bayındırlık, Ulaştırma, îmar ve 
Iskan Komisyonu ile Bütçe ve Plân komisyon-

— 10 

25.5.1965 0 : İ 
Mâruzâtıma bu kısa. izahatımla son verirken, 

bize bu tetkik imkânını veren ve ziyaret etti
ği ıh iz ' bölgelerde âzami kolaylık gösteren ve ge
zimizin istifadeli olması için hiçbir gayreti 
esirgemiyen TPAO. nm bütün ilgililerine ar
kadaşlarım adına teşekkür ederim, saygılarımla. 

3NEL KURULA SUNUŞLARI 

1 arından üçer kişi alınarak kurulacak olan ge
çici bir komisyonda görüşülmesini, önemine bi
naen arz ve teklif ederim. Hürmetlerimle. 

Bayındırlık Bakanı 
Orhan Alp 

BAŞKAN - - Takriri kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

3. -— T.G. Ziraat Bankası Kanununun 5İS)3 
ve 6617 sayılı kanunlarla değişik 5 nci mad
desinin birinci fıkrasının değiştirilmesi hakkın
daki kanım tasarısının havale edildiği komis
yonlardan beşer üye alınmak suretiyle teşkil 
edilecek bir geçici komisyonda- görüşülmesine 
dair Ticaret Bakanı Mac it Zeren'in önergesi. 

BAŞKAN7 — Önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kanu

nunun 545:> ve 601.7 sayılı Kanunla değişik 5 nci 
maddesinin birinci fıkrasının değiştirilmesi hak
kındaki kanun tasarısının ehemmiyetine ve 
müstaceliyetine binaen biran evvel kanunlaş
ması için havale edilmiş olduğu Malî ve İktisa
di İşler ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 5 er 
üye seçilerek kurulacak bir Geçici Komisyonda 
görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Ticaret Bakanı 
Maeit Zeren 

HASAN ÂLİ TÜRKER (Balıkesir) — Bu 
kanun bugün bizim komisyondan geçmiştir. 
Karma Komisyona lüzum yoktur-. 

BAŞKAN — Efendim Sayın Türker, malû-
maten bir bilgi sunuyorlar, hem Heyeti TJmvı-
miyeye hem Divana. Usulüne uygun bir tak
rirdir... Efendim şimdi Sayın Türkcr'in teklifi
ni ben daha yeni kavradım. Af finizi rica ede
rim, aslında iki komisyon vardır; Malî ve İkti
sadi îşler ve Bütçe've Plân Komisyonu. 5 er 
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('iyeden 10 üye görüşsün diyor. Yani komis
yondan çıkmamış gibi mütalâa ediyor, Sayın 
Ticaret Bakanı. Bugün komisyonun birinden 
çıktığına göre bir komisyon kalıyor, bu işi kı
saltmaz uzatır. Onun için oya koymaya mahal 
yoktur. 

4. — Taksim'de yapılacak turistik otel için ku
rulacak şirkete Vakıflar Umum Müdürlüğünün 
de iştirakini temin edecek kanun tasarısının ha
vale edildiği komisyonlardan üçer üyenin ka
tılması ile teşkil edilecek bir Geçici Komisyon
da görüşülmesine dair Devlet Bakanı Hüseyin 
Ataman'ın önergesi. 

BAŞKAN 
yorum. 

Dördüncü önergeyi de okutu-

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Taksim'de yapılacak turistik otel. için ku

rulacak şirkete Vakıflar Umum .Müdürlüğü
nün de iştirakini temin edecek kanun tasarısı
nın bir an önce kanunlaşması için geçici bir ko
misyon teşkiline müsaadelerinizi arz ederim. 

Devlet Bakanı 
Hüseyin Ataman 

BAŞKAN — Takriri kabul edenler... (Han
gi komisyonlardan teşkil edilecek, sesleri) Üçer 
kişi, bu not olarak yazılan komisyon üyelerin
den üçer kişi alınarak muvakkat bir komisyon 
kurulmasını kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

5, — Vazife ile yurt dışına gidecek olan Mil
lî Savunma Bakanı Hasan Dinçer'e dönüsüne 
kadar, Devlet Bakanı Mehmet Altınsoy'un ve
killik edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı tezke
resi (S/426) 

•BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına gidecek olan Millî Sa

vunma Bakanı Hasan Dinçer'in dönüşüne ka
dar kendisine, Devlet Bakanı Mehmet Altın
soy'un vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi 
üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz ede
rim. 

Cumhurbaşkanı 
Cemal Gürsel 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz olunmuştur. 
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6. — Deniz Nakliyatı Türk Anonim Şirke

tindeki yolsuzlukların, araştırılması için görevli 
komisyonun ' çalışma müddetinin • 20 gün daha 
uzatılmasına dair Araştırma Komisyonu Başkan
lığı yazısı. 

BAŞKAN -— Araştırma Komisyonu Baş
kanlığının yazısını okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Denizcilik Bankası Deniz Nakliyatı Türk 

Anonim Şirketindeki yolsuzlukların araştırıl
ması için görevlendirilen komisyonumuzun ça
lışma süresi 24 . 5 . 1965 tarihinde sona er
mektedir. Muhtelif araştırma konuları üzerin
de değişik yerlere yazılan yazılara cevaplar 

. gelmiş bulunmaktadır. 
Bu cevapların incelenmesiyle komisyon rn-

porunun ikmali, araya bütçe görüşmelerinin 
girmesi yüzünden, mümkün olamamıştır. Ra
porun hazırlanmasını teminen 24 . 5 . 1965 ta
rihinden itibaren, komisyonun çalışma süresi
nin 20 gün daha uzatılmasını Genel Kurulun 
tasviplerine arz edilmesini saygılarımla rica 
ederim. . 

Araştırma Komisyonu Başkanı 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Âmil Artus 

BA Ş K A N — Araştırma Komisyonunun gö
revinin 20 gün uzatılması hakkındaki bu tale
bi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyeıder... Kabul edilmiştir. 

7. — İran Senato Başkanı tarafından İran'ı 
ziyarete davet edilen Cumhuriyet Senatosu Baş
kanı Enver Aka ve eşinin, münasij') görecekleri 
bir tarihte davete icabetleri ve 

Kamu İktisadi Teşekküllerini Denetleme 
Komisyonun raporunun 25 . 5 . 1965 Salı günü 
gündemine alınması ve bu konuyu görüşmek 
üzere Genel Kurulun toplantı günlerine dair 
Başkanlık tezkeresi. 

Genel Kurula 
1. İran Senato Başkanı tarafından İran'ı 

ziyarete davet olunan Sayın Başkan Enver 
Aka ve Eşi'nin bu davete münasip görecekleri 
bir tarihte iştirakleri, 

2. Kamu İktisadi Teşebbüslerini Denetle
me Komisyonu raporununu İçtüzüğün 92 nci 
maddesi gereğince 25 . 5 . 1965 Salı gündemi-
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ne alınması ve Salı, Çarşamba, Perşembe ve i 
Cuma günleri görüşülmesi' için Genel Kurulun 
tasviplerine arzı, 

Başkanlık Divanının 18 . 5 . 1965 tarihli 
15 nci toplantısında kararlaştırılmıştır. 

Arz olunur. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Enver Aka 

SIRRI ATALAY (Kars). — Sayın Başkan 
ikinci fıkrası üzerinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Saym Atalay. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Biraz önce oku

nan önerge iki kısımdan ibarettir. Birisi Sa
yın Başkanımızın İran'a seyahatleridir, elbette 
ki, bu hususta her hangi bir şey söylemek im
kânı yoktur. Yalnız Yüksek Heyet dinlemiş
lerdir. önergenin veya tezkerenin ikinci kıs
mı Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Cumhuriyet 
Senatosunda Karma Komisyon raporunun gö
rüşülmesine aittir. Ve öğreniyoruz ki Başkan
lık Divanı, bugün gündeme alınmasını, Salı. 
Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri görüşül
mesini öngörmüş ve Yüksek Heyetin tasvibini 
almak istemektedir. Bir defa dört günlük bir 
görüşme «üresinin Cumhuriyet Senatosu Genel 
Kurulunun tasvibinin mümkün olamıyacağma 
işaret etmek isterim. 468 sayılı Kanun Kamu 
İktisadi Teşebbüslerinin denetlenmesini düzen -
liyen işbu kanun, Cumhuriyet Senatosunda 
görüşülme süresini en çok 15 gün olacağını der- I 
pis etmiş bulunmaktadır. Başkanlık Divan1 

hangi sebepler dolayışiyle bu süreyi dört güne 
indirmiş, bunu bilmemekteyiz, Ancak 468 sa
yılı Kanunun muhtelif maddeleri, İçtüzüğün I 
92 ve 93 ncü maddeleri gösterir ki, Kamu. Ik- I 
tisadi Teşebbüslerinin her biri burada, görüş
meye talıi olacaktır. 60 milyar liralık bir Dev- I 
let gücünün Cumhuriyet Senatosunda deneti- I 
minin, bütün bu İktisadi Teşebbüslerinin I 
4 gün içinde, ayrı ayrı görüşülmesinin, müm- I 
kim olmadığı kanaatindeyiz. Zira, Başkanlık I 
Divanı bize bugüne kadar ve şu ana kadar, Ka- I 
mu İktisadi Teşebbüslerinin görüşülmesine aitf I 
bir program da getirmemiştir. I 

Şurada görüyoruz ki, aşağı - yukarı, İkti- I 
sadi Devlet Teşebbüslerinin tamamı bulunmak- I 
tadır. Gerçi, tümünün görüşülmesinde bulun- I 
maları da mümkündür. Ama, bunların hangi I 
gün ve hangi saatlerde görüşülmesinin yapıla- | 
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cağı hususunda Başkanlık Divanı bize bütçe 
görüşülmesinde olduğu gibi bir program getir
mesi lâzımgelirdi. Şimdi okunan tezkerede öğ
reniyoruz ki, 4 gün görüşülmesi yapılacaktır. 
Ama bu dört gün içinde hangi Kamu İktisadi 
Teşebbüsü hangi saatte görüşülecektir diye, her 
hangi bir husus görülmemektedir. Halbuki 
Başkanlık Divanının bize bunu tesbit edip ge
tirmesi gerekirdi ve bu tesbit edildikten sonra 
Cumhuriyet Senatosu da gelen bu program 
üzerinde tasvibini bildirebilirdi. Kaldı ki, Ka
mu İktisadi Teşebbüslerinin Türkiye Büyük 
Millet Meclisince denetlenmesini temin eden 
kanuna göre Kamu İktisadi Teşebbüsleri Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Karma Komisyonu
na, Elasım ayı sonuna kadar en geç Başbakan
lık Yüksek Denetleme Kurulu raporlarım ve 
Başbakanlığın münasip göreceği diğer raporla
rı vermesi mecburiyeti vardır. Gerçekten Hü
kümet süresi içerisinde Büyük Millet Meclisine, 
yani iki Meclis adına Millet Meclisi Başkan
lığına Yüksek Denetleme Kurulunun raporunu 
vermiş ve Başbakanlığın diğer raporları verip 
vermediği hususunda bir bilgiye de sahip deği
liz. 

Şimdi burada üzerinde durmak istediğim 
husus şudur: 468 sayılı Kanım Kasım aymdan 
itibaren en geç. üç ay iç:'nde komisyon görevi
ni bitirir ve Cumhuriyet Senatosuna getirir, 
der. İki aydan fazla bir gecikme ile Cumhu
riyet Senatosuna gelmiştir. Burada ilk defa 
iktisadi Devlet Teşekküllerinin Büyük Millet 
Meclisi tarafından genel kurullarında muraka
besi yapılırken yanlış ve sübjektif ölçülere gö
re yapılan bu davranışın Yüksek Senatonun 
üzerinde durması lâzımdır ki, bundan sonra, 
süresi içinde yapılması temin edilmiş bulunsun. 
Şimdi dağıtılan raporlar içinde, Yüksek De
netleme Kurulu raporlarını görememekteviz ve 
bunlar da yoktur. Yüksek Denetleme Kurulu 
raporları bulunmadığı gibi, biraz evvel söy^-
diğim gibi, 468 sayılı Kanuna göre, diğer ra
porlar var mı, yok mu, bunları da bilmemekte
yiz. 

Ayrıca, 4 gün içinde görüşülmesini Başkan
lık Divanının istediği iş, bu iktisadi Devlet Te
şekküllerinin görüşülmesine ait Başkanlık Di
vanı her hangi bir hususi usul getirmediğine 
göre, bu kanunun 4 ncü maddesinin 1 nci fık
rasında bulunan iktisadi Devlet Teşekkülleri-
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nin iştiraki olan çeşitli teşebbüsler vardır. Bu 
teşebbüsler de burada görüşülecek. Ancak, 
bunların görüşülmesinde tatbik edilecek usul, 
ayrıca bu anonim ortaklıkların veyahut iştira
kin bulunduğu hususlar müstakillen görülmi-
yecek, bunlar iştirakin en çok olduğu diğer 
teşebbüse bağlı olarak görülecektir. Eğer iş
tirakte eşitlik varsa, Karma Komisyon rapo
runda kararlaştırılmış olacak, diyecektir ki, fa
lan iştirak şu nisbette vardır. Fakat iştirak 
fa^anm çoktur. Palan teşebbüs, falan üst işti
rakle beraber görüşülecektir, şeklinde. Dağı
tılmış olan raporda bunlar arasında görülme
mektedir. Bu noksanlıklarla rapor karşımız
da olduğu gibi, 468 sayılı Kanunun ikinci 
maddesinde bu komisyonun yani Karma Ko
misyonun Başkan ve Başkanvekili ile, Sözcü 
ile Kâtibin iki ayrı Meclisten seçilecek üyeler 
tarafından Başkanlık Divanının teşkili şartı 
bulunmaktadır. Açm raporları görüyorsunuz 
ki, Başkan vardır, Başkanvekili yoktur. Söz
cü vo Kâtip vardır. Başkanlık Divanının te
şekkül tarzı 468 sayılı Kanuna aykırıdır ve 
yerine rretirilmemiştir. Daha işin basında bu 
noksanlıkları bulunan raporun, komisyon yö
nünden görüşülmesine, şu şekli ile bugün görü
şülmesine imkân yoktur, bir. 

Başkanlık Divanı yönünden gelirsek; demin 
de bir nebze işaret ettiğim gibi, Başkanlık 
Divanı da, 468 sayılı Kanunun tasvibinize sunu
lacak, ıttılâımıza sunulacak iki şekilde tatbik 
tı.T"H vardır. Bunlardan bir kısmı oylanacaktır. 
Bilançolar ve neticede hesapları oylanacak. 
ama bir kısım vardır ki, Ticaret Kanunu hü
kümlerine tabi olan veyahut özel bir kanunla 
bir anonim şirket statüsü bulunan iştiraklerin 
ise genel kurullarında ibraları yapılacağı cihet
le, bunlar ancak genel görüşmeye tabi olacak
tır. Bunlar1 n da ayrı ayrı yüksek huzurunuza 
getirilmesi lâzımdır. Bilanço durumu, netice 
hesapları görüşülecek ve oylamaya tabi olacak
lar; avrı bir sıra içinde, yalnız *?enel erörüsınp-
ye tabi olanlar ayrı bir sıra içinde gösterilecek
tir. Bunlar ayrı ayrı sıraya tabi tutulacak. 
Böylelikle, toplu bir şekilde, gerçekten, su ka
dar Kamu İktisadi Teşebbüsünün şu gün su, 
buflrün bu, İktisadi Teşebbüsün görüşül e -cn-i 
seklindo. bütçe görüşmelerinde olduğu nrihi. 
Baskınlık Divamne% bir prog^ımııı getirilmesi 
gerekirdi* 
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Ne yapılmış, gündemde, sanki bir madde, 

falan kanun görüşülecek şeklinde veya falan 
sözcü soru cevaplandırılacakmış gibi, bir hüvi
yetle buraya, Cumhuriyet Senatosu huzuruna 
getiriliyor, bu yanlıştır ve yerinde değildir. 
Bu hüviyetleri ile bilinecek ve Cumhuriyet Se
natosunda tesbit edilen ve 15 günlük bir süre
nin tam olmaz ama, dört günlük az bir sürenin 
hududunu aşacak bir görüşme imkânını kapsı-
yacak bir sistem içinde tesbit edilecek bir plân
la Başkanlık Divanının bunu Cumhuriyet Sena
tosu huzuruna getirmesi lâzımdır. Bu sebeple bu 
verilen tezkerenin ikinci maddesine Yüksek Heye
tin iltifadetmemesini ve müzakereye mahal ol
madığı yolunda bir karar ile bu şekli verecek 
bir hüviyet içinde getirmesi için Başkanlık Diva
nını görevlendirmesini arz ve rica ediyorum, 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Muhterem Senatörler, müzake

resini, münakaşasını yaptığımız ikinci maddede 
mevzuubahsedilen, kamu iktisadi teşebbüsleri 
denetleme komisyonu raporu hakkındaki bu yazı 
hakikaten iltibasa mahal verecek şekilde yazıl
mıştır. Bunu ne inkâra mahal vardır, ne tekzi
be imkân vardır. Fakat bakınız efendim, gün
deme alınması Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cu
ma günleri görüşülmesinden kasıt, bunu tavzih 
edeyim de arkadaşlar buna göre takdirlerini 
(kullanırlar. Münakaşasını yapacağız. Salı, Çar
şamba, Perşembe ve Cuma günleri demek, her 
haftanın Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cunu 
günleri sabah saat 10 dan başlayıp 13 e kadar, 
öğleden sonra 15 te başlayıp 19 da bitmesi şek
lindedir. Sayın Atalay'ın, söylediği gibi, tezke
rede yazıldığı gibi değildir, tezkerenin ifade tar 
zı yanlıştır. 15 gün müddetin icabettiğini hem 
468 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi ile tesbit et
miş ve hem de İçtüzüğün 92 nci maddesi ile ay
rıca tasrih etmiştir. Bunu kimse kısıtlamıyor. 
Bunu tavzih ediyorum. İkinci sözü Sayın Melen'e 
veriyorum. 

FERİD MELEN (Van) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım, çok mühim bir konu 
üzerinde müzakerelere başladığımızı tekrar et
meye ihtiyaç duymuyorum. Yalnız, anlaşılıyor 
ki, belki ilk defa olduğu için, Başkanlık Divanı 
bu mesele üzerinde fazla eğilmemiş, bir müza
kere usulü tesbit edip usul getirmemiştir. Bun
dan dolayı hakikaten yeni Anayasamıza göre, ilk 
defa müzakeresine başliyacağımız İktisadi pey-
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•Jet Teşekküllerinin murakabesi hakkındaki mü
zakereler, korkarım ki çok cılız bir şekilde geç
sin ve fena bir anane olsun. Sayın arkadaşım 
At alay da mevzuubahsettî. Bir defa, kanunun 
ve tüzüğün tâyin ettiği onbejş gün müddeti peşi
nen kısmaya imkânı yoktur. Başkanlık da tavzih 
etti, İm takrir yanlış yazılmıştır. İkincisi arka
daşlarım, Sayın Atalay da temas etti ve Komis
yon raporuna göre.50 küsur milyarlık bir mu
kayyet değeri olan ve hattâ bugünkü rayice gö
re 150 milyarlık değeri olduğu iddia edilen 150 
•tevekkülümüzü, elimizde hiçbir ciddî vesika ol
madan tetkike başlıyoruz. Bu hakikaten İktisadi 
Devlet Teşekkülleri için kötü bir başlangıç olur. 
Bir anonim şirket umumi heyeti dâhi, bir ano
nim şirketin bilançosunu tetkik ederken, Ticaret 
Kanununun emrettiği bilanço ile birlikte mura
kabe heyeti, raporları olur. Şimdi huzurunuza 
gelen bilançolar, 150 milyar lira aktifi olan mü
esseselere ait bilançoları yüksek murakabe heye
tinin raporları elimizde olmadan tetkik edeceğiz. 
Bu hakikaten tebessüm uyandıracak bir tetkik 
olui'. Bilhassa Anayasanın verdiği vazifeyi, eğer 
bu şekilde yapmaya kalkarsak, ciddî şekilde ele 
almamış bulunuruz. Yüksek murakabe heyetleri 
raporları maalesef komisyonda da tamamen da-
ğıtılmaımıştır, duyduğumuza göre. Aslında bu ko
misyon da, ihtimal yine ilk defa olduğu için, 
50 kişilik komisyon 5 kişi ile, 6 kişi ile, 7 kişi 
ile toplanmış ve bunların bir kısmına da ımıra- • 
ka.be heyeti raporları verilmiş, bir kısmına az 
sayıda basılmıştır diye verilmemiştir. Hattâ ha
zan da, canım bunlar mahremdir, gizlidir falan 
diye verilmemiştir. Bu türlü bir murakabe asla, 
mümkün değildir. Bunu tecviz etmezsiniz her 
halde. 

Zaten huzurunuza gelen komisyon raporunda 
da bellidir. Önümüzdeki, İktisadi Devlet Teşek
küllerinin durumunu, istikametini, vaziyetini, 
umumi vaziyetini tablo halinde gösterir bir ra
poru da mevcut değildir. Ayrıca her teşekkülün 
vaziyetini gösterir yine bir rapor mevcut değil
dir. Sadece Su Komisyonu her müessese hak
kında iki, üç madde halinde ve gayet cılız bir 
raporu vardır. Buna dayanarak bir murakabenin 
yapılmasını ben mümkün .görmüyorum. Muhte
rem arkadaşlar, İktisadi Devlet Teşekküllerinin 
bir zaman, hâttâ şimdi de şikâyet ediyoruz, za-
ı f haline düşmesinin bir sebebi murakabesizlük 
idi, murakabesiz idi". Bunların umumi heyetleri 
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gelişigüzel garip teşekkül ederdi. Şu komisyon
dan üç kişi, bu. komisyondan iki kişi Başvekil ta
rafından tâyin edilen sekiz kişi ve saire. Her 
sene değişen insanlardan teş'ekkül eden bir umu
mi heyetti. İktisadi Devlet Teşekküllerine sahi-
bolmuyorlar. Zait! haline düşmelerinin sebebini 
buna bağlıyorduk. Al I aha şükür yeni Anayasa
mız bu işin tetkikini hakiki sahibine verdi. Bü
yük Millet Meclisine verdi. Ama Büyük Millet 
Meclisi de böyle murakabeyi 150 İktisadi Devlet 
Teşekkülünün müzakeresini dört günde bitirecc' 
ğioı, murakabe heyeti raporu olmadan tetkiki ya
pacağım derse yazık olur. Yazık olur ve fena bir 
başlangıç olur. Bu beş senelik blâııeoları tetkik 
edeceğiz, bunlar içinde bizim de mesuliyet mev
kiinde olduğumuz zamana ait raporlar var. İki 
senesi benim, de içinde bulunduğum ve mesul i 
yetini taşıdığım müesseselere ait raporlar var. 
•Sadece bunlar değil, 1959 ve 1960 senelerine aido 
lan ve su i istimal iddiaları bulunan raporlar var. 
İstiyoruz ki, bunları Yüksek Senatomuz, arkasın 
dan Millet Meclisi, Yüksek Murakabe Heyetinin 
raporlarını görerek tetkik etsin. Aksi takdirde 
bir merasim, .yapmaktan ileri gidemeyiz, bize .ya
kışmaz arkadaşlar. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Güzey. 

KAMI" İKTİSADİ TEŞEIMU'^SLURİ K.O-
MİSYONT liAŞKANi: BAKİ GÜZEY (Bursa) 
— Muhterem senatör arkadaşlarını, muhterem 
misafirlerimiz; Kamu İktisadi Devlet Teşebbüs
lerinin denel lenmesine dair olan -108 sayılı Ka
nun gereğince, denetlenmesi raporu bugün oku
nacaktır, Sayın Sırrı Atalay arkadaşımız evve
lâ su noktadan meseleyi ele aldı. Teşebbüsle
rin Karına Komisyonca denetlenmesinden sonra 
bu raporlara Yüksek Denetleme Kurulu rapor
la rımn da eklenmesi icabettiğini veyahut hiç 
olmazsa bu raporların muhterem azaya dağıtıl
ması icabettiğini belir11iler. Sayın Verid Melen 
arkadaşımız da bu noktaya işaret buyurdular. 
Hakikaten iyi bir denetlenmenin neticesini ala
bilmek. için bu raporların âza arkadaşlarımızın 
(dinde bulunması lüzumludur. Yalnız bu rapor
lardan da Parlâmento üyelerine dağıtılacak ka
dar mevcudu olmadığım burada beyan etmeyi 
faydalı bulurum. Şimdi, yalnız bu ihtiyaçları 
temin edebilmenin de hakikaten lüzumuna ben 
de kaaniim ve komisyonda, bahsettikleri gibi, 
komisyon âzalarının bâzılarına verilmiş, bâzı-
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lanna verilmemiş değildir. . Bu raporlar, ko
misyon âzalarının hepisine tamamen imza mu
kabilinde tevdi edilmiştir. Yalnız grup idare 
heyetlerine, ben Yüksek Denetleme Kurulu Bas-
kaniyle konuştum, gruplara ikişer, üçer takım 
temin etmek bugün için mümkündür. Aksi 
takdirde, bu raporları, şu gördüğünüz kitabın 
7 - 8 misline varan raporları tekrar tabedip hu
zurunuza getirmek fırsatını a riya e ak olursak, 
bu raporların müzakeresine imkân yoktur. 

Şimdi dokunulan noktalardan birisi de şu; 
15 gün içinde müzakere edilmesi meselesi. 

Hakikaten 4G8 sayılı Kanun Senatoda 15 gün 
içinde müzakere edileceğini ve iştiraklerin bağ
lı bulunduğu teşekküllerle ibra edileceğini âmir 
bulunmaktadır. Bu noktada Sayın Sırrı Ata-
lay hakikaten haklıdırlar. Bir program yap
mak icabeder. Bu da. Senato Başkanlığına 
aidolan bir vazifedir. Yalnız 15 günden az ol-
mıyacaktır, diye bir kaide .yoktur. • 15 günden 
az bir müddet içinde de müzakere edilip ndice-
lendirilebilirse, neticelendirmek mümkündür. 
Bilhassa Yalnız, şu noktaya bilhassa işaret et
mek isterim. Karma Komisyon elli kişiden mü
teşekkildir. Ye .'>5 kişisi Millet Moc'lisinden-
dir, .15 kişisi de Senatodandır. Eğer burada 
15 gün müzakere devam edecek olur da, 15 günü 
mutlaka dolduracak olursak, bütçe müzakere
lerinden sonra, .Meclisin toplanmaması ihtimali 
karşısında bu raporların Meclisçe müzakeresi ve 
ibra edilmemesi gibi bir durum vardır. O za
man gelecek devirde yeniden seçilmiş olan aza
larla teşekkül edecek olan komisyonların da, 

mahallerinde tekrar tetkika başlamak ve tekrar 
yeni raporlar hazırlamak gibi, uzun bir yola git
mek zorunda kalırız. Bu rapora bir arkadaşı
mız temas etti, üç ay içinde gelmesi lâzım gel en 
rapor iki ay gecikme1 ile gelmiştir. Hakikaten. 
kanunun âmir hükmü üç ay içerisinde getirilme
sidir. Fakat kanun bir senelik muamelâtı göz 
önünde bulundurarak bu kaydı koymuştur. Hal
buki bu raporlar 5 senelik bir müddetin hita
mında hazırlanmış raporlardır. Yani 5 senelik 
muamelâtı ihtiva etmektedir. Eğer bu sene, 
bunları çıkaramıyacak olursak, gelecek sene 
fi senenin raporunu bir arada tekrar tetkik et
mek gibi bir neticeye varacağız ki, ondan sonra 
İktisadi Devlet Teşekküllerini, Sayın Melcn'in 
de dedikleri gibi, esaslı bir tetkika tabi tutmak 

değil, hiç, tetkik edememek gibi bir dununa, düş
mek ihtimali vardır. Onun içindir ki bu müd
detin, mümkün olduğu kadar, beş senelik mu
amelâtı mümkün olduğu kadar 15 günden daha 
az bir zaman içinde1 müzakeresini lütfetmenizi 
Komisyonun Başkanı olarak rica ediyorum. 

Arkadaşlarımızdan birisi de Başkanvekili 
seçilmemiştir, Başkanvekili olmıyan raporun bu 
haliyle müzakeresine imkân yoktur dedi ve ra
porun müzakeresinin reddedilmesi icabettiği 
mütalâasında bulun dula r. 

Başkanvekili mevcuttu. Fakat partisini de
ğiştirdiği için Başkanvekii liginden istifa etti. 
Ve'istifa ettiği için de raporlara imzası konmadı. 

Sırrı Atalay ve Fericl Melen arkadaşımız 
ibra edilecek müesseselerle görüşülmesi yapılacak 
olan müesseselerin ayrılmadığından bahsettiler. 
Raporun arkasında, hemen alt tarafındaki cet
veli tetkik edecek olursak, burada bu cetvelde 
ibra edilecek olanlarla şu gördüğünüz cetvelde 
genel görüşmesi yapılacak olanlar ayrı ayrı tas
nif edilmiş bulunmaktadır. Bu itibarladır ki, 
zannediyorum, bu kısmı, raporu tetkik etme
dikleri için, bu kısım hakkında da bir tenkidde 
bulundular. Arkadaşlarımız 'bahsettiler ki, ko
misyon beş altı kişi ile toplanmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu komisyonun de
vam cetvelleri mevcuttur. Eğer nisap da az bir 
mevcutla toplanılmış ise - ki bunu tetkik etmek 
her zaman için üyelerce mümkündür - o zaman 
hu iddia edilebilir. Cetvelleri getirip Başkanlık 
• Divanına veririm ve bu beyanın da hakikatle 
alâkası olmadığı o zaman meydana çıkmış olur. 

Muhterem arkadaşlarım; hakikaten İktisadi 
Devlet Teşekküllerinin perişan halde olduğunu 
ve bunların, sıkı bir murakabeye t ahi tutulması 
icabettiği kanaati komisyonumuzda, hâsıl olmuş
tur. Bu itibarladır ki, geceli gündüzlü 7 aylık 
bir mesai ile elinize verilmiş bulunanı bu rapor
lar meydana getirilmiştir. İçerisinde hata yok 
•mudur? Hata olabilir. Noksan yok mudur? 
Olabilir. Fakat yapılabileceklerin âzamisinin 
yapıldığım Heyeti Umımıiyeye sizin namınıza 
vazife gören bir arkadaşınız olarak arz etmek 
isterim. Raporun reddi değil, konuşulması lâ
zımdır. Fakat eğer arkadaşlarımız mehil istiyor
larsa bir hafta sonra konuşulmasını komisyon 
olarak uygun görüyoruz. Bu müddet içinde ar
kadaşlarımız hazırlanırlar. Yalnız .sizden ricam; 
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devamlı olarak müzakerenin yapılmadı ve Mil- I 
let Meclisi tatile girmeden evvel bu raporun 
Millet Meclisinde de görüşülmesinin teminidir. 
Bunu da istirham ediyorum. Hepinizi hürmetle 
selâmlarım. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Biz raporun red
dini istemedik; Sayın Başkan, tavzi'h ederim. 

BAKÎ GÜZEY (Devamla) — Bu haliyle mü
zakeresi mümkün değildir, dediniz, böyle söyle
mek reddini istemek demektir. 

BAŞKAN — Savın Ege, buyurun. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın 

Başkan, Yüce Senatonun sayın üyeleri; müza
keresi ,arzu edilen Kamu İktisadi Devlet Teşeb
büslerinin Karma Komisyon raporları üzerinde 
konuşma yapam muhterem arkadaşımız, usuli 
mevzularda hakikaten ince eleyip sık dokuyan 
Sayın Sırrı Atalay ve bu meseleleri yakından ) 
(bilen, bu konular üzerinde çalışmaların ne ka- I 
dâir yorucu olduğunu bizzat yaşamış olan Sayın 
Ferid Melen'in doğrusu ben buradaki konuşma 
larından teessür duydum. | 

Muhterem arkadaşlarım, 468 sayılı Kanunun 
Parlâmentolara vermiş olduğu hakla teşekkül 
eden elli kişilik komisyonun meydana getirdiği 
raporlar şöyle, iki tane cilttir. Ve bütün arka- i 
dalarımızın gözlerinde bulunmaktadır. Bu ra
porlar hazırlanırken biz de, muhterem iki ar
kadaşımızın burada ifade etmek istedikleri ve 
ifade ettikleri İktisadi Devlet Teşekküllerinin 
5 yıldır murakabe görmemiş, Yüksek Denet
leme Kurulu raporları esas alınarak ve 468 sa
yılı Kanunun vermiş olduğu, komisyona tanı
mış olduğu haklardan istifade ederek, işletme
lerde, iştiraklerde, ortaklıklarda, müesseseler
de,, ariz ve; amik tetkikler yaparak şu raporla
rın hazırlanmasını temine çalıştık. 50 kişilik 
komisyonun bütün Kamu İktisadi Teşebbüsle
rinin,, 150 ye yakın İktisadi Devlet Teşekkülü
nün 5 yıllık, 150 tane raporunu tüm halinde, 
bir komisyonda, büyük komisyonda tetkik et
meye imkân olmadığını konuşan arkadaşlarım 
en az benim kadar bilirler. Alt komisyonlar ha
linde yapılan çalışmalar bütün işletmelerde, iş
yerlerinde tetkikler yapılarak, Başbakanlık 
Yüksek Denetleme Kurulunun ilgili üyelerinin 
katılması, Sayın Başbakanın bizzat bütün top
lantılarda bulunnıasiyle bu beş yıllık murakabe 
raporları ele. alınmak şartiyle. hazırlanmıştır. 
Ve. bu. komisyona böyle; gelmiştir. Komisyonun 
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bütün gayreti, iki arkadaşımızın endişelerine 
uyarak burada belirtmeye çalıştıkları, İktisadi 
Devlet Teşekküllerinin murakabesiz kalmaması 
meselesi üzerinde âzami titizlik gösterilmiştir. 
Ve Kamu İktisadi Devlet Teşebbüslerinin Yük
sek Denetleme Kurulu tarafından denetlenip 
meydana getirdiği raporlarda 1959 dan bu yana 
denet görmediğinden, o zamanki usullere göre 
umumi heyetler de bu kadar geniş bir kütleyi 
teşkil etmediğinden, teksiri maalesef bütün üye
lere dağıtılacak adedde olmıyabilir ve öyledir de. 
Kaldı ki, muhterem arkadaşlarımız, bu rapor
ları da âdeta şu komisyonun meydana getirdiği 
raporlara eklemek istemektedirler. Buna mad
deten imkân olup olmadığı meydandadır. 

Sonra, arkadaşlarımız; raporların hazırlanmış 
olan raporların, Alt Komisyon raporları oldu
ğunu ifade etmeye kalkmakla biraz insaf ölçü
lerini aşmaktadırlar. Lütfedip bakarlarsa ken
dileri bunu anlıyacaklardır. Bendeniz raporun 
sadece alâkadar olduğum bir kısmı üzerinde du
racağım. Benim de çalıştığım komisyonun Ulaş
tırma Bakanlığına bağlı İktisadi Devlet Te
şekküllerine ait getirdiği rapor şu büyüklükte
dir. Ve içerisinde bilançosu da vardır. Birçok 
cetvelleri de vardır. Tamamen diğer Yüksek Mu
rakabe Heyeti raporlarının tetkiki idarenin il
gilileriyle temas, onlardan almam raporların 
tetkiki, ara raporlarının tetkiki, işlerin yerin
de tetkiki ile meydana getirilmiştir. Biz muhte
rem arkadaşlarımızdan, takdir edilmese dahi, şu 
çalışmalar karşısında sükûnet etmelerini bek
lerdik. Maalesef ki, şu hazırlıklar ve 50 arkada
şımızın geceyi gündüze katarak meydana getir
diği şu raporlar âdeta görüşülmesine imkân ver-
miyecek, sudan ve sureta hasırlanmış raporlar 
olarak burada ifade edilmeye çalışıldı. Bun
dan üzüntü duydum. Veyahut da, ben böyle 
anladım. Bu nokta hakikaten, çalışan arkadaş
larımız üzerinde müspet bir netice ve tesir uyan
dırmaz. O bakımdan bu şekilde ifadeyi yersiz 
buluyorum. Bizim bütün gayretimiz beş senedir 
murakabe görmemiş olan raporların tetkikıı-.e 
girişildiği zaman Yüksek Heyetiniz tarafından 
da meydana konulacak birçok ihmallerin hattâ 
suiistimallerin, böyle murakabesizlikten, denet-
sizlikten, açıkta kalmış olmasından doğduğu, 
5 sene zaten ibra görmemiş olan bu işletmelerin 
bir sene daha sürüncemede bırakılmamalı gay
reti içerisinde getirdiğimiz raporlar üzerinde-bu 
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şekilde konuşmayı, ben yersiz buluyorum. Ve j 
Yüksek Heyetinizin, yüksek takdirleri ile mü
zakerelerine başlanılmasını rica ediyorum. Yal
nız Başkanlıktan istirhamım bu müzakerelerin 
yapılabilmesi için bir gündemin hazırlanması 
lâzımgeldlği kanısındayım. Hürmetlerimle arz 
ederim. 

BAŞKAN — Bâzı takrirler vardır, onları 
okutacağım. 

Evvelâ Sayın Atalay'm şifahen izahat verdi
ği bir takriri vardır, onu okutacağım. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıda arz edilen sebepler dolayısiyle Tür

kiye Büyük Millet Meclisi Kamu iktisadi Te
şebbüsleri Karma Komisyonu raporunun görü 
şülmesine halen mahal görülememektedir. Şöyle 
ki : 

A) Komisyon yönünden : 
1. Kamu iktisadi Teşebbüslerinin Türkiye 

Büyük Millet Meclisi tarafından denetlenmesi- \ 
nin düzenlenmesi hakkındaki 468 sayılı Kanu
nun 3 ncü maddesinde: «Türkiye Büvük Millet 
Meclisi K?mu iktisadi Teşebbüsleri Karma Ko
misyonu, Yüksek Denetleme Kurulunun rapor- j 
lariyle Başbakanlığın sevk edeceği diğer rapor- I 
lan inceler.» hükmü bulunmaktadır. 

Cumhuriyet Senatosu Üyelerine dağıtılan ra
porlarda ise, Yüfeek Denetleme Kurulu rapor
ları ile Başbakanlığın sevk etmiş olduğu diğer | 
raporlar yer almamış ve binnetice kanunun âmir 
hükmüne aykırı hareket edilmiştir. Cumhuriyet 
Senatosu üyelerinin murakabe görevini yerine ge
tirebilmeleri, Yüksek Denetleme Kurulu rapor
larını ve varsa Başbakanlıkça sevk edilen diğer 
raporları tetkikle ancak mümkün olabilecektir. 
Aksi hal murakabe görevini ortadan kaldırmak 
olur. 

2. Sözü g^çen kanunun 2 nci maddesine gö
re, Kamu iktisadi Teşebbüsleri Karma Komis
yonu Başkanlık Divanının teşkilinde, Başkan ile 
Başkanvekilinin ayrı ayrı Meclis üyelerinden ol
maları şarttır. Sözcü ile kâtip de aynı usule bağ
lıdır. 

Durum böyle olduğu halde, raporda Başkan-
vdkiline raslanmamakta ve binnetice Başkanve
kilinin seçilmediği ve mensubolduğu Meclisin. 
belirtilmediği ve böylelikle dengenin bozulduğu 
anlaşılmaktadır, | 
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Kanunun tesbit ettiği bağlayıcı şeMin orta

dan kaldırılmaması icabeder. 
3. Kanunun 3 ncü maddesinin son fıkrasın

da: «Türkiye Büyük Millet Meclisinin denetimi
ne tabi Kamu iktisadi Teşebbüsleri ile bu Ka
mu iktisadi Teşebbüslerinin iştirakiyle kurulan 
diğer Kamu İktisadi Teşebbüslerinin denetimi, 
üst teşebbüsün denetimi ile bir arada yapılır.» 
hükmü bulunmaktadır. 

Raporda bu hükme riayet edilmediği ve Ka
mu İktisadi Teşebbüsl erinin iştirakiyle kurulan 
diğer teşebbüslerin hangi üst teşebbüs ile birlik
te denetleneceğinin raporda gösterilmediği gö
rülmektedir. Bu hususta da kanuna aykırı hare
ket edilmiştir. 

B) Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanı 
yönünden: 

içtüzüğün 93 ncü maddesine göre, her Kamu 
iktisadi Teşebbüsünün blânçosu ile kâr ve zarar 
hesabı üzerinde görüşme açılması şarttır. Bu se
beple : 

1. Başkanlık Divanınca, hangi Kamu İkti
sadi Teşabbüsünün ve bu İktisadi Teşebbüsün 
iştirakiyle kurulan teşebbüslerin hangi gün ve 
saatte görüşüleceğinin tesbit olunması ve bu tes-
bite göre hareket edilmesi gerekmektedir? Böyle 
bir program yapılmamıştır. 

Başkanlık Divanınca böyle bir programı ya
pılması ve üyelere dağıtıldıktan sonra görüşme -
lera başlanması zaruridir. 

2. Kamu iktisadi Teşebbüslerinin Türkiye 
Büyük Millet Meclisince denetlenmesinin düzen
lenmesi halkkındaki 468 sayılı Kanunun 4 noü 
maddesinin birinci fıkrasına tabi olup da Genel 
Kuruldan Türk Ticaret Kanununa veya özel ka
nunlara tabi şirket ve kurumların oylaması ya-
pılamıyacaktır. Ancak, bunların genel görüşme
leri yapılabilecektir. 

Bu sebeple bunların da çalışma programı içi
ne alınmaları lâzımgelmektedir. 

C) Netice : 
Yukarda belirttiğimiz kanuna ve tüzüğe ay

kırı durumlar düzeltilmedikçe, Kamu iktisadi 
Teşebbüsleri Karma Komisyonu raporunun halen 
görüşülmesine mahal olmadığını saygılarımızla 
arz ederiz. 

Kara Yozgat 
Sırrı Atalay Sadık Artukmaç 
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• İ H S A N HA MİT T İ G R E L (Diyarbakır) — 

Başkanlık Divanı, adına, söz istiyorum. 
B A K İ (1ÜZEY (Bursa) — Komisyon arlına 

söz istiyor mm. 
Nl'TSIiET TITNTA •(Kastamonu) — Aleyhinde 

söz istiyorum. 
. B A Ş K A N — İlki takr i r daha vardır. Onları 

da okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Kamu ' iktisadi Teşebbüslerine ait rapor ve 

blânçolarla,' Karma Komisyon, rapor lar ın ın bütçe 
müzakereleri gibi haftada 4 gün mesai yapmak 
ve her »'ün hangi teşekküllerin blânço ve rapor
lar ının görüşüicecği program halinde önceden 
Senato üyelerine tebliğ ve ilân. edilmek suretiyle 
müzakeresini 1 em in en. gündemin bir defa görü
şülecek islerin birinci -maddesinin gündemden çı
karılarak I Haziran 19(>5 tarihinden, itibaren 
gündeme alınmasını arz ve teklif ederim. 

Malatya 
Nüvi t Yetkin 

(hımhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Kamu İktisadi Teşebbüsleri Ka rma Komisyo

nu rapornhıın bir hafta sonraya, yani gelecek 
Salıya bırakılmasını arz ve teklif ederim. 

i s tanbul 
Eler cm Özden 

• BAŞKAN — Başkanlık Divanı adına söz is
leniyor, 'Başkanlık Divanı adına süz veriyorum, 
ondan sonra bu. la'krirleri oylıyacağım. 

B u y u r u n Sayın Tigrcl. 
E S A T MA ITM UT K A R A K D R T (l'Tvfa) —• 

Sayın Başkanım, Başkanlık Divanında, Başkan
lık Divanını temsilon bir üye arkadaşımız otu
ruyor. Başkanlık Divanında üye olan bir diğer 
arkadaşa söz vermek yerinde midir'? 

B A Ş K A N — Sayın Karakıır t , her halde ar
kadaşlar Başkanlık Divanında kendi ara lar ında 
bir istişare yaptı lar , onu söylivecekler. 

İ USAN IIAMİT T Ü R E L (Diyarbakır) — 
Muhterem Başkan, muhterem arkadaşlarım, Baş
kanlık Divanı adına niçin söz aldığımı konuş
tuk tan sonra Sayın Karakı ı r t (iğrenir!erdi ve iti
razlarına mahal kalmazdı. 

lüfendim, bâzı arkadaşlarımız, Başkanlık Di
vanının bu. işe lâzımgelen. ehemmiyeti vermedi
ğinden ve gelişi güzel bir teklifte bulunduğun
dan bahsettiler. Evvelâ arz (ideyim. Sayın Ata-
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lay'm, Başkanın tashih 'e t l iğ i veçhile, müzakere
nin dört güne indirilmesi hakkındaki mütalâası 
varit değiidir. Başkanlık Divanı haftada dört 
günle de bunu yürütebil ir , bunlar biran evvel 
çıkarılabilir, kararma, varmıştı. Bu ciheti zaten 
Başkan, tasrih etti. 

Sİ KR.İ ATA LAV (Kars) — Varılmadı da
ha. 

B A Ş K A N --• Müdahale el meyiniz Sayın Ata-
lay, cevap vermeyin. 

İPTSAN H A M İ T T İ Ü R E L (Devamla) — 
Sonra umumi murakabe raporları yok deniliyor. 
Hakikaten, yeni adıyla, Yüksek Deneticime Kuru 
lunun raporları yoktur, nasıl tetkik edelim? de
niyor. 

Muhterem arkadaşlarım, iki. ciltten ibaret 
olan l)iı raporlar arasında karma, komisyon ra
porlarında, her teşekkülün ve müesseselerin ra
poru da vardır. Bütün, arkadaşları , 9 teşekkül 
ve mücissese ile birlikle 122 kuruma, ait teşek
külle ve müesseselere aidolan raporlar ın her biri
nin. ayrı ayrı tetkikine imkân olmadığı muhak
kaktır . Hiçbirimiz bu \'2'2 müessese hakkında, 
üzerinde tetkik yapacak değildik. Bunu dikkate 
alan Başkanlık Divanı, bunların tevdiine mahal 
görmemiştir. Her arkadaş, meselâ, bir arkadaşı
mız Ziraat Bankasını tetkik etmek istiyor. Blân-
çosunu tetkik etmek istiyor. Ziraat Bankasının 
murakabesine ait raporu pekâlâ getirip tetkik 
edebilir. K'nzııli bir işgal mahiyetinde ve fuzuli 
bir-masraf mahiyet inde görülmüştür. B u n u n için 
bu mesele yapılmamıştır , ondan sonra program 
yoktur deniyor. Sonra, nasıl müzakere edileceği, 
zatım, sıraya, tabidir. Açılacak, Sümer Banka 
•başlanacak. Hvvelâ teşekkülün üzerinde müza
kere yapılırken ondan sonra teşekküle aidolan 
diğer müesseselerin, sırası ile müzakeresi yapıla
bilirdi. Bu nazarı dikkate alınarak başka bir 
program yapılmasına, lüzum görülmemiştir. Bu 
itibarla bugün müzakeresinde ısrar etmiyoruz, 
bir mütalâamı yoktur. Sayın Nüvit Ye tk in in tek
lifi veçhile önümüzdeki Salıdan itibaren muza 
keresine geçilebilir. Ama, Sayın Sırrı Atalay ' ın 
işaret buyurduklar] veçhile bunun gayrimuay-
yen bir zamana atılması, f> seneden beri tetkik
ten geçirilmemiş olan, bu heyet rapor lar ın ı ve
yahut bilançolarını yüzüstü bırakmak, demek 
olur. Bu itibarla, gelecek, haftadan it ibaren mü
zakereyi; başlanması isabetli bir şey olur, ınüla-
iâasındadır Başkanlık Divanı. 



O. Senatosu B : 86 
SIRRI AT ALAY (Kars) —Say ın Başkan 

bir sual soracağım. 
BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkanlık 

eğer üç gün içinde gündemi tesbit edeblleceklcr-
so ben önergemi derhal üç gün sonra başlamak 
şartiyle değiştirebilirim. 

İHSAN HAMÎT T İ G R E L (Devamla) — 
Arz ettim efendim. Sah gününden itibaren bu
nun müzakeresine başlanabilir. Divan toplana
bilir ve böyle bir program, yapılmasına lüzum 
varsa, size getirir, yoksa bu şekilde teklifimde 
ısrar eder. 

AHMKT NI.ÎSRET TUNA (Kastamonu) — 
Efendim, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, hiç. kimseye söz vere-
ceik değilim. Tüzüğün 58 nci maddesinin 2 nei 
fıkrası gereğince, neden şimdiye karar söz ver
miş olduğumu izah edeceğim. 468 sayılı Kanu
nun 4 - 2 - 3 neti maddeleriyle, tüzüğün 92 nci 
maddesi birbirini itinanı etmiyor, birbirini nak
zeder gibi bir hal taşıyor. Bu itibarla, acaba te 
nevvür edebilir miyim diye, muhterem üyelere 
söz verdim, yoksa bir aleyhte, bir lehte söz ve
rerek meseleyi hallederdim. 58 nci maddenin 
ikinci fıkrasına göre bu meseleyi oylıyacağım. 
Şimdi şu duruma göre söz alan arkadaşlar tek-. 
rardan söz aldılar. Ben kimseye söz verm iyece-
ğim. Tefhim yapıp meseleyi oyunuza sunaca
ğım. 

NUSRET TUNA (Kastamonu) — Söz istiyo
rum. Başkanlığın tutumu hakkında. 

BAŞKAN — Şöylece oya sunacağım efendim, 
vermiyeceğim efendim. Şimdiye kadar bir tutu
mumuz yokki tutumumuz hakkında söz istiyor
sunuz. Vermiyeceğim, tefhim edeceğim, tutumu 
ondan sonra bu tutum şundan dolayı yanlıştır 
deyin, usul hakkında söz vereceğim. 

ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 
Sayın Başkan, zaten talebimiz müzakerenin usu
lüne aittir. Bu hususta söz istiyoruz. Binaena
leyh Sayın Başkanın bu müzakerenin usulüne 
dair söz vermesi lâzımdır. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, sözüm 
sarih, tüzük sarih ; 58 nci maddenin ikinci fık
rasına göre bir lehte, bir aleyhte 10 ar dakika 
üzerinden iki üyeye söz verebilirim. Buna rağ
men şimdiye kadar neden söz verdiğimi izah 
ediyorum. 4ö8 sayılı Kanunun 2 - 'A - 4 ncü mad
deleri ile tüzüğün 92 nci maddesi birbirini tanı 
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itmam etmiyor. Türkiye Cumhuriyeti Senato
su İm meseleyi ilk defa müzakere ediyor. Acaba 
bir yanlışlık yapmıyalım, mühim bir tenevvür 
imkanı 'var mıdır diye müzakereyi uzattık, söz 
verdik. Hiç de, kusura bakmasın muhterem ar
kadaşlar, bu heyeti tam mânası ile tenvir ede
cek bir izahatta bulunmadılar. Onun için Baş
kanlık bir karar tasarısı tefhim edecektir. Bu 
tasarı üzerinde, söz vereceğini. Sayın arkadaş
lar, 468 sayılı Kanunun yeniden incelenmek, 
Tüzüğün 92 nci ve 9,'5 ncü maddelerini yeniden 
gözden geçirmek, ve bu meyanda Sayın Atalay'-
m takriri incelemek ve 1 Haziran'da gündeme 
alarak müzakeresini Başkanlık Divanı teklif 
ediyor. 

KAMU İKTİSADİ TEŞEKKÜLLERİ. KO
MİSYONU BAŞKAN! BAKİ (-JÜZKY (Bursa) 
— Komisyonun mütalâasını almadan bunu koya
mazsınız. 

BAŞKAN — Komisyon mütalâasını verdi 
Beyefendi. Hem öyle verdiki.. Şimdi bu tu
tum üzerinde söz istiyen arkadaşımız var mı ar
kadaşlar! Buyurunuz Sayın Baki Oüzey. .Ko
misyon adına. Yalnız tutum üzerinde konuşa
caksınız. 

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ KO- " 
M İS VO\U BAŞKANI BAKİ (ÎİÎZEY (Bur
sa) — Muhterem arkadaşlar, maalesef Sayın 
Reisimiz bizleri sinirli bir havanın içerisine 
getirmektedirler. Mesele bu teşekküllerin 
nıurakabesidir. Halledilmesi icabeden nokta 
budur. Filânın takririnin incelenmesi, fi
lân tüzüğün incelenmesi diye uzattığımız tak
dirde, bu murakabesinin imkânsızlığı mey
dana ıge İm ektedir. Eğer maksat 'takrir ver
mek, Riyasetin, tutumu, murakabeden uzak. tu1-
mak ise bu oylanır ve takrirler reddedilir. Veya 
komisyonun, mütalâası alınmadan oya sunulur. 
Bakınız esas tutulan nokta şudur. Yüksek mu
rakabe raporları bize verilmedi, diyor. Kanun, 
yüksek murakabe raporlarını Karma, Komisyo
nun. tetkikine sunmuştur. Ve gene kanunun 
maddesi der ki, umumi heyetler, komisyonun 
getirdiği rapor üzerine müzakere yapar. Bu
nun dışında. Yüksek Murakabe Heyeti raporu 
bizim elimize geçmedi diye müzakereyi uzatmak 
demek, bilhassa sizlere hitabediyorum, iktidarı
nız zamanındaki murakabeyi uzatmak demektir. 
Hürmetlerimle. (Soldan gürültüler) (Bunu asıl 
siz kapatmak istiyorsunuz sesleri) 
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ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — I 

Hâlâ içinizde mesul olanlar var, bize niye male-
diyorsunuz 1 

BAŞKAN — Grup adına Sayın Yetkin buyu
runuz. (Gürültüler) Siz başlayınız sözlerinize. 

NÜVÎT YETKİN (Malatya) — Muhterem 
arkadaşlarım, Riyaset bu kanunun müzakeresi 
için bir usul etklif etti. (Gürültüler) Bağır-
makta yektasınız, biliyoruz. Beyefendi acele et- I 
meyin. (Gürültüler) Ve dedi ki, bu konunun 
müzakeresi için 1 Haziran'a talik etmek ve o 
müddet zarfında da Başkanlık Divanı adına ko
nuşan Sayın ihsan Hamit Tigrel arkadaşımızın 
itmam ettiği veçhile, Riyaset Divanımda muza- I 
kere usulü de teemmül edilerek, önümüzdeki I 
hafta getirmek için konuyu talik etmeyi düşü
nüyoruz. dedi. Bu tutum hakkında komisyon 
adına söz alan Başkanın, tutum hakkında gö
rüşeceğini tasrih etmesine rağmen, komisyon 
adma konuşan Baki Güzey bu kürsüde bu ko
nu üzerinde mütalâa serd ederken bir siyasi par
tiye ve o siyasi partinin iktidarı zamanına 
ait bir töhmet atmaktan kendini alıkoyamadı. 
Şimdi lütfen bunun cevabını dinlesin. 5 yıldan- I 
'beri murakabe raporları, bilançoları ve hesap
ları incelenmemiş bulunan Devlet iktisadi Te
şekküllerinin yalnız bir yıllık hesap porte&i I 
muvazenei umumiyenin teşkil ettiği 15 milyar- I 
lık bütçenin üç mislini 'tecavüz etmektedir. Bi- I 
naenaleyh, yalnız bir yıllığı Devletin üç yıllık I 
ıbü'tcesine muadil olan iktisadi Devlet Teşek- I 
(küllerinin bir yıllığının değil, beş yıllığının bir
den hesabını görmek gibi bir görevle kavşı kar
şıyadır, Cumhuriyet Senatosu. Cumhuriyet Se- I 
natosu Halk Partisi Grupu bunda taşıdığı so
rumluluk duygusu ile orantılı olarak mevzun 
derinliğine incelenmek ve mevzua hakkı ile vâ
kıf olmak, üstünkörü değil, Sayın Baki Güzey, 
bilâkis verdiğiniz oyları hakkiyle vicdan hu
zura içinde kullanmak istemektedirler. Bu iti- I 
barla muratkaibe heyeti raporlarına inmesini is
temektedirler. Başvekâletten gelen raporları I 
görmek, istemektedirler. Bunların kendilerine 
tevdii, şayet Riyaset Divanınca kabil görülmü-
yorsa, hiç olmazsa Komisyon üyelerinden malı- I 
remdir diye, zatıâlinizin sakladığı gibi hiç. ol- I 
nmzsa Riyaset Divanında tetkikine imkân ka
zanmak istem ektedirler. Binaenaleyh C. H. P. I 
Grupunun bit konuda incelemek için kendisine j 
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imkân verilmesi ve programda hangi iktisadi 
teşekkülün, hangi giin görüşüleceğinin belirtil
mesi suretiyle, buradaki iktisadi Devlet Teşek
külleri mensuplarının, muhterem umum müdür
lerinin teftiş heyeti veya tetiM'k ıkurulu âzaları
nın heyeti umumiyesimn birden 50 tane teşek
külün burada işgal edilmemeisi ve fuzuli yere 
zaman ve mesai kaybına meydan verilmemesini 
teklif etmektedir. Tekliflimizi tekrar hülâsa edi
yorum. Evvelâ murakabe heyeti raporlarının, 
Baş'balkanlı'ktan gelen raporların tetkikine, her 
istiyen üyenin hangi konuya ait raporu arzu 
ediyorsa o konudaki raporu alıp tetkjkine im
kân sağlanmalıdır, bir ve hangi iktisadi teşek
kül raporunun hangi gün görüşüleceğinin de 
tes'bitinden sonra müza'kere edilmesi lâzımdır, 
iki. 

Bütün bu vecibeleri, farizeleri yerline getir
mek ve burada gösterilen titizlik, sizin demin 
işaret ettiğimiz gibi, iktisadi Devlet Teşekkül
lerini her hangi bir hususun murakelbesenden 
kaçınmak değil, muralkebeyi tam ve kâmil yap
mak gayesine matuftur. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Tokoğlu buyurun. 
A. P. SENATO GRUPU BAŞKANI LÛTFl 

TOKOĞLU (Kocaeli) — Muhterem Başkan, 
muhterem senatörler, Adalet Part'lsi fikirlere 
daima hürmetkardır. Hürmetkar kalmıştır ve 
hürmetkar kalacalktır. Bu sebepten, sayın ana-
muhalefet partisinin taleplerini de kendi cep
helerinden esfbaibı mucibeli telâkki etmeye ken
disini vazifeli bilmektedir. Bu düşünce içinde 
bulunan Adalet Partisi kanaatlerini samimiyet
le, hürmetle Ytükse'k Huzurunuzda arz eder. Bu
nun neticesinde Sayın Güzey arkadaşımızın be
yanlarının anca/k kendisini ilzam ettiğini de 
ifade etmek isterim. Yalnız Adalet Partisi bu 
görüşte bulunduğu halde ve bunu sayın ananra-
halefet partisinin çok iyi takdir etmesi lâzım-
geldiği halde, anamuhaleyet partisi grupu na
mına burada konuşan ve Devlet tecrübesi ge
çirmiş bulunan Sayın Nüvit Yetlkin arkadaşı
mız, benim grupu<ma bakarak gürültü yapmak
ta yektasınız şeklinde konuşmasını asla tasvi-
betmediğimizi ve hele, Nüvit Yetkin arkadaşı
mızın sol kulağının ağır işittiğini, sağ kulağı
nın ise çok fazla hassas olduğunu tes'bit etmek 
mecburiyetinde kaldım. Çünkü burada, hâdise
yi sayın anamuhalefet partisi doğurmuştur, be
nim grupum ise, vekar ve olgunluk içinde bu 
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gürültüleri dinlemiştir. Şimdi bu hâdiselerin 
cereyan etmemesini çok arzu ederdik. 

Bizim kanaatiniz odur ki, bu hâdiselerin 
cereyanında muhterem Başkanlık Divanının 
hüsnüniyete maıkrun olan hareketleri sebebol-
muştur. Çünkü, kanaatimiz odur ki, elde mev-
cudolan tüzüğe göre, muhterem Başkanlığa ha
vale edilmiş olan takrirler muhalefet sırasına 
göre reye arz edilir. Ve netice reyle tebellür 
ederdi. Halbuki Muhterem Başkanlık Divanı 
bu hususu bir tarafa bırakmış, onun yerine 
kendileri yeni bir karar tefhim etmek cihetine 
gitmiştir. Şimdi, Muhterem Başkanlık Divanı
na bu tutumundan dolayı kendileri ile aynı ka
naatte olmadığımızı ve takrirleri oya koymala
rını istirham ediyorum. Türmetlerimin kabulü
nü istirham ederim. 

BAŞKAN — Efendim, takrirler oya konsun 
diyor Sayın Tokoğlu. 

Baki Güzey (Bursa) — Söz istiyorum Sayın 
Başkan, tariz vardır. 

BAŞKAN — Efendim, yalnız saklama keli
mesi, yani sakladım, saklamadın mevzuunda be
yanda bulunmak üzere sizi kürsüye davet edi
yorum. 

KAMU İKTİSADÎ TEŞEBBÜSLERİ KO
MİSYONU BAŞKANI BAKÎ GÜZEY (Bursa) 
Muhterem arkadaşlar, evvelâ burada konuşmam 
elbette ki, şahsım admadır. Yalnız şunu da te-
Ibarüz ettirmek isterim ki, Komisyonumuz Mec
lise niyabeten vazife gördüğüne göre, şahsım 
heyeti umuımiyenizi alâkadar eder. 

Burada bahsedilen bir mevzu vardır; denil
di ki, raporlar komisyon üyelerinden (bile sak
landı. Muhterem arkadaşlar, bunun için söz al
dım. Efendim raporların hiçbirisi üyelerden 
saklanmaimıştır ve hattâ üzeri mahremdir diye 
yazılı olan raporlar bile kendilerine açık ola
rak verilmiştir. Bunda mahremiyet yoktur. 
Meclis âzasından, Parlâmento üyesinden Türki
ye'nin hiçbir şeyi saklanamaz, kanaat ve kay-
diyle bütün arkadaşlara verilmiştir. Nitekim, 
petrol işlerine ait raporların üzerinde gizli kay
dı bulunduğu halde, bütün üye arkadaşlara ver
dik, raporlar da burada mevcuttur. Birincisi bu. 

İkincisi; saklandı dedikleri noktayı da tel-
mihen anladım, onun ne demelk istediğini, bir 
onuncu madde raporda, büyük raporun içinde 
mevcuttur, kimseden saklanmadığı o raporun 
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içinde mevcudohnaikla meydana çıkmış oluyor. 
Binaenaleyh, burada konuşurken hakikaten id
dialarımızı ispat eddbilecek bir kudret içerisin
de 'olmak suretiyle konuşmalıyız. Bunu ispat 
edemediğimiz, ispat edebilecek kudrette olma
dığımız takdirde konuşmalarımız zaıfa uğrar 
ve Nüvit Yetkin arkadaşımızın da, burada ha
kikaten neyi sakladığımı bize ispat etmesi lâ-
zımgelir. Aksıi takdirde, bu salklaıma keyfiyeti
ni kendilerine iade ediyorum. 

BAŞKAN — Komisyondan soru var, buyu
run Alpaslan. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Sayın Ko
misyon Başkanından izahat alacağım. Misal 
olarak arkadaşımız Vehbi Ersü arkadaşımıza 
raporu istediği halde... (Sağ taraftan «kendisi 
sorsun, kendisi sorsun» sesleri) Ben sormak is
tedim, efendim soruyorum. Vermemek gibi bir 
hal olmuş mudur? Reşit Ülker arkadaşımız bir 
milletvekili olarak raporu istemiş olmasına rağ
men ve zatıâlinize sarahatle beyan etmiş olma
sına rağmen raporun verilmemesi gtlbi bir hâ
dise cereyan etmiş mildir1? 

BAKİ GÜZEY (Devamla) — Reşit Ülker 
arkadaşımızı gördüm. Raporun hazırlanması 
bittikten sonra bütün gruplara raporları dağı
tacağız, dedim. Kâtibimle şjimdi karşı karşıya 
değiliz. Başkanlık Divanı şimdi sorar, şimdi 
tahkik eder. Bütün bu raporlardan, birer takım 
olarak, bütün parti gruplarına veriniz, dedim. 
Yalnız, Reşit Ülker Beye, raporların heyeti 
umumiyesinî, grupunuz namına, alıp götürebi
lirsiniz dedim. Ben 'bu kürsüde iken, kâtibim 
şjimdi çağrılsın emir verip vermediğimi sorar
sınız. 

BAŞKAN — Tamam efendim. 
VEHBİ ERSÜ (Tabiî Üye) — Sayın Komis

yon Başkanı belki farkında değillerdir, benim 
mâruz bulunduğum işlerden. Bir iki konuyu in-
celemıek üzere istediğim ve raporu verin dedi
ğim zaman;* Komisyon Başkanının emirleri ol
duğunu, raporların dışarıya verilemiyeceğini, 
arzu ederlerse burada tetkik edeceğimi ifade 
buyurdular. Bu, beyanlarınızla tezat teşkil edi
yor. 

BAKİ GÜZEY (Devamla) — Böyle bir em
rim yoktur, böyle bir şeyden de haberim yok
tur, şimdi muttali oluyorum. Parlâmento üye
sinden Türkiye'de hiçbir şeyin saklanamayaca
ğını daha evvel »öyledim. Buna kaaniim, Yal-
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nız bir mesele olmuştur. Komisyon müzakere
lerine ait zabıt tutulduktan sonra, bu .zabıtla
rın teypten teyfbe nakledilmek suretiyle mües
seseden malûmatımız dışında alınmıştır. Bunu 
Komisyondaki arkadaşlarımız da bilir. Bunu 
Meclis Reisine müracaat ettim, dedim ki, teyp
ten teybe nakletmeye ve o müesseselerin alma
ya salâhiyetleri var mildir diye ifade ettim. 
Teypten teybe alıp taslhih ettirmeyi ben millet
vekillerine müsaade etmiyorum. Binaenaleyh, 
.sözünüzü ihbar telâkki ettim; Şimdi teypten 
teybe alınmış olan bu bandı, o müesseseden ge
tireceğim elediler ve o müesseseden getirttiler. 
Ben, ibir Parlâmento üyesinden 'bir şeyin .saklı 
olacağımı kaani olan bir i iman değildin ve böyle 
bir emir vermedim. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Şimdi takrirleri tekrar okutup 

oylarınıza arz edeceğim. 
MEHMET Ünaldı (Adana) .— Sayın Baş

kan, usul hakkmda müsaade eder misiniz 1 
BAŞKAN — Müsaade ederseniz S aynı Ünal

dı, sabahtan 'beri usul münakaşası yapıyoruz. 
Takriri okutuyorum. 
(Sırrı Atalay ve Sadık Artuık'ınac'm öner

gesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Takriri ikinci defa dinlediniz. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan-

vekili Tiğrel'in beyanı üzerine Sayın Nüvit Yet
kin'in önergesine iltihak ediyoraz ve önergemi
zi geri alıyoruz. 

BAŞKAN — Başkanın söylediği de bu. Dö
nüyor dolaşıyor 'buraya, geliyor. Bunların hep
sini onun için MrMfete okuttu, Başkan. Diğeıv 
1 erini okutuyorum. 

Nüvit Yetkinin önergesi tekrar okundu. 
BAŞKAN — Bu takriri kalbul edenler... Et

miyenler... İki muhalif oya. karşı büyük bir ek
se riyetlekalbul edilmiştir. 

Ekrem Beyin aynı mealdeki takriri oya ko
nulmamıştır. Şimdi, Başkanlık tezkeresi olarak 
demin okuduğum birinoi fıkrasında Sayın Baş
kanın iran'ı ziyareti ile ilgili Başkanlık Diva
nı .teklifini oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmüyen'ler... Kabul edilmiştir. 

8. — Cumhuriyet Senatosu üyeleri Mansur 
Ülusoy, Muallâ Akarca ve Kâzım Yurdakul'a 
izin verilmesi hakkında Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi (3/424). 
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. BAŞKAN •--Tezkereyi okutuyorum. 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı Cumhuriyet Senatosu 

üyelerinin hizalarında gösterilen müddeti eri e 
izinleri Başkanlık Divanının 1 8 . 5 . 1965 tarihli 
toplantısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet Yüce Tasviplerine arz olunur. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Enver Aka. 

Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Mansur 
IHıısoy hastalığına binaen 15 gün 3 . 5 . 1965 ta
rih inden itibaren, 

Cumhuriyet Senatosu Muğla Üyesi Muallâ 
Akarca hastalığına binaen 20 gün 11. . 5 . 1965 
tarihinden itibaren, 

Cumhuriyet Senatosu Sakarya Üyesi Kâzını 
Yurdakul hastalığına binaen 21 gün 24 . 4 . 1965 
1 aritmiden itibaren. 

BAŞKAN - - Sırasiyle izin taleplerini oyla
rınıza arz edeceğim. 

Lütfen bütün üyeler yerlerine1 otursunlar. 
Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Manftur 

IJlıısöy, hastalığına binaen 15 gün, 3 . 5 . 1965 
tarihinden itibaren. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... FCa'bul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Muğla Üyesi Muallâ 
Akarca, hastalığına binaen 20 gün 1.1 . 5 . 1965 
tarihinden itibaren. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu. Üyesi Kâzım Yurda
kul, hastalığına binaen 21 gün 24 . 4 . 1965 tari
hinden .itibaren. 

BAŞKAN —• Oylarınıza sunuyorum. Kaim! 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

.9. — İki aydan fazla izin alan Cumhuriyet 
Senatosu Muğla Üyesi Muallâ Akarca'nın tahsi
satının verilmesi hakkında Cumhuriyet Senato
su Başkanlığı tezkeresi (3/425) 

BAŞKAN -•- Sayın Muallâ Akarcanın has
talığı iki aydan fazla sürdüğü iein tahsisatının 
verilmesi hakkındaki tezkereyi okutuyorum. 

Genel Kurula. 
Hastalığı dolayısiyle iki aydan fazla izin 

alan Cumhuriyet Senatosu Muğla Üyesi Muallâ 
Akarca'm n tahsisatının verilebilmesi, İçtüzüğün 
146 ncı maddesi gereğince Genel Kurulun kara-
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rina bağlı olduğundan keyfiyet Yüce Tensipleri
ne arz olunur. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 
Enver Aka 
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BAŞKAN — Sayın Muallâ A'karea'nın tah

sisatının verilmesini kabul edenler.... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

5. — GÖRÜŞÜLEN tŞLER 

1. — Subaylar heyetine mahsus 4273 sayılı 
Kanuna eh kanun teklifinin Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Millî Savunma Komisyonu raporu (Millet Mec
lisi 2/760; Cumhuriyet Senatosu • 2/155) (S. Sa
yısı :627) (1) 

BAŞKAN — Şimdi, öncelik ve ivedilik tak
rirleri var onları okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin birinci görüşülmesi yapılacak is

ler kısmının dördüncü maddesinin konusunu 
teşkil eden Subaylar heyetine mahsus 4273 sayı
lı Kanuna ek kanun teklifinin, gündemdeki bü
tün konulara öncelik tanınarak, ivedilikle görü
şülmesini arz ve teklif ederiz. 

Millî Savunma Komisyonu Başkanı 
Tabiî Üye 

Fahri özdilek 

BAŞKAN — Takririn dikkate alınmasını ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi bu kanunun müzakeresine geçiyoruz. 
Gerekçesini okutuyorum, 

Millî Savunma Komisyonu raporu 
Yüksek Başkanlığa 

Subaylar heyetine mahsus 4273 sayılı Kanu
na ek kanun teklifi, ilgili Bakanlık temsilcisinin 
de iştirakiyle Komisyonumuzda görüşüldü. 

Teklif gerekçesinde izahı yapılan hususlar 
Komisyonumuzca da uygun görülmüş, Millet 
Meclisi Genel Kurulunca kalbul edilen metnin 
aynen kabulüne, Genel Kurulun tasviplerine 
arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulma
sına karar verilmiştir, öncelik ve ivedilikle mü
zakeresini arz ederiz. 

Başkan Başkanvekili 
Tabiî Üye Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
F. özdilek N. özdenk 

izinli 

(1) 627 S. sayılı; basmayazı 
nımdadır. 

tutanağın so-

Bu Kanunda Sözcü 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

S. Kurutluoğlu 
Tabiî Üye 

E. Aksoyoğlu 
İmzada bulunamadı 

İstanbul 
C. Yıldırım 

imzada bulunamadı 
Manisa 

O. Süersan 
'Sivas 

H. Söylemezoğlu 

Kâtip 
Denizli 

M. E. Durul 
Ankara 

H. O. Bekata 

Manisa 
E. Açar 

imzada bulunamadı 
Samsun 

E. Işıklar 
Zonguldak 
Muhalifim 

T. inci 
Nevşehir 

I. • Şevki Ataisağun 

BAŞKAN — Sayın Hasan Dinçer'in bir tez
keresi1 yar. Bu tezkerede Bakanlığın Kanunlar 
Dairesi Başkanı Ahmet Kerse'nin temsil edece
ği bildiriliyor. Zatıâlinilzisioıiz. 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI TEM
SİLCİSİ AHMET KERES — Evet. 

• BAŞKAN — Genel Kurula duyururum. 
Tümü hakkında söz istiyen arkadaşımız? 

Yok.. Maddelere geçûmesini oylarınıza arz edi
yorum. Kalbul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Subaylar heyetine mahsus 4273 sayılı Kanuna 
ek Kanun 

MADDE 1. — 4273 sayılı Kanuna aşağıdaki 
geçici madde eklenmiştir : 

GEÇİCİ MADDE — a) 30 Ağustos 1947 
tarihine!» üsteğmenlikte 3 yılını ikmal etmiş 
olan halen Silâhlı Kuvvetlerde görevli subayla
rın son rütbelerindeki nasıpları bir evvelki 
30 Ağustos tarihine götürülür. 

Bu nalsıp ilerletilmösinden dolayı 30 Ağustos 
1964 tarihinde terfi' ve terfih sırasına girenle
rin, şartları haiz oklukları takdirde bu tarihten. 
geçerli olarak terfi ve terfihleri sağlanır. 

23 
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b) Bu nasıp düzeltilmesinden dolayı ma

aş farkı ödenmez. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen, bu

yurun Sayın Ersü, 
VEHBÎ ERSÜ (Tabiî Üye) — Sayın arka-

kadaşlarım, madde üzerinde konuşmaktan ziya
de, sayın komisyonun, kanunun gerekçesinde 
ve madde üzerinde aynı görüşte olup olmadı-
mızı tesbit etmek için bir sual tevcih etmek isti
yorum. Gömüşlerimiz ayrı istikâmette ise başka 
bir şeye lüzum kalmıyor, sadece söz hakkımı 
mahfuz tutmak istiyorum. 

Gerek Millet Meclisi, Millî Savunma Komis
yonunun değiştiricinde gerekçesine koyduğu bir 
hususu gerekse Senato Komisyonun gerekçele* 
rinde kanun tekliflerinin yalnız bir sınıfı içine 
alan teklifi karşısında aynı derecede hak sa
hibi olan asker kişilerin de istifadesini sağlı-
yan değişikliği gerekçesinde ve kanunun birinci 
fıkrasında öngürmüştür. Aynen şöyle : Ancak 
teklifin birinci maddesiyle getirilen geçici mad
de «Silâhlı Kuvvetlerde görevli olup 30 . 8 . 1947 
tarihinde üsteğmenlikte üç yılını ikmal eden 
subayları da ihtiva etmesi ve her üc kuvvette, 
jandarma dâhil, subaylara eşit bir şekilde tat
bikini sağlamak maksadiyle değiştirilmiş ve 
diğer maddeler aynen kabul edilmiştir.» Bu ge
rekçeden hareket ederek geçici maddenin bi
rinci fıkrası, «30 Ağustos 1947 tarihinde üsteğ
menlikte üç yılını ikmal etmiş olan, halen 
Silâhlı Kuvvetlerde görevli subayların, son 
rütbelerindeki nasıpları bir evvelki 30 Ağus
tos tarihine götürülür.» Böylece kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihinden itibaren 30 Ağustos 
1947 de üsteğmenlikte üç senesini ikmal etmiş 
bütün subaylar aynı işleme tabi olacağı kanaa
tini ve görüşünü şahsan taşıyorum. Sayın ko
misyon da aynı görüşe katılıyorsa bir söyliyece-
ğim kalmıyor. Aksi halde söz hakkımı mahfuz 
tutmak istiyorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun. 
MİLLÎ SAVUMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

SAHÎR KURUTLUOĞLU (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Muhterem arkadaşlar, Sayın Ersü 
vazgeçtiği sualin cevabını kendileri de vermiş 
bulunmaktadırlar, zannederim ki, takyit husu
sunda bendenize sual tevcih buyurdular. Şunu 
arz etmek isterim ki, teklif metin olarak geldiği 
zaman da 15 Ocak 1941 yılında Harbokulundan 
mezun planlar kaydını ihtiva etmekte idi. 
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Millet Meclisi Komisyonunca bu metinin ih-

hisarî bir mahiyet taşıdığı mütalâası ile, gerek
çede de izah edildiği veçhile, ancak teklifin bi
rinci maddesiyle getirilen, geçici madde «Silâhlı 
Kuvvetlerde görevli olup, 30 . 8 . 1947 tarihin
de üsteğmenlikte üç yılını ikmal eden subay
ları da» ihtiva etmesi ve 3 kuvvete, jandarma 
dâhil, subaylara eşit bir şekilde tatbikini sağla
mak gayesiyle değiştirilmiş, şeklindeki mucip 
sebebi ile tadilen Millet Meclisinden gecen met
nin kendi sordukları suali kapsamakta ve o 
şekilde anlamaya müsait bulunmaktadır, bunu 
arz ederim. 

BAŞKAN — Yani, Sayın Kurutluoğlu, 
1937, 1938, 1939 yılları da dâhil mi? 

SAHÎR KURUTLUOĞLU (Devamla) — 
Mesele 1947 nin 30 Ağustosunda üç yılını ik
mal etmiş olmaktır. 1937, 1938, 1939 diye bir ka
yıt savmaya imkân yoktur, bu tarihte, üç yı
lını kim ikmal etmişse aynı haktan istifade ede
cektir. 

BAŞKAN — Peki efendim, başka söz is
tiyen?.. Yok. 1 nci maddeyi oylarınıza arz edi-
vorum... Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayınlandığı tarih
ten itibaren yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Söz istiyen?.. Oylarınıza arz 
edivorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Millî Savunma ve 
îçişleri Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Söz istiyen?. Yok. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Tümünü oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. Tasarı kanunlaşmıştır. 

2. — İthal veya yurt içinde imal edilen taşıt 
araçları, motor, makina alet ve cihazların ta-

ntmalık ile birlikte satın hakkındaki kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul edilen metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi İsler 
Komisyonu raporu (Millet Meclisi 2/579, 2/580; 
Cumhuriyet Senatosu 2/154) (S. Sayısı : 
622) (1) 

(i) 622 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun* 
dadtr. 
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BAŞKAN — Bir takrir daha var, okutuyo- I 

rum. 

Yüksek Başkanlığa i 
Gündemin birinci görüşülmesi yapılacak İs

lar kısmında bulunan ve ismi aşağıya çıkarılan 
622 sıra sayılı Kanun teklifinin öncelik ve ivedi
likle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Malî ve iktisadi îşler Kom. Bask. 
Balıkesir 

Hasan Âli Türker 

Kanunun ismi : îthal veya yurt içinde imal 
edilen taşıt araçları, motor, makina, alet ve cihaz
ların tanıtmalık ile birlikte satışı hakkında ka
nun. 

BAŞKAN — Kanun tasarısının öncelikle görü
şülmesini kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Gerekçenin okunmasına lüzum görenler... 
Görmiyenler... Gerekçenin okunmamasına karar 
verilmiştir. 

Tümü üzerinde söz istiyenler?... Buyurun Sa
yın Üner. 

RAGIP ÜNER (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Muhterem arkadaşlar; Millet Meclisi tarafından ka
bul edilerek Yüce Senatoya sevk edilen ithal veya 
yurt içinde imal edilen motorlu taşıt, tıp, veteri
ner ve zirrat makina ve aletleri, cihaz, motor, ve I 
benzeri eşyanın Türkçe tanıtmalık ile birlikte sa- I 
tısı hakkındaki kanun teklifi tarafımdan hazırla- I 
narak Yüce Meclislere takdim edilmiştir. Beni I 
bu tasarıyı hazırlamaya sevk eden birtakım hadi- I 
seler olmuştur. Hariçten yurdumuza giren veya I 
yurdumuzda yapılan makina, motor veya benzeri I 
malzeme içinde maalesef Türkçe bir tarifname I 
yoktur. Meselâ bir elekrikli traş makinasl içinde I 
bir tarifname yoktur. Kaç voltla çalışacağı, na- I 
sil temizleneceği, kaç saat kullanılacağı belli I 
değildir. Amerika'dan bir frandiskop cihazı I 
gönderdiler. Pil ile çalışan bu alet kalb ses- I 
lerini büyültmekte ve netleştirmektedir. Bu aleti I 
işletilinceye kadar aradan yıllar geçti. Nihayet I 
tarifnamesi geldi. Türkeeye tercüme edildi ve I 
alet çalışmaya başladı. Memlekete binlerce li- I 
raya mal olan röntken ve derin şua cihazları- I 
nm içinde de bir tanıtmalık yoktur Bu gibi I 
çok hassas aletlerin ihtiyatsızlıkla bir düğmesi I 
çevrilirse alet bir saniyede mahvolup gitmek- I 
tedir I 
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Dikkat buyurulursa Amerikalılar otomobil

lerine bindikten sonra makinayı çalıştırıp beş 
dakika bekliyorlar. O beş dakika içinde moto
run harareti muayyen bir dereceyi göstermezse 
hareket etmiyorlar. Isınmadan bir motor hare
ket ettirilirse çabuk harobolurmuş. 

Bir mikroskobun da tarifnamesi yoktur. Hiç
birimiz hassas cam adesenin ne ile silineceğini 
bilmeyiz. Kimi alkolle, kimi ıslak bezle siler, ça
buk harabolur. Bunların misali çoktur. Ne bir 
dikiş makinasmm, ne bir traktörün, ne de bir 
havagazı fırının, ne de bir elektro karbiyotif 
aletinin tarifnamesi vardır. 

Muhterem arkadaşlarım, biz zengin bir mil
let değiliz. Bir Amerikalı gibi her sene oto
mobil modeli değiştirecek halimiz de yoktur. 
Bütün bu saydığımız cihazları yabancı memîe-
kettekiler bir sene kullanıyorlarsa, biz 5 - 10 
sene kullanmaya mecburuz. Bu malzeme içine 
Türkçe bir tarifname konursa, kullanacak insan
lar onları okuyacaklar, bilmediklerini öğrene
cekler ve bu suretle malzemenin ömrü uzaya
caktır. Bu kanun teklifi bunun için huzuru
nuza getirilmişir. ' 

Teklif hazırlanırken resmî ve özel sektörün 
malûmatına müracaat edilmiş, bütün teşekküller 
böyle bir kanunun memleket için çok hayırlı 
olacakında ittifak etmişlerdir. 

Kıvmetli oylarınızın müspet şekilde tecelli
sini diler, saygılarımı sunarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Başka söz itsiyen arkadaşımız, 
yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiy enler... Kabul edil
miştir. ivedilikle müzakeresini oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

tthal veya yurt içinde imal edilen taşıt araçları, 
motor, makina alât ve cihazların tanıtmalık ile 

birlikte satışı hakkındaki Kanun 

MADDE 1. — ithal veya yurt içinde imal 
edilen taşıt araçları, motor, makina, alât ve ci
hazlardan, 

a) ithal edilmiş olanların, bakım ve kul-, 
lanılmasma ait tanıtmalıklarının aslına uygun 
Türkçe tercümeleriyle, 

b) Yurt içinde imal edilenlerin, balam ve 
kullanılmasını gösterir Türkçe tanıtmalıkla-
riyle birlikte satılması mecburidir. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 

Yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Değişiklik ol
duğu için birinci madde açık oylarınıza sunula
caktır. 

MADDE 2. — Birinci maddede yazılı taşıt 
araçları, motor, makina, alât ve cihazlarından 
hangilerinin tanıtmalıksız olarak satılabileceği; 
doğrudan doğruya veya ilgili bakanlığın tek
lifi üzerine «Türkiye Ticaret ve Sanayi Odaları, 
Ticaret Borsaları Birliği ve Türkiye Ziraat 
Odaları Birliğinin de mütalâları alınmak su
retiyle Ticaret Bakanlığınca tesbit ve Resmî 
Gazete ile yayınlanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 2 nci 
madde de değişiklik olduğu için yine açık oyu
nuza sunulacaktır. 

MADDE 3. — Birinci maddede gösterilen 
taşıt araçları, motor, makina, alât ve cihazla
rın tanıtmalıksız olarak veya aslına uymıyan 
tanıtmalıkla; ithalâtçı, imalâtçı, toptancı veya 
perakendeci sıf atiyle satan veya sattıranlar 
bin liradan beş bin liraya kadar ağır para ce-

zasiyle cezalandırılırlar. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 

Yok. Oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Açık oyunuza su
nulacaktır. 

GECÎCİ MADDE 1. — Ticaret Bakanlığı, 
kanunun yayımı tarihinden itibaren en geç beş 
ay içersinde 2 nci maddede gösterilen taşıt 
araçları, motor, makina, alât ve cihazlardan 
hangilerinin tanıtmalıksız olarak satılabile
ceğine dair listeleri tesbit ve yayınlar. 

BAŞKAN — Söz istiyen?. Yok. Oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. Geçici 1. nci madde de açık oyu
nuza sunalacaktır. 

GEÇÎCÎ MADDE 2. — Geçici 1 nci madde
deki listelerin Resmî Gazetede yayınlanmasın
dan evvel ithal veya imal edilmiş bulunan ta
şıt araçları, motor, makina, alât ve cihazlar için 
tanıtmalık verme mecburiyeti Resmî Gazetedeki 
yayımından 6 ay sonra başlar. 

BAŞKAN — Söz istiyen? Yok. 
Baddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 

edilmiştir. 
Acık oyunuza sunulacaktır. 

26 
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. MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Söz istiyen? Yok. 
Oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Açık oyunuza su
nulacaktır. 

MADDE 5. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BASAN — Söz istiyen?. Yok. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil

miştir. Tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Açık oy neticileri sonra arz edilecektir. 

S. — M HU İstihbarat Teşkilât kanunu ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Geçici Komisyon raporu (Millet Meclisi 
i/451; Cumhuriyet Senatosu 1/525) (S. Sayısı : 
626) (1) 

BAŞKAN — Bit' takrir daha var onu oku
tuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Millî güvenlik icapları bakımından biran 

önce kanunlaşmasında zaruret gördüğü Millî 
İstihbarat Teşkilâtı kanun tasarısının Cumhu
riyet Senatosunda öncelikle ve ivedilikle müza
keresine geçilmesi hususunda yüksek delâletini
zi saygılarımla rica ederim. 

Başbakan 
Suat Hayrı Ürgüblii 

BAŞKAN — Teklifi kabul edimler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Gerekçe uzundur, gerekçenin okunmasını 
kabul edenler... Okunmamasını istemiyenler... 
Gerekçenin okunmaması kabul edilmiştir. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî (İye) 
Tümü üzerinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun tümü üzerinde Sayın 
Tunçkanat. 

Bu kanun tasarısında Başbakanı müsteşar 
vekili Sayın Müslih Erdemir, Millî Emniyet 
Teşkilâtı Başkanlığını da Sayın Ziya Selışık Se
natoda temsil edeceklerdir, bilgilerinize arz olu
nur. 

(1) 626 S. Say ıh basmayazt futunagtn so-
nundadır. 
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SADIK ARTUKMA; (Yo/yat) Sayın Bas- I 

kanını, bu kanun tasarısı Millet Meclisinde gö- I 
rüşüldüğü sırada gizli görüşme yapılmıştır. Se
natoda gizli görüşme yapılmasını arz edeceğim. 
Takrir geliyor efendim. 

IH AŞK AK — Sayın Artukmaç, hepsi gizli gö
rüşülmemiştir. Ben inceledim. Bâzı maddeler 
gizli görüşülmüştür. O maddeler geldiği zaman 
biz de düşüneceğiz. 

Buyurunuz Sayın Tunçkanat. 
HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) - -

Muhterem senatörler, Millî İstihbarat kanun ta
sarısı ile ve mevcut millî emniyet teşkilâtına, 
ilmî ve fennî gelişmelerin ışığı altında değişen 
şartlara ayak uydurabilecek modern bir veçhe 
verine amacı güdülmektedir. Elimizdeki tasa
rının bu gayeye ne derecede uygun olduğunu an-
lıyabilmek için bu konuda biraz da gerilerden 
başlıyarak son gelişmeleri gözden geçirmek ve 
bâzı kelimelerin tariflerinin iyice yapılması ge
rekmektedir. 

Askerî veya siyasi istihbarat ekseriya düş
man ve bazan da müttefik veya tarafsız devlet
ler hakkında millî ölçüde bilgi elde edilmesine 
denir. Kendi ülkemizin sırlarını muhafaza ve 
koruma tedbirlerine de istihbarata karsı koyma 
denir. 

Haberlerin elde edilmesi ve bunların ve ken
di sırlarımızın muhafazaları birbiri ile çok ya
kından ilgili oldukları için birçok memleketler
de bu iki teşkilât aynı organizasyon içinde bu
lunmaktadır. İstihbarat faaliyetleri ise yalnız 
haber toplamaktan ibaret değildir. Bu hem ha
berlerin birbirleri ile olan ilişkilerinin meydana. 
çıkarılması, tasnif ve dosyalanmaları ile güve- ı 
nilebilirlik derecelerinin ve değerlerinin Ksbiti j 
ve onlardan mantiki sonuçlar çıkarmayı da İçine i 
alır. j 

İstihbarat, genel olarak stratejik w taktik ; 
diye ikiye ayrılır. Stratejik istihbarat, Hükü
metin siyasetini idare edenlere ve bilgileri ver- ı 
inek için yapılır. Kısacası komşu ülkelerimizin \ 
dışında bulunan düşman, müttefik veya taraf- i 
M/ devletlerdir, konu. ! 

Taktik istihbarat ise, - buna esasen harekât 
veya muhabere istihbaratı da denilir - daha zi- I 
yade askerî alanda kumandan ve birliklerin ili- j 
tiyacı için yapılır. j 

— 27 

25.5.1Ö65 Ö : İ 
Bugün stratejik istihbaratın içine politik, 

ekonomik ve sosyal istihbarat da geniş ve önem
li bir yer tutmaktadır. Bir milletin siyasi ka
derini elinde bulundurup buna yon verenler ve
ya askerî plâncılar.- muhtemel olan düşman 
devletin, Hükümetin kuruluşunu, siyasi eğilim 
ve gruplaşmaları, millî siyasetini ve hedeflerini, 
endüstri tesislerini, dış ticaretini ve memleketin 
sosyal bünyesini bilmek mecburiyetindedirler. 
Aksi halde verecekleri kararlar yanlış ve yapa
cakları plânlar gerçeklere uymaz. 

19 ucu yüzyılın sonlarına doğru buharlı ge
minin icadı ve demiryollarının döşenmesi, deniz
altılar, kablo ve telefon, dâhili iştialli motorla
rın bulu.ıup geliştirilmesinden sonra nakliyat 
ve haberleşme alanlarındaki büyük hamlelerden 
sonra diplomasi faaliyetleri de büyük bir hızla 
arttı. 

Daha önceleri sadece casus, ajan ve diplo
matlarla yapılan istihbarata bu gelişmelerin et
kisi ile yeni imkânlar kazandı. İyi bir istih
barat servisinin büyük kazanç ve faydalan da 
anlaşılınca büyük devletler her gün biraz daha 
büyüyüp genişliycn müessir istihbarat servisleri 
kurmaya başladılar. 

20 nci asırda tayyarenin icadı ve telsiz telg
rafın dünya çapında kullanılması iyi bir istih
barat sisteminin kapasite ve imkânlarını daha 
da artırdı Yeni ilmî buluş ve gelişmelerin ya
rattığı imkânlar her geçen gün artmaktadır. 
1914 ve 3918 harb seneleri istihbarat lan arasın
da İngiliz istihbarat servisi haklı bir şöhret ka
zandı. Bunu ilmî ve sistemli çalışmalarına borç
lu idi. İkinci Dünya Harbinin patlamasından 
önce, istihbarat ve istihbarata karşı koyma ser
vislerinin diplomatik ve askerî sırlarla pek ya
lçından ilgilendiğini'görüyoruz. Düşmanın harb 
potansiyeli ile ilgili endüstri tesisleri ile ilmî 
bilgilerinin öğrenilmesi millî istihbarat servisle
rinin başlıca vazifeleri arasına giriyor. 

1945 t.e harbin sona ermesinden sonra soğuk 
harb şartları ve nükleer silâhların gelişmesi kar
sısında istihbarat çalışmalarının daha da geniş
lediğine şahidoluyoruz. Artık bugün insanoğ
lunun içinde buluduğu hiçbir faaliyet sahası 
yoktur ki, istihbarat ajanlarının araştırma ve 
tetkiklerine mâruz bulunmasın. 

Burada biraz da ajan ve casuslar üzerinde 
durmayı faydalı buluyorum. Çünkü, hayali ro-
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man ve filimlerle istihbaratın elde edilmesi bü
yük çapta bu ajan ve casusların faaliyetine bağ
lı olması kanaati yaygındır. Bu sözlerimden 
bilgi toplanmasında casus ve ajanlardan hiç 
istifade edilmiyor gibi bir anlam çıkarılmasın. 
Evet, bunlar da kullanılır. Fakat, mümkün ol
duğu kadar az ve istisnai hallerde. Faydalı is
tihbaratın büyük kısmı normal us al ve yollar
dan elde edilir. Havadan ve yerden alman fo
toğraflar, basın yolu ile, basılmış her türlü ki
taplar, büçeler, ihale ilânları, yabancı memle
ketlere iriden turistler, ticaret adamları, yaban
cı telsiz ve radarlarının dinlenmesi ve şifrelerin 
çözülmesi ve saire gibi. Görülüyorki bilgi te
min eden ajanların çoğu profesyonel olmayıp 
normal kimselerdir. Profesyonel ajanlar çık
ması muhtemel önemli vazifelerde kullanılmak 
üzere saklanır. 

ikinci Dünya Harbinden sonra ortaya çıkan 
demirperde ve memleketleri işgal altında kalan 
kimseler kütleler halinde hicret etmekte, casus 
ve ajan kullanılması ve haber gönderilmesini 
kolaylaştırmaktadır. 

Bir ada devleti olan İngiltere ile her tarafın
dan her gün yüzlerce mültecinin girip çıktığı 
Batı - Almanyaı, yine mütecanis bir millet toplu
luğu olan İngiltere ile muhtelif milletlerden ge
len muhacirlerin bulunduğu Birleşik Amerika 
Devletlerinin durumları da aynı değildir. 

özetlersek, her millet değişen şartlara göre 
istihbarat servislerini genişletmekte ve kendi 
corafi şartları ile bünyesine en uygun teşkilâtı 
geliştirmektedir. 

Şu halde bizde kurulacak millî istihbarat teş
kilâtının da uzak ve yakın komşu, dost tarafsız 
ve muhtemel düşman devletlerin siyasi hedefle
ri, harb potansiyelleri, sanai, iktisadi, ilmî, tek
nik güç ve imkânları, sosyal bünyeleri, siyasi 
kuruluşları hakkında istihbarat yapabilecek ve 
millî bünyemiz, coğrafi şartlarımızı da göz önün
de buludurarak kendi sırlarımızı ve elde edebile
ceğimiz bilgileri yeterli derecede koruyabilecek 
derecede olmalıdır. Şu halde elimizdeki tasarı 
böyle bir teşkilâtın kurulup çalışmasını temin 
etmekte midir? Bu sorunun cevabını vermeden 
Önce bâzı milletlerin istihbarat teşkilâtlarını da 
kısaca gözden geçirmemiz lâzımdır. 

Bütün milletlerin istihbarat teşkilâtları bir
birine benzer. Hükümet merkezlerinde idarenin 
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en yüksek organı bulunur. Bu politik, ekono
mik ve sınai istihbarat ile üç silâhlı kuvvet ara
sındaki istihbarat çalışmalarını koordine eden 
ve güvenlik polisini de içine alan bir teşkilâttır. 
Bu teşkilâtın dış ülkelerdeki temsilcileri sefaret 
ve konsolosluklardır. Silâhlı kuvvetlerdeki is
tihbarat çalışmaları ise her kuvvetin haber al
ma teşkilâtları tarafından yürütülür. Denilebi
lir ki, muhtelif milletlerin istihbarat teşkilâtla
rı ile bilgi toplama metotları arasında büyük 
farklar yoktur. Yalnız güvenlik ve karşı istih
barat metotları arasında bariz farklar vardır. 

Birçok demokratik memleketlerde güvenlik 
tedbirleri normal kanunlarla sınırlıdır ve millî 
güvenlik vazifeleriyle görevlendirilmiş olan as
ker ve polislere fazla, bir yetki verilmemiştir. 
Bâzı memleketlerde ise güvenlikten sorumlu 
gizli polisin tevkif, alıkoyma ve sorguya çek
me hususlarındaki yetkileri çok geniştir. 

Amerika Birleşik Devletlerinde istihbarat 
1947 de kurulan C. t. A. tarafından kontrol edi
lir. Güvenlik kuruluna bağlı olarak çalışan 
teşkilât Dışişleri Bakanlığı içine yerleştirilmiş
tir. Harekât, koordinasyon meclisi veya kurulu 
ise istihbaratın güvenlik kısmı ile ilgilenir. 
C. t. A. nın başkanı bu kurulda üyedir. Gayesi, 
güvenlik ve karşı istihbarat işleri ile uğraşan 
mevcut teşekküllerin faaliyetlerini müştereken 
yürütmektir. 

İngiltere'de, İngiliz İstihbarat Teşkilâtı bir
leşik istihbarat bürosudur. M. İ. 6 Kod ismi dış
işlerine yerleştirilmiştir. Karşı istihbaratın ve 
güvenlik işlerinin sorumlusu bu teşkilâtın bu 
işlere bakan kısmına M. İ. 5 te denilmektedir. 
İstihbarat teşkilâtı personelinin tevkif, alıkoy
ma ve sorguya çekme yetkileri yoktur. Onlar 
sadece bilgiyi elde edip Skodlantyard'a veya 
ilgili vilâyet polisine verirler. Sorgu ve tevkif 
işlerini polisler yapar. İki teşkilât dâhilinde 
sıkı bir işbirliği yapılır. 

Şimdi bütün bu bilgi ve mukayeselerden son
ra bizim kendi millî emniyet teşkilâtımıza dö
nerek onu ele alıp rahatça inceliyebiliriz. Bu 
suretle şimdiye kadar hangi kuruluş ve sevk ve 
idare hatalarından gelişemediğini ve emsali teş
kilâtlara nazaran niçin faydalı olmadığını ko
layca meydana çıkarabiliriz. 

Başlangıçta da söylediğimiz gibi, istihbarat, 
dış ülkeler halkında bilgi toplamak ve istihba-
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rata karşı koymak ise kendi sırlarımızı başka
larına kaptırmamak için alınması gerekli gü
venlik tedbirleridir. Şu halde teşkilât bu vazi
feleri yerine getirmek üzere kurulacaktır. Bi
zim Millî Emniyet Teşkilâtına bir göz attığımız
da karşılaştığımız manzara şudur : 

Ankara'da en yüksek seviyede bir kuruluş. 
Sonra, yine yurt içinde geniş bir teşkilât. Yurt 
dışında da âdet yerini bulsun diyerek veyahut 
da birkaç memuru taltif için birkaç sefaret ve 
konsoloslukta cılız kollar. Halbuki diğer millet
ler bunun aksine Dışişleri Bakanlığının bünyesi
ne yerleşik dış ülkelerdeki sefaret ve konsolos
luklarında geniş kadrolarla çalışmaktadırlar. 

Cumhuriyet rejimi yeni kurulduğu zaman 
düşmanları çok olduğundan içişleri Bakanlığı
nın aslî vazifelerinden olan rejimin güvenliği 
görevi istihbarata ilâveten Millî Emniyet Baş
kanlığına da verilmiş olmaktadır. Fakat, ara
dan geçen uzun zaman içerisinde jandarma ve 
polis teşkilâtımız genişlemiş ve kuvvetlenmiş
tir. Rejim oturmuştur. Şayet bu rejimin ve 
Anayasa düzeninin güvenliğini İçişleri Bakan
lığının yüz bine yaklaşan polis ve jandarma kuv
vetleri, yüzlerce milyonluk bütçeleri ile yapa-
mıyacaklarsa, 3 - 5 milyonluk bütçesi ve beş 
altı yüz personeli ile hem istihbarat, istihbarata 
karşı koyma ve hem de rejimin güvenliğinin te
mini görevlerini Millî Emniyet Teşkilâtının na
sıl başarabildiğinin sırrını bilmek elbette fayda
lı olacaktır. Buradan şu gerçekler ortaya çık
maktadır: Mevcut Millî Emniyet Başkanlığı
nın kuruluş ve teşkilâtı modern gelişmelere 
maalesef ayak uyduramamış ve diğer milletler-
deki benzeri teşkilâtlarla kıyaslanamıyacak ka
dar geri kalmıştır. Kuruluşundan bu yana he
men hiç inkişâf etmiyen bu teşkilâtın gelişeme-
me sebeplerini şöyle özetliyebiliriz : 

Başlangıçta rejimin güvenliği görevini üze
rine alan bu teşkilât zamanla benzeri teşkilât
lar gibi değişen şartlar karşısında kenişleyip 
inkişâf edeceği yerde rejimin güvenliği konu
suna daha fazla önem vererek teşkilâtın büyük 
bir kısmını yurt içine yaymış ve iktidarın gü
venliği bir reis veya başkanın emri altında or
du ve emniyet kadrolarından ödünç alman per
sonelle, kendisine verilen gizli tahsisatla ayakta 
zorla kalabilmiş ve dışta teşkilâtlanma ise as
gari ölçüde tutmuştur. 
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İhtilâlden sonra Sovyet Ruya'da kurulan is

tihbarat teşkilâtı başlangıçta rejimin güvenliği 
için çalışmış, ve bu yüzden müessir bir teşkilât 
haline gelememişti. Sonraları değişen şartlar 
karşısında bu görevi başka teşekküllere devre
derek aslî vazifesine dönmüş ve kısa zamanda 
dünyanın en müessir istihbarat teşekküllerinden 
biri haline gelmiştir. 

Bizim teşkilâtımız ise iktidarlara yaranmak, 
nabza göre şerbet verme açısından hareket et
meye başlamışlar ve rejimin günvenliği yerine 
iktidarların, iktidarda kalmalarının güvenliği ile 
kendilerini sorumlu kılmışlardır. Bu devrede ik
tidarlar muhaliflerini susturmak için Millî Em
niyet Başkanlarına hazırlattıkları hukukî mes
netten yoksun raporlarla siyasi şantajlara gi
rişmişlerdir. Her iki taraf için de kolay ve 
kârlı gibi görünen bu alış verişten yine Milli 
Emniyet geniş çapta zarar etmiş ve inkişaf ede
memiştir. 

Bu devrede müttefiklerimiz Amerika'nın 
6. İ. A istihbarat teşkilâtının da gelip Millî 
Emniyetin içine yerleşmesi ve bizim hakkımız
da elde etmek istedikleri siyasi, iktisadi, sınai, 
sosyal ve diğer önemli istihbaratı yine bizim 
teşkilâtımız aracılığı ile ve kendi paraları ile 
sağlamaları da Millî Emniyet Teşkilâtının dış 
istihbarattan ziyade iç güvenlik faaliyetlerine 
zorlamış ve bunda da başarı sağlamışlardır. Bil
hassa teşkilâtta önemli mevkiler işgal edenle
rin, Amerikalılar tarafından tertiplenen dış se
yahatlere katılmaları ve hibe şeklindeki bâzı 
yardımlar Amerikalıların bu teşkilâtın sırtından 
kendi millî güvenliğimiz aleyhine geniş imkân
lar sağlamalarına sebebolmuştur. 

27 Mayıs İhtilâlinden sonra Millî Emniyet 
Teşkilâtımız bünyesindeki yabancı unsurlardan 
temizlenmiş ve bu teşkilâta yeni bir düzen veril
meye çalışılmıştır. İhtilâlin o günkü zor şart
ları içinde dahi yeni bir Teşkilât Kanunu ha
zırlanması için emir verilmiş ve personel ara
sında tensikata geçilmiştir. 

Rejimin güvenliği ile ilgili görevlerin İçişleri 
Bakanlığına devri kararlaştırılarak kanun tasa
rısına ithal edilmişti. Bugün huzurunuza gelen 
kanun tasarısı o zamandan beri birçok tâdillere 
uğradıktan sonra bugünkü şekli ile huzurunuza 
gelmiş bulunmaktadır. Bundan sonra bu tasan 
ile arzu ettiğimiz teşkilâtı kurabilecek miyiz 
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soruşuna şimdi daha kolay cevap verebileceği- I 
mizi tahmin ediyorum. 

Ben Yüksek Heyetinizin bâzı maddelerde 
yapacağı tâdillerle bu kanun tasarısı ile modern 
istihbarat ve istihbarata karşı koyma teşkilâtı
nın kurulabileceğine inanıyorum. 

Maddelere geçildiğinde maddelerle ilgili ta
dil tekliflerini de Yüksek Heyetinize arz ve izah | 
edeceğim. 

Komisyon Millet Meclisinden gelen tasarıyı 
bâzı tadillerle olguunlaştırmış ve mahzurlarını 
kısmen gidermiştir. Bâzı hususları da gerek
çeye koyarak teşkilâtı yeniden kuracaklara ge
rekli direktifler verilmiş, ışık tutulmuş bulun
maktadır. Kanunun memlekete ve teşkilâta ha
yırlı ve faydalı olmasını dilerini. 

Mâruzâtım bu kadar, neyinizi hürmetle se
lâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Kilymetli iki arkadaşımız gizli 
örüşme talebinde bulunuyor, ayrı ayrı imza ile. 
İçtüzüğün 66 ncı maddesi sarihtir. On imzalı 
bir takrirle gizli görüşme talebedilebilir. On 
üyenin imzasını havi bir takrirle veya Bakanın 
isteği ile gizli görüşme talebedilebilir. Onun 
için bu tezkereyi okutmuyorum. 

VASFİ GERGER (Urfa) — Bendeniz bir 
sual sormak istiyorum. Acaba komisyon mu 
cevap verecektir. 

BAŞKAN — Buyurun. 
VASFİ GERGER (Urfa) — Sayın Başkan, 

bu kanun dolayısiyle Millî Emniyetin Reisi ve
ya Hükümeti temsil eden zattan sorum şu ola
caktır: Son günlerde, bir gazete yazarı hakkın
da Millî Emniyetin raporuna istinaden bâzı ya
yınlar nazarı dikkatimizi celbetmiştir. Bu ra
pora istinat eden malûmat hakikaten Millî Em
niyet raporuna müstenit midir? Böyle bir ra
por varsa bu rapor gazetelere ne suretle intikal 
etmiştir? Ve bu intikalde Millî Emniyet men
suplarının ve bugün iş başında bulunanların 
her hangi bir suitaksirleri var mıdır? Kanu
nun tümünün müzakeresi vesilesiyle açıklama
ma müsaadelerini rica ediyorum. Hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Sayın Karasapan buyurunuz. 
CELÂL TEVFİK KARASAPAN (Afyon 

Karahisar) — Sayın Başkan muhterem arka
daşlarım, vaktiyle bir Devlet hizmeti olarak 
başında, bulunduğum bir teşkilâtın yeni alacağı 
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şekil-hakkındaki kanun gelmiş bulunuyor, hu
zurunuza. Arkadaşlarımız maalesef, bu husus
ta pek fazla hazırlanmaya imkân bulamadıkla
rı gibi, bizzat bendeniz de bu imkânı bulama
dım.' Fakat benden evvel konuşan Sayın Hay
dar Tunçkanat arkadaşımızın, bâzıları haklı 
olan tenkidleri yanında, bâzıları da hakikate, 
mavazaa uymıyan. sözlerini burada tasrih et
mek mecburiyetindeyim. 

Millî Emniyet Teşkilâtı partilerle, gelip ge
çen hükümetlerle alâkası yalnız vazife bakımın
dan olan.) Takat memleketin yüksek menfaatle
rini gerek memleketin iç emniyeti, gerekse dış 
emniyeti bakımından titizlikle takibetmeye 
vazifeli bir teşkilâttır. Birinci Dünya Har
binde Askerî İttilâat Servisi olarak vazife gö
ren bu teşkilât, sonra Millî Mücadele tarihi
mizde, MMAİMB gibi Gizli Millî Teşkilât su
retiyle vazife görmüş, daha sonra Cumhuriyetin 
teessüsünde Almanya'dan bir mütehassıs ge
tirmek suretiyle; bir yeni nüve meydana ge
tirilmiştir. Bunun büyük hizmetleri olmuştur; 
inkılâpların muhafazasında, memleketin iç ve 
dış emniyetinin sağlanmasında. Memleketin 
iç emniyeti ile yalnız Emniyet İşleri Umum Mü
dürlüğünün meşgul olması gibi bir şey akla ge-
lebilirse de siyasi mahiyette hareketlerin bu 
teşkilât tarafından tamamiyle yapılamıyacağı 
da kabul edilmek icabeder. Çünkü, memleke
tin iç ve dış emniyetine karşı kasıtlı olanlar. 
meşru yollarla çalışmazlar. Bunların müracaat 
ettikleri vasıtalar akla hayale gelemiyecek ka
dar gayrim eşru şeylerdir. Ve dünyanın her 
tarafında gizli teşkilât bunların karşısına çıkar 
ve «kontre espiyonej» hareketleriyle bunları 
önlemeye .çalışır. Benim sekiz aylık başında 
bulunduğum devre esnasında, eski bir hariciye 
münfesihi olarak, o zamanın Başbakanından 
aldığım talimata göre de gördüğüm vazife bu 
teşkilâtın, iç siyaset cereyanları ile partilerle 
alâkadar olmaması merkezinde olmuştur. Bu
nu intakı hak için söylemem lâzımdır. Bana 
bilhassa bu işe itina etmemi söylediler. Ve bâ
zı kimseleri bu gibi hareketlerde 'bulundukları 
için de tekaüde sevk etmişimdir. 

Demekki bu husustaki mensubolduğu Hü
kümete veyahut iktidarda bulunan partilerin 
arzusuna, göre hizmet "ettiği şeklindeki sözler 
maalesef, değil maal memnuniye hakikate uy
mamaktadır. Millî Emniyetin Anayasamızın 

-~ 30 ^ 
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memlekette her şekilde propagandasını ve ya
yılmasını men ettiği komünizme karşı da vazi
fesi vardır ve kanun bu şekilde kaldığı müd
detçe de bu vazifeyi yapmak ..mecburiyetinde
dir. Marksizm nazariyeleri, memlekette demok
ratik, usullerle iktidara gelmeyi sabırla bekliye-
c ek nazariyeler değildir. Bunun, içind e oJ aıir 
lar, etüdetmiş olanlar gayet yakından bilirler. 
Marksizmin esası mevcut rejimi ,zor..: kullanarak 
bir sınıfın hâkimiyetini temin etmekten ibaret
tir. Bunu yaldızlıyarak sosyal adalet şeklim; 
sokup başka memleketleri abstre birtakım. mi7 

sallerle ortaya getirip, memlekette koyu;: bir 
komünizm propagandası yapmak, memlekete .en 
büyük ihaneti yapmaktır arkadaşlar. (Sağdan, 
alkışlar.) Buna karşı Millî Emniyet Teşkilatı 
değil, en büyüğünden en küçüğüne kadar, her 
Türk'ün son derece uyanık, olması ve: Ata
türk'ün, «komünizmi nerede görürseniz onun 
başını ezin» prensibini unutmaması lâzımdır. 
Felsefî nazariyeleri olabilir. Esasen bu; naza
riyelerin öğrenilmesi de lâzımdır.. Bunlara nü
fuz edilmesinde de fayda vardır. Bunların il
mî cephelerinin tetkik edilmesi icabeder. Ama 
bu demek değildir ki bunları memleket sathın^ 
da birer nassı Kuran'mış gibi yayalım ve bu 
memleketi kapitalistler, burjuvalar ve işçiler 
diye bir gazetenin başmakalesinde, yahut da 
bir köşesinde millete mütemadiyen telkin ede
lim. Bu cihetlerde son derece hassas olmanız 
lâzımgelir. Benim gibi 17 yaşında bu memleke
tin hizmetine girmiş, 19 yaşında cephede savaş
mış, yaralar almış, esir olmuş bin bir ıstırabını 
çekmiş bir insan olarak, ben çok kıskancımdır 
bu dâvada. Bu memleketin bütünlüğünü, mu
hafaza edebilmek için, komünizmi her şekli .ile, 
katiyen bu memleketin sathında nefes alır bir 
hale getirmemek lâzımdır. 

Bu itibarla önümüze gelen bu ..Teşkilât lia-; 
nunu bize her şeyi temin edecek durumda da 
maalesef değil. Bizdeki Millî Emniyet Teşki
lâtı da, - Amerika'da> İngiltere'de, Fransa'da 
ve Rusya'da gördüğümüz gibi, gizli bir teş
kilâttır. Bunu bin yamadan yapılmış Buhara 
hırkası gibi, o bakanlıktan, bu bakanlıktan, şu 
daireden, bu daireden alınmış • memurlarla, 
muvakkat bir kadro ile yürütülmesi caiz ol
maz. Zamanında hazırlanmış olan ye maalesef 
bugün tamamiyle değişmiş kanun ; projesi.bu 
hususta tatminkâr değildir. Ve yine, ;eski şekli-
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ııi- bir •; tdereceye kadar idame ettirmektedir. 
Esaslı bir kadroya ve. hakikaten. İngilizlerin 
güzel tâbir ettikleri Entellijan Servis . . haline 
getirilmesine çalışılması çok şayanı arzu idi. 
Fakat, en mükemmeli elde edilinceye kadar ol
dukça mükemmelini yahut oldukça tatminkârı
nı ele almak, ye onu biran evvel yürürlüğe koy
mak da bizim vazifemizdir.. Bu itibarla, bu 
kanunun maddeleri üzerinde görüşülürken de 
belki bâzı mâruzâtımız olacaktır. Büyük bir 
dikkatle ve hüsnüniyetle ele alınmasında fay
da, olduğu mütalâasını arz eder ve. hepinizi 
hürmetle selâmlarım. •-.••.• 

BAŞKAN -— Usulüne tıygıüı' bir gizli gö
rüşme ' talebi vardır,•'okutuyorum. 

Acık oyunuza başvurduğumuz maddelerde 
oyuUü kul 1 âlîmlyan arkadaşlar var mı °? Oylama 
işlemi bitmiştir. Küreleri kaldırıyoruz. Gizlilik 
takririni "'okutuyorum: 

' ; ; ; -.;:.'.'. ;.'•;• * S a v . m B ^ Ş k a U İ l ğ ü ; •.;...••.- ' 

Görüşmelerin gizli yapıl maşım arz ederiz.;, •.;. 
Tabiî Üye Adana 
Sami Küçük Mehmet Nuri Âdemoğlu 

• Cumhurbaşkanınca S. Ü, Cumhurbaşkanınca S.Ü. 
Hasan Atakan Muzaffer Alankuş 

Çorum Urfa 
. . •., Alâeddin Çetin Vasfi Gerger 

Kars Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Sırrı Atalay Necati özdeniz 

.... Kayseri Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Hüsnü Dikeçligil Zerin Tiiziin 

BAŞKAN — Sayın Gerger, ne buyuruyor
sunuz ? 

VASFİ GERGER (Urfa) - - Bendeniz bir 
sual tevcih ettim. Şimdi bu sualin aleni celsede 
cevaplandırılması lâzımdır ve zaruridir. Gizli 
olmasına taraftarım. Ancak, açık celsede soru
lan bir soruyu cevaplandirılmanıasma matuf 

^yanlış bir zehap hâsıl olur, umumi efkârda. Ce
vaplandırsınlar, sonra bunun oylanmasına ge
çilsin. Veya maddelere geçildiği zaman oylansın. 

, BAŞKAN -—Maddelere geçildiği zaman,: so
rulanın cevabını açık celsede Hükümet verecek
tir. Şimdi gizlilik önergesi usulüne göre veril
miştir. Okunur okunmaz Tüzüğe göre- gereği 
yapılacaktır. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) —• 
Aleyhinde söz istiyorum. - : •; 
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BAŞKAN — Ne hakkında Sayın Tunçkanat ? I 
HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 

Takririn aleyhinde. 
BAŞKAN — Gizlilik takrirlerinin aleyhin

de, lehinde kimseye söz verilemez. Çünkü, içtü
zük hükmü açıktır. Ancak mühim sebeplerden 
dolayı en az 10 üye yahut bir bakan gizli gö-

~ rüşme teklifinde bulunabilir. 
Bu teklif üzerine, dinleyiciler ve gerekirse 

memur ve hizmetliler toplantı salonundan çıka
rılır. Teklif sahiplerinin gerekçeleri dinlendik
ten sonra, teklifin kabulü veya reddi için gö
rüşmesiz işarı oyla karar verilir, diyor, Kimseye 
lehinde, aleyhinde söz veremem. Yalnız teklif 
sahiplerinden birine gerekçesini izah için söz 
veririm. j 

(Sami Küçük ve arkadaşlarının önergesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Atalay, ben böyle anlı
yorum. Gizlilik takriri açık okunur. Takrir 
okunur okunmaz, hizmetliler... Biz de böyle tat
bik ediyoruz efendim. 

BAŞKAN — Açık Celseye geçmiş bulunuyo
ruz. Açık oy neticelerini tefhim ediyorum; 

İthal veya yurt içinde imal edilen taşıt araç
ları, motor, makina alât ve cihazlarının tanıt
malık ile birlikte satışı hakkındaki Kanunun 
1 nci maddesinin oylamasına 82 sayın üye ka
tılmış, 82 kabul. Salt çoğunluk sağlanamamış
tır. 

2 nei maddesinin oylamasına 80 sayın üye 
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NÎYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — Beye 

koyunuz. 
BAŞKAN — Sayın Ağırnaslı, herkes tüzük 

allâmesi ama, önünde tüzük yok. Tüzük önüm
de. Bakınız nt diyor? Gizlilik teklifi üzerine 
dinleyiciler ve gerekirse memur ve hizmetliler 
toplantı salonundan çıkarılır, diyor. 

NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — 10 ar
kadaş böyle bir takrir verebilir, 120 kişi de bu 
fikirde olmıyabilir. Bunun aleyhinde konuşmak 
imkânı olmadığına göre oylanmasını istirham 
ediyorum.... 

BAŞKAN — Tüzük haricinde mantık silsi
lesi ile bir işlem yapmam ki. Tüzüğün sarih ol
duğunu ifade ettim. Tüzük tatbik edilir, hiz
metlilerin çıkması gerekirse diyor, böyle şeye 
lüzum yoktur, bir teklif de yoktur. 

Teklif sahiplerinden birisi, gerekçeyi izah 
için söz istiyor mu? İstemiyorlar. Teklifi oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Kapanma saati: 17,30 

katılmış, 80 kabul. Salt çoğunluk sağlanama
mıştır. 

3 ncü maddesinin oylamasına 83 sayın üye 
katılmış, 82 kabul, 1 çekinser. Salt çoğunluk 
sağlanamamıştır. 

Geçici 1 nei maddesinin oylamasına 90 sa
yın üye katılmış, 90 kabul. Salt çoğunluk sağ
lanamamıştır. 

Geçici 2 nci maddesinin oylamasına 93 sayın 

(İkinci Oturum gizlidir.) 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati: 19,03 

BAŞKAN — Başkanvekili Muhittin Kılıç 
KÂTÎPLEB : Âdil Ünlü (Cumhurbaşkanınca S. Ü.), Kudret Bayhan (Niğde) 
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üye katılmış, 93 kabul. Salt çoğunluk sağlan
mıştır. 

4 ncü maddesinin oylamasına 84 sayın üye 
katılmış, 82 kabul, 2 çekinser. Salt çoğunluk 
sağlanamamıştır. 

Bu suretle geçici 2 nci maddenin dışındaki 
maddeler, salt çoğunluk sağlanamadığından, 
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gelecek birleşimde tekrar oylarınıza sunulacak-
tır. 

Yarın öğleden sonra 27 Mayıs Bayramı ba§-
Iıyacağı ve 27 Mayıs günü de devam edeceğin
den, 1 Haziran 1965 Salı günü saat 15 te top
lanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati: 19,10 

6. — SORULAR VE CEVAPLAR 
B — YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin, Halic'in temizlenmesine 
dair yazılı soru önergesi ve Bayındırlık Bakanı 

Orhan Alp'in cevabı (7/205) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Sözlü sorumun Sayın Bayındırlık Bakanı ta

rafından cevaplandırılmasını saygı ile dilerim. 
17 . 12 . 1964 

İstanbul Senatörü 
Dr. Rifat öztürkçine 

Haliç her gün dolmaktadır ve yeni yeni 
adacıklar husule gelmektedir, vapurlar işliye-
mez durumdadır... Her an bir deniz faciası zu
hur edebilir... Halic'in turistik değeri yerine 
kehrik hali ile de etrafında da öturulamamak-
tadır. 

İstanbul Belediyesi ile; kozası içerisine bü
zülmüş Haliç dâvasını ele almaktan ziyade ver
diği ruhsatlar ile de Halic'in daha çabuk dol
masına yardım etmektedir.... 

Hükümet olarak Halic'in dolmasını önleyici 
veya temizlenmesi hususunda ne gibi tedbirler 
alınacaktır. 

Haliç bu hali ile daha ihmal edilemea, 

Bayındırlık Bakanlığı 
Hususi Kalem 

Sayı : 807 

21. 5 .1965 

Konu : Halic'in temizlenmesi ve dol* 
maması tedbirlerinin alınması. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 6.5.1965 gün 4537/6683 - 7/205 sa

yılı yazı. 
Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat 

Öztürkçine'nin Halic'in temizlenmesine dair ve
rip İçtüzüğün 124 ncü maddesi gereğince ya
zılı soruya çevrilmiş bulunan önergesinin aşağı
da cevaplandırılmış bulunduğunu arz ederim. 

Orhan Alp 
Bayındırlık Bakanı 

Halic'e dökülen derelerin getirdiği rüsubat, 
fabrika ve mezbaha su ve artıkları, kanalizas
yon ağızları, ve atılan gemi pasekülleriyle bil
hassa son 40 - 50 yıl içinde daha da süratle dol
makta olan Halic'in dolmasına mâni tedbirleri 
ve derhal yapılması zaruri tarama işini görüş
mek üzere 1957 de Bakanlığımız ve ilgili resmî 
teşekkül ve müesseseler temsilcilerinin iştira
kiyle yapılan toplantıda varılan kararlar bir 
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protokolde tesbit''• edilmiş• ve dolmaya ınâııi ol
mak üzere : 

T -.Acilen alınması gerekli, olan : 
,. a) , Bütün fabrika pis sularının tasfiye edi
lerek Haliç'e verilmesi, 

b) Fabrika cüruf ve artıklarının Halic'e 
atılmaması, 

e) Gemi çöp ve pa'seküllerinin••Halic'e atıl
maması, 

d) Mezbaha- artıklarım ti fennî tesislerle ıs
lahı ve yapılamazsa mezbahanın kaldırılması, 

H - Tarama işi olarak da : 
A) Birinci derecede : 
a) Mezbaha önü ve Silahtarağa'ya kadar 

olan sahada, asgari bir tarama yapılması. 
b) Eyüp kollektör ağzı önündeki saha ile 

Cibali kanalizasyonu tasfiyehanesinin, bulundu
ğu rıhtım önünün sahih araçların: geçmesine el
verişli derinliğe kadar taranması; 

Kararlaştırılmış ve ikinci kademede ele alın
mak üzere; "•-

a) Haliç'te daha geniş bir taramanın dü
şünülmesi ve imar plânına göre kıyı ıslahatı ve 
tahkimatı yapılması, • . 

b) ...Kâğıthane, ve Alibey . dereleri havzala
rında toprak muhafazası ve erozyon kontrolü 
tedbirlerinin alınması, 

(•)'• Halic'in her iki ki yi gerisindeki mmta-
kalara ait kanalizasyon projeleri tatbikatının 
bir an evvel ikmali; lüzumlu ve zaruri1 görül
müştür. 

Ulaştırma •'••Bakanlığı,- İstanbul Belediyesi. 
Denizcilik Bankası ve- Bakanlığımız temsilcile
rinin "katıl masiyl'e'.yapılan bu toplantıda alman 
kararlardan birinci derecede Bakanlığımızca 
yapılması öngörülen tarama işi 1959 yılı başın
da taahhüde bağlanmış ve 1960 yılı sonların
da, ikmal edilmiştir. Oibali. Eyüp, Sütlüce ön
lerinde geniş bir saha ve Sütlüce - Kâğıthane 
ve Silâhtarağa arasında bir şenalin • açılın asım" 
hedef tutan bu tarama için 6 milyon liraya ya
kın para harcanmış ve Silâhta rağa'ya kadar 
deniz taşıtlaririm seyrüseferi "sağlanmıştır. 

Dolmanın devanı ettiği Silâhtarağa Elektrik 
Santrali rıhtım lan önünde yeniden tarama ya
pılması zaruri görülmüş O lup 1964 yılında ema
neten. başlıyan. tarama işine 1965 yılında da de
vanı edilmektedir. 

Müşahedelerimizde şu husus belirmekte
dir ki, ilgililerce dolmaya mâni tedbirler alın-
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niadikça • Bakaülığımiz tarafından' gerek ihale 
ve gerekse emaneten büyük emek ve para'-har
camak-suretiyle yapılan taramadan beklenen 
ve .umulan netice. ve faide sağlanamamaktadır 
ve sağlan anı vy a çaktır. 

Konunun taşıdığı önemi dikkat nazarına 
atan Bakanlığımız, dolmaya ve koku neşrine 
mâni tedbirleri yeniden incelemek ve 1957 de 
bu maksatla yapılan toplantıda varılan ve yu
karda açıklanan protokolde tesbit edilen karar
ların tatbik şekil ve mahiyetini gözden geçir-

' inek üzere 1965 Mayıs ayı. sonlarında ilgili Ba
kanlık ve müesseseler temsilcilerini tekrar bir 
toplantıya davet eylemiştir. 

Bu toplantıda Halic'in tarihî ve turistik de
ğerinin ihyası için alınması gerekli tedbirlerle 
birlikte bilhassa dolmayı önleyici tedbirler üze
rinde; durularak her müesseseye terettübedecek 
hizmetlei' tesbit ve malî imkânların müsaade et
tiği ölçüde yıllara tevzi edilmiş bir plân dâ
hilinde tatbiki çareleri araştırılacak ve alın
ması gerekli kararlar Hükümetinıîze arz edile
cektir. 

2. •-:•-..çUınıhıviyel Senato.su .Sivas Üyesi Hi
lal Öcten'in,- Devlet D emir yollarının ihalesini 
liayhğ) .dizel elektrikli, lokomotiflere deıir yazılı 
soru öner.f/esi ve TUmtırma Bakanı Mithat San'm 
cevabı (7/206) 

Ankara : 4 . 5 . 1965 

(mnıhuriyet Senatosu Başkanlığına 
AÎD nin açtığı 10 milyon dolar kredi ile 

Devlet. Demiryollarının ihalesini yaptığı dizel 
elektrikli 'lokomotifler hakkında aşağıdaki so
rularımın yazılı olarak Ulaştırma Bakanlığınca 
cevaplandırılmasını ve arz edeceğim vesaik ör
neklerinin cevabi soruya eklenmesini arz ve 
'stirha.ni eylerim. 

Sivas Senatörü 
Rifa.t Öçten 

1. İhale şartnamesine göre, lokomotifler 
yeni imalât olacaktır. Mukavele imzalanma
sından. en geç beş ay sonra imalâta başlanacak 
ve firma, Devlet Demiryollarına teknik eleman
larını göndermelerini ve imalâtta hazır bulun
malarını bildirecektir. 

Bu duruma göre : 
A) Firma; imalâta başlamadan evvel Dev

let Demiryollarından teknik eleman istemiş mi-

M - -
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diri..- Devlet Demiryolları teknik eleman gön
dermiş midir? 

B) Teknik eleman gönderilmiş ise hangi 
tarihte Türkiye'den hareket etmiş ve hangi ta
rihte imalâtta hazır bulunmuştur 1. 

0) İlk parti lokomotifler hangi tarihte 
Amerika'dan sevk edilmiş ye hangi tarihte 
Haydarpaşa Limanında tesellüm edilmiştir? 

0) İlk parti ve onu takibeden günlerde 
tesellüm edilen lokomotifler yeni imal edilmiş 
lokomotifler midir? 

D) Halen kar lokomotif teslim alınmış bu
lunmaktadır? 

2. İhale şartnamesinde;; "imal' edilecek lo
komotiflerin dizel motorlarının 450 beygir cer 
kuvvetinde olması kaydı mevcuttur.. G. E. Fir
masının lokomotiflerindeki dizel motor tipi 761 
tipidir. Bu tip dizel •motorların takati, 340 ilâ 
.'350 beygir gücündedir. Zira, firma Devlet De
miryolları ile mukavele yaptığı tarihten sonra 
Pakistan. Devletine verdiği teklifte G. E. 761 
tipi motorunun takatinin 840 beygir takatinde 
olarak bildirmiş ve teklifini bu şekilde vermiş
tir. . . . 

Irirma, 761 tipi motorunu -'HO beygir takat
ten 450 beygir takatine yükseltmek için ne 
gibi değişiklik yaparak Devlet Demiryollarına, 
teslim etmiştir? 

Yapılan, tecrübelerde dosya, içinde mevcut 
(Oer Diyagram) ma göre 800 ton çekmesi 
icabeden lokomotifler kaç ton "çekebilmişlerdir? 

.'>. Firmanın ilk verdiği ve her arazi 
meylinde 800 ton yük çekeceğini taaMıüdetti-
ği ve bunu (Cerdiyagraını) ile de tevsik eyle
diği bir gerçektir. Ve bu diyagram dosyası içe
risinde muhafaza edilmesi gereken ciddî'bir ve
sikadır. Bu diyagram vesikası değiştirilerek 
yerine tesellüm edilen lokomotiflerin halihazır 
cer kuvvetine göre firma tarafından sonradan 
tanzim edilen cer diyagramı konmuş mudur? 

Bu diyagram değişikliğini fark ve-kabul 
eden mesul Cer Dairesi Reisinin 28 Aralık 1964 
tarihinde Devlet Demiryolları Genel Müdürlü
ğüne yazılı duyurması ve lokomotiflerin mev
cut- diyagramlardan hangisine uyduğunun tes-
bitine mütaallik hassasiyeti Umum Müdürlükçe 
de takabbül ve ilgililere- havalesi muamelesi ne 
safhada bırakılmıştır? .'.'•:•--..- •.-•-.-•-
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4. Şartnameye göre mukavelelerin yapıl

ması ve firmalar lehine şartnamelerden feragat 
edilmemesi, Hazinenin menfaatini korumak yö
nünden en başta gelen görev olması gerekil*. Bu
na göre. : 

A) Mukavele, şartnameye uygun olarak 
yapılmış inidir? 

Gerek ihale şartnamesinin ve gerekse yapı
lan mukavelenin birer örneklerinin, soruma ve
rilecek cevaba eklenmesini, 

B) Mukavele akdinden sonra mukaveleyi 
tadil veya tahkim eden protokoller yapılmış 
mıdır? Yapılmış ise kaç protokol yapılmıştır? 
Bu protokollerin bire)' örneklerinin de soruma 
verilecek yazılı cevaba eklenmesini, 

5. Şartınım ey e göre, lokomotiflerin Ameri
ka'dan .beherinin Haydarpaşa Limanına kadar 
nakil ücreti 12 000 dolar ve fakat bu arada 
daha ucuza nakledecek bir firma zuhur eder 
ise o firmaya naklettirilmesi. kabul edilmiştir. 
Buna. göre : 

A). 12 000 dolardan her lokomotifi daha. 
ucuza meselâ 8 000 dolara nakledeceğini bildi
ren bir firma müracaatı var mıdır? Yar ise bu. 
firmanın ismi nedir? 

B) Lokomotifler 12 000 dolardan, mı yok
sa. daha. ucuza nakledeceğini beyan eden firma
ya mı naklettirilmiştir? 

- 6. Şartnameye göre, G. E. Firması loko
motifleri Devlet Demiryollarına Haydarpaşa'da 
ray üzerinde teslim edecektir. Tahliye ve monte 
masrafları firmaya aittir. 

Bu lâzimeye Devlet Demiryolları riayet et
miş midir?... Yoksa, mukaveleyi Hazine aley
hine tadil eden bir protokolle değiştirmek sure
tiyle Devlet Demiryolları mı takabbül etmiştir? 
Eğer Devlet Demiryolları takabbül eylemiş ise 
tahliye' ve monte masrafları ne miktara baliğ 
olmuştur? 

T. C. 
Ulaştırma Bakanlığı 21:5.1905 

Özel Kalem Müdürlüğü 
Sayı : 466/1, 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
• İlgi :. Genel- Sekreterlik Kanunlar Müdürlü

ğü 7.15,1 m gün ve 5046/6094-7/206 sayılı yazı
larına- •:-..• • • 
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•Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Rifat öç* 

ten'in Devlet Demiryollarının ihalesini yaptığı 
dizel elektrikli lokomotiflere dair yazılı soru 
önergesi cevabının ilişik olarak sunulduğunu arz 
ederim. 

Ulaştıran Bakanı 
Mithat San 

Sayın Rifat öçten'in yazılı sorusu cevabı. 
Cevap : 1. Gerek ilân edilen şartnamede ge

rek mukavelede; lokomotiflerin, imalâtına muka
vele imzasından en geç 5 ay sonra başlanacağına 
dair bir hüküm yoktur. 

'A) Firma muhtelif tarihlerde gerek şifahen 
gerek yazılı olarak imalâta başlandığını, imalâ
tın devam ettiğini 'bildirmiş ve kontrol ve eği
tim grupunun (gönderilmelerini talebetmiştir. 

TCDD. kontrol elemanlarının kontrol vazife
sine gitmedi gerek TCDD. bünyesindeki gerek 
AID teşkilatındaki bâzı formaliteler dolayısiyle 
gecikmiştir. 

B) TCDD. kontrol elemanları ve eğitim per
soneli 5 Kasım 1964 Perşembe günü Ankara ve 
İstanbul'dan uçakla hareket ederek 7 Ka
sım 1964 Cumartesi günü firma fabrikalarının 
bulunduğu Erie şehrine varmış ve 9 Kasım 1964 
Pazartesi gününden itibaren 91 gün müddetle 
vazifelerine devam etmişlerdir. 

C) Mukavele mucibince lokomotifler liman
da indirildikten ve servise hazır duruma getiril
dikten sonra sırasiyle mukavele ve katî kabul 
tecrübelerine tabi tutulmuş ve tutulmaktadırlar. 
Bu bakımdan ilk parti 4 aded lokomotif 29 Ka
sım 1964 tarihinde Amerika'dan sevk edilmiş ve 
21 Kasım 1964 tarihinde Derince limanında in
dirilmeye başlanmıştır. Bu durum mukaveleye 
de uygundur. 

,Ç) ilk parti ve onu takibeden ıgünlerde ka
tî tesellümü yapılanlar, daha sonra bugüne ka
dar yapılmış olanlar ve bundan sonra yapılacak 
olan lokomotiflerin hepsi yeni imal edilmiş lo-
komatiflerdir. 

D) Halen (18 Mayıs 1965) 26 aded lokomo
tifin katî tesellümleri yapılmış olup 4 adedinin 
de tesellüm tecrübeleri yapılmaktadır. Geri ka
lan 10 adedi henüz gümrüktedir. 

Cevap : 2. Bu sualin heyeti umnmiyesinde 
dizel motorları ile G.E. 761 tipi cer elektrik mo
torları arasında bir karıştınlma yapıldığı veya 
yanlışlığa düşüldüğü kanısındayız; zira şartna- 1 
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mede ne dizel motorlarının 4150 beygir kuvvetin
de olacağı kaydı mevcuttur, ne de lokomotiflerde 
bulunan dizel motorlarının tipi 761 dir. 

Aynı sualin G.E. 761 tipi cer elektrik mo
torları hakkında sorulduğu kabul edilirse, bu cer 
motorlarının gerek firma teklifinde bildirilen 
450 beygir takati gerek mukaveledeki karakte
ristik değerleri üzerinden G.E. firmasının Ame-
rika'daki fabrikalarında ve TCDD. kontrol heye
ti huzurunda tecrübelere tabi tutularak kabul 
edilmiş olduğunu belirtmek gerekir. Bu tecrübe
lere ait raporlar TCDD. Cer Dairesi dosyaların
da mevcuttur. 

Cevap : 3. Firmanın ilk verdiği teklifte lo
komotiflerin her arazi meylinde 800 ton çekece
ğine dair bir taahhüt yoktur. Teklifte verilmiş 
ve taahhüdedilmiş olan cer kuvvet diyagramı lo
komotifin muhtelif süratlere göre, tren hamule
sini çekebilmek için tatbik edebileceği kuvvetleri 
gösteren bir grafikten ibaret olup, bu diyagram 
olduğu gibi mukaveleye eklenmiştir. Ve dosya
larda mevcuttur. 

Katî tesellümleri yapılmış lokomotifler, mev 
zııubahis cer diyagramı esas olmak ve muhtelif 
tren hamulelerine ıgöre yolun meyilleri de na
zarı itibara alınarak yapılan hesaplarda bulu
nan süratlere göre tecrübelere tabi tutulmuş ve 
kabul edil mislerdir. 

Mukavelenin 8 nci maddesine göre, seyir 
diyagramının tesbiti için hesaplar mukavele ak
dinden sonra, General Elektrik firmasınca ya
pılmış ve TCDD. nin kontrolü ile onayından 
geçmiştir. Ancak TCDD. nin kontrol ve onayına 
sunulan ilk hesaplarda bir yanlışlık olduğu 
TCDD. nin nazarı dikkatini çekmiş ve bilâhara 
bu yanlışlık yapılan ve yapılacak olan katî tesel
lüm tecrübelerine esas olacak şekilde tashih edil
miştir. 

Binaenaleyh soruda zikredildiği gibi, cer di
yagram vesikalarında bir değiştirilme değil he
saplarda yapılan bir yanlışlığın düzeltilmesi 
mevzuubahistir. 

Cevap: 4. A) Her ihalede olduğu gibi, muka
veleye mesnedolarak ilân edilen ve daha ziyade 
umumi hükümleri ihtiva eden bir şartname ile 
seçilen teklifin özelliklerine göre, yapılan nihai 
bir mukavele arasında farklar oîaeağı malûmla
rıdır. Zira bilindiği üzere şartname ile mukave
le arası pazarlık safhasıdır. 
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Bu gibi farklar bu ihalede de zuhur etmiş 

olup, bunların bir kısmı, krediyi temin eden 
AÎD teşkilâtı ile TCDD. arasında yapılan anlaş
ma hükümleri gereğince AÎD teşkilâtının tavsi
yesi üzerine yer almış, geri kalan kısmı da yu
karda 'belirtildiği veçhile teklifin özelliklerine gö
re ve TCDD. yararına vukubulmuştur. 

Anayasamızda ve diğer mevzuatta yazılı so
rulara verilecek cevaba bağlı olarak resmî vesi
kaların gönderileceğine dair bir hüküm bulun
madığı gibi bu hususta bir teamül de mevcudol-
madığmdan istenilen şartname ve sözleşme ör
nekleri ekte sunulamamıştır. Vesika istenmesi 
aslında Meclis araştırması kapsamına girmekte
dir. Bununla beraber Bakanlığa teşrif ettikleri 
takdirde kendilerine esasen birçokları yabancı 
olmıyan dosya ve vesikaları göstermeye amade
yim, 

B) Mukavele akdinden sonra, mukaveleyi 
tadil veya tahkim eden protokoller yoktur. 

Cevap : 5. Gerek ilân edilen şartnamede ge
rek yapılan mukavelede nakliye ücreti lokomotif
leri satan firmaya aidolduğundan, lokomotiflerin 

25.5.1965 0 : 3 
Amerika'dan beherinin Haydarpaşa veya Derin
ce limanına kadar nakil ücreti 12 000 dolar ve 
fakat bu arada daha ucuza nakledecek bir firma 
zuhur ederse o firmaya naklettirilmesi diye bir 
mevzu yoktur. Ve ayrıca lokomotiflerin behe
rinin Amerika'dan 8 000 dolara nakledileceğini 
bildiren firma müracaatı da mevcut değildir. 

Cevap : 6. Şartnameye göre G.E. firmasının 
lokomotifleri Devlet Demiryollarına limanda ray 
üzerinde işler vaziyette teslim edeceği öngörül
müştür ve öyle olmuştur. 

Tahliye masrafları ise, şartnamenin 3 ncü 
maddesinde derpiş edilmiş olan C-f F şartlarına 
ve «Inco - Terms» başlıklı beynelmilel ticari 
tâbirler ve tefsirlerini havi kitaba istinaden 
TCDD ye aittir. 

Montaj masrafları hakkında şartnamede bir 
sarahat yoktur. Mukavele tanzimi sırasında ya
pılan müzakerelerde birkaç işçi yardımından iba
ret olan montaj masrafları montajda çalışacak 
işçilerin eğitimi bakımından faydalı olacağı mü
lâhazası ile takabbül edilmiş ve mukaveleye de 
böyle dercedilmiştir. 

I » • • 
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ithal veya yurt içinde imal edilen taşıt araçlan, motor, makina alât ve cihazların tanıtmalık 

ile birlikte satışı hakkındaki Kanunun 1 nci maddesine verilen oyların sonucu 
(Salt çoğunluk sağlanamamıştır.) 

TABÎÎ ÜYELER 
Vehbi Ersü 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Mehmet. Şükran özkaya 
Haydar Tıınçkanat 

ADANA 
Mehmet Nuri Ademoğlu 
Mehmet ünaldı 
Sakıp önal 
AFYON KARAHlSAR 
Celâl Tevfik Karasapan 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Rifat Etker 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
M. Akif Tekin 

AYDIN 
İskender Cenap Ego 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Hasan Âli Türker 

BURDUR 
Ömer Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Baki Cüzey 
Şeref Kayalar 

TABİÎ ÜYELER 1 
Ekrem Acuner | 

Uye sayısı : 184 
Oy verenler : 82 

Kabul edenler : 82 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : ÎOO 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nah.it Al tan 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DEVIZLI 
Mehmet Emin Durul 

ELAZIĞ 
Rasim fi i ray 

ERZURUM 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
fi a vsi Uça gök 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
Nizam ettin özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Ilalit Zarbun 

HATAY 
Enver Bahadırlı 

İÇEL 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Şevket Akyürek 
Osman Zeki Gümüşoğlu 

[Oya katti 
Refet Aksoyoğln 
Mucip Ataklı 

I Hasan Ekrem özden 
Rifat öztürkçine 
Cemâl Yıldırım 

İZMİR 
fzzet Tîirand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 

1 Nevzat özerdemli 
KASTAMONU 

Ahmet Nnsrpt Tuna 
KAYSERİ 

Hüsnü Dikoçligil 
KONYA 

Sodat Çıımralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Ahmet Orhan Akça 
İbrahim Efem Erdinç 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUŞ 
Tsa Ilisan Bingöl 

NİĞDE 
Kudret lîayhan 
İzzet fi ener 

hnıyanlar] 
Emanullah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 

SAMSUN 
Hüseyin Enver Işıklar 
Riza İsıtan 
Refet R«ndoci 

SÜRT 
Abdurrahman Kavak 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 

URFA 
Vasfı Gerger 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
tsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Tevfik İnci 
CUMHURBAŞKANm-

CA SEÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 
Hasan Atakan 
Ömer Er gün 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Nadir Nadi 
Ragıp Üner 
N. Zerin Tüzün 
Adil Ünlü 

Kadri Kaplan 
Sezai O'Kan 
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Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Galip Afşar 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHÎSAE 
Rasim üancıoğlu 
Mustafa Yılmaz înce-
oğiu 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zercn (B.) 

ANKARA 
Osman Al işi »oğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Sabit Kocabeyoğlu 
İbrahim Saffet Omay 
(t) 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 
Mehmet Oüler 
Nejat Sarlıcalı 

BÎLECÎK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BİTLİS 
Ziya Şerefhanoğlu 

BOLU 
Rahmi Arı kan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

1 BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
gü (B.) 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

DENIZLI 
Cahit Akyar 

DtYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
İhsan TTamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Bansmoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertnğ 

ERZİNCAN 
I Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
^akıp TTatnnoîrlu 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 

GİRESUN 
1 Mehmet îzmen 

HAKKÂRİ 
Necip Sovhan (t. Ü.) 

HATAY 
Mustafa Dol i veli 

İÇEL 
Cavit Tpvfik Okyayuz 

İSPARTA 
Mustafa 0 fi İni eril 

İSTANBUL 
Mcbrare Aksoley 
M. Tekin Arıburun 
Fikret Giinrlosran 

IZMlR 
Cahit Okurcr (I.) 
Hilmi Onat 
(i. ü.) 

KARS 
1 Sırrı Atalay 

[Açık ü% 

İstanbul 
Tekirdağ 

Y 
1 MTJ. Ç| 

Yusuf Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başbakan) 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 
Lûtfi Tokoğlu (l.Ü.) 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
(Bşk.V.) 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
(D 

MANİSA 
F,min Açar 
'•Yrit Alpiskender 
f">rhan S fiorsan 
Refik T1n«nv 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
(t.) 
Haldun Menteşeoğhı 

NEVŞEHİR 

ibrahim Şevki Atasağun 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

içlikler] 

1 
1 

ekûn 2 
I çn» ,. 

RİZE 
Osman Mecdi Agıın 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı (B.) 
Kâzım Yurdakul 
(D 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 

SİNOP j M i l i V - t 

Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rjfat öçten 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TOKAT 
Ali Altuntaş (I.) 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Reşat Zalofflu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Tevnt Açıkalm 
Muz«ıffcr Alankuş 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Sahir KnnıtluoğİB 
Necati özdeniz 

— 39 — 



C. Senatosu B : 83 25 . 5 .1935 O : 3 
İthal veya yurt içinde imal edilen taşıt araçlan, motor, makina alât ve cihazların tanıtmalık 

ile birlikte satışı hakkındaki Kanunun 2 nci maddesine verilen oylann sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanamamıştır.) 

TABİÎ ÜYELER 
Vehbi Ersü 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp önal 
AFYON KARAHİSAR 
Celâl Tevfik Karasapan 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Rifat Etker 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhansril 

BALIKESİR 
Hasan Ali Türker 

BURDUR 
Ömer Faruk Kınaytürk 

BURSA 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 

TABU ÜYELER 
Ekrem Acuner 

Üye sayısı 184 
Oy verenler ı 80 

Kabul edenler 80 
Reddedenler : 0 
Çekinserler s 0 

Oya katılmıyanlar 102 
Açık üyelikler : 2 

fKabul edenlerj 
1 Cahit Ortaç 
1 ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçnk 

| DENÎZLÎ 
Mehmet Fimin Durul 

ELAZIC 
Rasim (îiray 

ERZURUM 
0. Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Oavsi Uçagök 
Ömer TVıızal 

GAZİANTEP 
Nizaınettin Oztrül 

GÎRESUN 
Sabahattin Orlıon 

GÜMÜŞANE 
fTalit Zarhun 
•~XU.&.lb A J U l KJKkH 

HATAY 
Enver Bahadırlı 

tÇEL 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Şevket Akyürek 

[Oya katü 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 

0 . Zeki Cümüşoğlu 
Ekrem özden 
Rifat öztürkçine 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
İzzet Bira mi 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 
Nevzat özerdendi 

KASTAMONU 
Ahmet Nnsret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikpçligil 

KONYA 
Mustafa Dinekii 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Ahmet Orhan Akça 
t. Etem Erdinç 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUŞ 
îsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
izzet Gener 

mıyanlar] 
Emanullah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Ttoil 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 

URFA 
Vasfi Gerger 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Tevfik İnei 

CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Amil Artus 
Ilasan Alakan 
Ömer Ergün 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Nadir Nadi 
Ragıp Uner 
N. Zerin Tüzün 
Âdil Ünlü 

Kadri Kaplan 
Sezai O'Kan 
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Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Galip Af$ar 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Muştala Yılmaz lneeoğlt 

AĞRI 
Salih 1 ürkmen 

AMASYA 
Macit Zeren (B.) 

ANKARA 
Osman Alisi roğlu 
Hıfzı Oğuz Üekata 
Sabit Kocabeyoğlu 
ibrahim Saffet Omay 
(t) 

ANTALYA 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 
Mehmet Güler 
Nejat Sarlıealı 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sabri Topçuofhı 

BİTLİS 
Ziya Şerefhanoglu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
gil (B.) 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
ihsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatnnoğhı 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 

GİRESUN 
Mehmet İzm en 

HAKKARİ 
Necip Seyhan (1. Ü.) 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayttz 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
M. Tekin Anburun 
Fikret Gündoğan 

İZMİR 
Cahit Okurcr (I.) 
Hilmi Onat (t.) 

KARS 
Sırrı Atalay 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başbakan) 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Muhittin Kıiu-(Bşk. V.) 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskcnder 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
(I.) 
Haldun Menteşeoğhı 

NEVŞEHİR 
İbrahim Şevki Atasağut 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal I 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
Osman Mecdi Agun 

SAKARYA 

Turhan Kapanlı (B.) 
Kâzım Yurdakul 
(t.) 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 
Fethi Tevetoğlu 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Umıet Çekenıoğîu 
Rifat öçten 
4ıya Önder 
Hulusi Söylemezoğîu 

TOKAT 
Ali Altuntaş (î.) 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Reşat Zaioğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Esat Mahmut Karaknrt 

UŞAK 
Kâmil Coşkıınoğlu 

VAN 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açıkalın 
Muzaffer Alankus, 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Sahir Kurvtluoğlu 
Necati özdeniz 

[Açık üyelikler] 

İstanbul 1 
Tekirdağ 1 

Yekûn 2 
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t thal veya yurt içinde imal edilen taşıt araçları, motor, makina alât ve cihazlann tanıtmalık 

ile birlikte satışı hakkındaki Kanunun 3 nci maddesine verilen oyların sonucu 
(Salt çoğunluk sağlanamamıştır.) 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 83 

Kabul edenler : 82 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 1 
Oya katılmıyanlar : 99 

Açık üyelikler : 2 

TABÎÎ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kâmil Earavelioğlu 
Fahri özdilek 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Mehmet Unaldı 
Sakıp önal 
AFYON KARAHİSAR 
Celâl Tevfik Karasa-
pan 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Rifat Etker 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
M. Akif Tekin 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhansil 

BALIKESİR 
Hasan Âli Türker 

BİNGÖL 
Sabri IVr^noclu 

BURDUR 
Ömer Faruk Kınaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 

[Kabul 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nihat Al tan 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELAZIĞ 
Rasim Criray 

ERZURUM 
Edip Somunoğlıı 

ESKİŞEHİR 
Oavsi U^affök 

GAZİANTEP 
Nizam ettin özjriil 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbım 

HATAY 
Enver Bahadırlı 

İÇEL 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburun 
Osman Zeki Gümüşoğlu 
Rifat öztürkçine 
M. Cemal Yıldırım 

edenler] 
İZMİR 

İzzet Birand 
Enis Kansu 
Nevzat özerdemli 

KAYSERİ 
nüsnü Dikeçligil 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Ahmet Orhan Akça 
ibrahim Etem Erdinç 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Oener 

SAMSUN 
Hüseyin Enver Işıklar 
Refet Rendeei 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİVAS 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Yusuf Dcmirdağ 

URFA 
V a s f i O-p»•<!••»r 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Tevfik İnci 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Muzaffer Alankuş 
Amil Aıtus 
Hasan A takan 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Kııver Kök 
Osman Koksal 
Nadir Nadi 
Veca ti özdeniz 
N. Zerin Tüzün 
Raj?ıp Üner 
Âdil ünlü 

[ÇekinserJ 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 
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lOya katılmıyanlar] 

TABtI ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Eefet Aksoyoğlu 
EmanuUfth Çelebi 
Suphi Karaman 
Kadri Kaplan 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Galip Afşar 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHÎSAR 
Rasim Hancı oğlu 
Mustafa Yılmaz tnee-
oğln 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Osman Alisiroğlu 
Hıfzı Oğuz bekata 
Sabit Kocabeyoğlu 
îb rahim Saffet Om ay 
(I.) 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 
Mehmet Güler 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Ziya Şerefhanoğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
gil (B.) 
Baki Güzey 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
İhsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin llangunğhı 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Ilatunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
Zeki Is'âm 

GİRESUN 
"Mehmet tzmen 
Sabahattin Orhon 

HAKKARİ 
Necip Seyhan (1. Ü.) 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Fikret Gündoğan 
Hasan Ekrem özden 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Cahit Okurer (t.) 
Hilmi Onat (t. Ü.) 

KARS 
Sırrı Atalay 
Yusuf Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başbakan) 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rıfat özdeş 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
(Bask. V.) 
Muammer Obuz 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
(î.) 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca (1.) 
Haldun Menteşeoğlu 

NEVŞEHİR 
î. Ş. Atasağun 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
Osman Mecdi Agun 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul (I.) 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat öçten 

TOKAT 
Ali Al tun taş (1.) 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Reşat Zaloirlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkun oğlu 

VAN 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 

CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 
Sadi Koçaş 
Sahir Kurutluoğlu 

[Açık üyelikler] 
istanbul 1 
Tekirdağ 1 
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İthal veya yurt içinde imâl edilen taşıt araçlan, motor, makina alât ve cihazların tanıtmalık 

ile birlikte satışı hakkındaki Kanunun geçici 1 nci maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanamamıştır.) 

TABU ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Saıui Küçük 
Fahri özdilek 
Mehmet Şükran özita 
ya 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem 
oğlu 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp önal 
AFYON KARAHISAR 
Celâl Tevfik Karasapaij 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
llifat Etker 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
M. Akif Tekin 

AYDİN 
İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Hasan Âli Türker 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BURDUR 
ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Baki Güzey 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık üyelikler 

184 
90 
90 

0 
0 

92 
o 

[Kabul 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇOKUM 
Alâeddııı Çetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Mehmet Km in Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELAZIĞ 
Rasim Gri ray 

ERZURUM 
O. Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Xizamettin özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
nalit Zarbun 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İÇEL 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburun 
O. Zeki Gümüşoğlu 

edenler] 
Rifat öztürkçine 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
tzzet Biratıd 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 
Nevzat özerdemli 

KASTAMONU 
tVhmet N us ret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeejagil 

KONYA 
Sedat Çumraiı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
Ahmet Orhan Akça 
t. Etem Erdinç 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUŞ 
tsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
tzzet Gener 

SAMSUN 
H. Enver İşıklar 
Rıza Isıtan 

Refet Rendeei 

SÜRT 
Abdurrahman Kavak 

SİVAS 
Zij'a önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Beti! 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 

URFA 
Vasfi Gerger 

YOZGAT 
^adık Artukmaç 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Renizi JJaltan 
Tevfik inci 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN UYEIJiR 

Amil Artus 
Hasan Atakan 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Nadir Nadi 
Ragıp Uner 
Necati özdeniz 
N. Zerin Tüzün 
Âdil Ünlü 
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TABU ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoglu 
Eraanullah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Sezai O'Kan 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
S?tkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Galip Afşar 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHÎSAB 
Rasiııı Ilancıoğlu 
Mustafa Yılmaz İnce-
oğlu 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zercn (B.) 

ANKARA 
Osman Alisiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Sabit Kocabeyoğlu 
İbrahim Saffet Omay 
(i.) 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 
Mehmet Güler 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Ziya Nami Şerefhan-
o»lu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
gil (B.) 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

DENÎZLÎ 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
fhsan Ilamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ERZİNCAN 
Pehmi Ray soy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp üatunoglu 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 

GİRESUN 
Mehmet îzmen 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (I. Ü.) 

HATAY 
Mustafa Del i veli 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 

[Açık ü 
İstanbul 
Tekirdağ 

Y 
• mı I I • • 

Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 

İZMİR 
Cahit Okurer (I.) 
Hilmi Onat (t. Ü.) 

KARS 
Sırrı Atalay 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başbakan) 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci An 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
(Bşk. V.) 
Ahmet Onar 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
(t) 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskerder 

MARAŞ 
Xedim Evliya 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca (I.) 
Haldun Menteşonglu 

NEVŞEHİR 
ibrahim Şevki Atasağuı 

yelikler] 
1 
1 

ekûn 2 
>m M ı 

ORDU 
Rşref Ayhan 

Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
Osman Mecdi Agun 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul (I.) 
Turhan Kapanlı (B.) 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 

SİNOP 
Suphi Batıır 

SİVAS 
Ahmet ÇVkemoğlu 
Rifat Öçten 

TOKAT 
Ali Altuntaş (t.) 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu (I.) 
tteşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 
Akif Kyidogan 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 
Muzaffer Alankuş 
Sadi Koçaş 
Sahir Kurutluoğlu 
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İthal veya yurt içinde imal edilen taşıt araçları, motor, makina alât ve cihazların tanıtmalık 

ile birlekte satışı hakkındaki Kanunun geçici 2 nci maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

TABÎI ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Saıfii Küçük 
Fahri özdilek 
Mehmet Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğh 
Mehmet U naldı 
Sakıp önal 

AFYON KARAHÎSAR 
Celâl Tevfik Karasapan 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Rifat Etker 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
M. Akif Tekin 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Hasan Ali T ürker 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoplu 

BURDUR 
ö . Faruk Kınaytürk 

BURSA 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 93 

Kabul edenler : g3 
Reddedenler : 0 
Çekinserler : 0 

Oya katılmıyanlar : 89 
Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 
ÇANAKKALE 

Nahit Altan 
ÇANKIRI 

Hazım Dağlı 
ÇORUM 

Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Rasim Ti i ray 

ERZURUM 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uça gök 
Ömer Ucu7.nl 

GAZİANTEP 
Nizamettin ö/.ırül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GUMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İÇEL 
Talip özdolay 

" İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburun 
0. Zeki Gümüşoğlu 
Ekrem özden 
Rifat öztürkçine 

1 M. Cemal Yıldırım 
İZMİR 

izzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Knis Kansu 
Nevzat özerdemli 

KASTAMONU 
Ahmet N us ret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü JHkeçligil 

KONYA 
-Sedat Çumrah 
Mustafa Din ekli 
Muammer Ohuz 

KÜTAHYA 
A. Orhan Ak -̂a 
ibrahim E tem Erdinç 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUŞ 
İsa Hisarı Bingöl 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gener 

SAMSUN 
II. Enver İşıklar 
Hıza Isıtan 
Refet Kendeci 

Fethi Tevetoğlu 
S l î R î 

Abdurrahman Kavak 
SİVAS 

Ziya önder 
llulûsi Sövl^ınezoglı: 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 
Şevket Buladoğlu 

URFA 
Vasfi Gerger 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Tevfik inci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Amil Artus 
Hasan Atakan 

Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Nadir Nadi 
Ragıp üner 
Necati özdeniz 
N. Zerin Tüzün 
Adil Ünlü 

_ 4G — 
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IO ya katıl mıy anlar I 

TABU ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Sezai O'Kan 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Galip Afşar 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHlSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz tnce-
oğlu 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren (B.) 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Sabit Kocabeyoğ\u 
ibrahim Saffet Omay 
(t) 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 
Mehmet Güler 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Ziya Nami Şerefhanoğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
thsan Sabri Çağlayan-
gü (B.) 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
thsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banjruoğlu 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ı ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp natunoğlu 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 

GİRESUN 
Mehmet îzmen 

HAKKARİ 
Necip Seyhan (t. Ü.) 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
Cavit Tevt'ik Okyayuz 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

[Açtk ü 
İstanbul 
Tekirdağ 

Y 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Fikret Gündoğan 

İZMİR 
Cahit Okurer (t.) 
Hilmi Onat (1. Ü.) 

KARS 
Sırrı Atalay 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Ha zer 

KASTAMONU 
Mehmet. Çamlıca 

KAYSERİ 
nüseyin Kalpaklıoğlu 
Su ad Hayri Ürgüplü 
(Başbakan) 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat ftzdeş 
Lûtfi Tokoğlu (t. Ü.) 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
(Bşk. V.) 
Ahmet Onar 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
(î.) 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca (î.) 

yetikler] 
1 
1 

ekûn 2 

— — e» 

naldım Menteşeoğlu 
NEVŞEHİR 

t. Şevki A t aşağım 
ORDU 

Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
0. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı B.) 
Kâzım Yurdakul (I.) 

SİNOP 
Suphi Batıır 

SİVAS MA V A M 

Ahmet Çekemoğlu 
Rifat öçten 

TOKAT 
Ali Altııntas (t.) 

TRABZON 
Reşat Zaloffhı 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA V A V Â « 4 b 

Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkun oğlu 

VAN 
Fer id Melen 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 
Muzaffer Alankuş 
Sadi Koçaş 
Sahir Kurutluoğlu 
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t thal veya yurt içinde imal edilen taşıt araçları, motor, makina alât ve cinasların tanıtmalık 

ile birlikte satışı hakkındaki Kanunun 4 nci maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanamamıştır.) 
Üye sayısı : 184 

Oy verenler : 84 
Kabul edenler : 82 

Reddedenler : 0 
Çekinserler : 2 

Oya katılm ıyanlar : 98 
Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 
TABİÎ ÜYELER 

Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Fahri özdilek 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğ
lu 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp önal 
AFOYON KARAHtSAR 
Celâl Tevfik Karasapan 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Rifat Etker 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
M. Akif Tekin 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Hasan Âli Türker 

BİNGÖL 
Sabri Topçuofflu 

BURDUR 
ö. Faruk Kınaytürk 

BURSA 
Baki Güzey 

Cahit Ortaç 
ÇANAKKALE 

Nahit Al tan 
ÇANKIRI 

Ilâzım Dağlı 
ÇORUM 

Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ERZURUM 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçaarök 

GAZİANTEP 
Nizam ettin Özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
nalit Zarbım 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İÇEL 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıbumn 
O. Zeki Gümüşoğlu 

Rifat öztürkçine 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
îzzet BLraııd 
Enis Kaıısu 
Nevzat Özerdendi 

KAYSERİ 
Hüsnü Pikrçligil 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer O buz 

KÜTAHYA 
Ahmet Orhan Akça 
t. Etem Erdinç 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Orhan Süersan 
Refik I Tin soy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUŞ 
Isa Bingöl 

NİĞDE 
Kudret Bay han 
İzzet OPTipr 

SAMSUN 
TT. Enver İşıklar 

Refet Rendeci 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİVAS 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 

URFA 
Vasfi Gersrer 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Tevfik İnci 

CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Muzaffer Alankuş 
Amil Artus 
I Tasan A ta kan 

Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
tinver Kök 
<>sman Koksal 
Nadir Nadi 
Kapıp üner 
Âdil Ünlü 
Necati özdeniz 
N. Zerin Tüzün 

[Çekinserler] 
KONYA 

Ahmet Onar 
SAMSUN 

Rıza Isıtan 
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TABÎI ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
•Emanullah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdaküler 

ADANA 
Galip Afşar 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAT? 
Rasim nancıoğlu 
Mustafa Yılmaz ince 
oğlu 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren (B.) 

ANKARA 
Osman Alişiros-lu 
TTıfzı Oğuz Bekata 
Sajhit Koeabeyoglu 
İbrahim Saffet Omay 
(î.) 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 
Mehmet Güler 
Nejat Sarlıcah 

BİLECİK 
Talât Oran 

C. Senatosu B : 83 25 . 5 .1985 
[Oya katılmıyanlar] 

BİTLİS 
Ziya Nami Şerefhan 
oğlu 

O :3 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzıınhasanoğlu 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
gil (B.) 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
thsan TTamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Bansrnoğlu 

ELAZIĞ 
rviâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihoeagil 
Sakıp TTatnnojrlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 

GİRESUN 
Mehmet îzmen 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (I. Ü.) 

HATAY 
Mustafa Del i veli 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 

Fikret Gündoğan 
ti krem özden 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozealı 
Cahit Okurcr (I.) 
Hilmi Onat 
( t Ü.) 

KARS 
Sırrı Atalay 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Ha zer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nnsret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Snad TTayri Ürgüplü 
(Başbakan) 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza TTlrısman 

KOCAELİ 
Rifnt A/deş 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

lîşk. V.) 

MALATYA 
Mohraet Zeki Tulunay 
(t.) 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskonder 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
(1.) 

Haldnn Mont^sonğlu 
NEVŞEHİR 

t. Şevki A ta sağun 
ORDU 

Şevket Koksal 
Eşref Ayhan 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
Osman Meedi Agun 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı (B.) 
Kâzım Yurdakul 
(t) 

SAMSUN 
Fethi Teveto&lu 

SİNOP 
Suphi Batnr 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat öeton 

TOKAT 
Mi Altnntaş (I.) 
Zihni Betil 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Reşat ZnlnŞln 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 

CUMHURBAŞKANTO-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalııı 
Sadi Koçaş 
Sahir Kurutluoğlu 

[Açık üyelikler] 
İstanbul 1 
Tekirdağ 1 

Yekûn 2 





Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMI 

86 NCI BİRLEŞİM 

25 . 5 .1965 Salı 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu üyeleri Maüsur 
Ulusoy, Muallâ Akarca ve Kâzım Yurdakul'a 
izin verilmesi hakkında Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi (3/424) 

2. — İki aydan fazla izin alan Cumhuriyet 
Senatosu Muğla Üyesi Muallâ Akarca'nın tahsi
satının verilmesi hakkında Cumhuriyet Senato
su Başkanlığı tezkeresi (3/425) 

3. — Anayasa Mahkemesine asıl üye seçimi. 
4. — Yüksek Hâkimler Kurulu üyeleri se

çimi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
Ömer U-yazaFın, Türkiye Şeker Fabrikaları 
A. O. ile pancar müstahsili arasında akdedilen 
mukaveleye dair Sanayi Bakanından sözlü so
rusu (6/274) 

2. —• Cumhuriyet Senatosu Afyon Üyesi M. 
Yılmaz înceoğlu'nun orta öğretimde uygulan
makta iken kaldırılan tek dersten borçlu olarak 
bir üst sınıfa devam hakkına dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/277) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Osman 
Koksal 'iri. basında neşrolan yolsuzluk iddia
larına dair, Başbakandan sözlü sorusu (6/280) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Sakıp ö^.ıl'ın, yurt dışına çıkan Bakanlara dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/291) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si A. Nusret Tuna'nm, bakanlıklarda ne miktar
da yevmiyeli memur bulunduğuna dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/292) 

6. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul üyesi 
Rifat Öz+ürkçine 'nin. ilâç imâlatı yapan mües
seselere dair Adalet Bakanından sözlü sorusu 
(6/293) 

7. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem özden'in, trafik kazalarına karşı alman 
tedbirlere dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/298) 

8. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Özl.ürkeine'nin, İstanbul, Ankara ve Ege 
Üniversitesi Tıp Fakültesi kliniklerine dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/300) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi 
Nedim Evliya'nm, Et ve Balık Kurumu Genel 
Müdürlüğüne dair Ticaret Bakanından sözlü 
sorusu (6/302) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Urfa Üyesi Vas-
fi Gerger'in mevcut kurumlara atanan üyeler
le, bu kurumların genel müdürlerinin aldıkları 
tahsisat miktarlarına dair Başbakandan sözlü 
sorusu (3/305) 

11. - - Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi 
Fethi Tcvetoğlu'nun, Elçiliklerimize ş^önderi-
len günlük gazeteye dair Dışişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/307) 

12. -• - Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi 
Fethi Ttvetoğlu'nun. Resmî ilân Kurumuna 
dair Tur'zm ve Tanıtma ve Maliye Bakanların
dan sözlü sorusu (6/308) 

13. ~- Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mehmet Ünaldı'nm, Podgorni'nin. Türk Parla
mentosundaki konuşmasına dair Dışişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/312) 
€'.-

14. — Cumhuriyet Senatosu Burdur üyesi 
Faruk Kmaytürk'ün, İstanbul Bina ve Arazi 
itiraz Komisyonuna dair Maliye Bakanından 
sözlü sorusu (6/313) 



15. - - Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi 
Cemal larlan'ın, köy içme suları 1965 yılı 
programlarına dair Köy İşleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/317) 

16. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Niyazi Ağırnaslı'nm, Zonguldak olaylarına dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/321) 

17. - - Cumhuriyet Senatosu Kütahya Üyesi 
Etem Erdiç'in, Simav ilçesi Jandarma Komu
tanına dair Adalet ve İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/323) 

18. — Cumhuriyet Senatosu Bingöl Üyesi 
Sabri Topçuoğlu'nun, bazı yardımların Türk 
parası karşılıklarının Türkiye içinde kullanıl
masına dair, Barbakandan sözlü sorusu (6/324) 

I T I 
ÖNCELIKLE GÖRÜŞÜLMESI KARARLAŞ

TıRıLAN IŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GERE(HNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK 1ŞLER 

1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu 
İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonunun 
12 . 5 . ı964 tarih ve 468 sayılı Kanunun 3 neü 
maddesi gereğince hazırladığı Kamu İktisadi 
Teşebbüslerinin denetimi sonuçları hakkında ra
por (3/423) [Dağıtma tarihi : 19 . 5 . 1965] 

V 
ÎKt DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
1. — ithal veya yurt içinde imal edilen taşıt 

araçları, motor, makina alet ve cihazların ta
nıtmalık ile birlikte satışı hakkındaki kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul edilen metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve iktisadi İşler 
Komisyonu raporu (Millet Meclisi 2/579, 2/580; 
Cumhuriyet Senatosu 2/154) (S. Sayısı : 622) 
[Dağıtma tarihi : 4 . 5 . 1965] (Bitiş tarihi : 
20 .6 .1965) 

X2 — Kat Mülkiyeti kanunu tasar ımın 
Millet Meclisince kabul edilen metni ve Cumhu
riyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi : 623) [Dağıtma tarihi : 
14 . 5 . :!965] (Bitiş tarihi : 26 . 6 . 1965) 

X 3. — Millî istihbarat Teşkilât kanunu ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Geçici Komisyon raporu (Millet Meclisi 
1/451; Cumhuriyet Senatosu 1/525) (S. Sayısı : 
626) [Dağıtma tarihi : 17 . 5 . 1965] (Bitiş ta-
riri : 9 7 . 1965) 

4. — Subaylar heyetine mahsus 4273 sayılı 
Kanuna ek kanun teklifinin Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Millî Savunma Komisyonu raporu (Millet Mec
lisi 2/76C, Cumhuriyet Senatosu 2/155) (S. Sa
yısı : 627) [Dağıtma tarihi : 17 . 5 . 1965] (Bi
tiş tarihi - 7 . 8 . 1965) 



Dönem : 1 
Toplantı : 4 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

İthal veya yurt içinde imal edilen taşıt araçları motor, makina 
alât ve cihazların tanıtmalık ile birlikte satışı hakkındaki kanun 
teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Malî ve İktisadi İşler Komisyonu raporu (Millet Meclisi 

2/579, 2 /580; Cumhuriyet Senatosu 2/154) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 622) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 11 . 3 . 1965 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 6874 - 39316 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 10 . 3 . 1965 tarihli 72 nei Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işari 
oy ile kabul edilen, ithal veya yurt içinde imal edilen motorlu taşıt, tıp, veteriner ve ziraat makina 
ve aletleri, makina, cihaz, motor ve benzeri eşyanın Türkçe tanıtmalık (Prespektüs) ile birlikte satışı 
hakkındaki kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad Sirmen 

Not : Bu tasarı 19 . 9 . 1963 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 6. 1, 10 . 2 ve 10 . 3 . 1965 tarihli 34y 54 ve 72 nci birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görü
şülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 622) 

Malî ve İktisadi İşler Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Malî ve İktisadi İşler Komisyonu 29 . 4 . 1965 

Esas No. : 2/154 
Karar No. : 44 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 10 . 8 . 1965 tarihli 72 nci Birleşiminde öncelikle ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, ithal veya yurt içinde imal edilen motorlu taşıt, tıp, veteriner ve ziraat 
makina ve aletleri, makina, cihaz, motor ve benzeri eşyanın Türkçe tanıtmalık (Prospektüs) ile bir
likte satışı hakkındaki kanun teklifi, ilgili bakanlıklardan Tarım, Ticaret, Sanayi ve Odalar Birli
ğinden davet edilen yetkili temsilcilerin ve teklif sahibinin de iştirakleriyle her yönden tetkik ve 
müzakere edildi. 

622 



_. 2 — 
Millî servetin artırılmasında, muhafazasında ve daha verimli hale getirilmesinde mühim etkisi 

olacağı muhakkak olan böyle bir kanunun lüzum ve zaruretine komisyonumuzca tam bir kanaat hâ
sıl olmuştur. Bu hususta komisyonumuz mütaaddit toplantılar yapmış Hükümetin ve teklif sahibinin 
de muvafakatini almak suretiyle bahis konusu kanun ile öngörülen ekonomik ve sosyal gelişmenin 
daha dengeli ve daha kolaylıkla uygulanabilmesi amacı ile toplantıda hazır bulunan temsilciler ile 
teklif sahibinin verdikleri tamamlayıcı bilgilerden sonra komisyon üyelerinin dosyada mevcut va
kamın metninde değişiklik yapılmasını istiyen önergeleri teker teker oylanarak kabul edilmiştir. 

Yapılan değişikliklerde açıklanması zaruri görülen hususlar : 
Millet Meclisince kabul edilen metnin başlığı daha geniş anlam ve kapsam kazanabilmesi için 

«tthal veya yurt içinde imal edilen taşıt araçları, motor, makina, alât ve cihazların tanıtmalık ile 
birlikte satışı hakkında Kanun1» şeklinde değiştirilmiştir. 

Buna göre 1 nci maddenin başlığa uygun şekilde yeniden tedvin edilmesine ve bu maddenin (a) 
fıkrası, «aslına uygun1» ibaresi konulmak suretiyle tanıtmalıkların kusursuz ve etraflı bir şekilde ha
zırlanması sağlanmıştır. 

2 nci maddenin tedvininde : 
Tanıtmalıkla satılması gereken ve ilgili maddede tadadedilen makina, alât ve eşyanın tâyin ve 

tesbitinin çok müşkül olacağı ilgili temsilciler tarafından beyan ve ifade edildiğinden madde değiş
tirilerek, tanıt malıksız olarak satılabilecek olanların tâyin ve tesbitini esas kabul etmiş ve madde 
daha açık ve kolaylık temin edecek hale getirilmiştir. 

Millet Meclisi metninde kanuna aykırı harekette bulunanların tecziyelerini derpiş eden 3 ncü 
madde Millet Meclisi metninde muvafık harekette bulunanların cezalandırılmalarını öngörecek şe
kilde tedvin edildiği müşahede edilmekle madde, kanun başlığı ve 1 nci madde tadilâtına uygun ola
rak yeniden kaleme alınmış ve para cezası «100 liradan 2 500 liraya kadar» dan fiil ve hareketin 
ehemmiyeti göz önünde tutularak «1 000 liradan 5 000 liraya» yükseltilmek suretiyle değiştiril
miştir. 

Millet Meclisi metnindeki geçici 2 nci maddegeçiei .1 nci madde olarak ele alınmış ve ekli me
tinde gösterildiği gibi açık hale getirilmiştir. 

Millet Meclisi metnindeki geçici 1 nci madde ise geçici 2 nci madde olarak ekli metindeki gibi 
değiştirilerek kabul edilmiştir. 

Bahis konusu kanun teklifinin yürürlüğü ile ilgili 4 ncü maddesi «Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer1» şeklinde değiştirilmiş ve 5 nci maddesi Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edi
len şekli ile aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Balıkesir 

H. Â. Türker 

Tabiî Üye 
K. Kaplan 

Ankara 
B. Etker 

Bu raporda 
Sözcü ve Kâtip 

Hatay 
E. Bahadırlı 

Manisa 
R. TJlusoy 

Balıkesir 
M. Güler 

Antalya 
A. Tekin 

Gaziantep 
Z. İslâm 

Sinop 
S. Battır 

Kütahya 
O. Akça 

Erzurum 
E. Somunoğlu 

Tabiî Üye 
Ş. Özkaya 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
E. Kök 

Antalya 
M. Pırıltı 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

İthal veya yurt içinde imal edilen motorlu taşıt, 
tıp, veteriner ve ziraat makina ve aletleri, ma-
Jcina, cihaz, motor, ve benzeri eşyanın Türkçe 
tanıtmalık (Prospektüs) ile birlikte satışı hak

kında Kanun 

MADDE 1. — Türkiye'ye ithal veya Türki-
yede imal edilen motorlu taşıt, veteriner ve zi
raat makina ve aletleri, makina, motor ve ben
zeri eşyanın satışta : 

a) İthal edlimişse imalâtçının, kullanma ve 
bakıma ait tanıtmalığın (Prospektüs) Türkçe 
tercümesinin; ; 

b) Türkiye'de imal edilmişse bakım ve kul
lanışını gösterir Türkçe tanıtmalığın (Prospek
tüs) birlikte verilmesi mecburidir. 

MADDE 2. — Birinci maddede yazılı mo
torlu taşıt, ziraat makina ve aletleri, cihaz, mo
tor ve benzeri eşyadan hangilerinin tanıtma
lıkla satılması gerektiği ,ilgili Bakanlığın teklifi 
üzerine «Türkiye Ticaret ve Sanayi Odaları, 
ve Ticaret Borsaları Birliği ve Türkiye Ziraat 
Odaları Birliği» nin ve Millî Eğitim Bakanlığı
nın da mütalâası alınmak suretiyle Tarım, Ti
caret ve Sanayi Bakanlıklarınca müştereken, 
tâyin ve Resmî Gazetede ilân olunur. 

MADDE 3. — İkinci madde hükmüne tev
fikan Millî Eğitim ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlıklarının ve Türkiye Ticaret ve Sanayi 
Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğinin müta
lâaları alınarak tanıtmalıkla satılması Ticaret 
ve Sanayi Bakanlıklarınca müştereken tâyin ve 
ilân edilmiş bulunan eşyayı her ne suretle 
olursa olsun, ithalâtçı imalâtçı, toptancı sıfatı 
ile sattıran veya satanlar, 100 liradan 2 500 
liraya kadar ağır para cezası ile ceazlandırı-
lırlar. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Listelerin, Resmî 
Gazetede ilânından evvel ithal ve imal edile
rek satılmış mallar için tanıtmalık verme mec
buriyeti Resmî Gazetedeki ilândan altı ay sonra 
başlar. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Listelerin tanzimi ile 
vazifeli heyet kanunun neşri tarihinden en geç 

C. Senatosu 
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I Malî ve iktisadi İşler Komisyonunun kabul 

ettiği metin 

İthal veya yurt içinde imal edilen taşıt araçları, 
motor, makina alât ve cihazların tanıtmalık ile 

I birlikte satışı hakkında Kanun 

MADDE 1. —• İthal veya yurt içinde imal 
edilen taşıt araçları, motor, makina, alât ve ci
hazlardan, 

a) İthal edilmiş olanların, bakını ve 'kul
lanılmasına ait tanıtmalıklarının aslına uygun 
Türkçe tercüme!eriyle, 

b) Yurt içinde imal edilenlerin, bakım ve 
kullanılmasını bösterir Türkçe tanıtmalıkla-
riyle, ibirlikte satılması mecburidir. 

MADDE 2. — Birinci maddede yazılı taşıt 
araçları, motor, makina, alât ve cihazlarından 
hangilerinin tanıtmalıksız olarak satılabileceği; 
doğrudan doğruya veya ilgili bakanlığın tek
lifi üzerine «Türkiye Ticaret ve Sanayi Odaları, 
Ticaret Borsaları Birliği ve Türkiye Ziraat 
Odaları Birliğinin de mütalâaları alınmak su
retiyle Ticaret Bakanlığınca tesbit ve Resmî 
Gazete ile yayınlanır. 

MADDE 3. —• 'Birinci maddede gösterilen 
taşıt araçları, motor, makina, alât ve cihazla
rın tanıtmalıksız olarak veya aslına uymıyan 
tanıtmalık]a; ithalâtçı, imalâtçı, toptancı veya 
perakendeci sıfatiyle satan veya sattıranlar 
bin liradan beş bin liraya kadar ağır para ce-
zasiyle cezalandırılırlar. 

I GEÇİCİ MADDE 1. — Ticaret Bakanlığı, 
kanunun yayımı tarihinden itibaren en geç beş 
ay içerisinde 2 nci maddede gösterilen taşıt 
araçları, motor, makina, alât ve cihazlardan 

I hangilerinin tanıtmalıksız olarak satılabilece
ğine dair listeleri tesbit ve yayınlar. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Geçici 1 nci madde
deki listelerin Resmî Gazetede yayımlanmasm-

( S. Sayısı : 622 ) 



Millet Meclisinin kaıbul ettiği metin 

iki ay içinde vazifeye başlayıp üç ay içinde de 
listeleri neşreder. 

MADDE 4. — Bıı kanun neşri tarihinden iti
baren muteberdir. 

MADDE 5. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Malî ve İktisadî İşler Ko. 

dan evvel ithal veya imal edilmiş bulunan ta
şıt araçları, motor, maldım, alât ve cihazlar için 
tanıtmalık verme mecburiyeti Resmî Gazetedeki 
yayımından (5 ay sonra başlar. 

MADDE 4. — Bu kanım, yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 5.<— M il Jet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul, edilen 5 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 
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Dönem : 1 
Toplantı : 4 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Millî İstihbarat Teşkilât kanunu tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Geçici Komisyon raporu (Millet Meclisi 1/451; 

Cumhuriyet Senatosu 1/525) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 456) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 27 . 3 ,1965 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 5373 - 31554 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 26 . 3 . 1965 tarhili 82 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek açık 
oy ile kabul edilen, Millî İstihbarat Teşkilâtı Kanunu tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Fuad Sirmen 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 13 . 5 . 1963 tarihinde Başkanlıkça tik Komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 11 . 12 . 1964, 6.1. 1965 ve 10, 23, 24, 25, 26 . 3 . 1965 tarihli 22, 31, 72, 79, 80, 81 ve 82 nci Birle
şimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi 8. Sayısı : 456) 

Geçici Komisyon rapora 

7 . 5 . 1965 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 26 Mart 1965 tarihli 82 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oy ile kabul edilen, Millî İstihbarat Teşkilâtı Kanunu tasarısı Millet Meclisi Başkanlığının 
27 Mart 1965 tarihli ve 5373 - 31554 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gön
derilmekle, Cumhuriyet Senatosunun 30 Mart 1965 tarihli 64 ncü Birleşiminde içişleri, Millî Sa
vunma, Malî ve İktisadi işler ve Bütçe ve Plân komisyonlarından üçer üyenin iştiraki ile kurul
ması kabul edilen Geçici Komisyonumuzun kendi bünyesinde teşkil ettiği Alt Komisvon tarafın
dan ve Komisyon Genel Kurulunca muhtelif trrihlerinde yapılan on Birleşimde ilgili Hükümet 
temsilcileri hazır bulunduğu halde tetkik ve müzakere olunmuştur. 

I - Tasarının gerekçesinde, MlT'in, devletin güvenliği ve millî politikası ile ilgili istihbarat 
çalışmalarını bir bütün olarak ele almak ve sevk ve idaresini sağlamak üzere kurulduğu ifade olun
maktadır. 

Tasarı esas itibarı ile bir teşkilât kanunudur. Ancak Komisyonumuz, kendisine mevdu bu ta
sarıyı bir kuruluşun teşkilât kanunu olarak değil, Türk Milletinin ve Devletinin bekasının en 
önemli unsurlarından biri olarak mütalâa ve tetkik etmiştir. Görüşmelerde Türk Milletinin ve 
Devletinin bekası hedef olarak kabul edilmiş ve bunun en güvenli, en sıhhatli bir şekilde sağla
ma yollan araştırılmıştır. 
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Millî politikanın, millî menfaatlere gerçekten uygun olarak teshili önceden alınan sıhhatli ve 

iyi değerlendirilmiş istihbarata muhtaçtır. Aksihalde tâyin edilen millî politikanın gerçekten 
millî menfaatlere uygun olup olmadığı kabili münakaşadır. 

Dünün istihbarat konusu ile bugünkü istihbarat konusu mukayese edilemiyecek kadar farklı
dır. Bugün istihbaratın konusu devleti hedef kabul eden bilcümle faaliyettir. Yani, malîdir, eko
nomiktir, sosyaldir, kültüreldir, ilmîdir, tekniktir, bibliyografiktir, askerîdir, siyasidir. Bunlar
dan hiçbirisi bir diğerine tercih olunamaz. 

Memleketimiz içinde bu anlamda merkezî bir istihbarat teşkilâtı zaruridir. Teşkilât Kanununu 
incelediğimiz MİT, bu maksatla tesis olunmaktadır. 

MİT, yürütme organının siyasi sorumluluğunu taşıyan Başbakana bağlı bir teşkilattır. 
Mahiyetinden ve bünyesinden doğan zaruretler sebebiyle sui generis (ııev'i şahsına) münha

sır) bir müessesedir. Bundan ötürü de kanunun metninde bâzı özel hükümler mevcuttur ve bun
lar zaruretlerin bir neticesi olarak kabul edilmek gerekir. 

Anayasamızın ilgili hükümlerinden yararlanarak MİT'in görevlerini ezcümle şu şekilde ifade 
etmek mümkündür. 

/«MÎT, ımilletin birliği ve beraberliği, kamu düzeninin devamlılığı, devletin ülkesi ve milleti ile 
bölünmezliği aleyhine müteveccih bütün faliyetlerle mücadele eder. Hedefi devlet ve onun beka
sıdır.» 

Görülüyor ki, MİT, sadece devletin güvenliğinin ve millî politikasının bir müessesesidir. Bu 
müessesenin başka hizmeti istikametlerine yöneltilememesinin sağlanması da "zaruri olarak kabul 
edilmiştir. 

Komisyonumuz, bu müesseseyi bütün imkânlara sahip kılarak en kaliteli personeli görevien-
direbilmesi, teknik ilerlemelerden istifade edebilmesi ve dolayısiyle vazifesini tanı mânasiyle ba
şa rahilmesiııi öngörmüştür. 

Tasarı, bu esaslar dâhilinde Komisyonumuzca da benimsenmiştir. 
II - Millet Meclisi metninin matlabındaki «tasarısı» ibaresi maddi bir hata olarak telâkki edil

miş ve metinden çıkartılmıştır. Zira, metin oya vaz'edilip kabulü halinde kanun olarak Resmî 
Gazete ile yayınlanacaktır. Oya vaz'edilen metin,<> hali ile yayınlanır. Bğer «tasarısı» ibaresi me
tinde bırakılırsa oya bu hali ile vazedileceğinden Resmî Gazetede böylece yayınlanması icabedecek-
tir. Tatbikatta sık sik rastlanan bu hata kanunan Cumhurbaşkanına imza için gönderileceği saf
hada memurlar tarafından çizilmek suretiyle düzeltilmektedir. 

I I I - Millet Meclisi metninin 1, 5, 11, 16 ve 17 nci maddeleriyle geçici 2, 4 ncü maddeleri Komisyo
numuzca da aynen kabul edilmiştir. 

Millet Meclisi metninin 20 nci maddesi 23, 23 ncü maddesi 25, 24 ncü maddesi 26, 26 neı mad
desi 28, 28 nci maddesi 30, 30 ncu maddesi 32, 31 nci maddesi 33 ncü madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

Madde 2. — Millet Meclisi metni Komisyonumuzca da benimsenmiş ancak, MİT'in, Başbakanlık 
Müsteşarı veya her hangi bir müsteşar tarafından değil yalnız bu işle meşgul olacak bir ayrı müste
şar tarafından idare edileceğini sarahaten ifade edebilmek üzere maddede ifade değişikliği yapılmıştır. 
Yine bu maddenin son satırındaki «organlardan» ibaresi «dairelerden» şeklinde değiştirilmiştir. Zira 
Anayasamız, «organlar» ibaresi ile yasama, yürütme ve yargı organlarını ifade etmektedir. 

Madde 3. — Millet Meclisi metni Komisyonumuzca da benimsenmiş ve (a) fıkrasında redaksiyon 
bakımından, (b) fıkrasında teşkilâtın yorum merkezi olan İstihbarat Başkanlığının istihbarat kay
naklarına ve görevlerine vuzuh vermek maksadiyle esas ve redaksiyon bakımından, (e) fıkrasında Psi
kolojik Savunma Başkanlığının görevlerini daha açık bir şekilde ifade edebilmek için esas bakımından, 
(d) fıkrasında Teftiş Kurulu Başkanlığının sadece idari değil aynı zamanda taktik teftiş yapabilme
sini sağlamak amacı ile esas bakımından, sekizinci fıkrasındaki «bütün mercilerin» ibaresinin daha 
doğru olarak «dairelerin» şeklinde tadili gibi değişiklikler yapılmıştır. 

Bu maddeye MİT'in yapmakla görevli olduğu siyasi, askerî iktisadi, malî, ilmî, teknik, ki:Mü-
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rel ve bibliyografik istihbarat kullularının eklenmesi işlenmişse de «Devlet çapında istihbarat» 
deyiminin ve tasarının tümü hakkındaki mütalâamızda arz ettiğimiz gibi modern istihbarat an
layışının bütün bu hususları kapsaması sebebiyle bundan sarfınazar edilmiştir. MİT, bu hususlar 
göz önünde tutularak organize edilmek gerekir. 

Madde 4. — Millet Meclisi metni Komisyonumuzca da benimsenmiş ancak, MİT Müsteşarının yalnız 
Başbakana karşı sorumlu olacağını daha açık bir şekilde ifade etmek üzere maddeye bir kelime ilâve 
edilmiştir. 

MİT Müsteşarı, yalnız Başbakan tarafından denetlenebilecektir. 
Madde 6. — Millet Meclisi metni Komisyonumuzca da benimsenmiş ancak, madde başındaki «diğer» 

kelimesi haşiv görülerek metinden çıkartılmıştır. 
Madde 7. — Millet Meclisi metni gayesi itibariyle komisyonumuzca ittifakla benimsenmiş ancak ge

tirdiği sistem ve bu sistemin Anayasa ile olan uygunluğu tartışılmış ve sistem üyelerin ekseriyetinin 
oyu ile kabul edilmiştir. 

Sui generis bir müessese olan MÎT, kadroları yönünden de bünyesinden doğan birtakım özellikler 
gerektirmiştir. Şüphe yok ki, bu özellikleri dahi Anayasamızın çizdiği hudutlar dairesinde mütalâa 
etmek icabeder. 

Bilindiği gibi, kadro istihsali bakımından 3 sistem vardır. Bunlardan birincisi teşkilât kanunları 
ile kadro istihsali, ikincisi bütçe kanunu ile kadro istihsali ve nihayet üçüncüsü yürütmenin bizzat 
kadro istihsal edebilmesidir. Millet Meclisi bunlardan üçüncüsünü kabul etmiş ve bu Komisyonu
muzca da benimsenmiştir. Bu Fransa'da uygulanan bir sistemdir. Anayasamızda kadroların nasıl is
tihsal olunabileceğinden bahsedilmemiş sadece hizmetin kanunla yürütüleceği belirtilmiştir. Komisyo
numuz, Millet Meclisi gibi yürütmeye kanunla yetki verildiği takdirde yürütmenin bizzat kadro ala
bileceğini ve bunun da Anayasamıza uygun olduğu kanaatindedir. 

Komisyonumuz, işaret ettiğimiz diğer iki sistemi MİT'in mahiyeti ile bağdaştıramamış ve uygulan
masında mahzurlar görmüştür. 

Fiilî kadrolarda istihdam olunan personelin, açık kadrolarda istihdam olunan personelden farkları 
olmıyacaktır. 

.Komisyonumuzun Millet Meclisinden ayrıldığı nokta ise sistem ve esasın dışındadır. Millet Mec
lisi metninde Başbakanca onaylanan kadroların T. B. M. M. Bütçe Karma Komisyon unun gizli otu
rumunda bilgisine sunulacağından bahsedilmektedir. Komisyonumuz bu kısmı haşiv kabul etmiştir. Zi
ra, kadrolara ait ödenek yasama organı tarafından verilecektir, öyle ise, kadrolara ödenek istendiğin
de gerek Komisyon üyelerinden birinin ve gerekse Genel Kurulda üyelerden birinin istemi üzerine 
teşkilât bu konuda üyeleri aydınlatacak bilgi verecektir. Bu normaldir. 

Maddenin ikinci fıkrasının sonundaki «Başbakanlıkça» ibaresi Komisyonumuzca kanunun taşıdığı 
genel espiriye uygun görülmemiş ve diğer hükümlere muvazi olarak «Başbakan tarafından şeklinde 
değiştirilmiş, ve bunu takibeden» «Millî İstihbarat talimatları yi e» ibaresi ise geniş bir anlam taşıdığı 
için maksat esas olmak üzere «özel talimatlarında» olmak üzere tadil edilmiş ve nihayet bu fıkrada 
Devlet Personel kanunu tasarısının kabul ettiği kavramlara uyulabilmck amaciyle esasa dokunmıyan 
değişikl iki er yapılmıştır. 

Madde 8. — Millet Meclisi metni Komisyonumuzca da benimsenmiş ve istihbarat çalışmalarının te
mel görüşlerini tesbit edecek, daireler arasında koordinasyonu tesis edip istihbarat hizmetinin sıhhat
li bir şekilde yürütülebilmesini sağlıyacak bu önemli kurula en yetkili kimselerin katılması zaruri gö
rülmüş ve bu gerekçe ile Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterinin bizzat ve mümkün olmadığı tak
dirde yardımcısının toplantılara iştiraki sağlanmak üzere ve nihayet koordinasyonun sıkı bir şekilde 
tesisi ve işleyişinin takibini temin etmek üzere de bu kurula en az üç ayda bir (gerektiğinde daha sık 
toplanabileceği şüphesizdir) toplanma mecburiyeti yüklenebilmek için maddede esas bakımından deği
şikl iki er yapılmıştır. 

Maddede bunlardan ayrı olarak bir de redaksiyon değişikliği yapılmıştır. 
Madde 9.—Millet Meclisi metni Komisyonumuzca da benimsenmiş ve maddenin sonunda ufak bir 

değişiklik yapılmıştır. 
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Madde 10. — Millet Meclisi metni Komisyonumuzca da benimsenmiş ve 6 ncı fıkrası redaksiyona 

tabi tutulmuştur. 
Madde 12. — Millet Meclisi metni Komisyonumuzca gayesi itibarı ile benimsenmiş ancak esas bakı

mından değişiklikler yapılmıştır. 
Komisyonumuz, müsteşarın atanmasında Millet Meclisinden farklı bir görüşle, Millî Güvenlik 

Kurulunu bir teklif müessesesi olarak mütalâa etmektedir. Millî Güvenlik Kurulu Anayasamı
zın 111 nci maddesi gereğince, millî güvenlikle ilgili kararların alınmasına yardım edecek temel 
görüşleri bildirmek yani teklif etmekle görevlidir. îstahbarat teşkilâtı millî güvenliğin en önemli 
müessese!erindendir. Dolayısiyle hizmeti yürütecek kimsenin Millî Güvenlik Kurulunca tesbit 
ve teklifi maksadın en iyi bir şekilde ifadesi olduğu kadar bu kurulun görevlerinin bir sonucu 
olmak gerekir. 

Komisyonumuz, Başbakana inha hususunda bir tercih hakkının tanınmasını da gerekli görmüş 
ve Millî Güvenlik Kurulunun iki aday göstermesi ve Başbakanın bunlardan birini benimsemesi 
sistemi kabul edilmiştir. 

Komisyonumuz daire başkanlarının atanmasında da Millet Meclisinden farklı bir görüşe sahip
tir. Daire başkanlarının da Millî Güvenlik Kurulunda görüşüldükten sonra ( - görüşme - husu
sundaki yukarda belirttiğimiz anlayışımız saklıdır.)atanmaları usulü benimsenmemiştir. Komis
yonumuz, müsteşarın yükü beraber 'kaldıracağı gc rev arkadaşlarını bizzat seçme hakkına sahibola-
bilmesini zaruri mütalâa etmiştir. Bu, hizmetin mahiyetinin yanı sıra sorumluluğun da bir neti
cesi olmak gerekir. Zira, bunların sorumlulukları dahi Başbaikana karşı müsteşarın sorumluluğu
dur. Fıkra bu gerekçe ile çıkarılmıştır. 

Maddenin dördüncü fıkrası da metinden çıkarılmış ve böylece müsteşara yerine bırakacağı 
kimse hakkında bir takdir hakkı tanınmıştır. Hat tâ teşkilât, 7 nci madde ile verilen yetkiden 
faydalanarak gerektiğinde müsteşar yardımcılığı da ihdas edebilir. 

Maddenin son fıkrasında da Devlet Parsonel kanunu tasarısına muvazi olarak esasa dokun-
mıyan bir değişiklik yapılmıştır. 

Madde 13. — Millet Meclisi metni Komisyonumuzca da benimsenmiş ve birinci fıkrasında Dev
let Personel kanunu tasarısına muvazi olarak ve esasa dokunmıyan bir ufak değişiklik yapılmış ve 
uzman ve uzman yardımcılıklarına yapılacak atanmalarda, aranılan niteliklerin mutlak olmasını 
temin amaciyle hilâfına atanma yapılamayacağı eklenen yeni ikinci fıkra ile de âmir bir şekilde 
hükme bağlanmıştır. 

Madde 14. — Millet Meclisi metni esas itibariyle Komisyonumuzca da benimsenmiş ve emniyet 
müfettiş ve müfettiş yardımcılarının da dedektifler gibi 5434 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin 
(ıb) fıkrası hükmünden faydalandırılmaları uygun görülmüştür. 

Madde 15. — Millet Meclisi metni Komisyonumuzca da benimsenmiş ancak, MÎT mensuplarına 
bu kanunun 18, 20 ve 21 nci maddeleri ile tanınan hakların, bu tanınma gerekçesine uygun olarak 
mensubun yurt dışında bulunduğu sürece gereği kalmadığı için uygulanmamasını temin etmek 
üzere yeni bir fıkra eklenmiştir. 

Madde 18. — Millet Meclisi metni, gayesi itibariyle Komisyonumuzca da benimsenmiş ancak, 
esas bakımından değiştirilmiştir. 

Komisyonumuz, son çıkan ezcümle hâkim ödenekleriyle ilgili kanunları göz tnünde tutmak su
retiyle prensibolarak ödeneklerin, kadro maaşının yüzde nisbetine ve kadro maaşı karşılığı miktar
lara göre olmak üzere iki sistemi, aylıklı memurları da ikiye ayırmak suretiyle uygulama yoluna 
gitmiştir. 

Komisyonumuz metninde yukarda da işaret ettiğimiz gibi iki grup hakkında hüküm vardır. 
Bunlardan birinci grup bu kanuna bağlı (2) sayılı cetvelde gösterilen açık kadrolardır. Bu açık 
kadrolardan MİT Müsteşarı kadro maaşının % 60 ı ve geri kalanlar ise kadro maaşlarının % 50 si 
nisbetinde maaşlarından ayrı olarak ödenek alacaklardır. İkinci grup, bu kanunda gösterilmiyen 
ve fakat MÎT'in fiilî kadrolarında istihdam olunan aylıklı memurlardır. Bu memurlar kanuna 
bağlı (3) sayılı cetvelde gösterilen miktarlarda maaşlarına ek olarak Ödenek alacaklardır. 
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Madde 19. — Bu madde, komisyonumuzca, ödeneklerin ödenme şeklini düzenlemek üzere metne 
ithal olunmuştur. 

Madde 20. — Bu madde, komisyonumuzca tedvin seldi dolayısiyle metinden çıkartılan 19 ncu 
maddenin ikinci fıkrası yerine getirilmiştir. 

Hizmetlilere de tazminat verilmesini sağlıya n bu hüküm komisyonumuzca da benimsenmiş hat
tâ tazminat miktarlarının 100 - 250 lira olmak üzere artırılması uygun görülmüştür. 

Madde 21. — Bu madde, komisyonumuzca tedvin şekli dolayısiyle metinden çıkartılan 19 ncu 
maddenin birinci fıkrası yerine getirilmiştir. 

MİT, mensuplarına görevlerinin zorunlu kıldığı masrafların karşılanması için görev ödeneği 
verilmesini öngören bu hüküm komisyonumuzca da benimsenmiştir. 

Görev ödeneği, müsteşarın; mensubu görevi ve onun zorunlu kıldığı masraflar kıstas olmak üze
re takdir edeceği miktarlarda verilecektir. 

Madde 22. — Millet Meclisi metninin 22 nci maddesi gayesi itibariyle komisyonumuzca da benim
senmiş ancak, maddeye hâkim olan ruhu daha iyi ifade edebilmek, bahse konu tazminatın asgari 
haddini tâyin etmek ve nihayet MİT'in verdiği görevde başarı ile hizmet edip MİT'le ilişiği kesi
lenlere de bu hizmetlerden ötürü bir tazminat verilmesini temin etmek üzere madde yeniden dü
zenlenmiştir. 

Madde 24. — Millet Meclisi metninin 21 nci maddesi gayesi itibariyle komisyonumuzca da be
nimsenmiş ancak, gayeyi daha açık bir şekilde ifade edebilmek ve Ibir esas vaz'edebilmek üzere mad
dede değişiklik yapılmıştır. 

Madde 27. — Millet Meclisi metninin 25 nci maddesi, anlamında değişiklik yapılmak suretiyle 
komisyonumuzca da benimsenmiştir. 

Madde 29. — Millet Meclisi meninin 27 nci maddesi komisyonumuzca da benimsenmiş ancak, ile
ride fiilî kadro yolu ile müsteşar yardımcılığı ihdas olunduğu takdirde bu Disiplin Komisyonuna 
müsteşar yardımcısının başkanlık edebilmesini sağlamak üzere maddeye bir ek yapılmıştır. 

Madde 30. — Millet Meclisi metninin 28 nci ma ddesi komisyonumuzca da benimsenmiş ancak, mad
dede atıf yapılan (2) sayılı cetvelde, ileride bu görevlere yapılacak tâyinlerde karşılaşılması muh
temel zorlukları önlemek üzere MAH ve istihbarat başkanlarının kadroları 2 000 liraya, Başhukuk 
Müşavirinin kadrosu da emsallerine uygun olarak 1 750 liraya yükseltilmiştir. 

Madde 31. — Millet Meclisi metninin 29 ncu maddesi esas itibariyle komisyonumuzca da be
nimsenmiş ancak, maddedeki «Bu kanunda geçen» ibaresi fazla görülmüştür. Zira, madde matlabı 
ve metni bu şekilde maksadı daha düzenli olarak ifade etmektedir. 

Geçici madde 1. — Millet Meclisi metnint esas hak komisyonumuzca müfettiş ve müfettiş yar
dımcılıklarına hasredilmekle kabul edilmiştir. Daha yukarı derecelerde bu görevlerin önemi ile mü
tenazır olarak gerekli şartların aranması zaruri görülmüştür. Komisyonumuz, bu maddenin uy
gulanmasında da âzami itinanın gösterilmesini temenni etmiştir. 

Geçici madde 2. — Millet Meclisi metni komisyonumuzca da benimsenmiş ancak, maddede atıf 
yapılan 23 ncü madde numarası, yapılan ekler sebebiyle 25 olarak değiştirilmiştir. 

Geçici madde 5. —Millet Meclisi metni komisyonumuzca da benimsenmiş ancak maddede atıf 
yapılan 28 nci madde numarası yapılan ekler sebebiyle 30 olarak değiştirilmiştir. 

Geçici madde 6. — Komisyonumuz, evvelce (D) veya (E) cetveli kadrolarında istihdam edilip 
en az beş yıl hizmet görmüş, yüksek öğrenimini yapmış ve iyi sicil almış olanlardan ibu kanunun 
yürürlüğe girmesini mütaakıp MİT'in aylıklı kadrolarına atananların bu kadrolarda geçen hiz
met sürelerinin terfilerine sayılabilmesini temin etmek üzere geçici 6 nci maddeyi eklemiştir. 

Geçici madde 7. — Komisyonumuz, yeni eklediği geçici 6 nci maddede ifade edilen nitelikleri 
haiz olup bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten evvel aylıklı kadrolara atananların da geçici 6 nci 
madde ile tanınan haklardan istifade ettirilebilm elerini sağlamak üzere geçici 7 nci maddeyi ek
lemiştir. 
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O en el Kurulun tasviplerine arz olnnmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

Millî İstihbarat Teşkilâtı kanunu tasarısı 

Kuruluş ve görevler 

MADDE 1. — Başbakanlığa bağlı Millî İstihbarat Teşkilâtı (MİT) kurulmuştur. 

MADDE 2. — MİT bir müsteşar tarafından idare edilir. MİT, Millî Emniyet Hizmetleri Baş
kanlığı (MAII), İstihbarat Başkanlığı (İB), Psikolojik Savunma Başkanlığı (PSB), İdari İşler 
Başkanlığı (ÜB), Teftiş Kurulu Başkanlığı ve Hukuk Müşarvirliği ile diğer gerekli organlardan 
kurulur. 

Görevler 

MADDE 3. — Millî istihbarat Teşkilâtının görevleri : 
Devletin millî güvenlik politikası ile ilgili plânların hazırlanmasında esas olacak istihbarat ile 

psikolojik savunma icapları ve mülî güvenlikle ilgili istihbaratı Devlet çapında istihsal etmek, 
Başbakana, Millî Güvenlik Kuruluna (MGK) ve gerekli resmî makamlara ulaştırmak, yaymak 
ve istihbarat çalışmalarına ait koordinasyonu sağlamak ve istihbarata karşı koymaktır. 

a) Millî Emniyet hizmetleri Başkanlığının görevleri : 
Millî güvenlik ile ilgili iç ve dış haberleri top lamak ve istihbarata karşı koymaktır. 
b) İstihbarat Başkanlığının görevleri : 
Çeşitli Devlet daireleri ile resmî kurumlar tarafından derlenen millî güvenlik ile ilgili haber 

ve istihbaratı almak, Devlet çapında yorumlamaktır. 
c) Psikolojik Savunma Başkanlığının görevleri : 
Barışta ve savaşta millî bünyeye içten ve dıştan gelecek psikolojik tesirlere karşı koymaktaır. 
ç) İdari İşler Başkanlığının görevleri : 
Topyckûn istihbaratın sağlanması için gerekli destek görevini yapmaktır. 
d) Teftiş Kurulu Başkanlığının görevleri : 
MİT in idari teftiş, denetim ve soruşturma işlerini yapmaktır. 
e) Hukuk Müşavirliğinin görevleri : 
MİT ile ilgili hukukî işleri yönetmektir. 
MİT e bağlı bütün mercilerin bu anagörevler istikametinde tesbit edilecek olan diğer görevleri 

Başbakanın onaylıyacağı bir gizli talimatta belirtilir. 
MİT e bu görevler dışında hizmet yüklenemez ve bu teşkilât Devletin güvenliği ve millî politi

kası ile ilgili istihbarat hizmetlerinden başka hizmet istikametlerine yöneltilemez. 

Sorumluluklar 

MADDE 4. — MİT Müsteşarı yukardaki görevlerin yerine getirilmesinde Başbakana karşı sorum
ludur. 

Devletin diğer dairelerinin yükümlülüğü 

MADDE 5. — Devlet daireleri ve resmî kurumlar kendi kaynaklarından elde ettikleri millî 
güvenlikle ilgili haber ve istihbaratı zamanında MİT'e ulaştırmak ve hizmetin yerine getirilme
si sırasında bu teşkilât mensuplarına gereken her türlü yardım ve kolaylığı göstermekle yüküm
lüdürler. 
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GEÇİCİ KOMİSYONUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Millî İstihbarat Teşkilâtı Kanunu 

Kuruluş ve görevler 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — MİT, müsteşarı tarafından idare edilir. MİT, Millî Emniyet Hizmetleri Başkanlığı 
(MAH), İstihbarat-Başkanlığı (İB), Psikolojik Savunma Başkanlığı (PSB), İdari İşler Başkanlığı 
(1İB), Teftiş Kurulu Başkanlığı ve Hukuk Müşavirliği ile diğer gerekli dairelerden kurulur. 

Görevler 

MADDE 3. — Millî İstihbarat Teşkilâtının görevleri : 
Devletin millî güvenlik politikası ile ilgili plânların hazırlanmasında esas olacak istihbarat ile 

Psikolojik savunma icapları ve millî güvenlikle ilgili istihbaratı Devlet çapında istihsal etmek, Başbaka
na, Millî Güvenlik Kuruluna (MGK) ve gerekli resmî makamlara ulaştırmak, yaymak ve istihbarat ça
lışmalarına ait koordinasyonu sağlamak ve istihbarata karşı koymaktır. 

a) Millî Emniyet Hizmetleri Başkanlığının görevleri: 
Millî güvenlikle ilgili iç ve dış haberleri toplamak ve istihbarata karşı koymaktır. 
b) İstihbarat Başkanlığının görevleri: 
MAH ve PSB ile çeşitli Devlet daireleri ve resmî kurumlar tarafından derlenen millî güvenliğe 

ait haber ve istihbaratı almak, Devlet çapında yorumlamak, tasnif etmek, yaymak ve koordinasyonu 
sağlamaktır. 

c) Psikolojik Savunma Başkanlığının görevleri : 
Barışta ve savaşta millî bünyeye içten ve dıştan gelecek psikolojik tesirlere ait haberleri toplamak, 

istihbarat yapmak ve karşı koymaktır. 
ç) İdari İşler Başkanlığının görevleri: 
Topyekûn istihbaratın sağlanması için gerekli destek görevlerini yapmaktır, 
d) Teftiş Kurulu Başkanlığının görevleri : 
MİT'in teftiş, denetim ve soruşturma işlerini yapmaktır. 
e) Hukuk Müşavirliğinin görevleri : 
MİT ile ilgili hukukî işleri yönetmektir. 
MİT'e bağlı dairelerin bu ana görevler istikametinde tesbit edilecek olan diğer görevleri Baş

bakanın onaylıyacağı bir gizli talimatta belirtilir. 
MİT'e bu görevler dışında hizmet yüklene uez ve bu teşkilât devletin güvenliği ve millî politi

kası ile ilgili istihbarat hizmetlerinden başka hizmet istikametlerine yöneltilemez. 
• - j 

Sorumluluklar 

MADDE 4. — MİT müsteşarı yukarıdaki görevlerin yerine getirilmesinde yalnız Başbakana 
karşı sorumludur. 

MADDE 5. — Millet Meclisi metninin 5 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Millet Mecl isinin kabul ettiği metin 

MADDE G. — Diğer Devlet daireleri kendi görevleriyle ilgili istihbaratı istisale ve gerekli 
yerlere bildirmeye devanı ederler. 

MADDE 7. —• MİT'in fiillî kadrosu, her yıl ihtiyaca göre dairesince tesbit olunarak Başbakan 
tarafından onaylandıktan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçe Karma Komisyonunun gizli 
oturumunda bilgisine sunulmak üzere, Millet Meclisi Başkanlığına gönderilir. 

MİT'e bağlı daireler personelinin kadro unvanları, görev ve yetkileri ve sorumlulukları bu kanu
nun 13 ncü maddesi göz önünde tutulmak suretiyle hazırlanıp Başbakanlıkça onaylanacak millî istih
barat talimat]ariyle belirtilir. 

Millî İstihbarat Koordinasyon Kurulu (MİKK) 

MADDE 8. —' İstibbara't çalışmaları ile ilgili koordinasyonun sağlanmasında, ve 'bu çatışmala
rın yöneltilmesinde temel görüşleri bildirmek üzere Millî istihbarat Koordinasyon Kurulu (MİKK) 

kurulmuştuî'. 
Kurul, MİT Müsteşarının başkanlığında MAlI ve İstihbarat Başkanları, Millî Güvenlik Kurulu 

Genel Sekreterliği temsilcisi, Genelkurmay istihbarat Başkanı veya yardımcısı, Bakanlıkların istih
barat hizmetleri ile görevlendirihniş daire ve benzeri kurumlar tbaşkanlariyle MİT Müsteşarının 
çağıracağı kimselerden toplamı*. 

MİKK'in görev ve yetkileri ile çalışma esasları yedinci maddede gösterilen talimatta .belir
tilir 

MİT mensuplarına tanınan hah ve yetkiler : 

MADDE 9. — Genel zabıtaya, tanınmış olan hak ve yetkilerin, bu kanunda yazılı görevlerin 
yerine getirilmesi sırasında, MİT mensuplarından kimlere tanınacağı, MİT'çe hazırlanacak, Baş
bakan tarafından onaylanacak talimatta belli edilir. 

Personel işleri: 

MADDE 10. — MİT'in personeli: 
a) MİT'in kadrosuna dâhil memur ve hizmetlilerden; 
b) Türk Silâhlı Kuvvetleri 'kadrolarında görevli subay, astsubay, sivil memur, erbaş ve erler

den, MİT'in inhası ve ilgili bakanlığın uygun görmesiyle; 
c) Teşkilât tarafından özel görevler için kadrosuz olarak geçici mahiyette çalıştırılacaklar

dan ; 
Meydana gelir. 
Bu personel sicil amirliği MİT'çe yapılır. 
Türk Silâhlı Kuvvetleri kadrolarından alman personelin bu görevlerde geçen hizmet km bir defa 

için kıt'a ve sicil sayılır. Bu personelin ıbölge değişmeleri ihtisas ve ihtiyaca göre teşkilât içerisin
de MİT'çe yapılır. ' 

Türk Silâhlı Kuvvetleri kadrolarından MİT'e verilecek personelin her türlü istihkakları mev
cut hükümler dairesinde kendi bütçelerinden ödenir. 

MADDE 11. — Genel ve katma bütçeli dairelerle kamu iktisadi teşebbüsleri ve kanunla kurulu 
banka ve kurumlara mensup memur ve hizmetlilerden çalıştırılmalarına ihtiyaç duyulanlar, esas 
görevlerine ait (bütün hakları saklı kalmak ve aylık ücret ve diğer bütün özlük haklarını da 
bağlı bulundukları yerlerden almak vıe disiplin,iziıı ve sicil bakımlarından MİT'e bağlı bulunmak 
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Geçici Komisyonun kabul ettiği metin 

MADDE 6. —- Devlet daireleri kendi görevleriyle ilgili istihbaratı istihsale ve gerekli yerlere 
bildirmeye devam ederler. 

Kadro ve yetkiler 

MADDE 7. — MİT'in fiilî kadrosu, her yıl, ihtiyaca göre dairesince tesbit olunarak, Başba
kan tarafından onaylanır. 

MİT'e bağlı daireler personelinin kadro unvanları sınıf, dereceleri, en az ve en çok göstergesi, 
kadro adedi görev ve yetkileri ve sorumlulukları bu -kanunun 3 ncü maddesi göz önünde tutulmak 
suretiyle hazırlanıp Başbakan tarafından onaylanacak özel talimatında belirtilir. 

Millî İstihbarat Koordinasyon Kurulu (MİKK) 

MADDE 8. — İstihbarat çalışmaları ile ilgili koordinasyonun sağlanmasında ve bu çalışma
ların yöneltilmesinde temel görüşleri bildirmek üzere Millî İstihbarat Koordinasyon Kurulu 
(MİKK) kurulmuştur. 

Kural, MİT müsteşarının Başkanlığında Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri veya yardım
cısı, MAH ve İstihbarat Başkanları, Genelkurmay İstihbarat Başkanı veya yardımcısı, bakanlıkla
rın istihbarat hiztmetleriyle görevlendirilmiş daire ve benzeri kurumlar başkanlariylc MİT müs
teşarının çağıracağı kimselerden teşekkül eder. 

Kurul, en az üç ayda bir toplanır. 
MİKK'in görev ve yetkileri ile çalışma es-ısları Başbakan tarafından onaylanacak bir talimat

ta belirtilir. 

MİT mensuplarına tanınan hak ve yetkiler : 

MADDE 9. -— Genel zabıtaya tanınmış olan hak ve yetkilerin, bu kanunda yazılı görevlerin 
yerine getirilmesi sırasında, MİT mensuplarından kimlere tanınacağı, MİT'çe hazırlanıp Başbakan 
tarafından onaylanacak talimatta belirtilir. 

Personel isleri 

MADDEi 10. — MİT'in personeli : 
a) MİT'in kadrosuna dâhil memur ve hizmetlilerden; 
b) Türk Silâhlı Kuvvetleri kadrolarında görevli subay, astsubay, sivil memur, erbaş ve erler

den, MİT'in inhası ve ilgili bakanlığın uygun görmesiyle : 
e) Teşkilât tarafından özel görevler için geçici mahiyette çalıştırılacaklardan; 

meydana gelir. 
Bu personelin sicil amirliği MİT'çe yapılır. 
Türk Silâhlı Kuvvetleri kadrolarından alman personelin bu görevlerde gecen hizmetleri bir defa 

için kıta ve sicil yeri sayılır ve bölge değişimleri ihtisas ve ihtiyaca göre teşkilât içerisinde MİT'çe 
yapılır. 

Türk Silâhlı Kuvvetleri kadrolarından MİT'e verilecek personelin her türlü istihkakları mev
cut hükümler dairesinde kendi bütçelerinden ödenir. 

MADDE 11. — Millet Meclisi metninin 11 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu ( S. Sayışı : 626 ) 



~ 12 -
Mület Meclisinin kabul ettiği metin 

şartiyle, Başbakan tarafından gerekli görüldüğü sürece bu teşkilâtta çalıştırılabilirler. Burada 
çalıştıkları sürece aldıkları siciller MİT gizliliğini bozmıyacak şekil ve nitelikte olarak, dönüşle
rinde bağlı oldukları daireye gönderilir. 

Bu personelin yükselmeleri MİT Müsteşarlığının sicil yerine kaim olacak teklifi üzerine yapılır. 

MADDE 12. — MİT, Müsteşarı, Millî Güvenlik Kurulunda görüşüldükten sonra Başbakanın 
inhası ve Cumhurbaşkanının onaması ile atanır. 

Müsteşarlığa bir askerî şahıs atandığı takdirde, bu şahıs görevi süresince Silâhlı Kuvvetler 
makamları tarafından bir denetim ve teftişe tabi tutulamaz. 

Millî Emniyet Hizmetleri, istihbarat ve Psikolojik Savunma başkanları, MİT Müsteşarının 
teklifi üzerine Millî Güvenlik Kurulunda görüşüldükten sonra Başbakanın inhası ve Cumhurbaş
kanının onaması ile atanır. 

MİT Müsteşarı bulunmadığı zaman kendisine MAH Başkanı vekâlet eder. 
MİT Müsteşarı ile MAH, istihbarat, Psikolojik, İdare İşler başkanları ve MİT fiili kadro

suna dâhil 13 ncü maddede unvanları yazılı memuriyetlerle uzman müşavirler, uzman ve uzman 
yardımcılıkları kadrolarına atanacaklar hakkında 3656 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi hükmü uy
gulanır. 

MADDE 13. — MÎT fiilî kadrosunda dâhil memuriyetlerden, Emniyet Müfettiş yardımcıları, 
Emniyet müfettişleri, Emniyet başmüfettişleri ile Emniyet Grup şefleri dâhil yukarı derecelere 
alınacaklarda 788 sayılı Memurin Kanununun 4 ncü maddesinde yazılı nitelik ve şartlardan baş
ka aranılacak nitelikler talimatlarla belirtilir. 

MADDE 14. — MİT kadrosuna dâhil memur ve hizmetliler 4367 sayılı Kanunun 3 ncü mad
desinin (B) fıkrası hükümlerinden; aylıklı memurlar 3201 sayılı Emniyet Teşkilât Kanunu ile 
6564 sayılı Kaıiun hükümlerinden ve bunlardan Dedektifler ayrıca 5434 sayılı Kanunun 32 nci 
maddesinin (b) fıkrası hükmünden faydalanırlar. 

MADDE 15. — Daimî görevle dış memleketlerde bulunan memurların aylıkları 4991 sayılı 
Kanun hükümleri gereğince ödenir. 

Malî hükümler 

MADDE 16. — MlT'in kapalı giderleri Başbakanlık bütçesinin örtülü ödenek tertibinden kar
şılanır. 

Diğer giderleri gerektirdiği ödenek Teşkilât adına Başbakanlık bütçesinde açılacak tertiplere 
konur. 

MADDE 17. — MÎT Müsteşarı örtülü ödeneğin verilen direktiflere ve hizmetin gereklerine 
göre harcanmasından Başbakana karşı sorumludur. 

MADDE 18. — MÎT Müsteşarına 1 000, HAH, istihbarat, Psikolojik Savunma ve idari işler 
Başkanlarına her ay 800 lira ödenek verilir. 

Bu ödeneğin verilmelinde 5072 sayılı Temsil ödeneği Kanununun ilgili hükümleri uygulanır. 
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MADDE 12. — MİT Müsteşarı, Millî Güvenlik Kurulunun teklif edeceği iki aday arasından 
Başbakanın inhası ve Cumhurbaşkanının onaması ile atanır. 

MİT Müsteşarı ve Yardımcısı ile MAH, İstihbarat, Pisikolojik Savunma, İdari İşler Başkanları 
ve MİT fiilî kadrosuna dâhil 13 ncü maddede unvanları yazılı memuriyetlerle uzman müşavirler, 
uzman ve uzman yardımcılıkları kadrolarına atananlar hakkında istisnai memurluklara ait hüküm
ler uygulanır. 

MADDE 13. — MİT fiilî kadrosuna dâhil memuriyetlerden Emniyet Müfettiş Yardımcıları, 
Emniyet Müfettişleri, Emniyet Başmüfettişleri ile Emniyet Grup Şefleri dâhil yukarı derecelere 
alınacaklarda memurlar için aranılan genel ve özel şartlardan başka aranılacak nitelikler talimat
larla belirtilir. 

MİT fiilî kadrosuna dâhil uzman ve uzman yardımcılığı kadrolarına yukarıdaki talimatta belirti
len nitelikler dışında atanma yapılamaz. 

MADDE 14. — Mit kadrosuna dâhil memur ve hizmetliler 4367 sayılı Kanunun 3 ncü madde
sinin (B) fıkrası hükümlerinden; aylıklı memurlar 3201 sayılı Emniyet Teşkilât Kanunu ile 
6564 sayılı Kanun hükümlerinden ve bunlardan emniyet müfettişi, emniyet müfettiş yardımcıları 
ile dedektifler ayrıca 5434 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin (b) fıkrası hükmünden faydalanır
lar. 

MADDE 15. — Daimî görevle dış memleketlerde bulunan memurların aylıkları 4991 sayılı 
Kanun hükümleri gereğince ödenir. 

Bu memurlar yurt dışında bulundukları sürece 18, 20 ve 21 nci maddelerle MİT mensuplarına 
tanınan haklardan istifade edemezler. 

MADDE 16. — Millet Meclisi metninin 16 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 17. — Millet Meclisi metninin 17 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MİT memurlarının ödenekleri 

MADDE 18. — Bu kanuna bağlı (2) sayılı cetvelde yazılı memuriyetlerden, MİT Müsteşa
rına kadro aylığının % 60 şı ve diğerlerine de kadro aylıklarının % 50 si tutarında ödenek veri
lir. 
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MADDE 19. —• MİT mensuplarına görevlerinin zorunlu kıldığı giderleri karşılamak üzere MİT 
Müsteşarının teklif ve Başbakanın onaylıyacağı bir talimatla tayin olunan ödenek verilir. 

MİT fiilî kadrosuna dâhil hizmetlere MİT Müsteşarının onaylıyacağı bir talimatla aylık üc
retlerine ilâveten 50 -.150 lira arasında ücret verilir. 

MADDE 20. — MİT kadrosuna dâhil aylıklı memurlardan. Bakanlar Kurulunca teshil edi
lenler dışında, talimatta yazılı yabancı dilleri üniversitece gönderilecek veya bilim dilleri dı
şındaki dilleri MİT'çe gösterilecek mümeyyizin katılacağı Komisyon huzurunda yapılacak sınavla 
bildikleri belli olanlar hakkında :>656 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. 

MA DDK 21. — MİT görevlerinin özelliği dolayısiyle, üniversite, yüksek okul ve yurt dışında 
öğrenci okutabilir, 

MADDE 22. — MİT mensuplarından fiilen görev esnasında yaralanan veya ölenlere 'MİT'in 
teklifi, Maliye Bakanlığının uygun görmesiyle Bakanlar Kurulunca tesbit edilecek esaslara göre 
yurt içinde ve dışında Hükümetçe, gereken her türlü tedavileri sağlanır; malûl kalanlara ve gö
revde ölenlerin dul ve yetimlerine üç üst derece barem üzerinden tazminat verilir. 
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MİT fiilî kadrosuna dâhil aylıklı memurlara ilişik (3) sayılı cetvelde gösterilen miktarlarda öde
nek verilir. Bunlara verilecek ödeneklerin miktarında kadro aylıkları ve bulundukları memuri
yet kadrosundan aşağı derecede aylık alanlar için aldıkları aylık derecesi esas tutulur. 

Bu ödeneklerin ödenmesinde 7244 saydı Kanunun o ncü maddesi hükmü uygulanmaz. 

!>^0~^''' '"*' Ödemeklerin ödenme şekli 

MADDE 19. — MİT memurlarına verilecek ödenekler ay başlarında ve aylıklariyle birlikte 
ödenir. 

Ödeneğe hak veren bir göreve atananların ödenekleri, göreve başlayış tarihinden sonra ge
len ay başından sonra verilir ve bu görevden ayrılanların ay sonuna kadar olan ödenekleri geri 
alınmaz. 

MİT fiilî kadrosuna dâhil aylıklı memurların ödenekleri terfi ettikleri talihten sonra gelen 
ay başından itibaren verilir. 

MİT hizmetlilerinin tazminatları 

MADDE 20. — MİT kadrosuna dâhil hikmetlilere MİT müsteşarının, onaylıyacağı talimatla 
ücretlerine ilâveten ayda 100 - 250 lira arasında tazminat verilir. 

MİT mensuplarına verilecek görev ödeneği 

MADDE 21. — MİT mensuplarına görevlerinin zorunlu kıldığı giderleri karşılamak üzere 
MİT müsteşarının teklifi ve Başbakanın onaylıyacağı bir talimatla tâyin olunacak miktarlarda gö
rev ödeneği verilir. 

MİT teşkilâtında görev alanlar da bu ödenekten faydalanırlar. 

MADDE 22. — MİT mensuplarından göt evleri sırasında, yaralanan veya hastalananların yurt 
dışında tedavileri yaptırılır. 

Bunlardan daimi maluliyete uğrıyanlara veya ölenlerin dul ve yetimlerine veya muhtaç ana 
ve babalarına veya bakmakla mükellef olduğu kız ve erkek kardeşlerine kesintisiz ve on bin 
liradan az olmak üzere tazminat verilir. 

Başarı hizmet ifa, edip MİT'le ilişiği kesilenlere de takdir edilecek miktarlar üzerinden taz
minat verilebilir. 

Tedavi ve tazminata ait işlemler, MİT müsteşarının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca te.sbit 
edilecek esaslarda belirtilir. 

MADDE 2."). — Millet Meclisi metninin 20 nci maddesi 2o ncü madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 24. — MİT, özel görevleri için üniversite, yüksek okul ve yurt dışında öğrenci okuta
bilir. Bu öğrencilerin seçimi ile ilgili hususlar Başbakanca onaylanacak 'bir talimatta gösterilir. 
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MADDE 23. — MÎT mensubu olup da bu kanunun 10 ncu maddesinin (c) fıkrasına göre ça
lıştırılacaklardan sonradan emekliliğe tabi bir göreve atananların, özel görevlerde geçici mahi
yette çalıştıkları hizmetlerde geçen sürelerinden en çok 10 yılı, 5434 sayılı Kanuna göre borçlan
mak suretiyle emekliliklerinden sayılır. 

Bunların borçlanmaları emekliliğe tabi müktesep hak dereceleri üzerinden yapılır. 

MADDE 24. — MİT'in ihtiyacı olan her türlü teknik araç. gereç ve yedek parçalarının itha
linde Millî Savunma Bakanlığının bağlı olduğu işlem uygulanır. 

MADDE 25. — MİT'e çeşitli bağış ve yardım yollariyle gelen araç, gereç ve yedek parça
lar Bakanlar Kurulu karariyle her türlü Gümrük vergi ve resimleriyle, Damga Resmi, hare ve 
Belediye Hissesinden muaftır. 

Olağanüstü hal, sıkıyönetim ve savaş hali 

MADDE 26. — Olağanüstü hal, sıkıyönetim veya savaş halinin ilânında, MÎT'in Silâhlı Kuv
vetler Komutanlığı ve diğer Devlet kurumlariy7e olan münasebetleri, Millî Güvenlik Kurulunun 
(MGK) istişari mütalâası alındıktan sonra Bakanlar Kurulunca kabul olunacak özel talimatla 
düzenlenir. Bu hallerde MİT için bütçeye konulan ödenek hakkında Muhasebei Umumiye Ka
nununun 58 nci maddesi hükümleri uygulanır. 

Birinci fıkrada yazılı hallerde gerekli görülecek munzam personel, her türlü teknik araç ve 
gereçler, akar yakıt, silâh, savaş gerici, donatım ve giyecek, bina ve tesisler gibi ihtiyaçlar Millî 
Savunma, İçişleri ve ilgili bakanlık ve daireleri o MİT arasında önceden hazırlanacak plânlarla 
belli edilir. 

Çeşitli hükümler 

MADDE 27. — MİT Müsteşarının başkanlığı altında MAH, İstihbarat Psikolojik Savun
ma, İdari İşler ve Teftiş Kurulu Başkanları ile Hukuk Müşavirinden kurulu bir Disiplin Komis
yonu kurulmuştur. 

Bu komisyon, Başkan ve üyeleri çlışmda, Teşkilât kadrosuna dâhil bulunan her derecedeki 
memurlar için disiplin cezası tâyini bakımından, Bakanlık İnzibat Komisyonu yerindedir. 

MADDE 28. — 9 . 3 . 1954 günlü ve 6330 sayılı Başbakanlık Teşkilâtı hakkındaki Kanunun 
1 nci maddesindeki (Millî Emniyet Hizmetleri Reisi ve) ibaresi ve aynı kanunun 2 nci madde
siyle, 23 . 11 . 1960 gün ve 136 sayılı Kanunla, 3656 sayılı Kanuna bağlı 1 sayılı cetvelin Baş
bakanlık kısmına eklenen kadrolardan Millî Emniyet Hizmetleri Reisine ait 1 nci dereceden 
2 000 lira aylıklı kadro ile 3 ncü dereceden 1 500 lira aylıklı isimsiz kadro ve aynı cetvelin 
Emniyet Genel Müdürlüğü kısmından ilişik (1) sayılı cetvelde gösterilen kadrolar bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren çıkarılmış ve aynı cetvelin Başbakanlık kısmına ilişik (2) 
sayılı cetvelde yazılı kadrolar eklenmiştir. 

MİT mensubunun tarifi 

MADDE 29. •— Bu kanunda gecen : 
MÎT mensubu — Bu kanun veya bu kanuna göre çıkarılmış talimatlarda yazılı Ödevleri yerine ge

tirmekle görevlendirilmiş olan kimsedir. 

Geçici maddeler 

GEÇÎCl MADDE 1. — Bu kanunun yayımı tarihinde Başbakanlık, Millî Savunma Bakanlığı kad
roları ile Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarında çalışan memurlardan gerekenlerin 13 ncü maddede 
yazılı memuriyetlere bu maddedeki şartlar aranmaksızın bir defaya mahsus olmak üzere atanmalan 
yapılabilir. 
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MADDE 25. — Millet Meclisi metninin 23 ncü maddesi 25 nci madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

MÂÎ)DE 26. — Millet Meclisi metninin 24 ncü maddesi 26 nci madde olarak aynen kaibul edil
miştir. 

MADDE 27. — MİT'e gelen araç, gereç ve yedek parçalar Bakanlar Kurulu karariyle her 
tür lü gümrük vergi ve resimleriyle, Damga resmi, hare ve belediye hissesinden muaftı-r. 

MADDE 28. — Millet Meclisi metninin 26 neı maddesi 28 nci madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

Çeşitli hükümler 

MADDE 29. — MÎT müsteşar veya yardımcısının başkanlığı altında MAH, istihbarat, Psikolojik 
Savunma, idari işler ve Teftiş Kurulu 'başkanları ile Hukuk Müşavirlerinden kurulu bir Disiplin 
Komisyonu teşkil olunur. 

Bu komisyon, başkan ve üyeleri dışında teşkilât kadrosuna dâhil 'bulunan her derecedeki me
murlar için, disiplin cezası bakımından Bakanlık İnzibat Komisyonu yetkisine sahiptir. 

MADDE 30. — 9 . 3 . 1954 günlü ve 6330 sayılı Başbakanlık Teşkilâtı hakkındaki Kanunun 
1 nci maddesindeki (Millî Emniyet Hizmetleri Reisi ve) ibaresi ve aynı kanunun 2 nci maddesiyle 
23 . 11 . 1960 gün ve 136 sayılı Kanunla, 3656 sayılı Kanuna bağlı 1 sayılı cetvelin Başbakanlık 
kısmına eklenen kadrolardan Millî Emniyet Hizmetleri Reisine ait 1 nci dereceden 2 000 lira aylıklı 
kadro ile 3 ncü dereceden 1 500 lira aylıklı "sinişiz kadro ve aynı cetvelin Emniyet Genel Müdür
lüğü kısmından ilişik (t) sayılı cetvelde gösterilen kadrolar bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren çıkartılmış ve aynı cetvelin Başbakanlık kısmına ilişik (2) sayılı cetvelde yazılı kadrolar 
•eklenmiştir. 

MİT mensubunun tarifi 

MADDE 31. — MİT mensubu, bu kanun veya bu kanuna göre çıkartılmış talimatlarda yazılı 
ödevleri yerine getirmekle görevlendirilmiş kimsedir. 

GEÇİCİ MADDE 1. -— Bu kanunun yayımı tarihinde Başbakanlık, Millî Savunma Bakanlığı 
ile Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarında çalışan memurlardan gerekenler, emniyet müfettiş 
ve emniyet müfettiş yardımcılıklarına, 13 ncü maddede belirtilen talimattaki şartlar aranmak
sızın bir defaya mahsus olmak üzere atanabilirler. 
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GEÇİCİ MADDE 2. — Millî Savunma Bakanlığı fiilî kadrosunun (D) cetvelinde bulunan hiz
metlilerden MAH hizmetlerinde çalışanlardan gerekli görülenlerin istihdamlarına devam olunur. 
İstihdamları sona erinceye kadar her türlü istihkaklarını Millî Savunma Bakanlığı bütçesinden 
alırlar. 

GEÇİCİ MADDE 3. — MİT mensubu olup da bu kanunun yürürlüğünden önce emekliliğe tabi gö
revlere atanmış olanlar hakkında bu kanunun 23 ncü maddesi hükümleri uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu kanunla kadroları kaldırılanlardan kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihte geçici görev, hastalık, izin gibi kanuni sebeplerle görevi başında bulunmıyanlar MİT'in 
açık. veya fiilî kadrosundaki aylıklı bir göreve atandıkları takdirde işe başlama kaydı aranmak
sızın aylıklarının verilmesine devam olunur. 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte memur bulunanlardan kadro, aylık ve unvanları de
ğiştirilmemiş olanların yeniden atanmaları gerekli olmayıp haklarında yukarıki fıkra hükümleri 
uygulanır. (Eski memurluk unvanlarının karşılığı bulunan kelimelerle ifadesi kadro unvanında 
değişiklik sayılmaz.) 

GEÇİCİ MADDE 5. — Bu kanunun 28 nci maddesi gereğince kaldırılan kadrolardan isimsiz kadro 
ile ilişik (1) sayılı cetvelde gösterilen kadrolar, 7 nci madde gereğince alınacak kadrolar meriyet 
mevkiine girinceye kadar yürürlükte kalır. 

MADDE 30. — Bu kanunun malî hükümleri yayımı tarihini takibeden ay sonundan itibaren diğer 
hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 31. — Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu vürütür. 
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Geçici Komisyonun kabul ettiği metin 

GEÇİCİ MADDE 2. — Millet Meclisi metninin geçici 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — MİT mensubu olupta bu kanunun yürürlüğünden önce emekliye tabi 
görevlere atanmış olanlar hakkında bu kanunun 25 nci maddesi hükümleri uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Millet Meclisi metninin geçici 4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Bu kanunun 30 ncu maddesi gereğince kaldırılan kadrolardan isimsiz 
kadro ile (1) sayılı cetvelde gösterilen kadrolar 7 nci madde gereğince alınacak kadrolar meriyet 
mevkiine girinceye kadar yürürlükte kalır. 

GEÇİCİ MADDE 6. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Başbakanlık, Millî Savunma Ba
kanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğünün (D) ve (E) cetveli kadrolarında en az beş yıl çalışmış, 
yüksek öğrenim görmüş ve iyi sicil almış olanlardan MİT'in aylıklı kadrolarına geçirilmeleri uy
gun görülenlerin, bu hizmetlerde geçen sürelerinin her üç yılı bir derece sayılmak suretiyle 
3656 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi gereğince alabilecekleri dereceye atanmaları caizdir. 

Bu suretle atananların artan süreleri atandıkları derecede sayılır. 

GEÇİCİ MADDE 7. — Bu kanunun yürürlüğünden önce aylıklı görevlere atanmış bulunanlardan 
geçici 6 nci maddede yazılı nitelikleri haiz olanlar da bu madde hükmünden faydalanırlar. 

MADDE 32. — Millet Meclisi metninin 30 ncu maddesi 32 nci madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 33. — Millet Meclisi metninin 31 nci maddesi 33 ncü madde olarak aynen kabul edil
miştir. 
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[1] SAYILI CETVEL 

D. 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
i) 

10 
11 
12 
13 
10 
11 
12 
13 

Memuriyetin nev'i 

Mütehassıs Müşavir 
Emniyet Grup Şefi 
Emniyet Başmüfettişi 

» » 
Emniyet Müfettişi 

» » 
Emniyet Müfettiş Muavini 

» » » 
Sivil Memur (Dedektif) 

Aylık 
Aded tutarı 

1 nei Sınıf Muamelât Memuru 
2 nei Smıf Muamelât Memuru 
3 ncü Sınıf Muamelât Memuru 
4 neü Sınıf Muamelât Memuru 

2 
9 

10 
14 
22 
25 
33 
10 
8 

10 
10 
18 

8 
13 
15 
17 

1 1 

750 
500 
250 

00 
950 
800 
700 
600 
600 
500 
450 
400 
350 
500 
450 
400 
350 

1). 

6 
5 
6 
5 
6 
7 
8 
7 
7 
8 
9 

10 
8 
9 

10 

Memuriyetin nev'i 
Aylık 

Aded tutarı 

M ua mel ât Müdü rü 
Muhabere Uzmanı 
Muhabere Uzman Yardımcısı 
Tercüman 

» 
» 
» 

Doktor 
Başl'oto Memuru 
Foto Memuru 

» » 
» » 

Matbaa Memuru 
Atelye Şefi 
Oinkoğraf 

1 
1 
1 
1 
1 
8 
4 
3 
1 
3 
3 
2 
1 
1 
1 

950 
1 100 
950 

1 100 
950 
800 
700 
800 
800 
700 
600 
500 
700 
600 
500 

Toplam ZöZ 

1 Millî İstihbarat Teşkilâtı 
Müsteşarı 

2 Millî Emniyet Hizmetleri 
Başkanı 

2 İstihbarat Başkanı 

[2] SAYILI CETVEL 

1 2 000 

1 1 750 
1 1 750 

Psikoloji Savunma Başkanı 1 1 750 
İdari İşler Başkanı 1 1 750 
Teftiş Kurulu Başkanı 1 1 750 
Hukuk Müşaviri 1 1 500 
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Geçici Komisyonun kabul ettiği metne bağlı 

cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 

Millet Meclisi metnine bağlı (1) sayılı cetvel 
aynen kabul edilmiştir. 

D. 

[2] SAYILI CETVEL 
Aylık 

Memuriyetin nev'i Aded tutarı 

Teşkilâtı Millî İstihbarat 
Müsteşarı 
Millî Emniyet Hizmetleri Başkanı 
istihbarat Başkanı 
Psikolojik Savunma Başkanı 
idari işler Başkanı 

2. Teftiş Kurulu Başkanı 
2 Hukuk Müşaviri 

2 000 
2 000 
2 000 
1 750 
1 750 
1 750 
1 750 

2 000] 
1 750 
1 500 
1 250] 
1 100 
950 
800] 
7001 
6001 
5001 

[3] SAYILI CETVEL 

800 

650 

500 

4501 
400). 
3501 

350 

« • » ı 
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Dönem : 1 
Toplan* : 4 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Subaylar heyetine mahsus 4273 sayılı Kanuna efe kanun teklifinin 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî 
Savunma Komisyonu raporu (Millet Meclisi 2 /760; Cumhuriyet 

Senatosu 2 /155) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 920) 

MiUet Meclisi 
Genel Sekreterliği 5 , 5 . 1965 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 10049 - 57773 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 4 . 5 . 1965 tarihli 97 nei Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, Subaylar heyetine mahsus 4273 sayılı Kanuna ek kanun teklifi, dos
yası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad Sirmen 

Not : Bu teklif 7 . 12 . 1964 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 4 . 5 . 1965 tarihli 97 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir, 

(Millet M ellisi S. Sayısı : 920) 

Millî Sabunma Komisyonu raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Millî Savunma Komisyonu 13 .5 .1965 
Esas No: 2/155 
Karar No: 37 

Yüksek Başkanlığa 

Subaylar heyetine mahsus 4273 sayılı Kamuna ek kanun teklifi, ilgili Bakanlık temsilcisinin de 
iştirakiyle Komisyonumuzda görüşüldü. 

Teklif gerekçesinde izahı yapılan hususlar Komisyonumuzca da uygun görülmüş, Millet Mecli
si Genel Kurulunca kabul edilen metnin aynen kabulüne, Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek 
üzere Yüksek Başkanlığa sunulmasına karar verilmiştir, öncelik ve ivedilikle müzakeresini arz 
ederiz. 

Başkan Başkanvekili Bu Kanuna Sözcü Kâtip 
Tabiî Üye Cumhurbaşkanınca S. Ü. Cumhurbaşkanınca S. Ü. Denizli 
F. Özdilek N. özdeniz S. Kurutluoğlu M. E. Durul 

îzinli 
Tabiî Üye • Ankara istanbul Manisa 

R. Aksoyoğlu H. O. Bekata C. Yıldırım E. Açar 
imzada bulunamadı imzada bulunamadı imzada bulunamadı 

Manisa Samsun Sivas Zonguldak 
O. Süersan E. Işıklar H. Söylemezoğlu Muhalifim 

T. İnci 
Nevşehir 

/. Şevki Atasağun 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

Subaylar heyetine mahsus 4273 sayılı Kanuna 
ek Kanun 

MADDE 1. — 4273 sayılı Kanuna aşağıdaki 
geçici madde eklenmiştir : 

GEÇİCİ MADDE — a) 30 Ağustos 1947 
tarihinde üstteğmenlikte 3 yılını ilonal etmiş 
olan halen Silâhlı Kuvvetlerde görevli subayla
rın son rütbelerindeki nasıpları bir evvelki 
30 Ağustos tarihine götürülür. 

Bu nasıp ilerletilmesinden dolayı 30 Ağustos 
1964 tarihinde terfi ve terfih sırasına girenle
rin, şartları haiz oldukları takdirde bu tarihten 
geçerli plarak terfi ve terfihleri sağlanır. 

b) Jîu nasıp düzeltmesinden dolayı maaş 
farkı ödenmez. 

MADDE 2. — Bu kanun yayınlandığı tarih
ten itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu 
ve İçişleri Bakanları yürütür. 

Millî Savunma 

Cumhuriyet Senatosu Millî Savunma Komisyo
nun kabul ettiği metin 

Subaylar heyetine mahsus 4273 sayılı Kanuna 
ek Kanv,n 

MADDE 1. — Millet Meclisince kabul edi
len 1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADD£ — Millet Meclisince kabul 
edilen geçici madde avnen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisince kabul edilen 
2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisince kabul edilen 
3 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 
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