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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Tokat Milletvekilli Zeıyyait Koıcaırnemıi'nm, 
Gelir Vergisi Kanununun Zirai Gelir Vergisinin 

y1962 yılından itibaren alınmaya başlanacağı 
hükmünün (ihlâl edildiğine dair demıec'fcı'e bilgi 
edinildi 

Geçici Komisyon Başkanlığı tezkeresi oku
narak, C. Sanatosu Zonguldak Üyesi Tevfik- in
ci ve 28 arkadaşımın Balıkçılığın teşvik ve hi
mayesine dair kanun 'teklifinin, Su Ürünleri 
kanunu teklifitni görüşmelk üzerle kurulan Ge
çici Komisyonda birleştirilerek görüşülmesi ka
bul edildi. 

Gümrük ve Tekel Bakanı Orhan öztrak'm, 
Gümrük kanunu tasarısının, havale edültmiş ol
duğu Ticaret, Sanayi, Millî Savunma, Ulaştır
ma, Adalet, Maliye, Gümrük ve Telke'l ve Plân 
komisyonlarından ve, 

Çalışma Bakanı Bülent Ecevit'in, Soısyal 
Sigortalar kanunu tasarısının havale edilmiş • ol
duğu Sağlık ve Sasval Yardım, Millî Savun
ma, Ulaştırma, Adalet, Çalışma ve Plân komis
yonlarından seçilecek üçer üveden mürekkep 
Geçici Kom'isyonda görüşülmesine dair öner
geleri 'okundu, kaibul olundu. 

Zonguldak Milletvekili Mehmet Ali Pestil-
ci'nin, Devrekli Hüseyinoğlu 1305 doğumlu îiz-
zet Çakmaklı y a vatani hizmet tertibinden ay
lık bağlanmasına dair kanun teklifinin gerive-
riknesine dair önergesi okundu, teklif gelive
rildi. 

Vazife ii'le yurt dışına (gidecek olan İmar ve 
iskân Bakanı Fahrettin Kerim Gökay'a Devlet 
Bakıanı Radf Ayfoar'm, vekillik edeceğine dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okundu, bilgi edi
nildi. 

Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Osman 
Salim Sarıgöllü ve 2 arkadaşının, 27 Mayıs 
1960 tarihinden sonra nezatfet altına alınan
ların haklarının iadesine ait kanun teklifi 
ile içel Milletvekili Mazhar Arıikan ve 22 ar
kadaşının 27 Mayıs 1960 tarihinden sonra gö
revlerinden uzaklaştırılan memurlar hakkın
daki kanun tefcliifİnitı reddine dair olan 
Plân Komisyonu raporu ile, 

Temsilciler Meclisi eski Üyesi Remziye 
Batırblaygil'in, Kurucu Meclis Dilekçe Ko-
mlisyonunun 2 . 9 . 1961 Itaırihli Haftalık Karar 
cetvelindeki 23 sayılı Kararın Genel Kurul

da görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonu raporları kabul olundu. 

6343 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin de-
ğiştiriLmesiyıl'e 23 ncü maddesine Ibir fıkra ek
lenmesi ve 43 ncü maddesin'in kaldırılması 
hakkında kanun tasarısına dair C. Senatosun-
ce değiştirilen ve Tarım Komisyonunca be
nimsenen 52 nci madde kabul olunarak tasa
lı kanunlaştı. 

5 . 1 . 1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Ka
nununa ek kanun tasarısına dair Cumhuriyet 
Senatosunca yapılan ve Plân Komisyonunca 
benimsenen maddeler ve taısarısnın kanunluğu 
kabul olundu. 

Diyarbakır Milletvekili Alp Doğan Şen 
ve 9 arkadaşının, 5434 sayılı Türkiye Cumhu
riyeti Emekli Sandığı Kanununun 80 ve 92 
inci maddelerinin dağiştirilmesine dair olan 
kanun teklifinin C. Senatosunca değiştirilen 
ve MilleJt Meclisince benimsenmiyen metin
lerine dair Karma Komisyon raporu okundu, 
Millet Meclisince kabul edilen şekil ile tek
lif kanunlaştı. 

Aydın Milletvekili Hilmi Aydmçer'in, Ordu 
Dahilî Hizmet Kanununun 33 ncü maddesi so
nuna bir fıkra eklenmesine dair kanun tekli
finin reddi hakkındaki Millî Savunma Komis
yonu raporu kabul edildi. 

Tekel Genel Müdürlüğü 1955, 1956, 1957 
yılları Kesinhesap kantin tasarıları kalbul olun
du. 

Yasama dokunul'mlazlılklariyle ilgili Başlba-
Ikanlık tezkeresine dalir Izımir Milletvekili 
Arif En'tunga, 

Artvin Milletvekili Nihat Ata, 
Giresun Milletvekili I. Eteım Kılıçoğlu hak

kındaki Karma Komisyon raporları okunarak 
kabul edildi. 

Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimioğ-
lu'nun, Dilekçe Komisyonunun 24 . 2 . 1960 
tarihli Haftalık Karar CeitvelindeÛri 2263, 
2260 ve 2256 sayılı kararların Umumi Heyet
te görüşülmesine dair önergeleriyle ilgili Di
lekçe Karma Komisyonu raporları .ayrı, ayrı 
oya sunularak ikabul olundu. 

4598 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin ta
dili hakkındaki kanun teklifinin reddine 
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dak Millet Mecüsinee kabul olunan Plân Ko. 
misyonu raporundan sonra C. Senatosunca 
kabul olunarak Millet Meclisi Plân Komiisyo-
aunoa da benimsenen metin reye konularak 
kabul edildi. 

Yasama dlokunulmazlıklariyle ilgili Başba
kanlık teskerelerine dair : 

Kastamonu Milletvekili Osman Zeki Ok
tay ile Sabri Keskin, 

Antalya Milletvekili İhsan Ataöv (2 adet) 
Aydın Milletvekili Reşat özarda (2 adet), 
Samsun Milletvekili Osman Şahinoğlu, 
Aidana Milletvekili Ali Bozdoğanoğlu ve 

Urfa Milletvekili Kadri Eroğan, 
Bursa Milletvekili Mustafa Tayyar, 
Balıkesir Milletvekili Gökhan Evliyaoğlu, 
Kastamonu Milletvekili Osman Zeki Ok

tay, 
Kastamonu Milletvekili Fethi Doğançay, 
Denizli Milletvekili İsmail Hakkı Ertan, 
Girasun Milletvekili Naİraı Tirali, 
Kütahya Milletvekili Sadrettin Toslbi, 
Ordu Milletvekili Ata Topaloğlu, 
Ankara Milletvekili Burhan Apaydın, 
Gümü§ana Milletveküli Halis Bayramoğlu, 
Sakarya Milletvekili Nuri Bay ar, 
Urfa Milletvekili Kadri Eroğan (2 adet), 
Konya Milletvekili H. Cıahit Yılmaz, 
İstanbul Milletvekili Maflilk Yolaç, 
Samsun Milletvekili Kâmran Evliyaoğlu, 

(2 aded), 
Hatay Milletvekili Saki Zorlu, 
İstanbul Milletvekili Fahrettin Kedim Gö-

kay (2 adet), hakkındaki Karma Komisyon ra
porları okunlarak kabul olundu. 

Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi Nedim 
Evliya 'nın, 6245 sayılı Harcırah Kanununun 7 
nci maddesinin tadiline, 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mucip 
AJtiaklı'nm, Salihoğlu Nazmi Sözen'e ve, 

Tunceli Milletvekili Fethi Ülkü'nün de Ali-
oğlu Hüseyin Yeşiltepe'ye vatani hizmet ter
tibinden aylık bağlanmasınla, 

Erzurum Milletvekili Tahsin Telli'nin, Ka
dastroya müstenidıolmıyan tapu kayıtlarından 
hukukî kıymetini kaybetmiş olanların tasfiye
sine, - . ' ' 

Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üyesi Sadık 
Artuknuaç ve 12 arkadaşının, Tapu Ve Kadastbo 
Genel Müdürlüğünün imar ve İskân Bakanlığı
na (bağlanmasına, 

Cumhuriyet Senatosu Üyedi Hidayet AynjU-
ner'in, Tapu kayıtlarından hukukî kıymetijDİ 
kaybe'tımiş olanlann tasfiyesine dair 1515 sarılı 
Kanunun birinci maddesine bir fıkra eklenme
sine dair olan tekliflerin reddini içine alin 
Geçici Komisyon raporları kabul edildi. 

İstanbul'da Beşikti§*ta Vişnez!ade mahale-
simde Teşvikiye ve Maçka Meydanı sokaManıı-
da kâin ve Hazineye ait iken parasız olarak 
İstanbul Belediyesine devredilmiş bulunan 
arsa ve binanın Hazineye iadesi hakkında kut
nun tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu Tunceli 
Üyesi Mehmet Ali Demir'in kanun teklifi ile, 

Adana Milletvekili Kemal Sarıilbrahimoğju 
ve iki arkadaşının, Devlet memurları aylıkları
nın tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanuna ek 4644 sayılı Kanunun 11 nci maddesi
nin kaldırılması ve 3656 sarılı Kanuna (1) sayılı 
cetvelin Millî Eğitim Bakanlığı kısmında deği
şiklik yapılması hakkındaki 5965 ısayılı Kanuna 
iki geçici onadde eklenmesine dair tkanun teklifi 
ve, 

Köy içme suları hakkındaki Kânunun 14 
nicü maddesinin 2 nci fıkrasının yürürlükte; n 
kaldırılmasına dair kanun tasarısının, ilgili Bîa- * 
kanlar Genel Kurulda hazır bulunmadıkların
dan, görüşüüımeleri gelecek Ibirleşime bırakıldı. 

31 . 5 . 1963 Cuma günü saat 14 te toplanıl
mak üzere birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Ba§kanvek!ili Balıkesir 
Mekki Keskin Mithat Şükrü çavdaroğlu 

Kâtip 
Ağrı 

Rıza polat 

•*"» 871 ••• 



2 . — GELEN 

Teklif 
1. — Balikesir Milletvekili Ahmet Aydın Bo-

lak ve 15 arkadaşının, 1389 -sayılı Kanunun be
lediyeler hukuk işlerinde çalışanlara tatbiki 
hakkında kanun teklifi (2/507), (İçişleri Ko
misyonuna.) 

': Raporlar 
2. — Edirne Milletvekili îlhami Ertem'in, 

5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa ek 
kanun teklifi ile, C Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine ve üç arkadaşının, 5434 sa
yılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa ek 7242 
sayılı Kanunun muvakkat maddelerinin değiş
tirilmesi hakkında kanun teklifleri ve Maliye 
ve Plân komisyonları raporları. (2/24, 2/207) 
(Gündeme) (S. Sayısı : 215) 

3. — 1938 -1939 yıllarında İngiltere ve Fran
sa hükümetlerinden temin edilen Teslihat kre
dilerinin mahsup şekli hakkında kanun tasarı
sı ve Millî Savunma, Dışişleri ve Plân komis
yonları raporları. (1/214) (Gündeme) (S. Sa
yısı : 216) 

4. — Köy enstitüleri ve ilköğretmen okulla
rının birleştirilmesi hakkındaki Kanunun 5 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı 
ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları rapor
ları. (1/239) (Gündeme) (S. Sayısı : 217) 

5. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince 
Avrupa Fonundan temin olunan kredilerin Dev
let borcu olarak Hazine hesaplarına intikali ve 

* Türk Lirası karşılıklarının kullanılma şekli 
hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri, Maliye 
ve Plân komisyonları raporları. (1/248) (Gün
deme) (S. Sayısı : 218) 

KÂĞITLAR 

6. — Millî Savunma Bakanlığı orta sanat 
okulları hakkında kanun tasarısı ve Millî Sa
vunma ve Plân komisyonları raporları. (1/263) 
(Gündeme) (S. Sayısı' : 219) 

7. — Tahsis edildikleri gayelerde kullanıl
malarına imlkân ve lüzum kalmıyan harb sefi
nelerinin satılmasına yetki verilmesi halikında 
kanun tasarısı ve Millî Savunma, Maliye ve 
Plân komisyonları raporları. (1/296) (Günde
me) (S. Sayısı : 220) 

8. — Anayasa Mahkemesinin kuruluş ve 
yargılama usulleri hakkındaki 22.4.1962 ta
rihli ve 44 sayılı Kanuna bâzı hükümler eklen
mesine ve Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde de
ğişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı ve 
Adalet ve Plân komisyonları raporları. (1/410) 
(Gündeme) (S. Sayısı : 221) 

9. — Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının 
statüsünde yapılan değişikliğin onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair ikamın tasarısı ve Dış
işleri ve Çalışma komisyonları raporları. 
(1/304) (Gündeme) (S. Sayısı : 222) 

| 10. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
I Sivas Milletvekili Güner Sarısözen, Sivas Mil-
j letvekili Cevad Odyakmaz ve Sakarya Milletve

kili Nuri Bayar'm, Milletlerarası andlaşmala-
rın yapılması, yürürlüğü ' ve yayınlanması ile 
bâzı andlaşmaların yapılması için Bakanlar 
Kuruluna yetki verilmesi hakkında kanun tek
lifi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan deği-

I siklikler hafekında Millet Meclisi Geçici Ko-
| misyon raporu. (M. Meclisi 2/419, C. Sena

tosu 1/194) (Gündeme) (S. Sayısı : 114 e l nci 
ek) 



B Î E İ N C İ O T U R U M 
Açılma saati : 14,00 

BAŞKAN — Başkanveküi MekM Keskin 
KATÎPLER : Rıza Polat (Ağrı), Mithat Şükrü Çavdaroğlu (Balıkesir) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

Yoklama yapılacak. 
(Yoklama yapıldı.) 

S. — YOKLAMA 

BAŞKAN 
•başlıyoruz. 

— Ekseriyetimiz var, gündeme 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Turizm v'e Tanıtma Bakanlığı kamun 
tasarısı ve Basın - Yayın ve Turizm w &ân 
komisyonları raporları (1/180) (S. Sayısı': 
157) (1)-

BAŞKAN —•• Kanun tasarısının görüşülme
sine! devam ediyoruz. 

Komisyona iade edilen 2 ve 8 nci madde
ler gelmiştir. Komisyon raporunu okutuyorum. 

PLÂN KOMİSYONU ADINA ÎSMET SEZ
GİN (Aydın) — Bu iki maddeyi en sonunda 
görüşsek? 

BAŞKAN — 2 nci ve 8 nci maddeyi evvelâ 
görüşmek zarureti vardır. Raporu okutuyo
rum : 

Yüksek Başkanlığa 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Kanun tasa

rısının görüşülmesi sırasında Yüksek Meclisçe 
dikkate almafi ve ikinci maddeyi tadil eden 
takrirler Komisyonumuzca incelenerek ilişik 
metin hazırlanmıştır. Arz olunur. 

Ordu 
Arif Hikmet Onat 

Konya 
Rüştü özal 

Aydın 
İsmet Sezgin 

(1) 157 S. Sayılı başmayazı 17 . 5 . 1963 ta
rihli 82 nci Birleşim tutanağının sonundadır. 

Görev 
Madde 2. — Turizm ve Tanıtma Bakanlığı, 
Turizmi millî ekonominin verimli sektörü 

haline getirmek için yurdun turizme elverişli 
bütün imkânlarını değerlendirir. Turizmle ilgili 
işleri yapar, yaptırır, düzenler teşvik ve koör-
dino eder, denetler. 

Yurdu ve ulusu tanıtmaya yarıyacak hiz
metleri görür. 

Haber ve yayın organları hizmetlerinin 
görülmesini kolaylaştırıcı tedbirleri alır. 

Bütün bu hizmetlerin ifası için idarenin 
çeşitli kuruluşları, mahallî idareler, kamu Su
rumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve kamu 
iktisadi teşebbüsleri, sermayesinin yarısındian 
çoğu bu kuruluş ve teşekküllere ait müessese ve 
şirketler Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ile! iş 
birliği yaparlar. 

BAŞKAN'— Madde hakkında söz istijfen 
var mı? Buyurunuz Güley. 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Muhterem ar
kadaşlarım, Yüksek Heyetinizin tasvibine mjaz-
har olan önergem, sayın Komisyon taralın
dan da lütfen kabul edilmiş ve şimdi huzuru
nuzda okunan metin hazırlanmıştır.. Kondis
yona çok teşekkür ederim. Ancak bu maddede 
ve Bakanlığın tanıtma vazifesi ile haber ve jpa-
yın organlarının çalışma ve çalıştırılma hizmet
leri vardır. Bu hizmetler benim önergemde 
iş birliği için zaruri gördüğüm organlarla iliş-
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M. Meclisi B : 88 
kin değildir. Eğer bu haliyle madde tedvin edi
lecek olursa, haberler, tanıtma hizmetleri de 
bu iş birliğinin şümulü içine girer. Halbuki, 
bu iş birliğiyle bu fonksiyonların, bakanlığın 
bu fonksiyonlarının rabıtası yoktur. Benim tak
dim ettiğim gibi, önergede takdim ettiğim gibi, 
bu iş birliği meselesinin, turizm fonksiyo-
niyle ilgili fıkrasının sonuna gelmesi lâzım
dır kanaatindeyim. Sadece, bu hususa işaret 
etmek istiyorum, yoksu, ruh olarak, espri ola
rak, Komisyonun getirdiği metne intıbaklıyım. 
Ama bu şekliyle yapılacak olursa, «Bakanlık 
yurdu tanıtmaya yarıyacak hizmetleri görür» 
bir paragraftır. «Haber ve yayın organları
nın hizmetlerini yerine getirmesini kolaylaştı
rıcı tedbirleri alır.p Bir başka hizmet. Bunları-
da iş birliğine tabi tutucu bir durum hâsıl 
olmaz mı? Eğer olmıyacakste, sayın sözcü bu
rada beyan buyurma durumunda bulunuyorsa 
pekâlâ kabul edelim. Ama benim anladığım 
ve bana daha evvel lütfen gösterdikleri oku
duğum metne görd bir karışma olacaktır, sa
nıyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Ülker. 
REŞİT ÜLKER (istanbul) — Muhterem ar

kadaşlar,- Komisyona teşekkürü bir borç bili
rim. Kürsüden nazarı itibara almamaları yo
lundaki konuşmaların'a rağmen, hakikaten bâzı 
hususlara temas eden bu takriri nazarı itibara 
almışlar. Kendilerine tekrar tekrar teşekkür 
ederim. Yalnız bendenizin takriri birinci fık
rada, «her türlü çalışmaları yapar ve yaptırır» 
şeklinde idi. Çünkü plânda da yalnız kendisi
nin yapmıyacağı, icabettirdiği zaman başka 
müesseselere de bu hizmetleri gördüreceği der
piş edilmişti. Şimdi bu konmuş. 

ikinci fıkrada, «yurdu tanıtmaya yarıya-
cefk hizmetleri görür.» Bendenizin «gördürür» 
diye birbirine mütenazır olması bakımından 
bir teklifim vardı. Filvaki birinci fıkraya ya
par ve yaptırır» konduktan sonra maddenin 
rulhu, bu ımânayı 'taşır. Bendeniz, ısrar etmi
yorum ama, ikinci fıkraya «görür veya gör
dürür» şeklinde konmuş olursa, daha açıklık 
verilmiş olur. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Komisyon. 
PLÂN KOMİSYONU ADINA İSMET SEZ

GİN (Aydın) — Muhterem arkadaşlarım, ikin
ci maddenin müzakeresi esnasında kıymetli fi
kirlerini ileri süren arkadaşlarımızın vermiş 

31.5.1963 0 : 1 
oldukları takrirler üzerine, ikinci maddeyi 
komisyon geri almış, takrirlerle) birlikte ve 
huzurunuzda okunan bu maddeyi meydana ge
tirmiştir. Sayın Ferda Güley arkadaşımız «bir 
karışıklık olur mu, komisyon bu hususta ne" dü
şünür», buyurdular. Komisyon olarak her han
gi bir karışıklığı meydana getirebilecek olan bir 
durumu görmediğimizi arz etmek isterim. 

Sayın Ülker arkadaşımıza teşekkür eder
im. «Görür» ve «gördürür» kelimelerine temas 
ettiler. Biz «görür»ü geniş bir zaman içerisin
de olan bir müessese olaraik kabul ettik. «Gör
dürür» ü de «görür» kelimesinin içerisinde bulu
yoruz. Bunu arz etmek istedim. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 

Yok. Maddeyi komisyondan gelen şekliyle 
oyunuza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmk 
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

Komisyondan gelen 8 nci maddeyi okuyo
ruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Kanun tasa

rısının görüşülmesi sırasında Yüksek Meclis
çe dikkate alman ve sekizinci maddeyi tadil 
eden takrirler komisyonumuzca incelenerek ili
şik metin hazırlanmıştır. Arz olunur. 

Ordu Konya 
Arif Hikmet Onat Rüştü özal 

Aydın 
İsmet Sezgin 

Turizm Oenel Müdürlüğü 
Madde 8. — Turizm Genel Müdürlüğü, 
Yurdumuzun turistik imkânlarını değer

lendirecek ve turizmi geliştirecek her türlü 
etüt ve plânların hazırlanması ve bunların uy
gulanması ile ilgili bütün işleri yapar, gerek
li tedbirleri alır. 

Turizm endüstrisi ve teşebbüslerinin tesis 
ve işletme esaslarını tesibit bu müesseselerin 
teşvik ve himayesine ve fiyat tarifelerinin 
tanzim ve tasdikine ait işlemleri ifa eder ve 
murakabelerini sağlar. 

Bütün bu hizmetlerin görülebilmesi için 
ikinci maddenin son fıkrasında sayılan kuru
luşlarla koordinasyonu sağlar. 

Yurt içinde ve dışında turizm personeli 
yetiştirir ve bu maksatla kurs ve uzman okul
ları açar. 
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Milletlerarası turizm çalışmalarına katılır, 

gerekli iş birliği kurar ve yürütür. 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 

var mı? Yok. Maddeyi komisyondan geliş şek
liyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

25 nei maddeyi okutuyorum. 85 nci mad
deyi komisyon yeni şekli ile teklif ediyor; tek
lif ettiği şekli okutuyorum. Evvelâ metinde-

,ki 25 nci maddeyi okutalım. 

Anadolu Ajansı ile sözleşme 
MADDE 25. — Bakanlık, Anadolu Ajansı

nın bütçesini, kadrosunu ve bunların uygulan
masını denetlemeye ve döneeek miktar, her 
yıl kendi bütçesinin Anadolu Ajansı bölümün
deki ödeneği aşmamak üzere, Anadolu Ajansı 
ile en çok beş yıllık sözleşme yapmaya yetki
lidir. 

Bu sözleşmede, Anadolu Ajansı yöneticile
rinin atanma yolları da belirtilir. 

Bakanlık, Anadolu Ajansında bir denetçi 
bulundurur. 

BAŞKAN — 25 nci maddenin yeni bir şe
kilde tedvinine dair Ordu Milletvekili Ferda 
Güley'in, teklifleri vardır, tekliflerini okutu
yorum. Okunduktan sonra mı izah edersiniz, 
yoksa daha evvel raıi izah edensiniz Ferda Bey? 
Bey? 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Maddenin ted
vini değil, mevcut 25 nci maddeden evvel, 25 
nci madde olacak şekilde bir maddeyi teklif 
etmekteyim. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Güley'in 25 nci 
maddeden evvel, 25 nci madde olacak bir mad
de tedvini için bir önergeleri var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıdaki metnin 25 nci madde olarak ta

sarıya ithalini arz ve teklif ederim. 
Ordu 

Ferda Güley 

Müsteşarlar Yüksek Turizm Kurulu 
Madde 25. — Bakanlar Kurulunca esasları 

tesbit edilecek olan millî turizm politikasının 
amaçlarına ulaşmak için bakanlıklarca yapılan 
çalışmaları koordine etmek ve 2 nci maddede bil
dirilen iş birliğini gerçekleştirmek üzere Baş
bakanlık Müsteşarının başkanlığında bakanlık
lar müsteşarlarından mürekkep bir Müsteşarlar 
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Yüksek Turizm Kurulu kurulur. Bu kurul en jaz 
yılda üç kere toplanarak Turizm ve Tanıtana 
Bakanlığı ve diğer bakanlıklarca hazırlanniış 
olan raporları ve dilekleri inceler ve aldığı ka
rarlan Bakanlar Kuruluna sunar. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Güley. Telsilif 
ettikleri maddenin izahını yapacaklar Sayın 
Güley. 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Muhterem ar-
kadaşlanm, yeniden tedvin edilen ve biraz ev
vel Yüksek Heyetiniz tarafından kabul buyu-
rulan 2 iıci madde, Bakanlığın turizm dâvasını 
tahakkuk ettirebilmesi için hangi organlarla iş 
birliği yapacağını da beraber getirmiş bulunu
yor. Genel, katma ve özel bütçeli daireler; Ka
mu İktisadi Teşekkülleri, sermayesinin yarısın
dan fazlası Devlete ait bankalar, müesseseler, 
hepsi biraz evvel kabul buyurduğunuz 2 inci 
madde gereğince Turizm ve Tanıtma Bakanlı
ğı ile iş birliği yapacaklar. Bu iş birliği nflsıl 
yapılacak? 6086 sayılı Kanun, yani Turizm en
düstrisini teşvik Kanunu, o da 36 nci maddesin
de l)öyle bir iş birliği zaruretini getirmekteydi. 
Bu iş birliğinin yapılabilmesi için bilâhara 36 
nci maddeye dayalı olarak bir nizamname,, iş 
birliği nizamnamesi çıkanlmıştır, Turizm îş bir
liği Nizamnamesi, 5643 sayılı bu Turizm îş amir
liği Nizamnamesi, elde mevcuttur. Ancak bu 
nizamname, ortada mevcudolmasma rağmen,! iş
lememiş, işlteti'lememiş ve turizm gibi bir büyük 
endüstri dâvası, bütün Bakanlar Kurulunu; ve 
bakanlıkları ilgilendiren ve biraz evvel kabul 
buyurulan madde ile ilgilendirdiği Yüksek Mec
lisçe ve Komisyonca da lütfen kabul edilmiş bir 
mesele ortada kalmaktadır. Bu iş birliği nasıl 
tahakkuk eder? Biz, iş birliği yapar, der, ge
çersek, böyle bir nizamname yapıldığı zaman 
.bile tahakkuk etmemiş olan bir iş birliği ortada 
kalır, lâfta kalır, metinde 'kalır. Bu iş birliği 
mekanizmasını işletebilmek için Bakanlarla, 
bakanlık arasında bir koordinatör, bir mutavas
sıt organa, yetkili bir organa ihtiyaç olduğu 
kanaatiyle bu önergeyi takdim etmiş bulunu
yorum. Eğer 'her bakanlığın - müsteşarı Başba
kanlık Müsteşarının başkanlığı altında toplana
bilir ve millî turizm dâvamızın hedeflerine 
ulaştırılması meselesini, ki Bakanlar Kurulun
da vücut, bulur o mesele ilgili raporlan ba
kanlıklardan gelecek raporları, istekleri tetkik 
edebilir ve vardığı müşterek karan Bakanlar 
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Kuruluna arz edebilirse, ayrı ayrı olan, her bi
ri müstakil olan bakanlıkları bu dâvada böyle
ce bir araya getiren bir koordinatör tabiatlı, 
vasıflı organ kurulabilirse, ancak nizamname
ye filân hacet kalmaksızın, biraz evvel kabul 
buyurduğunuz bir iş birliği, ki bunun can da
marını teşkil ediyor, tahakkuk etme imkânı 
hâsıl olur. Her bakanlık müsteşarı, Başbakan
lık Müsteşarının başkanlığında, senede en az 
3 defa, Müsteşarlar Yükse'k Turizm Kurulu adı 
ile toplanır ve fonksiyonu bu olursa, ancak bu 
takdirde, zaruretini kabul buyurduğunuz iş 
birliği mekanizması sahip kazanmış olur. Bu bir 
«sahibe tevdi edilmiş olur. Bir maddenin böyle-
'ce fazlalaşması 29 ncu maddeye artık kanaa
timce hacet kalmıyacağı için, 29 ncu maddede 
çıkacağı mülâhazasiyle arz ediyorum, 29 ncu 
madeden itibaren tekrar metin de kendi mad
delerine dönmüş oluyor. 

Yüksek Heyetinizden ve tahsisen Muhterem 
Komisyondan bu nâçiz teklifime itibar etmeleri
ni istirham ediyorum. Yeni, sevimli değildir, 
rahatlıkla kabul edilmesi için istidatlar hemen 
aya'kta değildir, biliyorum. Fakat ; iş birliğini, 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ile diğer bakan
lıklar ve saydığım bu Devlet teşekküllerinin ve 
müesseselerin ve özel teşebbüslerin iş birliği 
yapabilmelerini ki, kabul buyurdunuz, bunu 
tahakkuk ettirmenin çaresi nedir? Bunu da Mec
lis olarak arayıp bulmaya mecburuz. Bendeniz 
nâçiz olarak böyle buldum. Israr etmiyorum. 
Bunu tanzim edecek, bunu disipline edecek, ta
hakkuk ettirecek bir »organı Komisyon bulsun; 
Yükse'k Heyetinizden her hangi bir muhterem 
arkadaşımız bulsun. Ben bu adda bir orıgan ku
ruyorum, hemen atalım. Sizin bulduğunuz, fa
kat fonksiyonu, vazifesi bu olan bir başka or
ıgan kuralım, hemen elimi kaldırmaya, canı gö
nülden tasvibetmeye amadeyim, ama bir organ 
kuralım. Nizamname bunu yapmamıştır, yapa
mamıştır. Bunu nasıl realize edelim, diye dü
şündüm. Bunu ancak her bakanlığın başında 
bulunan teknik elemanı, müsteşarı orada bulun
durmak suretiyle, siyasi nasyonu temsil eden 
bakanların altındaki teknik elemanları olan 
müsteşarlar vasıtasiyle bir organ kuralım. Baş
bakanlık Müsteşarı ki, bir bakıma şimdi yeni 
bir tasarı ile, ıgazetelerde okuduğuma göre bir 
kabine sekreteri durumundadır. Onun başkanlı
ğı altında toplanan müsteşarlar, ,'her hangi bir 
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I ad altında vazifeli bir organ vücuda getirsin

ler ve böylece kabul buyurduğunuz iş birliği 
mekanizması, ki bu kanunun ruhunu teşkil et
mektedir, tahakkuk etme imkânı hâsıl olsun. 

Yüksek Heyetinizin bu meseleye eğilmesini ve 
Muhterem Komisyonun bu meselede, yeni bir 

I teklif olmasına rağmen, yeni bir organ getirici 
I vasıfta 'olmasına rağmen, ©ömert davranmasını 

istirham ediyorum. 
BAŞKAN — Komisyon adına, Arif Hikmet 

f Beyefendi. 
PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ARÎF HİK

MET ONAT (Ordu) — Muhterem arkadaşlar, 
Ferda Beyin bu' yeni teklifine maalesef katıla
mıyoruz. Sebebine gelince; muhtelif vekâlet-

I lere, bakanlıklara mensup müsteşarlar, Başve-
I kâlet Müsteşarının Başkanlığı altında toplanı-
I yor, bâzı kararlar alıyor ve bunu Başbakana 

yahut kabineye götürüyor. Eee, bu vekâletin 
fonksiyonu nerede kalıyor? (Eski bir nizamna
meden bahis ederek.) Şimdiye kadar iş birliği 
sağlanamamıştır, diyor, işle biz, yeni kuracağı-

I muz bakanlıkla bu koordinasyonu sağlıyacağız. 
Ve ikinci maddede de, biliyorsunuz ki, bu koor
dinasyonu sağlamak için, salâhiyetler de bu Ba
kanlığa verilmiştir. Şimdi, teamül dışında, böy-

I le, müsteşarlardan müteşekkil ve Başvekâlet 
I Müsteşarına balhusus bağlı bir kurul turizm 
I hakkında bir karara varacaktır ve bunu Kabi

neye götürecektir. Bu, takdir edersiniz ki, yeni 
kurduğumuz Bakanlığın esprisi ile, makam salâ
hiyeti ile'ihatt'â şahsiyeti ile kabili telif değil-

I dir. Arkadaşımızın bahsettiği koordinasyon da
ha evvel kabul buyurduğunuz maddelerin için
de vardır ve bir yeni Bakanlık kurduğumuza 

I ıgöre bu Bakanlık bu koordinasyonu dalha ev
vel tedvin edilen ve kabul edilen maddelerle 
sağlıyacaktır. 

Bu itibarla, arkadaşımızın teklifine, özür di-
I liyerek katılamadığımızı arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Güley, 
FERDA G-ÜLEY (Ordu) — Halen mevcu-

I dolan ve görüşmekte olduğumuz Bakanlık ku
ruluş Kanunu kabul edildiği takdirde, mülga 
hale gelecek bulunan 6086 sayılı Turizm En
düstrisini Teşvik Kanununun 36 ncı maddesini, 
bir kanun maddesi olarak bir kere yüksek he
yetinizin ıttılaına arz ediyorum : 

«Madde 36. — Devlet daireleri, özel idare-
I 1er, belediyeler, İktisadi Devlet Teşekkülleri ve 
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hususi kanunlar ile kurulmuş ve kurulacak her 
türlü teşekkül ve müesseseler, sermayesinin ya
rısından faızlası Devlete ait banka ve şirketler; 
turizm ve turizm endüstrisi ile ilgili hususlarda 
Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü ile 
iş birliği yaparlar. Bu iş birliğinin esas ve şe
killeri bir nizamname ile tâyin ve tesbit olu
nur.» 

Bu bir kanun hükmü, bir kanun maddesi. 
Ortada mevcut, ya.şıyor, bugün. Buna dayalı 
bir nizamname yapılmış. Bu nizamname Devlet 
Vekâletinde hazırlanıp, Devlet Şûrasmea tetkik 
edilmiş ve Turizm İş Birliği Nizamnamesi adiy
le meriyete konulması İcra Vekilleri Heyeti ta
rafından 5.8.1955 tarihinde kararlaştırılmış
tır. Bu da bir Anayasa müessesesi olan nizam
name ; bu da mevcut. Bunlar mervcut da muh
terem arkadaşlar, bir şey mevcut 'değil. O da, 
îş 'birliği. O yok... Kanunu var. Kanunun o 
maddesinin nasıl yapılacağını tanzim eden ni
zamnamesi de var. Orada da söylüyor, koordi-
ne eder, falan falan yerlerle iş birliği yapar, 
ve saire... Fakat bu yok. Evet 2 nci maddede 
biz bunu getirdik; koordine eder ettirir, ya
par, yaptırır, dedik. Şu şu şeyler onunla iş bir
liği yapar, dedik. Ama kim yapar? Nasıl ya
par? Nasıl yaptırır?.. Bu yoktur... Bunun or
ganını vücuda getirmezsek, tatbikatın, 6086 sa
yılı Kanunun tatbikatından daha talihli olaca
ğını iddia etmek kolay değildir. Kim yapar? 
Sayın Sözcü arkadaşım, müsteşarlar, bakanlık
lardan gelen müsteşarlar, tahsisen Başbakan
lık müsteşarının başkanlığında toplanırsa, o ba
kanlıklar ve yeni kurduğumuz bu bakanlık es-
pirisinden, biühassa bu son bakanlık espirism-
den rencide olur mânasına gelen bir konuşma 
yaptılar. Ve başka hiç'bir yerde emsali yok. Ben 
Yunan 'Turizm Kurumunun, bu iş birliği mev
zuunda bir ayrı organ ile bu koordinasyon işini 
tanzim ettiğini okudum. Şimdi, malzeme yanım
da değil, belki arz edemiyeceğim. Fakat var. 
Başka türlü tahakkuk etmesi de mümkün de
ğil. Ben, böyle düşündüm. Her Bakanlık, ma
dem ki, bununla ilgili olmak zaruretindedir, 
hattâ, Adliye Vekâleti bile, turizmin hukuku 
dinlenme evleri, efendim, istirahatgâhlar, her 
bakımdan Adliye Vekâleti bile buna dâhildir. 
O halde, vekâletleri bu mevzuda başbaşa ver
meye mecbur eden, zevkle başbaşa verdiren, 
bilgi ile başbaşa verdiren bir organ kurmaz-
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sak, bu hükümleri yine-bunu mücerrette, mual
lâkta bırakmış olmaz mıyız?.. Yine sahipsiz kil
miş olur. İşte şu kadar yıllık tatbikat. 6086 sa
yılı Kanunun çıkış tarihi 1953 tür. Şimdi seıjıe 
19»63. Bu kanun 10 senedir mevcut ve 1955 t$n 
itibaren de Nizamname mevcuttur. Fakat, bir iş 
birliği mevcut değildir. Yetkilileri ve bu i§e -
emek vermiş olanları dinlemişimdir. Birçok ya
zıları okumuşumdur. Sayın sözcü de elbette ki 
iştirak ederler ki, bugün Hükümet seviyesinde 
bir turizm anlayışı yoktur, 

Bu kanun getiriyor bunu. İkinci madde bil
hassa getiriyor. Ama hangi ele teslim edelim?.. 
Metinde bırakalım. Metinde bıraktığımız zaman, 
işte size örneğini veriyorum. Bunu cerh edin. 
Bu 36 ncı maddede vaktiyle Meclis olarak, T. 
B. M. M. olarak bu kanunu tedvin etmişiz. Ona 
bağlı nizamnamesini çıkarmışız. Bana Saym 
Vekil desinler ki, 8 seneden beri 10 seneden be
ri bu iş birliği tahakkuk etmiştir. Genel idare
ler, özel ve katma idareler arasında, kamu sek
törü ile belediyelerle ve özel idarelerle turizm 
alanında iş birliği olmuştur. Bu nizamnamenin 
hükümleri yerine getirilmiştir. Diyemiyecek-
lerdir. Diyemezler çünkü, mümkün değildir. 
Peki, bu haliyle bu hüviyetiyle bunu ikinci mad
denin metninde bırakırsak, bu emekler ziyan 
olmıyaeak mı diye düşünüyorum. Yani Meclis 
olarak kabul bujrurulmuş ve komisyon olarak 
da lütfen iştirak edilmiş bu iş birliğinin tahak
kuku için sarf edilen emek ziyan olmuş olma|z 
mı? Bakanlıklar müsteşarları senede üç deija 
millî turizm politikamızın ki, Bakanlar Kurulun
ca vücut bulmuş olmak lâzımdır; bunu amaç
larına ulaştıneı bir çalışmada bulunmak üzere 
ve diğer bakanlıkların turizmle ilgili teklifleri, 
istekleri ve raporlarını bir araya getirerek, tet
kik etmek ve değerlendirmek üzere toplanırlar
sa, meselâ Çalışma Bakanlığının, meselâ Tekçi 
Bakanlığının, meselâ Hariciye Bakanlığının 
Müsteşarı orada toplanacağı için, bu, bakan
lıklara ne nakîsa getirir ? Aksine, Başkan Müste
şarından öğrenir ki, Müsteşarlar Kurulunda ko
nuşulmuş olan meseleler şunlardır. Dışişleri Ba
kanlığı ile Tekel Bakanlığını ilgilendiren turizm 
müesseseleri üzerinde şu kararlara varılmıştı?. 
Bunu re'sen bu Bakanın veya Bakanlığın bilme
si lâzımdır. Bunu ne ile temin edelim ? Ben na
çiz olarak böyle bir teklif getirdim. Biraz evvel 
arz ettiğim gibi, Yüksek Heyetinizden bir arka-
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daşım veya sayın komisyon bunu başka bir şe
kilde de formüle edebilir. Ama mutlaka bir 
organ gelsin. Adı ne olursa olsun, yalnız bu 
kanuna dayalı bir organ olsun; fonksiyonu bu 
kanuna dayalı bir organ olmak suretiyle işlesin, 
işliyebilsin. Benim nâçiz maruzatım ve teklifim 
budur. Bilgilerinize ve müsamahalarınıza bir de
fa daha bu teklifi sunuyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, Reşit Ülker arka
daşımız da konuştuktan sonra konuşmanıza mu
vafakat eder misiniz ? 

BASIN - YAYIN VE TURİZM BAKANI 
CELÂL TEVFÎK KARASAPAN (Afyon Kara-
hisar O. S. Ü.) — Peki efendim, buyursunlar. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Çok muhte
rem arkadaşlarım; Sayın Ferda Güley arkadaşı
mızın-fikirlerine iştirak etmek lâzım geldiği ka
naatini taşıyorum. Gerçekten, Büyük Meclis 
şu anda ileriki yıllarda da Türkiye'nin iktisadi 
hayatına müessir bir tedbir üzerinde görüşmek
tedir. Bendeniz işi bu şekilde görüyorum. Ya
ni, bir Turizm Teşkilât Kanunu normal şartlar 
altında bir teşkilât kanunu geçirmiyor. Büyük 
Meclis, Turizm dâvasının dünyada aldığı önem 
ve Türkiye için önemi ve plânın tatbikatmdaki 
Öneminden dolayı çok mühim bir iş yapmakta
yız. Hakikaten ikinci maddede bir koordine ke
limesi var, eski teşkilât kanunundan farklı ola
rak... Fakat bizde böyle mücerret kelimeler ge
rekli organizasyon ve teşkilât varlığı görülme
diği zaman, çok zaman, açıkta kalır, bu'du mü
cerrette kalır. Biz bu kadar kadro kabul ede
ceğiz, bu kadar fedakârlığa giriyoruz ve bu fe
dakarlığa girerken de turizmin Türkiye'nin ik
tisadi hayatındaki önemine dayanıyoruz. O se
beple bu koordinasyon sisteminin, Ferda Güley 
gibi ben de ifade ediyorum, daha iyi bir formü
lünü sayın komisyon veya Yüce Meclis bulabi
lir, ama bir koordinasyon yapmaya zaruret var
dır. Elimde Beş Yıllık Plânın bir yıllık, icra 
plânı vardır. Her konunun karşısında «prog
ram» diyor, «sorumlu daire» diyor, arkasın
dan «koordinasyon ve iş birliği bakımından il
gili daire» diyor. Yani, dünya yüzünde bir plân 
yapılırken, bunun en mühim unsurlarından bi
risini «sorumlu daire ve koordinasyon yapıla
cak ünite» teşkil ediyor. Aksi halde, sorumlu
luk mesuliyeti dağınık bir hale geliyor ve iş 
çıkmıyor. 

31.6.1963 Û : İ 
Bu bakımdan, Sayın Ferda Güley arkadaşi-

mm teklifini desteklememiz lâzım geldiği kana
atindeyim. Takdir Yüce Meclisindir. Hürmet
lerimle. 

BAŞKAN — Şahsı adına sayın ıSadrettin 
Çanjga, 'buyurun. 

SADRETTİN ÇANGA (Bursa) — Muhte^ 
rem arkadaşlar, iSayın Ferda Güley arkadaşımı
zı yeni ıbir işbirliği için Kurul (teklif ederken, 
bundan evvelki yılarda 6086 sayılı Kanun ve 
'Turizm iiş birliği yönetmeliği ımevicudolduğu (hail
de, 'bakanlıklararası hissedilir Ibir şekilde işbirli
ğinin mevcut olmadığından Ibahisle, bu kurulun 
teşkilini istemişlerdir. Haklıdırlar. Yani Turizm 
mevzuunda ibakanlılklararası Ibir işbirliği görül-
ımemiştir. Ancak, itiraf etmek lâzım gelir ki, 
Basın-Yayın -ve Turizm Bakanlığı, bakanlık ola
rak, teşkilât kanunu 'olmadığı halde, dört-ıbeş se
nelik bir maziye sahiptir. Ondan evvel umum 
müdürlüktü, elıbettelki bakanlıklararam bir iş
birliği mevzuunda pekte yaya kalmış igörülebilir. 
Ancak «İşlerin süratle görülmemesi istenirse !bü-
tün işlerin kurullara havale ediniz» gibi bir söz 
vardır. Dikkat ediyorum, Basın-Yayın ve Turizm 
Teşkilât Kanunu konuşulurken bakanlığın salâ
hiyetlerini kısıcı, tahdit- edici ve daima işleri 
kuruila havale edici tekliflerle karşı karşıya ge
linmektedir. Şimdi yepyeni bir bakanlık kurulu
yor. Bu bakanlığın bir politikası olması lâzım, 
elinde inisiyatif olması lâzım. Nitekim ikinci 
madde görüşülürken çok sayın arkadaşımızın 
yerinde verdiği bir takrirle son fıkralarından 
olan ve daha ıgeniş ölçüde yer almak şartiyle 2 
nci maddeye eklenen «diğer bakanlıkların Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlığı ile işbirliği yapması» 
keyfiyeti, hu defa arkadaşımızın teklif ettiği 
madde ile tam tersine, Turizm ve Tanıtma Ba
kanlığı Müsteşarının iştirakiyle ve Başbakanlık 
Müsteşarının başkanlığı altında diğer Bakanlık, 
Müsteşarllariyle birlikte Ibir kurul teşkili isteni
yor. Bu defa Turizm ve Tanıtma Bakanlığı, do-
layısiyle Başbakanlık Müsteşarının emri altına 
giriyor. Bu doğru bir şey değildir. Maddenin 
lüzumu yoktur, kanaatindeyim. Zaten arkadaşı-
ımız da fazla ısrar etmiyor. Çünkü, mütemadi
yen kurul, kurul, kurul teşkili... Dün, Basın-Ya
yın ve Turizm Genel Müdürlüğü iken daha çok, 
geniş yetkilere salhibolan ibu Genel Müdürlüğü 
bakanlık yaptığımız sırada mütemadiyen yetki-
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lermi elinden alan bir istikamete doğru gidiyoi 
ruz. Bunu hatırlatmak için söz aldım. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Oüley. . 
FERDA GÜLEY (Ordu) — Muhterem ar

kadaşlar, kısa maruzatta bulunacağım. Ne de
mek istediğimi anlatahildiğimi zannediyorum. 
Ben, hu tasarının müzakeresine geçildiğinden, 
yani ilk maddesinden itibaren, bu 25 nci mad
desine kadar Bakanlığın yetkilerini kısıtlayıcı, 
azaltıcı kurullar, organlar getirme anlayışından 
tamamen uzak bulunmuşumdur. Aksine, Ba
kanlığın yetkilerini artırmak, Bakanlığın fonk
siyonunu genişletmek, diğer bakanlıkların bu 
bakanlıkla işbirliği yapmasını zorunlu hale ge
tirmek gibi bâzı gayretlerin sahibi olmak sure
tiyle muhterem sözcü arkadaşımın beyanlarının 
aksine naçiz çabalarımı hakanlığın lehine kul
lanmaya çalışmışıandır. Bu maddede, 25 nci mad
de de aynı espiri içindeyim, aynı duygu ve dü
şünce içindeyim. Eğer Başbakanlık müsteşarı
nın başkanlığında toplanan bu organ, Ibu haliy
le, bu hüviyetiyle Turizm ve Tanıtma Bakanlı
ğının yetkisini azaltır karakterde kabul ibuyu-
rühıyorsa ki, ben o kanıda değilim, derhal ko
misyon bu organın, Başbakanlık müsteşarının 
.başkanlığı altında toplanan bu organın «tabiî 
başkanı Turizm ve Tanıtma Balkanıdır» diyerek 
veya onun başkanlığı altında toplanarak realize 
edehilir. Böylece bu sakıncasını giderebilir, tek
lifimin bu illetini ve özürünü .bertaraf edebilir. 
Ben hepsine razıyım; ismini değiştirsin, her şe
yi değiştirsin, razıyım. Yalnız, bu koordinasyon 
ve işbirliği metinde kalmasın. Sizi temin ede
rim ki, bu haliyle bırakacak olursak, yeni kur
duğumuz bu bakanlığın başına gelecek bakan 
arkadaşımız, işbirliği yapmak üzere çırpınıp du
racak fakat işi başından aşkın daireler ve 'ba
kanlıklar çoğu zaman kendisine muhatap ol
maktan kaçınacaklardır. 

BAŞKAN — Sayın Refet Aksoy. 
HALÎL ÖZMEN (Kırşehir) — Daha önce 

ben söz istemiştim. 
BAŞKAN — Hiç görmedik Halil Bey, sesi

nizi de işitmedik. Böyle ıbir ikazı ne ben ne de 
kâtip arkadaşlar .gördüler efendim. Bakınız Re
fet Bey nasıl tak tak sıraya vurdular. 

REFET AK&ÖY (Ordu) — Muhterem arka
daşlar; Ferda Güley arkadaşımızın tedvin et-
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mek üzere bulunduğumuz bu kanundaki millî .ga
yemizi tahakkuk ettirebilmek hususunda serdet-
tikleri beyan ve gösterdikleri hassasiyet hakika
ten doğrudur ve yerindedir. Lâkin 2 nci mad
dede kabul edilen esaslar, yâni koordinasyon 
meydana getirmek hususundaki sarih olan tek
lifleri şimdi huzurunuzda arz edeceğim diğer 
maddelerde vardır. Kaldı ki hurada 6086 sayılı 
Kanundan bahsettiler. Bu kanunda yapılan ta
dilât dahi, ileri sürdükleri müsteşarlar seviye
sindeki kurulun vücut ibulmasına da müsaittir. 
Bu itibarla beyhude yere fikir -beyan etmiş ol
duklarını zannediyorum. Şimdi arz edeyim. 

Bir defa, kabul edilen 24 ncü maddede «Tu
rizm danışma kurulu, turizm işlerine verilecek 
yönü görüşmek ve alınacak tedbirler hakkında 
düşüncelerini bildirmek üzere,:» diyor, (a) dan 
haşlıyor (k) ya kadar şu heyetin kimlerden ku
rulacağını sıralıyor. «İlgili bakanlıklar» Tamam 
mı? Sizin de iddia ettiğiniz hakanlıklar. Ondan 
sonra «Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşarlığın
dan ıbir heyet veya mümessil, ilgili özel idare
lerden bir mümessil» falan, (k) ya kadar gidi
yor. 

İBunlar ne olacak? iBir araya gelecekler; Tu
rizm Bakanlığının takibedeceği politikayı tesbit 
edecekler ve yürütecekler. Buna ilâveten müza
kere edeceğimiz 29 ncu maddede deniyor ki, 
«Bu Kanunun 2 nci maddesinde gösterilen hiz
metlerin yapılabilmesi için» tadilen kabul edi
len 2 nci madde «ıgenel, katma ve özel »bütçeli 
dairelerle, İktisadi Devlet Teşekkülleri, serma
yesinin, Ibilmem ne kadar olan, Turizm Bakan
lığının talebi üzerine ımalûanat vermek mecburi
yetindedir». Binaenaleyh, esasen Ibir kurul var. 
Ana idealini tahakkuk ettirmeye memur, 24 ncü 
maddede zikrolunuyor. Bu da her dairenin, hat
ta İktisadi Devlet Teşekküllerinin, mahalli ida
relerin, falanların !bu kurula malûmat vermek 
(mecburiyetinde olduğunu bildiren ıbir hüküm. 
3 ncü ıbir şık daha var. O da: Her vilâyet ve her 
kazada turizm esasına müstenit birer kurul te
şekkül ediliyor. Oradan da malûmat alacaktır, 
oralara da direktif verecektir. 

îŞimdi bahsettikleri 6086 sayılı Kanunun şu 
maddesine dikkat edelim: 37 nci maddede deni
yor ki, «6086 sayılı Turizm Endüstrisini Teşvik 
Kanunu ile "turizm Danışma Kuruluna, Başba
kanlığa ve kanunun 2 ve 8 nci (Şimdi 2 nci 
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madde tadil edilmiştir.) maddeleri hükmü ha
riç, Bakanlar Kuruluna tanıman yetkiler Turizm 
ve Tanıtma Bakanlığına geçmiştir.» Oraya da 
devrediyor... 

Şimdi gerek Komisyonum, gerek bâzı arka
daşların beyan ettikleri gibi bir icra kuvveti, 
foizızat Vekâletin bünyesi içinde varken, müste
şarlar seviyesinde veya Başvekâlet müsteşarının 
riyaseti altında Ibir teşekkül teshit edip onuu 
alacağı kararları Vekiller Heyetine 'göndermek, 
hakikaten bakanlığın şahsiyeti maneviyes'ine kar
şı bir müdahaledir. 

Bu sebeple takririn yerinde olmadığını arz 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın özmen, Ibuyurun. 
HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Muhterem 

(Başkan, sayın arkadaşlar; Ferda G-üley Bey ar
kadaşımın fikirlerine eğilmemek ve hak verme
mek mümkün değildir. Yalnız arkadaşlar, Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlığı henüz kurulmuş, 
4-5 senelik mazisi olan bir Bakanlıktır. Mesul 
bir Bakanlık olduğuna göre ve mesuliyeti de 
omuzlarına yüklediğine göre; şu maddelerle 
kabul edeceğimiz prensiplerle Bakanlıklararası 
iş birliği, Bakanın şahsında bulunmalı, Bakanın 
müsteşarında bulunmalı, Bakanlığın bizzat 
kendi teşkilâtında, kendi benliğinde bulunmalı
dır. Mesuliyet omuzlarına yüklenen, sorumlu
luk alan, Hükümette de sorumlulluk alan biz
zat Bakandır. Binaenaleyh, yeni bir organizas
yon, Başbakanlık Müsteşarının denetlemesi al
tında, onun kontrolü altında yeni bir organi
zasyon kurmak bu kanunun ruhuna aykırı ol
duğu gibi, Anayasa prensiplerine de - şahsi ka
naatime göre - aykırıdır, iş 'birliği yapmak, bu
lgun için arzu edilen prensiplerden biridir. Gö
nül istiyor ki, sadece Tanıtma Bakanlığı yönün
den değil, her saihada, her (bakanlıkta iş birli
ği yapmak birinci prensiptir. Ama bugün buna 
imkân yoktur arkadaşlar. 

Arkadaşımın bu fikirleri ve teklif etttiği 
önerge bu bakımdan yersizdir, iş birliği yap
mak bizzat Bakanın ve onun emri altında bu
lunan müsteşar ve umum müdürün salâhiyeti 
dâhilinde almalıdır. Onlar bunu yürütmelidir. 
Çünkü, Turizm ve Tanıtma Bakanlığının vazife
si bugün çn mühim bir vazifedir. Memleketimi
zin iktisadi durumuna ehemmiyetli bir miktarda 
tesir edecektir ve turizm dâvası köyünden, be-
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lediyesinden, nahiyesinden, ilçesinden, vilâye
tinden en yüksek makamlara 'kadar bugün ele 
alınması lâzımgelen bir dâvadır. Turizm ve Ta
nıtma Bakanlığı Teşkilât Kanunu Yüksek He
yetinizce, Yüce'Heyetinizce kabul buyurulduk-
tan sonra, hunun en büyük mesuliyeti de Ba
kanın ve onun yanında çalışan insanların bizzat 
şahsına verilmelidir. O zaman işlerin daha ciddî, 
daha tedbirli (görüleceğine inanıyorum. Aksi 
halde böyle bir kurula, böyle bir yeni organi
zatöre havale etmek yeni bir komisyon kurarak 
oraya göndermek işleri daha ziyade sürünceme
de bırakmaya kâfi .gelir kanaatindeyim. Bu iti
barla, arkadaşımın fikirlerine iltihak edemiyo
rum. Madde Komisyonun teklif ettiği şekilde 
kabul edilsin-. 

Hürmetlerimle. 

BALKAN — Sayın Bakan 
BASIN - YAYIN VE TURlZM BAKANI 

OELÂL TEVFÎK KAEASAPAN (C. S. Af
yon Karahisar Üyesi.) — Muhterem arkadaşlar, 
konuşan hatipler meseleyi o kadar tavzih etti
ler ki, benim yeniden çıkıp bâzı sözler ilâve et
meme lüzum kalmamıştır. 

En ziyade Ferda G-üley arkadaşımın teklif 
ettiği takririn sebebi, Bakanlıklararası iş birli
sinin fiilen vâki olup olmaması şüphesinden ile
ri geliyor. Kendilerini temin ederim ki ; Bakan
lık, şimdiye kadar sarih 'hükümler olmadığı hal
de, yalnız 6086 sayılı Kanunda mevcut hüküm
ler ve çıkmış olan nizamname esası üzerinden, 
şimdiye kadar çok faydalı ve çok esaslı birta
kım iş birliği tesis etmiştir. Ve birçok komis-
vonlar muhtelif müsteşarlar, yahut umum mü
dürler seviyesinde çalışmaktadır. Halen bu şe
kilde teşekkül etmiş dört, beş komisyon vardır 
ve faydalı kararlar alıp pek yakında bunları 
önünüze getirmek üzeredirler. Turizm sahası, 
hakikaten Devletin bütün teşkilâtını, resmî mü
esseseleri alâkadar eden ve onların iş birliğine 
muhtacolan bir teşkilâttır. Fakat bu esprisi var
dır ve kanunun bugünkü haliyle, yeniden Baş
bakanlık Müsteşarının riyasetinde daimî dene
bilecek bir komisyonun teşkilinde de, bendeniz, 
bir fayda tasavvur etmiyorum. Hakikaten ben
den evvel konuşan sayın arkadaşımın da söy
lediği tgibi mesuliyetleri dağıtmanın, Devlet iş
lerinde faydası yoktur. Bilâkis, mesuliyetleri 
mümkün olduğu kadar sahiplerine irca etmekte 
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büyük bir fayda vardır. (Bu işlerin çıkması ba
kımından da, huzurunuzda verilece'k hesaplar 
bakımından da buna şiddetle ihtiyaç vardır. Bu 
itibarla bu defa Ferda Güley'e iştirak etmemek
ten dolayı teessürlerimi arz eder, kendilerin
den özür dilerim. j 

BAŞKAN — Sayın Eren. ; 
TALÂT OĞUZ (Mardin) — Kifayet takriri 

verilmiştir. i 

BAŞKAN -— Bakandan sonra bir milletve- ı 
kilini konuşturmak zarureti malûmuâlinizdîr ; 
Sayın Oğuz. j 

ASIM EREN (Niğde) — Pek muhterem ar- j 
kadaşlarım, Yüksek Millet Meclisi kürsüsünün j 
her hakikati çok samimî tartışmalar sonunda i 
isabetli bulduğuna, bugünkü müzakerelerimiz ds I 
yeni bir tanıktır. Filhakika, iki tez karşılaş- I 
mıştır. Birisi; kanun koyucunun getirdiği mad
delerin yeterliği tezidir. Diyorlar ki; «kanun 
koyucunun getirdiği ve Plân Komisyonunun da 
Yüksek Meclise sunduğu şekil, Sayın (Bakanın 
geçen celsede buyurduğu bir hakikate göre, bu 
kanunun alırlık noktası turizm dâvasını kap
sadığı cihetle, turizm meselesinde kâfi derece
de yetkivi Bakanın kendisine vermek suretiyle, 
bütün ihtiyaçları görmektedir» tezidir. 

İkinci tez ise; «Hayır, bir Başbakanlık Müs
teşarının başkanlığı altında Bakanlıkların müs
teşarlarından da kurulacak bir yüksek kurula, 
yüksek danışma kurulundan daha sık, yani se
nede bir defa deçil de, senede üç defa toplan
mak suretiyle, Jbakanlıklararası koordinasyonu 
daha iyi temin edecektir ve bu zaruridir» tezi
dir. 

Muhterem arkadaşlar, meaeleyi basite rrea 
etmek suretiyle ka-öetmek -gerekiyor. Çünkü, 
raafrfceFem arkadaşlar detaylarda durdukları 
için, Muhterem Meclisinizin, Heyeti Umumiyesi-
ni birden kavramış olacağında şüphem vardır. 
Bu itibarla evvelâ basite irca edeceğim. 

Turizm dâvası, iSaym Bakanın da buyurduk
ları gibi, bu kanunun ağırlık noktasını teşkil 
ediyorsa ve bu bir Devlet meselesi ise ve bir ar
kadaşımızın hurada söylediği (gibi, (gelecek ge
lir kaynaklarımızın en önemlilerinden birini, 
belki de en baştakini temin edecek bir kanun 
ise, üzerinde ne kadar durulsa azdır. 

O halde Devletin bütün teşkilâtını bir müdür 
fikir etrafında yâni Turizm ve Tanıtma Bakanlı-
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ğının yüksek yönetici' fikri etrafında toplıyabil-
mek lâzımdır. Bu toplam'ak lüzumunu acaba 
inkâr eden var mı? Zannetmiyorum. Muhte
rem Heyetiniz bunda müttefiktir. Ama bu
nun şekli nasıl olacaktır? Kanun bunu kapsı
yor mu? Bendenizce ikinci maddede, kanun, 
bunun prensibini koymuştur, ikinci madde bu 
Bakanlığın" birçok görevlerine ait genel mad
desidir. Genel, ışık tutan maddedir, prensip 
maddesidir. Amıas burada tatbikatta yönetici, 
organa görev veren bir madde mahiyetini 
göremiyoruz. Nitekim 2 nci maddede zikredilen 
genel mahiyetteki Bakanlık görevleri bil?bara 
aşağıda birçok genel müdürlerinin kendi mad
delerinde, kendilerine ayrılmış paylar olarak, 
Bakanlığın, görev payları olarak ayrıca ye
niden zikredilmemiştir. Yalnız, Turizm Genel 
Müdürlüğünde Bakanlıklararası iş Birliği koor
dinasyonu zikredilmiştir. Fakat muhterem ar
kadaşlarım, bir genel müdürlüğün kendi ba
kanının imzasliyle düğer balkanlardan <ara sıra 
birçok turizm işlerine ilâveten bu bakanlık
lararası muazzam iş birliği dâvasını yürütebi
leceği kanaatinde değilim. Bendeniz bu ba
kımdan Ferda Güley arkadaşımı haklı bu
luyorum. Yani bir tek Turizm Genel Müdür
lüğünde, bakanlıkrararası koordinasyon tatbi
katı görev olarak zikredildiğine ve îbaşka 
hiçbir genel müdürlükte ve başka yerde bu va
zife kimseye verilmediğine göre, bu metinde, 
baştaki ikinci maddede bu vardır diye, ona 
dayanarak sayın Komisyon sözcüsünün ve Sa
yın Bakanın bu teklifi angro reddetmesini doğ
ru bulmuyorum. 

Netice : îş birliğini tanzim edecek bir tat
bikat maddesi zaruridir, konmalıdır. 

Yalnız, arapların bir sözü vardır. «Her şe
yin en hayırlısı, en faydalısı ortada.|» Yani, «Fi
kirler çarpıştıktan sonra ortada beliren fikir
dir.;» derler. Hayrül umur - u evsatühâ. 

Bu bakımdan bendeniz de Ferda Beyin, Baş
bakanlık Müsteşarının başkanlığında demesine, 
«hayıı*» diyorum. Sayın Vekilin yetkisi kâ
mil olarak, baştan itibaren maddelerde na
sıl, hattâ diğer bakanlıkların teşkilât kanun
larında olduğundan belki iki, üç misli fazla, 
hattâ tâbirimi mazur görsünler, diktatoryal 
yetkiler veren maddeler olduğu halde, feb&ha 
diyoruz. Bu dâva mühimdir. înşâll^h bu ma-
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kama kendileri gibi daima yetkilerini hak-
kiyle kullanabilecek, bu dâvayı hakkiyle yü
rütebilecek insanlar daima gelir, istihdaf eder
ler. Buna Bakanın yetkisini bozmıyacak bir 
şekil vermek suretiyle bir orta, hal tarzı bul
mak lâzımdır. Yani Bakanın başkanlığında ol
mak şartiyle, bu müsteşarlar kurulunun vü
cuduna ihtiyacolduğu kanaatindeyim. Bende
niz, Ferda Gfüley arkadaşımdan rica ediyo
rum, metinde Başbakan Müsteşarı demesin, 
Sayın Turizm ve Tanıtma Bakanının başkanlı
ğında desin ve sik sık kurulacak Bakanlık-
lararası koordinasyonda Turizm Genel Müdür
lüğünün birçok diğer işleri arasında tâli bir 
iş gibi kalmıyacak, bu Bakanlığın en mühim 
(bir görevi olarak belirecek şekilde şimdiki' 25 
nci maddeden evvel bir yeni 25 nci madde ha
linde metnin bu şekilde tadilen ileri sürülmesini 
ve kabul edilmesini çok uygun görüyorum. 
Ferda Bey arkadaşım kabul ederlerse bu 
metni, Sayın Bakan ve Sayın Komisyondan da 
istirham edeceğim; zaruridir. 

Muhterem arkadaşlarım, Kalkınma Plânın
da iki milyarı geçen yatırımlar var. Muazzam 
bir bakanlık yatırımları, muazzam bir hamle
ler Bakanlığı. Böyle bir Bakanlıkta, ayrıca 
da kadroya insan ilâve etmiyoruz. Mevcut her 
"bakanlığın müsteşarı mevcut bir bakanımızın, 
Başkanlığında ara sıra toplanacak. Buma ne 
mâni var? Aslında Sayın Bakanın şahsan, müs
teşarları toplıyaeak zamanı vakit alarak, saat, 
dakika olarak bulunabilir. Ama, Turizm Ge
nel Müdürünün pek bulunamaz. O itibarla 
bendeniz, ikinci maddede koordine eder, çalı
şır, yapar diye umumi görevleri bakanlık adına 
zikretti diye, buna lüzum yoktur kanaatini ka
tiyen taşımıyorum. Böyle bir maddeye lüzum 
yoktur. Ama arz ettiğim gibi, Başvekâlet Müs
teşarının başkanlığında değil, Sayın Bakanın 
•başkanlığında olması şartiyle bu örgütün ku
rulması ve işlemesi bu Bakanlıktan beklediği
miz görevleri kolaylaştırmak ve iyi verim 
verdirmek için, zaruridir, kanaatindeyim. Lüt
fen bu şekilde tadilini kabul buyursunlar, o 
şekilde kabulünü istirham edeceğim, hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi vardır, oku
tuyorum : 
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Başkanlığa 

Madde üzerinde vâki müzakerelerin kifa
yetini arz ve teklif ederim. 

Mardin 
Talât Oğus 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oylarıma» 
sunuyorum : Kabul edenler.. Kabul etmiyen-
•ler..' Kabul edilmiştir. 

Yeni bir 25 nci maddenin tasarıya ilâve edil
mesi hakkında Ferda Güley arkadaşımızın 
önergelerinin nazara alınmasını oylarınıza 
sunmadan evvel, komisyonun fikrini öğrene
lim. 

Komisoyn bu önergeye iştirak ediyor mu! 
PLÂN KOMİSYONU ADINA İSMET SEZ-

GÎN (Aydın) — Komisyon iştirak etmemekte
dir, efendim. 

BAŞKAN — Komisyon, Ferda Güley ar
kadaşımızın önergesine iştirak etmemektedir. 
Şimdi, Ferda Güley arkadaşımızın önergeleri
nin nazara alınmasını oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Ka'bul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

25 nci maddeyi okumuştuk, yeniden bir de
fa daha okutuyorum. 

(25 nci madde tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
arkadaşımız var mil . Yok. Maddeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Bakanlığa gönderilecek nüshalar 
MADDE 26. — 2527 sayılı Basmayazı ve 

resimleri derleme Kanunu hükümlerine giren 
her türlü basmayazı ve resimlerden ikişer nüs
hayı basımevciler, adı geçen kanun hükümleri
ne göre Turizm ve Tanıtma Bakanlığına gön
derirler. Bu hükme uynııyanlar hakkında, Ba
kanlık, adı geçen kanun hükümleri gereğince 
kovuşturma yapılmasını Cumhuriyet Savcılı
ğından ister. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyent. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Personel Eğitimi 
Madde 27. — Bakanlık, çalışma alanına gi

ren konularda personel yetiştirmek için kurs
lar ve uzman okulları açabilir. 
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Bu okulların ders programlan ve burada 

okuyanlara tanınacak haklar, Millî Eğitim Ba
kanlığı ile birlikte hazırlanacak yönetmelikte 
belirtilir. t 

Bakanlık yurt dışında öğrenci okutabilir. 
İhtisas için yurt dışına stajyer ve bilgi ve 
görgüsünü artırmak maksadiyle memur gönde
rebilir. Bu hususta 4489 sayılı Kanunun birinci 
maddesinin (b) fıkrasında yazılı mesleke ait 
tahsili bitirmiş olmak şartı turizm ve tanıtma 
alanında aranmaz, 

BAŞKAN — Madde hakkında buyurun Sa
yın Alp' Doğan Şen. 

Sayın Eren, madde hakkında bir talebiniz 
var mı? 

ASIM EREN (Niğde) — Vazgeçtim. 

ALP DOĞAN ŞEN (Diyarbakır) — Muhte
rem arkadaşlarım, bu kanunun tümü hakkında 
konuşurken, 27 nci maddeyi ilgilendiren bir te
mennide bulunmuştum. O da şu idi: 

Bu 27 nci maddenin içerisinde, Bakanlık 
yurt dışında öğrenci »okutabilir, ihtisas için yurt 
dışına stajyer gönderebilir, tarzında bir hüküm 
var. Kanaatimce, Bakanlığın yurt dışında öğren
ci okutmasına lüzum yoktur. Çünkü, bugün 
Millî Eğitim Bakanlığı zaten dışarıya gidecek 
öğrencilerin durumlarını elinden geçirmekte 
ve dışarıya gitmek istiyen her Türk genci de se
çeceği mesleği veya gideceği mektebi kendisi 
seçip ona göre gitmektedir. Bu hüküm bu ka
nunda olduğu müddetçe, ileride birçok ihtilâf
ların ve kötü dedikoduların çıkacağını şimdiden 
tahmin etmemek elde değil. Şimdiye kadar mem
leketimizde âdet olduğu üzere, ancak teşekkül
ler dışarıya öğrenci göndermektedirler. Faraza, 
M. T. A., faraza Zirai Donatım Kurumu ve bu 
gibi teşekküller... Ama, bir vekâletin böyle Mil
lî Eğitim Bakanlığından bu kabîl salâhiyetler 
alarak, kendisinin re'sen harekete geçmesi, ileri
de birtakım suiistimaller doğuracağı kanaatin
deyim. 

Bu bakımdan bendeniz bu hükmün kaldırıl
ması için bir takrir veriyorum. Zaten Plân Ko
misyonu da eski iki tasarıda da mevcut bu ka
bîl hükümleri, derleyip, toplamış ve bu hale ge
tirmiştir, 

Bundan sonra yine gelecek bir madde var. 
İhtisas adamlarını angaje, vesaire gibi... O hal
de bu Vekâletin ayrıca Avrupa'ya talebe gön-
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dermesi, dış memleketlere talebe göndermesi fi
rari değildir, lüzumu yoktur kanaatindeyim. Bu 
bakımdan Yüksek Heyetnizden bilhassa staj
yer ve öğrenciler hakkındaki bu hükmün kaljdı-
rılarak, maddenin eski şejdiyle kabulünü rjca 
ederim, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — önergenizi verdiniz mi efen
dim? Madde hakkında başka söz istiyen?.. Yök. 
İki önerge var okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
(Turizm ve Tanıtma Bakanlığı kanun tasarı

sının) 27 nci maddesine aşağıda yazılı ibarenin 
eklenmesi hususunun oya sunulmasını arz?ve 
teklif ederim. 

Tekirdağ 
Turhan Kut 

Eklenecek ibare: (İmtihan kurulu ilgili üni
versite profesörlerinden teşekkül eder.) 

Yüksek Başkanlığa, Millet Meclisi 
Görüşülmekte olan Turizm ve Tanıtma Ba

kanlığı kanunu tasarısındaki 27 nci maddenin 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesine -karar alınma
sını arz ve teklif ederim. 

Diyarbakır 
Alp Doğan Şejn 

Madde 27. — Bakanlık çalışma alanına gi
ren konularda personel yetiştirmek için kurs
lar ve uzman okulları açılabilir. 

Bu okulların ders programları ve burada 
okuyanlara tanınacak haklar Millî Eğitim Ba
kanlığı ile birlikte hazırlanacak yönetmelikte 
belirtilir. 

Bakanlık, bilgi ve görgüsünü artırmak mak
sadiyle memur gönderebilir. Bu hususta 4484 
sayılı Kanunun birinci "maddesinin (b) fıkrasın
daki yazılı mesleke ait tahsili bitirmiş olmak 
şartı turizm ve tanıtma alanında aranmaz. 

BAŞKAN — Alp Doğan Şen arkadaşımızın 
önergesine komisyon iştirak ediyorlar mı? 

PLÂN KOMİSYONU ADİNA İSMET SEZ
GİN (Aydın) — Hayır efendim, müsaade eder 
misiniz. 

BAŞKAN — Buyurun. 
PLÂN KOMİSYONU ADINA İSMET SEZ

GİN (Aydın) — Muhterem arkadaşlarım, perso
nel eğitimi başlığındaki 27 nci madde, Turizm 
ve Tanıtma Bakanlığının personel yetiştirme 
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hususundaki birtakım esasları ihtiva etmekte
dir. 

Sayın Alp Doğan Şen arkadaşımız, yur t dı
şında öğrenci okutmanın lüzumu olmadığı kana
atini izhar ettiler. Biz komisyon olarak maale
sef bu kanaate iştirak etmiyoruz ve yurt dışına, 
bilhassa yeni bir mevzuu olan Turizm ve ta
nıtma konusunda öğrenci yetiştirmek için genç
lerin Avrupa'da Batı dünyasiyle ve Batı dünya
sının bilhassa, turizm dalında yetişmesi için 
genç çocuklarımızın Avrupa'da yetişmelerinin 
gayet yerinde olacağı kanaatindeyiz. Kaldı ki, 
Sayın Alp Doğan Şen arkadaşımızın yanıldığı 
bir nokta var. «Bakanlık yurt dışında öğrenci 
okutabilir» deyimi yurt dışına gönderilecek olan 
öğrencinin Basın - Yayın ve Turizm Bakanlığı 
tarafından değil, müşterek bir kanun ile, tahmin 
ederim bu kanun 2119 sayılı Kanundur, bütün 
bakanlıklar öğrencilerini, ne kadar öğrenci gön
dermek isterlerse, Millî Eğitim Bakanlığına bil
dirirler. Bu .öğrencilerin her türlü sınav 
şartları ve yerine getirilmesi ic ab eden bil
cümle şartları, Millî Eğitim Bakanlığınca ye
rine getirilir. Ve Millî Eğitim Bakanlığı yurt 
dışına öğrenci gönderir. Turizmi Tanıtma Ba
kanlığı sadece der ki, «Ben yurt dışına şu ka
dar öğrenci göndereceğim.» Onun kontenjanım 
verir. Ve bütçe içi birtakım formalitelerle, Millî 
Eğitim Bakanlığı bütçesine aktarılmak üzere 
kendi bakanlığı bütçesine muayyen bir miktar
da bir ödenek konur. 

Sayın arkadaşımız dış memleketlere stajiyer 
gönderilmesinin de aleyhinde bulundular. Sayın 
Alp Doğan Şen arkadaşıma talebe için söyledi
ğim hususlar stajyerler için de aynen söyliye-
biliriz. Biz gençlerimizin Avrupa'ya gitmesinde, 
ve orada bir şeyler öğrenmesinden büyük fayda 
mülâhaza ediyoruz. 

Sayın Turhan Kut arkadaşımız, yapılacak 
imtihanın ilgili üniversite üyelerinden müteşek
kil bir kurul tarafından yapılmasının lüzumuna 
işaret ettiler. Biraz evvelki mâruzâtımda arz 
ettiğim gibi dışarıya talebe gönderilme işleri 
Millî Eğitim Bakanlığınca yajaıldjgı ve Millî 
Eğitim Bakanlığının bununla ilgili birtakım yö
netmelikleri b;üunduğuna göre, bunun da yerin
de olmadığı kanaatindeyim. Muhterem arkadaş
larımın komisyonun arz ettiği şekil üzerinde oy 
kullanmalarını rica ederim. 

Hürmetlerimle. 
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BAŞKAN — Alp Doğan Şen. 
ALP DOĞAN ŞEN (Diyarbakır) — Muhte

rem arkadaşlar, komisyonun verdiği izahat ben
denizi tatmin etmemiştir. Çünkü komisyon ver
diği izahatla, turizm nedir bunun mânasını kav
ramamış görülmektedir. 

Arkadaşlar, gayet açık konuşalım. Turizm 
tek bir dal değildir. Yani, Maden Tetkik Ara
ma Enstitüsü petrol mütehassısı yetiştirmek 
için Avrupa'ya talebe gönderebilir. 

Tunizmaide ne talebesi göndereceğiz?. Turizm 
okulları malûm. Otelcilik kısmı, ahçılık kıs
mı, otelcilik veya turizm muhasebe kısmı, 
propaganda kısmı.. Ve bundan sonra tali bir
çok meslekler var. Meselâ, bir germi 'kaptanı 
dahi, turizm yardımcısı ve elemanıdır. Bir 
turizm polisi, keza o da turizmin yardırcısı ve 
elemanıdır. 

Şimdi, bakanlık yurt dışına talebe gönder-
melk istiyor. Nereye gönderiyor, ne talebesi 
"gönderiyor? Bu kadar karışık ve global bir 
meselede, kalkıp talebe göndereceğiz. Bu 
doğrudan doğruya arkadaşlar, yine eski, «Dev
let baba, talebe göndersin, Avrupa'ya», zih
niyetinden başka ;bir şey değildir. Bence bu
gün Hukuk Fakültesinden, Siyasal Bilgiler 
Fakültesinden veyahutta memleketimizin di
ğer fakültelerinden mezun olan arkadaşlar 
eğer bu sahayı kârlı ve faydalı görüyorlarsa, 
Avrupaya giderler. Otelcilikte ihtisas görür
ler. Veyahut ahçılrk kısmında diğer kısımlar
da ihtisas görürler. Gelirler burada kendile
rine iş sahaları bulurlar. Zaten bu maddede 
bizini itirazımızı mucibolan cihet şu: Memle
ket içinde kurallar açmalk kabil; garsonluk kur
su, propaganda kursu gibi v.s. Ondan sonra, ay
rıca, yetmiyormuş gibi Avrupa'ya talebe gönde
receğiz. Arkadaşlar bu hususta fazla konuş-
mıyacağıım, ben bu gidecek talebelerin fay
dalı olacağına kaani değilim. Hem meselâ va
purculuk kısmında yüksek derecede kamarot 
okulunu bitirmiş bir eleman ummam ki on
dan sonra dönüp vekâletin malûm personel 
kadrosu içinde, yani barem dahilinde çalı
şabilsin. Nasıl olsa yabancı seferler yapan va
purlar kat be 'kat fazla ücret verirler ve eli
mizle kıymetli bir elemanı yabancıya kaçır
mış oluruz. Kendisinde memleket sevgisi olan, 
okuma aşkı olan bir talebe her türlü imkân 
fbulıır, ıgider ihtisas yapar. Ama bu, vekâlete 
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müracaat şeklinde, vekâletin yardımı şeklin
de olmamalıdır. 

Bir hükmün çıkarılmasında yardımlarını
zı rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın özmen. 
HALÎL ÖZMEN (Kırşehir) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım; önümüzde gö
rüştüğümüz kanun teklifi her hususta Yüce 
Heyetinizi temin edecek bir durumdadır. Yal
nız, fikir fikirden üstündür. Arkadaşımızın 
söylediği fikir bizd tatmin ederse o zaman fi-
kirine iltifat ederiz, önergesini kalbul ederiz. 
Buna göre madde yazılır. Ama, muhalif olduk 
dıiye, muhalif milletvekiliyiz diye ikt idann 
getirdiği, Hükümetin getirdiği tasarıya... 
(Yok öyle şey sesi) . Müsaade buyurun arka
daşlar müsaade, buyurun beydfendi fikrimi
zi izah e.delim.. Arkadaşlar, bu kürsüye ge
len bir arkadaşınız mutlaka fikrini izah ede
cektir. Siz de çıkar gelirsiniz cevap verirsi
niz. Bunu unutmayalım arkadaşlar... 

Binaenaleyh, gerek iktidar tarafından gel
sin, gerekse arkadaşlar tarafından gelsin. Hak
lı olan bir teklifse, ak ise ak diyeceğiz, kara 
ise de kara diyeceğiz. Yalnız bu kanun met
ninin tedvininde Kodif ikasyonuma önem vere
ceğiz. Eğileceğiz. Hükümlerini iyi tatbik ede
ceğiz. Çünkü, geçen defa Toplantı ve Gösteri 
Yürüyüşleri Kanununda söylediğim giıbd, Yü
ce Heyetinizin çıkardığı bir kanunu Doğu 
Beyazıtta Edirne'de bir nahiye müdürü tat
bik ediyor, falan yerde bir hâkim tatbik edi
yor. 

Arkadaşlar, biz öyle kanunlar gördük ki, 
maddesine mâna veremedik, ne yapacağımızı 
şaşırdık. Binaenaleyh, burada kanunlar gö
rüşülürken Ahmed'i, Mehmet'i itham etmiye-
lim, komisyonu itham etmiyelim. Ancalk kendi 
fikrimizi mantığımız bakımından söyliyelim, 
'karşımızdaki arkadaşımız bize, çıksın, cevap 
versin, komisyon çıksın cevap versin, Hükü
met çıksın cevap versin... 

Ben şimdi kendi fikirlerimi arz ediyorum 
Yüce Heyetinizce. 

Fazla tecrübem olmamakla beraber, 'kendi 
fikirlerimi Yüce Heyetinize arz edeceğim. 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Avrupa'ya ta
lebe göndersin mi? Göndermesin mi? Ondan son
ra Turizm Bakanlığı staj için Avrupa'ya memu
runu göndersin mi? Göndermesin rai? Bunun 
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üzerinde konuşmak lâzımdır arkadaşlar. İşte 
ehemmiyetli olan mevzu budur. Bunun üzerine 
ne kadar eğilir, Yüee Heyetinize ve komisyona 
ne kadar ışık tutabilirsek, ne kadar ışık verebi
lirsek, bu kanun o kadar güzel çıkar ve memle
ketimiz için de milletimiz için de o kadar fay
dalı olur arkadaşlar. 

Muhterem arkadaşlar; Turizm ve Tanıtma 
Bakanlığı, benim şahsi görüşüme göre, 22 tane 
Bakanlığın içerisinde bilhassa ekonomimiz bakı
mından, endüstrimiz bakımından ehemmiyetli 
olan bir bakanlıktır. Türk iktisadi hayatına bü
yük ehemmiyet verecektir. 

Bu itibarla, bu kanunun tatbiki de gayet 
ehemmiyetlidir. Avrupa'ya ve başka memleket
lere Turizm ve Tanıtma Bakanlığı öğrenci gön
derirse, talebe gönderirse ne olacaktır? Bu öğ
renciler, bu talebeler Fransa'yı gezecekler, Fran
sa'nın büyük şehirlerini gezecekler, Almanya'ya 
gidecekler, daha başka üniversitelere gidecek
ler, oralarda okuyacaklar. Fakat Türkiye'ye dö
nerken... 

ALP DOĞAN ŞEN (Diyarbakır) — Ne oku
yacak? 

HALÎL ÖZMEN (Devamla) — Sevgili ar^ 
kadaşım, Sayın Alp Doğan Şen; seninle aynı sı-
ralarda okuduk, hukuk okuduk. Binaenaleyh, 
fikrime hürmet etmenizi rica ederim. 

Fransa'da, Sorbon'da okuyan bir arkadaşı
mız, Hindistan'da okuyan bir arkadaşımız başka 
başka bilgilerle memleketimize dönecek, mem
leketimize ışık tutacaktır arkadaşlar. Memleke
timizin manzarası maalesef çok acıdır, her hu
susta. 

Muhterem arkadaşlarım; birçok vilâyetlerde 
gidip geziyorsunuz. Otellerde yatıyorsunuz, öy
le yerler görüyorsunuz ki, otelde yüzünüzü yı
kamak için girdiğiniz lâvobada bir sabun yok
tur. Soruyorsunuz, sabun yok, neden?.. Çünkü, 
turizm dâvası, turizm meselesi, turizm ışığı gir
memiştir arkadaşlar. (Bravo sesleri) 

Bu ışığın girmesi için çalışacağız, bunun gir
mesi için Avrupa'ya gideceğiz. Ve orada Avru
pa'da gördüğümüz ilmî, bilgiyi memleketimize 
getirip tatbik edeceğiz. Avrupa'dan gelen, Pa
ris'ten gelen bir talebe ile Hindistan'dan gelen 
bir talebe arasında fark vardır arkadaşlar. (Du-
yulmıyan müdahaleler, yeter sesleri) 
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BAŞKAN — Hatibin sözünü kesmeyin, de

vam buyurun, Sayın özınen. 
HALÎ.L ÖZMEN (Devamla) — Muhterem ar

kadaşlarım; özür dilerim. Yüce Heyetinizin hu
zurunda başka şeyler söylemeye utanıyorum, arz 
ediyorum. Yalnız bu hareketler var ya, bu lâf at
malar, bizi vatan sathında çok küçük düşürüyor. 
Her gittiğimiz yerde vatandaş bizi, seçmen bizi 
tenkid ediyor, arkadaşlar... 

BAŞKAN — Sayın özmen, mevzua giriniz 
lütfen. 

HALÎL ÖZMEN (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlar; dernek ki, Yüce Heyetinizin huzu
runda, bir milletvekili olarak fikirlerimi söyle
mek için eziyet çekiyorum, ıstırap çekiyorum. 

Müsaade buyurun, söyliyeyim, ondan sonra 
siz cevap verin. 

Son olarak, madde gayet güzel tedvin edil
miştir. Kodifikasyonu gayet güzeldir. Turizm ve 

! Tanıtma Bakanlığı Avrupa'ya talebe göndersin. 
Asya'ya talebe göndersin. Staj yapmak için me
murlarını göndersin. Ama, Türkiye'ye gelen me
murlar, orada öğrendiklerini mutlaka tatbik et
sinler. Tatbik ettikten sonra hiçbir mesele kal-
mıyacaktır arkadaşlar. 

Oradan aldığımız bilgileri, malûmatları Tür
kiye'de mutlaka tatbik etmeye mecburuz. Tür
kiye'nin her köşesi bizden ışık beklemektedir. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım, arkadaşlar. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ataöv. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Muhterem 

arkadaşlarım, Asım Eren Beyefendinin biraz ev
vel söylediği bir sözü var ; «Burada fikirler 
çarpışır, neticede en olgunu 'kabul edilir ve 'ka
nunlaşır.»' Hakikaten 'öyle oluyor. Yalnız ne
dense muhalifin ımulhalifi .olan 'arkadaşlarımız
dan birisi, muhalefet partisinin bir üyesinin 
komisyon Sözcülüğünü yaptığı ve 1 nci Koalis
yonda (kendi mensubu bir Bakanın da ilk tasa
rısını hazırladığı bu kanunun müzakeresi sıra
sında, bir milletvekilinin şahsi fikrini burada 
serdetmesini, bir muhalefet işi, kanunlara 'kar
şı gelme gibi gösteren sayın arkadaşım... 

HALÎL ÖZMEİN (Kırşehir) — Sama ait o. 
İHSAN ATAÖV (Devamla) — (Sayın arka

daşın, âdeti veçhile, !bu kürsüde en mühim ve 
olgun meseleleri açlık, sefaletle karıştıran ve 
vatan, millet nutukları çeken muhterem arka-
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daşım, fikirlerde Ihürmet 'etmesini, milletvekili
nin burada Iher şeyi söylemek hakkına sahibol-
.duğuna inanmasını, inandığı fikirleri savunma 
kudretinde 'bulunduğunu' bilmesini ve bu fi
kirleri de muhalefette olsun, iktidarda olsun, 
inandığı bir dâva olduğu için sonunla kadar 
götürecek kudrette oidulğunu kabul etmesini 
isterdim. 

Şimdi muhterem arlkadaşlanm, ben bu 
maddede hakikaten komisyon sözcüsü arkada
şımın üzerinde .durduğu ve maddenin.' birinci 
fıkrasında da, kurslar ve okullar açmak yetki
sini verdiğiniz 'bir müessesenin, bu okullar
dan çıkarmış olduğu 'çocuklarını Avrupa'da, ih
tisasa göndermesi tabiî bir hakkıdır. İBunu 
kabul ediyorum ve bu tezi savunuyoırum, Evet, 
talebe gönderilmelidir. Ama., iben hunu .söy
lerken, muhalif milletvekili olduğumu bir ta
rafa bırakarak, iktidarın getirdiği bir kanu
nu omuzlamak! için değil, yenli kurduğumuz 
bir müeısısielseye okul açıma hakkına verdiğimize 
göre açmış olduğu okuldan çıkacak insanları 
ihtisas sahibi yapabilecek, memleketimizde da
ha yükseği yoksa, onun üstünde duş .memleket
lerdeki okullarda çocuklarımızı! okutmak im
kânını da hu Bakanlığa bu kanunun 127 nci 
maddesiyle bir hak olarak veriimeisıinin yerinde 
olduğu kanaatindeyim. Ve komisyonun bu hu
sustaki ıgörüşünü •harfiyen destekliyorum. Bu 
bakımdan, kanunlar 'müzakere edilirken, fikir
leri lavabodaki şahımlarla karıştırmadan doğ
rudan doğruya 'ana alarak ele 'alıp bunun 'üze
rinde durmalı ve bu şekilde savunarak demo-
ğojinin içine girmemeliyiz. Maddenin aynen 
kabulünde fayda vardır. 

Hürmetlerimle. ((Soldan -bravo sesleri) 

BAŞKAN — Önerigeyi tekrar okutuyorum. 
(Alp Doğan ıŞen'in önergesi tekrar okun

du.) 
BAŞKAN — Alp Doğan Şen arkadaşımızın 

önergesine komisyon fca'tılmama'ktadır. Naza
ra alınması hususunu oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenileır... önerge 
reddedilmiştir. 

Turhan Kut 'un 'önergesini bir defla daha 
okutuyorum. 

(Turhan Kut 'un önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon 'önergeye katılıyor 

mu?... 
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PLÂN KOMİSYONU ADINA RÜŞTÜ 

ÖZAL (Konya) — Katılmıyoruz, 
'BAŞKAN — Komisyon 'önergeye (katılmı

yor. önergenin nazara lalınm'asını oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul 'edenler... Kabul letmiyen-
Ter... 'önerlge reddedilmiştir. 

'Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde fcabuıl edilmiştir. 

İl ve ilçe turizm komiteleri 
MADDE 28. — 'Bakanlıkça gösterilecek il

lerde vali, kemdi başkanlığı altında belediye 
başkanı, ail idare şube müdürleri ile varsa Ba
yındırlık Bakanlığı ve genel müdürlükleri taş
ra teşkilâtı bölge müdürleri, ımaHnallî orman 
teşkilâtı işletme müdürler1!, iktisadi Devlet 
Teşelkkülleri işletme müdürleri, Devlet Demir
yolları, Denizcilik Bankası ve Türk Havayol
ları müdürleri, banJka müdürleri, ticaret ve sa
nayi odası başkanları, müze ve kitaplık müdür 
ve 'memurları, turizm, basın ve 'esnaf .dernek
leri temsilcileri, turizm acentaları, 'taşıtçılar, 
otelciler, lokantacılar, 'okul müdürleri ve öğ
retmenleri gibi ilgili daire ve meslek temlsıil çi
leri arasından seçeceği kimselerden <eın <az 10 k!i-
şililk Turizm 'Komitesi 'kurar. , 

Bakanlığın o bölgedeki temsilcisi 'koımiteınin 
tabiî üyesidir. 

. Bu yoldan balkanlıkça gösterilecek ilçelerde 
de, bu esaslara uygun olarak m :az 5 'kişilik 
turizm komiteleri kurulur. 

• Bu komiteler, o yerin igüzelleştirilrnesi, tu
ristik imkânlarının 'geliştirilmesi, halk da tu
rizme yaJkmlıik uyandınlması, (iyi nitelilkte otel, 
motel, pansiyon, lokanta ve 'eğlence yerlerinin 
kurulması, bölge iğiyim müzik ve »oyunlarının 
canlandırılması, yılın belirli 'günlerinde festi
valler düzenlenmesi, turistik (hâtıra sayılabile
cek eli ve ev sanatlarının teşviki gibi çalışma
ları yapar. 

'BAŞKAN — Madde hakkında söz is t iyen! 
Buyurun 'Sayın Aksoy. 

REFET AKSOY (Ordu) — Muhterem ar
kadaşlar, 11 ve ilçelerde kurulacak turizm ko
mitelerinin kimlerden terelkkübedeceği, '2'8 nci 
maddenin birinci ftatırmda tadiadedillayor, Ba
yındırlık Bakanlığı, Orman işletmesi falan de
dikten sonra (Denizcilik Bankası ve Türk Hava
yolları 'müdürlerinden), diyor ve bırakıyor. 
Malûmu ihsanınız her yende Denüzcilk Banlka-
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sının ve Türk Havayollarının müdürleri yoktur. 
Bunların oralarda bilhassa Denizcilik Bankası
nın acentaları vardır. Bu, «lacentaları»1 ibarç-
ısiini 'araya ithal etmek lâzım. 'Sebeba ise, tu
ristlerin birçokları gerek: (Karadeniz'de, gerejk 
Marmara'da, Ege'de Akdeniz'de vapurlarla se
yahat «derler. Bunların vapurlardan inmesi, 
tekrar binmesi, döviız alması, bilet değiştirme
si hep bu acental'ar vasıtasiyle olur. Bununla 
beraber, turistik bir şehrin görülmeye se#a 
olan yerlerini, bunlara delâlet 'edip 'göstermejik 
de bunların vazifesidir. Bu İtibarla ibarenin 
nihayetine, Denizcilik Banlkası ve Turistik 
Havayolları müdürleri denıdilkten sonra veya 
acentaları Edilmesinin de ilâvesi için bir tak
rir takdim 'ediyorum, kabulünü rica 'ederim, 

BAŞKAN — IMadde hakkında başka isiöz is
tiyen var m i l . Buyurun (Sayın ihsan Atalöv. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — (Sayın 'arka
daşlar, maddenin ilkine! satırında (il dıdare şu
be müdürleri ile varsa) (kelimesinden sonra Ba
yındırlık Bakanlığı ve saire, iktisadi Devlietl 
Teşekkülleri, Devlet Demiryolları, Devlet De
nizyolları dendiğine ıgöre muhterem ülstadımız 
Refet Aksoy'un endişesine malhal yoktur. 

Çünlkü Yukarda hepsine şâmil olmalk üze
re «varsa»' (kelimesi kullanılmıştır, 'zaten bu 
«varsa» kelimesi olmasa idi, iktisadi Devlet 
Teşeikküll'eriımiziın .şubeisi olmıyan illerimizde 
pelk -çoktur, Devlet Demiryolları, Denizyolları, 
Havayolları, .değil bankalar da dâhil olmalk üze
re burada sayılan.müesseseler pek çok: ilimizde 
yoktur. Bunu düşünerek komisyon zannediyo
rum bu varsa kelimesini 'koymuştur.. Bu ba
kımdan Refet Âksoy Beyefendinin 'endişelerini1 

yerinde mütalâa etmiyorum. 
Yalnız kurulacak olan Turizm komitelerin|n 

illerde 10 kişi, ilçelerde 5 kişi olması, konunun 
önemine göre kâfi değildir. Saymış olduğumuz... 
(En az sesleri) Evet, «en az» diyor. En azının, 
yani tabanının 10 kişi olmasına muhalifim. Şu ba
kımdan, şimdi, düşününüz, yukarda sayılmıç olin 
müesseselerden hepsinin şubesi bulunan ve turis
tik bakımdan da memleketimizde çok önemli olan 
bölgelerde, buna eğer «en az» dersek, idarecileri
miz, valilerimiz umumiyetle kendilerinin temas 
ettikleri bâzı teşekküllerin en önde gelenlerini al
mak suretiyle buna lâyık olduğu değeri vermiyle-
bilirler. Bu bakımdan bir taban tâyin ederken, 
buna hakikaten biraz da idareciyi komiteyi zen-
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ginleştirmeye mecbur etmememiz lâzımdiî. Bu 
Turizm komiteleri, bilhassa kazalarda esnaf der
nekleriyle çok ilgilidir. Esnaf dernekleri; burada 
sayılmış olan turizm acantalanndan başka, taşıt
çılar, otelciler, lokantacılar, orada bulunar. öğret
men dernekleri filân. Bütün bunlardan birer mü
messili içine alacak şekilde. Eğer biz buna en az 
10 kişi dersek, o vilâyetin valisinin yalnız kendi 
il idare şube müdürlerini çağırmak suretiyle on 
kişilik komite kurabileceğini de hesaba katmak 
lâzımdır. Şube müdürlerinin hepsi zaten on kişiyi 
buluyor, şimdi bunun içerisine İktisadi Devlet 
Teşekküllerinin mümessillerini, maarifi, yani 
okulların ve öğretmen teşekküllerinin ml'messil-
lerini, esnaf derneklerinin mümessillerini içine 
alabilecek şekilde, hiç olmazsa, komitelerin tabanı
nı 15 olarak kabul etmekte fayda mülâhaza ede
rim. Buna göre de kazalardakini çoğaltma!: lâzım
dır. Bunun dışında, aşağıda son fıkrasında- ko
misyonumuz bu komitelere vermiş olduğu vazife
leri ben şahsan çok yerinde mütalâa ettim. Mad
de gayet güzel hazırlanmış, bütün teşekkülleri içi
ne alınmış ve konunun önemi ile mütenasip bir 
şekilde de dile getirilmiş. Yalnız Komisyondan 
ricam, onlarca da bir mahzur yoksa, komitelerin 
tabanını 15 yapmak suretiyle, idarecileri, kendi
lerine eleman arıyacak şekilde mecbur J .lalım. 
Bunda fayda mülâhaza ediyorum. Komisyon mu
vafakat ederse, bir de takrir takdim edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Refet Aksoy. 
İIEFET AKSOY (Ordu) — Müzakere etmek

te olduğumuz maddede gözüme çarpan ve ben de 
bir inanç hâsıl eden bir boşluğu doldurmak üze
re bir kelimenin veya bir ibarenin ilâvesini rica 
etmiş idim. Muhterem İhsan Ataöv takrire lüzum 
olmadığını ve boşluk bulunmadığını, ikine! satır
daki şu ibareden, istihraç ederek Heyeti T ınumi-
yenize beyan buyurmuş oluyorlar. Ne diyor ikin
ci satırda : «ti idare şube müdürleriyle vaı*t»a Ba
yındırlık Bakanlığı ve genel müdürlükleri taşra 
teşkilâtını...» bu «varsa» nedir? Bayındırı,k Ve
kâletinde; Karayolları Umum Müdürlüğü, Dev
let Su İşleri Umum Müdürlüğü, Liman Dairele
ri Umum Müdürlüğü... Bunun diğer tadad edilen 
kısımlarla bir alâkası yoktur. Burada, Denizcilik 
Bankasının, Havayolları Umum Müdürlüğünün 
işlerini hiçbir surette tedahül eden bir !>•>! yok
tur. Bunlar tamamen müstakildirler. Fakat bun
ların her -vilâyette müdürlükleri yoktur, ajanla
rı vardır. Bu ajanları burada zikretmezse*, ma-
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lûmuâliniz; takdir buyurursunuz ki, kanunda sa
rahat yoktur, düşüncesiyle tatbikatta bunlar bir 
tarafa gider. O zaman da ajan, «efendim, ben de 
varım, ben de burada bunun mümessiliyim falan 
der,» ama, tefsir babına girerler, şu olur, bu olur. 
Bir sarahat verecek olursak bir müşkülâta mâruz 
kalmadan bir teşekkülü temsile imkân vermiş 
oluruz. 

BAŞKAN — Komisyon!.. 
PLAN KOMİSYONU ADINA KÜSTÜ 

ÖZAL (Konya) — Ataöv arkadaşımızın Komis
yonun metni hakkında göstermiş olduğu iltifata 
ve yapmış olduğu müdafaaya hakikaten müteşek-. 
kiriz. Ancak daha evvel bir takrirle de fikrini 
beyan etmiş olan Raf et Aksoy arkadaşımızın mü
dürlerin bıılıınımaması halinde acentaların da %u 
hizmeti ifa edebilmelerine imkân veren değiştiril 
sine komisyon olarak katıldığımızı arz etmek: 
mevkiinde bulunuyoruz. Hakikaten müdürlük 
bulunmayabilir. Fakat aynı hizmeti ifa edecek 
başka bir teşekkül, acantalık bulunabilir. 

Maddenin temin etmek istediği maksat son 
fıkrada ifade edilmiş olduğu veçhile, o yerin 
(güzelleştirilmesi, turistik imkânlarının gelişti
rilmesi, halkın turizme yakınlığının uyandırıl-
ması, iyi nitelikte otel, motel, pansiyon, lokan
ta ve eğlence yerlerinin kurulması gibi husus
ları ihtiva etmiş bulunduğuna #öre, aeentalık-
larm bu şekilde tasrih edilerek metne alınma* 
sini faydalı görmekteyiz. 

Yine Sayın Ataöv arkadaşımızın, komite
lerin tabanının az olduğu hakkındaki endişele
rini de yerinde bulmamak mümkün değildir. 
Fakat metinde, en az kelimelerinin konulmuş 
olmasiyle biz, bu endişenin bertaraf edildiğine 
kaani bulunuyoruz. Çünkü bâzı vilâyetlerimizde 
hakikaten bu gibi teşekküllerin bulunmıyaca-
ğını da nazarı itibara alırsak, 10 kişilik kuru
lun maksadı sağlıyabileeeğine kaaniiz. Bunun 
üst miktarını tesbit etmediğimize göre, ilçe
lerde, illerde maksadı temin edebilecek kadar 
müesseseyi temsil edecek kimsnin bulundurul
ması mümkün bulunacağına igöre, maddenin 
tedvin edilmiş olduğu şekilde kabulünü istir
ham etmekteyiz. 

BAŞIKAN — Önergeleri okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Mucip sebeplerini şifahen arz ettiğim veçhi

le 28 nci madenin birinci fıkrasının 4 ncü sa-
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tırradaki il ve ilçe turizm komiteleri için seçi
lecek temsilciler arasına; (Denizcilik (Bankası 
ve Türk Havayolları müdürleri) kelimesinden 
sonra, «veya acantaları» ibaresinin eklenmesini 
arz ve teklif ederim. 

Ordu 
Refet Aksoy 

BAŞKAN — (Komisyon, Refet Aksoy arka
daşımızın ı&aengderine katılmaktadır. 

Önergeyi oyiarmıaa sunuyorum. Kabul eden
ler... \Rtm4yenier... Kabul edilmiştir. 

Yüksek (Başkanlığa 
âlüzakere edilmekte olan kanunun 28 nci 

maddesi birinci fıkrası sonundaki turizm komi
telerinin en az 10 kişi olur kaydının en az 15 
kişi olur şeklinde, ilçelerde kurulacak komite
lerin de 8 kişi olarak değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Antalya 
0 İhsan Atalöv 

BAŞKAN — (Komisyon, İhsan Ataöv arka
daşımızın önergelerine, tekliflerine katılmamak
tadır, önergenin nazarı dikkate alınmasını oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... önerge reddedilmiştir. 

Maddeyi, Rafet Aksoy'un kabul edilmiş bu
lunan önergesine ıgöre değişik şekliyle oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

©ilgi gönderme 
iMADDE 29. — Bu kanunun 2 inci madde

sinde gösterilen (hizmetlerin yapılabilmesi için 
genel» katana ve özel bütçeli dairelerle, İktisadi 
Devlet Teşekkülleri, sermayesinin yansından 
çoğu. bu daire ve teşekküllere ait resmî ve özel 
müessese ve şirketler çalışmalarına ait bilgiyi 
istek üzerine Turizm ve Tanıtma Bakanlığına 
göndermekle yükümlüdürler. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
ypite. Maddeyi oylarımıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ıSatmalma ve yaptırmada özel yetkiler 
MADDE 30. — Turizm ve Tanıtma Bakan

lığı/Türkiye'ye turist celbi ve memlekette turizm 
endüstrisinin geliştirilmesi amaciyle dış yatırım 
sağlanması bakımından, milletlerarası alanda 
tanmmTş ve tecrübeli yabancı firmalarla pro-
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paganda ve dış memleketlerde turist eğilimleri 
araştırmasını yaptırmak üzere, kalkınma pla
nındaki esaslara uygun olarak bütçe, imkânları 
dairesinde gelecek yıllara geçici yüklemeleri 
kapsıyan sözleşmeler akdedebilir. Bu sözleşme
lerin akdinde Artırma ve Eksiltme ve İhale 
Kanunu hükümleriyle Genel Muhasebe Kanu
nundaki avans ve kredi hükümleri tatbik olun
maz. 

Filmlerle ilgili çekme, banyo, basla, seslen
dirme işleriyle propaganda niteliğindeki Jıer 
türlü yayın için (gerekli malzemenin alımı ve 
basımı, yurt içinde ve dışında açılacak sergi 
yerlerinin yapımı, süslenmesi, kiralanması, «er
iği malzemesi satmalımması, propaganda niteli
ğindeki her türlü ağırlama ve bunların ilgili ta
şıma, taşıtma gibi iş ve hizmetleri, Bakanlıkça 
kurulacak özel komisyonlar, pazarlıkla ihale 
edebilirler. 

Bu ihalelerde avans teminatına mütaallik 
hükümleri saklı kalmak üzere 1050 sayılı Mu
hasebe! Umumiye Kanununun 83 ncü maddjesi-
nin (>h) fıkrası, İ2490 sayılı Artırma, Eksiltme 
ve İhale Kanunu ile ek ve tadilleri ve 6400 sa
yılı Kanunun 3 ncü maddesi hükümleri uygu
lanmaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
©uyurun Sayın Aksoy. 

REFET AKSOY (Ordu) — Muhterem arka
daşlarım, ibu madde biraz titizlik gösterilmesi 
icabeden bir maddedir. Çünkü, Bakanlığın bâzı 
malî tasarruflarını tesbit ediyor. Bu "bakımdan 
'2490 sayılı Artırma ve Eksiltme Kanununun 
şümulü haricinde kalıyor. 

Diğer taraftan döner sermayeye ait diğer 
bir kanun var ki, o da 6400 sayılı Kanunu içi
ne alıyor. Bu hususlarda acaba Maliye Bakanlı
ğı ne düşünüyor? Filhakika, üç paragraftan 
ibaret olan bu maddenin sonundaki satırda şöy
le bir kayıt var : Deniyor ki «ilgili taşıma, ta
şıtma gibi i4 ve hizmetleri, Bakanlıkça kurula
cak özel komisyonlar...» 

Maliye Bakanlığı ile bu hususta bir muta
bakatları var mıdır, yok mudur? 2490 sayılı 
Kanun karşısında Maliye Bakanlığı ne düşünü
yor? Bu hususta Komisyonda bulunması icab
eden Maliye Bakanlığı mümessilinin veyahut 
vekilinin izahat vermesini rica ediyorum. 
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(BAŞKAN — Komisyon. 
PLÂN KOMİSYONU ADINA RÜŞTÜ 

ÖZAL (Konya) — Efendim, (Sayın Aks-oy ar
kadaşımızın temas - buyurmuş oldukları husus
ların zannediyorum k i ; Hükümet tasarısında 
da esasları mevcuttur. Müzakereler esasen Plân 
Komisyonunda maliye temsilcilerinin huzurun
da yapılmış olduğu da bir gerçektir. Yapılmış 
ıOİan sarilh /bir itiraz, bir aksi fikir mevcudolma-
ısı halinde, hiç olmazsa gerekçede, mazbatada 
dercedilmiş olacağı da ayrı bir gerçektir. Bi
naenaleyh, Maliye temsilcisinin ayrıca izahat 
vermesine lüzum olmadığı, Komisyonumuzun 
bu hususları enine boyuna ve arz ettiğim şekil
de ve mevcut temsilclilerin huzurunda münaka
şa edip karara bağlamış bulunduğunu ve "bil
hassa yeni kurulmakta olan Bakanlığın çalış
ma tarzı nazarı itibara alınırsa, bu türlü kayıt
ların mutlak surette kaldırılmasına lüzum ve 
zaruret bulunduğunu Yüksek Heyetinizin tak
dir edeceğine emin bulunuyoruz. Ayrıca bir 
izahtan vareste kalınılmasını da istirham edi
yorum. 

BAŞKAN — ıSayın Refet Bey, bu hususta 
bir takririniz var mı? 

REFET AJKISOY (Ordu) — Efendim takrir 
vermiyorum, sadece temennim. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz is
tiyen var mı? Yok... Maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

ödüller 
fMADDE 31. — Bakanlık, hizmetlerine giren 

konularla ilgili özel teşebüsler için ödüller ko
yabilir. Bu ödüllerin miktarı şekil ve şartları 
Maliye Bakanlığı ile birlikte hazırlanacak bir 
yönetmelikle belirtilir. 

BAŞKA — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Yok. 'Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Döner sermaye 
MADDE 32. — Her türlü -baskı, dağıtım ve 

reklâm işleriyle afişler, turistik ve tanıtıcı 
yayınlar yapmak ve bunlarla ilgili tesisler 
kurmak, filim, fotoğraf, plâk ve hâtıra eşyası 
hazırlamak, satış yerleri ve sergiler açmak, 
özel radyo ve televizyon programları, folklor 
gösterileri, festivaller düzenlemek ve turizm 
konularında yerli ve yabancı müesseselerle or-
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taklıklar kurmak üzere Turizm ve Tanıtma 
Bakanlığına 5 milyon lira döner sermaye veri-
liı\ 

Yurt dışında yapılacak ortaklıklar için Ma-
liyo Bakanlığı ile önceden uyuşulur. 

Bu sermayenin işletilmesinden elde edilecek 
kârlar, sermaye 20 milyon lirayı buluncaya ka
dar döner sermayeye eklenir. Sermaye bu 
miktarı bulduktan sonra artanı malsandığma 
yatırılır ve bütçe gelirlerine geçirilir. 

Döner sermaye ile hazırlanan eserlerin ve 
yapılan eşyanın, düzenlenen, konser, festival 
ve benzeri gösterilerin fiyat ve ücretleri ile in
dirim sınırları Bakanlıkça belirtilir. Döner 
sermayenin hesap usulleri, Maliye Bakanlığı 
ile Turizm ve Tanıtma Bakanlığınca müştere
ken hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir. 

Döner sermayenin her türlü harcama, sa
tmalına gibi işlemleri 1050 sayılı Muhasebei 
Umumiye ve 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve 
îhale kanunları ile ek ve tadilleri hükümleri 
dışındadır. 

Döner sermaye ile yapılan işlerden doğan 
gelir ve giderler için her bütçe yılı sonunda 
düzenlenecek bilançolar, Sayıştay Başkanlığı 
ve Maliye Bakanlığınca seçilecek birer uz
man denetçi eliyle kayıtlara ve dıger (belgelere 
uygu'lanarak incelenir. 

Sonuca göre, düzenlenecek raporlardan bir 
nüshası bilanço ve gider belgeleriyle 'birlikte 
Sayıştay Başkanlığına, bir nüshası da bilanço 
ve buna bağlanması gereken belgelerin onaylı 
suretleri ile birlikte Maliye Bakanlığına veri
lir. 
Bu işlerde çalıştırılacak memur ve hizmetlile

rin kadroları Maliye Bakanlığı ile birlikte müş
tereken tesbit edilir. 

Döner sermayenin hesap dönemi malî yıldır. 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 

Yok. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. \ 

Sözleşmeli eleman kullanılması 
MADDE 33. — Turizm ve Tanıtma Bakan

lığı yurt içinde ve dışında sözleşme ile geçici 
hizmetler için yerli, yabancı uzman ve sanatçı 
çalıştırmaya yetkilidir; ancak, yerli ve ya
bancı uzman ve sanatçılardan sözleşmeli olarak 
çalıştırılacakların süre ve alanları, yeterlik
leri ve nitelikleri esas alınmak üzere Millî 
Eğitim, İçişleri, Maliye ve Turizm ve Tanıtma 
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Bakanlığı tarafından hazırlanacak bir yönetme
likle tâyin ve tesbit olunur. 

Bu konuda 2007 sayılı Kanun hükümleri 
uygulanmaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Yurt dışı teşkilât giderleri 
MADDE 34. — Yurt dışı teşkilâtının gider

leri için Turizm ve Tanıtma büroları müdürle
rine, basın müşavirlerine ve basın ataşelerine 
avans gönderilir. Bu avansların sınırlarını Ba
kanlar Kurulu kararlaştırır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Turizm ve tanıtma büroları, basın, basın müşa

virlikleri, basın ataşelikleri kurulması 
MADDE 35. — Yurt dışı turizm ve tanıtma 

büroları, basın müşavirlikleri, basın "ataşelik
leri, gerekli görülen yerlerde Bakanlar Kurulu 
kararı ile kurulur, yurt dışı teşkilâtta çalı
şan memurlar hakkında 4991 sayılı Kanun hü
kümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Aylıklı kadrolar 
MADDE 36. — 5392 ve 6886 sayılı Basın -

Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü teşkilât 
Kanununa bağlı (1) sayılı cetveldeki kadrolar 
kaldırılmış ive 3656 sayılı Kanuna ibağlı (1) sa
yılı cetvele; ıbu kanuna ibağlı Turizm ve 
Tanıtma Bakanlığı) başlığı altındaki (2) sayılı 

cetvelde gösterilen kadrolar ilâve edilmiş ve 
(3) sayılı cetvelde yazılı kadrolarda mezkûr 
cetvelin Maliye Bakanlığı kısmına eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bukanlığa geçen yetkiler 
MADDE 37. — 6087 sayılı Turkta Endüstri

sini Teşvik Kanunu ile Turizm Danışma Ku
ruluna, Başbakanlığa ve kanunun 2 ve 8 nci 
maddeleri hükmü hariç Bakanlar Kuruluna ta
nınan yetkiler Tuirzm ve Tanıtma Bakanlığına 
geçmiştir. 

6086 sayılı Kanuna göre kurulmuş olan 
Merkez Turizm Komitesinin aldığı kararlar, 
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Bakanlığın onayı ile tamamlanır. Komitenin 
kararları danışım niteliğindedir. 

7470 sayılı Kanunun 18 nci maddesindeki 
talih oyunları ile ilgili yetki, bu kanunla Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlığına geçmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir» 

Kaldırılan hükümler 
MADDE 38. — 5392 sayılı Basın - Yayın ve 

Turizm Genel Müdürlüğü Kanunundaki radyo
ların işletilmesi iile ilgili hükümler müstesna, 
diğer hükümler ile bunların ek ve değiştirgeleri 
ve bu kanuna aykırı olan öbür hükümler kaldı
rılmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Ydk. Maddeyi kabul edenler... Eitmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

ASIM EREN (Niğde) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Geçici birinci madde hakında 

mı? 
ASIM EREN (Niğde) — Hayır. Bundan 

• sonra ilâvesini istediğim bir madde hakkında. 
BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
ASIM EREN (Niğde) — Muhterem arkadaş

larım, igeçen celsede arz ettiğim bir ihtiyacı sı
rası geldiği için 'bir tadil önergemle yeniden -arz 
edeceğim. Bu da, hiçbir maddede bu Bakanlık 
görevlerinin tamamını kapsıyan bir tüzüğe işa
ret bulunmadığı için, bir tüzüğün ayrıca Ba
kanlık görevlerini ayrıntılı şekilde göstermek 
üzere düzenlenmesi ieabetıtJiıği hakkında bir me
tindir. Filhakika kanunun getirilmiş olan şek
linde, birçok maddelerde, yönetmeliklere ve 
iki yerde tüzüklere işaret vardır. Fakat bun
lar münhasıran o maddenin muhtevasına ait yö
netmelik veya tüzükler oluyor. Hattâ bâzı Ba
kanlıklarla müşterek yönetmelikler tanzimi da-
hli metinde vardır. Ama, -asıl gereken, Bakanlı
ğın bu kanunla . belirtilmiş görevlerini ayrın
tılı şekilde gösterecek bir tüzükten metin, mah
rumdur. Böyle bir genel tüzüğün, Bakanlık 
için, tan'zim edilmesi gerektiğine daiır olan bir 
maddeyi, şimdi 39 ucu madde olarak bendeniz, 
arz ve teklif ediyorum. Metin okunduğu zaman, 
'takdir buyurursanız, kabul edip etmemek Muh
terem Heyetinizindir. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Metni rica ediyoruz Sayın Eren. 
ASIM EREN (Niğde) — Takdim ediyorum 

efendim. 
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BAŞKAN — Sayın Eren bir madde ilâvesi 

teklifini kalenıe allıp bize gflndeirincejye (kadar, 
'biz geçici maddelere devam edelim. 

Geçici hükümler 
GEÇtföI MADDE 1. — Bu kamunla kaldırı-

ılan Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü 
memur ve hizmetlilerinden, bu kanunum yü
rürlüğe girdiği günde, geçidi1 görev, hastalık, 
izin gibi kanuni ^ebepleırıle görevleri baışımda 
bulunmıyanlarım, Bakadhk kuruluşunda aylıklı 
veya ücretli bir göreve atandıklarında, işe 
başlama kaydı aranmaksızın, ayılık ve ücret
lerindin lödenmeBiine devaım olunur. 

' BAŞKAN — 1 nci gemici madde üzerinde 
söz lisıtiyen arkadaişımız var mı? Yok. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇlOÎ MADDE '2. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte mülga Basın - Yayın: ve Tu
rizm Genel Müdürlüğü memurlarından BaJkam-
lı)k kuruluşunda Iblilr vıazifeye latanjatcaHarın, 
16 ncı maddedeki tahsili kaydı bakımından 3656 
sayılı Kanunun, 4598 sayıtlı Kanunun 3 ncü 
maddesiyle değiştirilen 7 nci maddesindeki halk
ları ımahfuzdur. 

BAŞKAN — Geçici ikinci madde hakkında 
Sayın Güley. 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Muhterem arka
daşlar, geçici ikinci madde «hu kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihte ımül'ga Basın - Yayın 
ve Turizm Genel Müdürlüğü meımurlairmdan 
Bakanlık kuruluşunda bir vazifeye atanacak
ların, 16 ncı maddedeki taıhsai kaydı bakımın
dan 3656 sayılı Kanunun, 4598 sayılı Kanunun 
3 ncü maddesiyle değiştirilen 7 nci maddesin
deki baklam mahfuzdur.» diyor. 

Bu, 7 nci maddenin birkaç paragrafını oku
yorum. «Yukarı dereceye terfi için en az üç se
ne bir derecede bulunmuş ve bu kadar müddet 
o derecede maaşını fiilen almış ve üst dereceye 
terfie ehliyet kazanmış olmak şarttır. Ehliyet 
memurun meslekî bilgisi, başarıldığı, sicilli 
âmir ve müfettişlerce yapılan tezkiyeler göz 
önünde tutularak takdir olunur. Bu hükmün tat
bik şekli nizamname ile gösterilir.» 

Diğer bir paragraf; «Hususi kanunların ehli
yetin tâyini hakkındaki hükümleri mahfuzdur.» 
diyor ve devam ediyor. Bilhassa, hususi kanun
ların, ehliyetin tâyini hakkındaki hükümleri 
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mahfuzdur, kaydı dolayısiyle, ki bu hususi bir 
kanundur, böyle bir geçici madde getirerek, ha
len vazifede bulunanların haklarını, Memurin 
Kanunundan gelen haklarını mahfuz tutmak za
rureti aşikârdır. Buna katılıyorum. Yalnız, tah
sil kaydı bakımından, deniliyor. Hatırlanacağı 
veçhile, biz 16 ncı maddede Sayın Refet Aksoy'-
un teklifleri üzerine tahsil kaydına ilâveten bir 
de yabancı dil bilme kaydını getirdik. Muayyen 
organlarda vazifeli olanlar için,, tahsil mecburi
yeti yanında, yüksek tahsil mecburiyeti yanın
da, dil bilme meselesini de getirdik. Müsteşar
lar, teftiş kurulu başkanları ve genel mü
dürler için. Madde böyle kabul edildi. Bende
nize Müsteşar, Teftiş Kurulu Başkanı ve Genel 

- Müdürlerin dil bilme bakımından yüksek tahsil 
bakımından, böyle bir mahfuziyetin sakfı altın
da bulunmamaları lâzımdır. Zaten Genel Müdür 
olduğuna göre yüksek tahsillidir, ama bir yaban
cı dil bilme mecburiyeti de var. Bunu da mah
fuz mu tutalım? Yani bir yabancı dil bilmeden 
müsteşar olmuş, genel müdür olmuş, teftiş 
kurulu başkanı olmuş olmaları 16 ncı madde
nin 2 nci fıkrasında bilhassa, Yüksek Meclisin 
kendilerine, gördükleri vazifeden dolayı, ayrı 
bir durum kabul ettiği bu makam sahiplerini 
de 3656 sayılı Kanunu değiştiren 4598 sayılı 
Kanunun 7 nci maddesinin çatısı altında mı, 
bulunduralım?.. Bunu doğru bulmuyorum. Bu 
vazifeleri görenler yabancı dil bakımından bir 
dil bilmeye ve yüksek tahsil sahibi olmaya, el
bette yüksek tahsil sahibi olduklarını kabul edi
yorum, ama, yabancı dil bilme bakımından, bir 
dil bilmeye yine de mecbur olmalıdır. Eğer, 
halen bunların içinde yabancı dil blimiyen biri
si varsa, bunların haklarını' mahfuz tutmayı, 
bu kanunun esprisine, bu teşkilât kuruluş ka
nununun esprisine, bu bakanlığa getirilmek is
tenilen yeni ruha, şekle uygun bulmuyorum. 
Bilhassa, Yüksek Heyetinizin kabul buyurduğu 
16 ncı maddenin esprisine uygun bulmuyorum. 
Dil bilme bakımından, yüksek tahsil sahibi ol
ma bakımından yalnız bu üç vazifede bulunan 
teşkilât mensuplarını 17 nci maddenin ikinci 
fıkrasının getirdiği zaruretlere sıkı sıkıya bağlı 
bulundurmakta fayda mülâhaza etmekteyim. Bu 
kapı açılmamalıdır, bu kapı zaten açıksa, bu 
vesile ile kapatılmalıdır inancındayım. Bu 
inançla Yüksek Başkanlığa bir önerge takdim 
edeceğim. 
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BAŞKAN — Sayın Ferda Güley'in önergesi

ni okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Geçiei 2 nci maddenin aşağıdaki şekilde de

ğiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Ordu 

Ferda Güley 

Geçiei madde 2. — Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte mülga Basm - Yayın ve Turizm 
Genel Müdürlüğü memurlarından Bakanlık ku-

. ruluşünda bir vazifeye atanacakların 3656 sayılı 
Kanunun 4598 sayılı Kanunun 3 neü maddesiy
le değiştirilen 7 nci maddesindeki hakları mah
fuzdur. Ancak Müsteşarlığa, Teftiş Kurulu 
Başkanlığına ve Genel Müdürlüklere atanmada 
16 nci maddenin 2 nci fıkrasındaki vasıfları ha
iz bulunmak şarttır. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
PLÂN KOMİSYONU ADINA RÜŞTÜ ÖZAL 

(Konya) — İzah edeyim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın 'özal, komisyon 
adına. 

PLÂN KOMİSYONU ADINA RÜŞTÜ ÖZAL 
(Konya) — Efendim. 3656 sayılı Kanunu değiş
tiren 4598 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinde 
«3 ncü ve daha yukarı derecedeki memuriyetle
re tâyin edilmek için yüksek mektep mezunu 
olmak şarttır.» kaydı vardır. Bu, baremin 3 ncü 
derecesinden yukarı maaşlar, malûm olduğu üze
re 100, 125 ve 150 liradır. Bunlar da bütün 
Devlet teşkilâtında Umum Müdür ve daha yuka
rı seviyede hizmet görenlerin maaşlarıdır. Bi
naenaleyh bunlardan daha aşağıdaki derecede 
hizmet görenlerin maaşları bunların altındadır. 
Binaenaleyh, ikinci madde, ayrıca bir madde ko
nulmadan Ferda Güley arkadaşımızın teklifini 
nazarı itibara almadan dahi, halen çalışmakta 
olanların, 90 liraya kadar maaş almakta olarak 
çalışmakta olanların haklarının mahfuz tutul
masını temin etmektedir. Binaenaleyh, lisan 
bilme kaydını, biz, 16 nci maddede Müsteşar ve 
Teftiş Kurulu Başkaniyle Umum Müdürler için 
tanıdığımıza göre, ondan aşağıda maaş almakta 
olanlar için, esasen buna lüzum görülmemiş de
mektir; 16 nci maddenin kabulü surettilyle. Bi^ 
naenaleyh hiçbir değiştirmeye lüzum olmaksı
zın bu madde ile, Ferda Güley arkadaşımızın 
maksadı temin edilmektedir. Çünkü sadece dört 
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makam için; Müsteşar, iki Umum Müdür ve 
Teftiş Kurulu Başkanı için lisan bilme kaydı ka
bul edilmiştir. 

16 nci maddede kabul edilmiş olan bu ma
kamların maaşları ise esasen 3 neü dereceden 
yukarıdadır. Burada mahfuz tutulan hakların 
en çok 90 lira gibi daha dûn mertebede maaş 
alanlara râci olacağı binnetice bilistidlâl anlaşıl
maktadır. Binaenaley bir değişikliğe lüzum ol
madığı kanısındayız, arz ederim. 

BAŞKAN - - Sayın Güley. 
FERDA GÜLEY (Ordu) — Efendim, mâru

zâtımda da o hususu bulundurmuştum. Müste
şar, Umum Müdür, falan gibi yüksek makamlar 
3 ncü dereceden yukarı derecelerde bulunurlar, 
dolayısiyle yüksek tahsil yapmak mecburiyetin
dedirler, bunu biliyoruz. Yalnız 16 nci madde 
ile yabancı dil bilme mecburiyetim de getirmiş
tik. Şimdi maddeyi bu şekliyle bırakırsak 
yüksek tahsil bakımından bütün memurlar bir 
mahfuziyet kazanacaklar, doğru. Yalnız, ya
bancı dil bilme kaydını koymadığımıza göre, 
Müsteşar, Teftiş Kurulu Başkanı ve Genel Mü
dürler bir mahfuziyet kazanmamış oluyorlarsa, 
yani, bunun için bir mahfuziyet tanınmamış olu
yorsa, elbette Önergemin hiçbir kıymeti yoktur, 
hemen geri alacağım. Yani tahsil kaydı bakımın
dan, yüksek tahsil kaydı bakımından doğru.. 
Şimdi, bu haliyle bırakırsak, genel müdürler, 
müsteşarlar ve teftiş gurulu başkanları bir ya
bancı dil bilmek mecburiyetinde bulunuyorlar. 
Şimdi, halen bir yabancı dil bilmeden' bu ma
kamları işgal edenler varsa, onlar bir yabancı 
dil bilmemeleri dolayısiyle makamlarını kaybe
decekler mi? Eğer böyle ise ben önergemi ge
ri alaeağım. Fakat maddeden bunu anlamıyo
rum. 

BAŞKAN — Komisyon veya Hükümetin ilâ
ve edecek bir hususu konuşma arzuları var mı 
efendim * 

PLÂN KOMİSYONU ADINA RÜŞTÜ ÖZAL 
(Konya) — îlâve edecek bir husus yok. 

BAŞKAN — Komisyonun ve Hükümetin ilâ
ve edecek bir hususu yokmuş Saym Güley. 

Sayın Ataöv. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Muhterem ar

kadaşlarım, komisyon ile Ferda Güley 'Beyin 
esasta hiçbir ayrılıkları yoktur. Böyle anlıyo-
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t'um. Yalnız, Ferda Güley Beyin maddenin met
nini yeniden ele alarak yapmış olduğu teklifi 
var; bir de komisyonun elimizdeki geçici ikinci 
madde teklifi var. 

Şimdi, Ferda Güley Beyin arzusu, komisyon 
sözcüsünün, kürsüden beyanları ile zapta geçmiş 
ise de, acaba Ferda Güley Beyin, daha açık ola
rak, makamları da zikretmek suretiyle yapmış 
olduğu madde metnini komisyonumuzun kabul 
etmesinin bir mahzuru var mıdır? Zira, daha 
açık ve net olarak yazıyor, binaenaleyh zapta 
geçmiş olmaktan daha netice vericidir. O mad
deyi kabul etsek, komisyon bir mahzur mütalâa 
eder mi? Yok, mahzur mütalâa ediyorsa, zaten 
nasıl olsa gayeye varmışız, komisyon Ferda Gü
ley Beyin fikirlerini aynen benimsiyerek zapta 
geçirmiştir. O zaman komisyonun maddesini ka
bul ederiz. Fakat bence Ferda Güley Beyin tek
lifi, daha açık ve sarih olarak müsteşar, teftiş 
kurulu başkanı, ve umum müdürlerin dil bilme
sini açık olarak maddeye koyuyor ki; bu bizi 
daha çok tatmin etmekte. Bu bakımdan Ferda 
Güley Beyin teklifinin kabul edilmesinde daha 
çok fayda mülâhaza ederim ben. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Komisyon. 
PLÂN KOMİSYONU ADİNA İSMET SEZ

GİN (Aydın) — Muhterem arkadaşlarım, bura
da yanlış anlaşılan bir nokta var. Geçici ikinci 
madde, dikkatle okunduğu zaman, gayet açık 
olarak anlaşılacaktır. Geçici ikinci maddenin 
matuf olduğu husus, 3656 sayılı Kanunun 4598 
sayılı Kanunun 3 ncü maddesiyle değiştirilen 7 
nci maddesindeki haklarının mahfuz olduğunu 
belirtmektedir. Nedir bu 7 nci madde? Bu 7 nci 
madde, yüksek tahsil yapmıyanlarm ancak 90 
liraya kadar terfi edebileceklerini belirten bir 
madde olduğuna ve umum müdürlerin, müste
şarın ve teftiş kurulu başkanlarının maaşları da 
90 liranın üstünda olduğuna göre Sayın Ferda 
Güley'in 16 nci maddeye de atfen buyurdukları 
umum müdür, müsteşar ve teftiş kurulu baş
kanının, bu madde ile uzak yakın bir ilgisi yok
tur. Bu madde, tamamen, yüksek tahsili bulun
madığı cihetle 7 nci maddeye göre 90 liraya ka
dar terfi etmeleri kanunla belirtilen kişilerin 
müktesep haklarını tanıyan bir maddedir, arz 
ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Bir dakika İsmet Bey, soru var. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Bu izahatınıza 

göre, mademki, müsteşar, teftiş kurulu başkanı, 

umum müdürlerin bu madde ile irtibatı yoktur. 
Şu halde bu 16 nci madde de «tahsil kaydı aran-. 
m az» kaydını niçin koydunuz? 

PLÂN KOMİSYONU ADINA İSMET SEZ
GİN (Devamla) — Haşiv mahiyetinde telâkki 
edilebileceği cihetle bu maddede tekrarlamaya 
lüzum görmedik. 

FERDA GÜLKY (Ordu) — Koymuşsunuz. 
PLÂN KOMİSYONU ADİNA İSMET SEZ

GİN (Devamla) — Efendim, 16 nci madde yal
nız müsteşardan, teftiş kurulu başkanından, 
umum müdürden bahsetmiyor. Açın, bakın 16 
nci maddeyi; bunların dışında birtakım memu
riyetlerin de bulunduğunu göreceksiniz. 16 nci 
madde sadece müsteşarlar, teftiş kurulu başkan
ları, umum müdürlerden bahsetse Sayın Ataöv 
arkadaşımız haklı. Fakat 16 nci maddede müs
teşar, müsteşar yardımcısı, teftiş kurulu başka
nı, müfettişler, genel müdürler, genel müdür 
yardımcıları... Bunlardan da bahsediyor... 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Dil bilgisini 
yalnız onlara mı hasrettik?. 

PLÂN KOMİSYONU ADINA İSMET SEZ
GİN (Devamla) — Dil bilgisini, 16 nci maddede 
tadadedilen vazifelerden, sadece müsteşarlar, 
umum müdürler ve teftiş kurulu başkanına ta
nıdık. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Bunlarda ara
nacak, değil mi? Maddeye geçti mi? 

PLÂN KOMİSYONU ADINA İSMET SEZ
GİN (Devamla) — Bunlardan aranacak. Geçti 
efendim. Bunlardan aranacağı 16 nci maddenin 
kabulünde, açık olarak belirtilmiştir. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Güley. 
FERDA GÜLEY (Ordu) — Muhterem arka

daşlar; bendeniz, önergemde bir defa bu 3656 
sayılı Kanunun 4598 sayılı Kanunun üçüncü 
[maddesiyle değişik, 7 nci maddesini ayırdım; bu 
hakkı .tüm mahfuz tuttum. Yalnız, «Şu şu zat
lar 16 nci maddenin 2 nci fıkrasındaki vasıfları 
haiz olmak lâzımdır» dedim. Tabii bunlardan 
yüksek tahsil diye zikretmedim. 16 nci madde
nin 2 nci fıkrasındaki şartları ıhaiz olmak şart
tır dedim. Yâni, bununla, yabancı dil bilme me
selesini, (bilhassa ayırdım. 

Şimdi sayın sözcü arkadaşımın bu beyanları 
ile yabancı dil bilme mecburiyeti bu (maddede 
kalkıyor ,nra, mahfuziyet çatısı altına giriyor mu? 
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Diyorlar ki, girmiyor. Fakat 'bunun tatbikatın
da güçlüklerle karşılaşılır, zannediyorum. Yâni, 
ıbirşey yok, ben diyorum ki, «3656 sayılı Kanu
nun filân kanunla değiştirilen filân maddesin
deki haklar mahfuzdur.» Bunu demek mecburi
yetindeyiz. Çünkü, biraz evvel okuduğum gibi, 
«hususi kanunların, ehliyetin tâyini hakkındaki 
hükümleri mahfuzdur» deniyor, 7 nci maddede. 
Yâni biz burada 16 ncı madde ile birtakım şart
lar, lisan bilme, şu bu filân, getirdik. Eğer böyle 
bir geçici maddeyi koymazsak, yine bu 7 nci mad
de gereğince, faizim bu çıkardığımız hususi ka
nun muteber olacaktır. 

Bir geçici maddeye getiridımek suretiyle, bu 
malhfuzayet, tanınmak lâzımdır, kabul ediyo
rum. Ancak 3 makamın bir de yabancı dil bil
me mecburiyeti var. Bunu, benim önergemle, 
sarih olarak hükme bağlamış oluyoruz. 16 ncı 
maddede kabul ettiğimiz, buradada mahfuziye-
tin dışında tutuyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon. 
PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AEÎF 

HİKMET ONAT (Ordu) — Pek muhterem ar
kadaşlarım; Ferda Güley Beye hak vermemek 
ilk bakışta insafsızlık olur. Ama şunu arz ede
yim 'ki; müsteşar, teftiş heyeti kurulu başkanı 
ve umum müdürler, kabul edeceğiniz bu kanun
dan sonra, tayin edilecektir. Bu tayin edilecek 
zevat, kabul edeceğiniz bu kanuna göre tayin 
edilecektir. Dolayısiyle, kanunda lisan Jbilmeyi 
şart koyduğumuza göre evleviyetie lisan ıbilen 
kimseler buraya tayin edilecektir. Binaenaleyh, 
arkadaşımızın beyanlarının bu madde ile hiç il
gisi yoktur. İstirham ederim, maddeyi aynen 
kabul buyurunuz. 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Komisyonun bu 
izahatından sonra önergemi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Güley önergelerini- geri 
aldılar. 

Geçici 2 nci madde üzerinde başka söz iste
yen yûk. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte mülga Basın-Yayın ve Tu
rizm 'Genel Müdürlüğü memur ve hizmetlilerin
den bakanlık kuruluşunda bir vazifeye tâyin 
olunacaklar da 21 nci maddenin 2 nci fıkrası 
hükmü tatbik olunmaz. 

31.5.1963 Ö :İ 
BAŞKAN — Söz isteyen var mı? Buyurun, 

sayın Güley, 
FERDA GÜLEY (Ordu) — Komisyondan 

(bir hususu sormak istiyorum. Bu madde müna
sebetiyle, bu geçici 3 noü maddenin gerekçesin
de, halen mevcut memurların... 

BAŞKAN — Sayın Güley kürsüye teşrif edi
niz de, arkadaşlarımız da duysunlar, lütfen. 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Muhterem ar
kadaşlarım, ıgeçiei 3 ncü maddeyi aynen okuyo
rum: 

«Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Ba
kanlık teşkilâtının derhal kurulmasının icabet-
mesi seibebiyle hizmetin aksatılmaması bakımın
dan müşterek kararla atanacak memurlar dışın
da kalan bütün Bakanlık görevlilerinin, Bakan • 
tarafımdan atanmasına imkân vermek üzere, }lk 
tâyinlerde müdürler komisyonuna yetki verilme
mesi uygun görüldüğünden bu geçici madde ye
niden hazırlanmıştır.» Bu gerekçeye aynen işti
rak ediyorum. Komisyon gerçekten isabetli mü
talâa etmiş. Bu maddenin ruhunda, umum mü
dürlük kadrolarında bulunanların açıikta bırakiıl-
mıyacağı ve bakanlık teşkilâtına atanacakları 
ma/hifuz olduğu kabul edildiğinden, maddeye ay
rıca bu mealde bir ilâve yapılmamıştır. 

Şimdi; çok mühim bir husus, yâni madde
nin ruhunu «umum müdür kadrolarında bulu
nanların açıkta bırakılmıyacağı.» teşkil ediyor. 
Fakat, geçidi üçüncü madde bu espriyi sarih ola
rak tahkim ve tesis etmiş sayılamaz. Ama sayın 
Sözcü bunu, beyanları ile burada tahkim ve te
sis edebilirler. Bu da tatbikatta bu maddeyle 
ilişkin tatbikatta, pekâlâ ışık tutar. Bunu rica 
ediyorum. 

BAŞKAN — Komisyon. 
PLÂN KOMİSYONU ADINA RÜŞTÜ 

ÖZAL (Konya) — Efendim, arkadaşımızın ve 
dolayısiyle Yüksek Heyetin mutmain ve müste
rih olması için arz edeyim ki, düşündüklerinin 
temin edilmesi Komisyonun matlubu ve maksu
dudur. Bundan başka, 6254 sayılı Kanunda 
umıum hükümler meyanmda, bu ciheti esasen 
temin ve hatta tarsin etmiş 'bulunmaktadır. Ar
kadaşımız arzu buyurdukları takdirde, 6254 sja-
yılı Kanunun bunu sağlıyan hükmünü aynen 
okuyabilirim. 

' FERDA GÜLEY (Ordu) — Teşekkür ede
rim. 
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BAŞKAN — Geçici. 3 ncü madde hakkında 1 

başka söz isteyen var mı? Yolk. Kabul edenler... 
PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ARİF 

HİKMET ONAT (Ordu) — Bir taib'ı hatası 
var, efendim. 

(BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

'GEÇİCİ MADDE 4. — Bu kanunun yayın
landığı tarihten itibaren beş yıl içinde Turizm 
ve Tanıtma Bakanlığının iç ve dış teşkilatında
ki ihtisas yeri memuriyetlere, mülga Basın-Ya
yın ve Turizm Genel Müdürlüğünde veya gaze
tecilik meslekinde en az beş yıl basın kartı sa
hibi ve aralıksız çalışmış olanlar atanabilirler. 
Bu şekilde atananlara 3656 sayılı Kanunun hü
kümlerine göre ^alabilecekleri maaş ile kadro 
maaşı arasındaki fark müktesep hak sayılmamak 
üzere ve ihtisas yeri ıgöravlerde bulundukları 
sürece verilir. 

Bu şekilde atanacakların Memurin Kanunun
daki şartlardan başka fakülte veya yüksek okul
lardan veya muadeletleri Millî Eğitim Bakanlı
ğınca tesbit olunacak yabancı memleketlerdeki 
yüksek öğrenim müesseselerinden mezun olma
ları ve işbu kanunun 17 nci maddesindeki ya
bancı dillerden birini bildiklerini o maddedeki 
esaslara ıgöre tevsik etmeleri şarttır.. I 

Turizm ve Tanıtma alanındaki ihtisasları 
müsbit evrakla tesbit olunanlar ve 17 nci mad
dede belirtilen dillerden birini bildikleri aynı 
bend hükmünce sabit olanlar, Bakanlığın turizm 
ve tanıtma ile ilgili ihtisas yeri .kadrolarına ata
nabilirler. Ancak yüksek öğrenim yapmış bulu
nanlar tercih edilirler. 

Dış görevlere tâyin olunanlardan yüksek tah
sili bulunmıyanlar Basın Müşaviri, Basın Ate-
§esi ve birinci sraıf Turizm ve 'Tanıtma Bürosu 
Müdürü olamazlar. Dış teşkilâta lise veya mua
dili okullardan mezun olmayanlar atanamazlar. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen 
var mı? Buyurun Sayın Güley. 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Muhterem ar
kadaşlar; geçici 4 ncü madde mühim bâzı hu
susları kapsamaktadır. Bu madde 4 fıkradan 
mürekkeptir. 

Birinci fıkrası: «Bu Kanunun yayınlandığı 
tarihten .itibaren beş yıl içinde Turizm ve Ta
nıtma Bakanlığının iç ve dış teşkilatındaki ih
tisas yeri memuriyetlere, mülga Basın-Yayın ve 

31.5.1963 0 : 1 
j Turizm Genel Müdürlüğünde veya gazetecilik 
I meslekinde en az beş yıl basın kartı sahibi ve 
I aralıksız çalışmış olanlar atanabilirler.» demek-
I tediir. Birinci fıkranın 1 nci cümlesi budur. 
I Hemen anlaşılıyor ki, bu Bakanlık kurulduk

tan sonra, içte ve dışta, ihtisas yeri memuriyet-
I lere atanabilmek için, ya «5 sene !bu mülga Ge-
I nel Müdürlükte vazife görmüş olmak lâzım ve

ya 5 sene gazetecilik yapmış olmak lâzım, ama, 
I basın kartımı haiz olarak gazetecilik yapmış ol

mak lâzım. Halbuki, cümlenin tarzı terekkübü 
I bunu sarih olarak vermiyor. Birisini diğerinin 
I içine tedahül ettirmiş. Benim önergemin birinci 

fıkrasında, -zannediyorum ki, tasvibinize maz-
I har alacaktır- açıyorum. Her Ihanigi bir iltibasa 
I meydan vermiyecek şekilde bu cümleyi öyle kur-
I mak istiyorum. 

İkinci fıkrayı aynen muhafaza ediyorum. 
I Çünkü değiştirilecek bir nokta görmemekteyim. 
I Üçüncü fıkrada: «Turizm ve tanıtma alanın-
I d a ki ihtisasları müsbit evrakla tesbit olunan-
I 1ar ve 17 nci maddede belirtilen yabancı diller-
I den birini bildikleri aynı bent hükmünce sa-
I bit olanlar...» Deniliyor. Ben, «musibet evrakla 
I tesbit olunanlar» cümlesini değiştiriyorum. 
I Müspet evrak bir yerde meveudolunea sabitlik 
I .gelir. Yani eserleri var, bilmem sicilleri var. AIN 
I tık o sabittir. Sabit fiilini oraya, tesbit ©dilme 

fiilini aşağıya getirerek bu cümleye ide dil ba
kımından bir uygunluk 'getirdiğimi zannederek 
bir- değişiklik yaptım. Bu değişikliğimle diyo
rum ki: «Turizm ve tanıtma alanındaki ihtisas
ları müspet evrakla sabit olanlar ve 17 nci' mad
dede belirtilen dillerden birini bildikleri aynı 
maddenin (getirdiği usul dâhilinde tesbit edilen-

I 1er Bakanlığın turizm ve tanıtma ile ilgili ühtl-
I sas yeri kadrolarına atanabilirler. Ancak, yük-
I sek öğrenim yapmış bulunanlar tercih ediilir-
I ler.:», Maddenin diğer kısımları aynı. 
I Şimdi, sonuncu fıkra mühimdir. «Dış görev-
I lere tâyin olunanlardan» diyor. Buna, dil ba-
I lamından yine, «atamanlardan», eliyorum, «yük-
I sek tahsili bulunmıyanlar» yerine, «yüksek öğ-
I renim yapmamış olanlar» diyorum. Baştan iti-
I haren bu tabiri kullanmaktayız. Şimdi, «Basın 
I müşaviri, basın ataşesi ve birinci sınıf turizm 
I ve tanıtma bürosu müdürü olamazlar.» demi-
I yor. 
I Dış görevlere tâyin olunanlar için 17 nci 
I maddede Komisyona, Meclisin şükranlarım tev-
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ciihe sebebolacak yenilikler getirdik. Teşkilâtta 
•bir sene Dışişleri Enformasyon dairesinde ça
lışma mecburiyetini .getirdik. Yabancı dil bil
me mecburiyetini getirdik. Politik nosyon sa
hibi olabilmesi için birtakım imtihanlar, eğitim
ler getirdik. Hakikaten ,güzel bir müessese ku
ruldu. 

Şimdi bu (geçici maddenin sonuncu fıkra
sında, dış, görevlere tâyin olunanlardan - dil 
bakımından dış görevlere atananlardan, - yük
sek tahsili bulunmıyanlar - yüksek öğrenim 
yapmamış olanlar - dan sonra, şimdi, yüksek 
öğrenim ve yabancı dil mevzuuna gelelim. 17 
nci maddenin derpiş ettiği bir husus var: Bir 
yabancı dil bilecek... Ya bulunduğu yerin dili
ni bilecek (veyahut da İngilizce, Fransızca, Al
manca, İtalyanca dillerinden birisini bilecek. 
Şimdi bu görevlere tâyin edilenlerden, «Yüksek 
tahsili bulunmıyanlar, basm müşaviri-, basın 
ataşesi ve birinci sınıf turizm ve tanıtma bü
rosu müdürü olamazlar.» Mefhumu muhalifi ve
yahut muivazi hükmü ne olabilir? Yani yüksek 
'tahsili bulunmıyanlar olamazlar. Ama yabancı 
dil bilmiıylorsa basın müşaviri, hasın ataşesi, bi
rinci sınıl turizm ve tanıtma bürosu müdürü 
olabilirler. Eğer maddede bu olmasa dahi, bu
nu istihraç mümkündür. Şimdi bendeniz, bu 
maddenin bu fıkrasını: «Dış görevlere atanan
lardan yüksek öğrenim yapmamış olanlar ve en 
az bir yabancı dil bilmiyenler basın müşaviri, 
basm ataşesi ve turizm ve tanıtma bürosu mü
dürü olamazlar.» Birinci veya ikinci sınıf falan 
değil; ister Washmıgion'da açılmış olan birin
ci sınıf olsun ; isterse Kabil'de açılmış olan 3 
ncü sınıf olsun. Bir yerde ki, bu Bakanlık Tu
rizm ve Tanıtma Bürosu açacaktır, oranın ba
şında müdür olarak bulunan vatandaşımızın, 
bu Bakanlığa merbut memurumuzun, 17 nci 
maddenin getirdiği espiri ve zaruret içinde, bil
hassa, bir yabancı dil bilmiş olması şart olmak 
iktiza eder. Birinci sınıfta yüksek tahsil ara
nacak, 3 ncü sınıfta aranmıyacak... Hayır, şart 
olmak lâzımdır. 

Bir büyük bina yapıyoruz bu kanunla. Mü-
ceddet, gıcır ıgıcır, yepyeni bir bina yapıyo
ruz. Birtakım endişelerle ancak şahısların iş
lerine <yarıyabilecek endişelerle, bu binanın da
ha kurulurken, orasına burasına küçük bir ka
lem darbesi, böyle küçük bir keser ucu dahi dio-
kundurmıyalım. Her halde Yüksek Heyetiniz 
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bu isteğime iştirak edecektir. Hiçbir şahısla il
gili olarak değil, doğrudan doğruya kurduğu
muz bu müessesenin üzerine titriyerek söylüyo
rum. Bendenizin önergemde, arz ettiğim gibi, 
maddenin birinci fıkrasını, o tedahülü önlemek 
ve iltibasa mâni olmak için değiştiriyorum. De-
yorum ki, «Bu kanunun yayınlandığı tarihten 
itibaren beş yıl içinde Turizm ve Tanıtma Ba
kanlığının iç ve dış teşkilatındaki ihtisas ye
ri memuriyetlere mülga Basm - Yayın ve Tu
rizm Genel Müdürlüğünde aralıksız beş yıl ça
lışmış olanlarla, gazetecilik meslekinde en az 
beş yıl basın kartı sahilbi olarak aralıksız çalış
mış olanlar alınabilirler, atanabilir.» Açıklıkla 
görülüyor. «Bu şekilde atananlara 3656 sayılı 
Kanunun hükümlerine göre .alabilecekleri maaş 
ile kadro maaşı arasındaki fark müktesep hak 
sayılmamak üzere ve ihtisas yeri görevlerde bu
lundukları sürece verilir.» Bu, maddenin ken
disinde var. 

İkinci fıkrayı okumuyorum, aynen. Üçüncü 
fıkrada, «Sabit olmak ve tesbit edilmek» fiille
rini, uygun yerlerine götürerek küçük bir de
ğişiklik yapıyorum. 

iSon fıkrada, «Dış görevlere tâyin .olunanlar
dan yüksek tahsili bulunmıyanlar basm müşa
viri, basm ataşesi ve birinci sınılf turizm ve ta
nıtma bürosu müdürü olamazlar» cümlesini, 
dil bakımından yaptığım değişiklik hariç şöy
le tanzim ediyorum: «Dış ıgörevlere atananlar
dan yüksek öğrenim yapmamış olanlar ve en 
aız bir (yabancı dil ibilmiyenler basm müşaviri, 
basın ataşesi ve turizm ve tanıtma bürosu mü
dürü olamazlar.» 

«Dış teşkilâta lise veya muadili okullardan 
mezun olmıyanlar atanamazlar» cümlesi de za
ten fıkranın kendisinde var. 

Bu şekilde hazırlamış olduğum önergemi, 
mâruzâtımın ışığı altında kabul buyurulur ümi
di ile takdim ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim; İsmail Hakkı Yüan-
lıoğlu'nun da bir önergesi vardır. Sayın Yılan-
lıoğlu önergelerini izah edecekler mi? (Okun
sun bir kere, sesleri) 

Efendim; iSayın İsmail Hakkı Yilanlıoğlü,« 
nun önergesini de okuttuktan sonra, Komisyon 
söz istemiştir, Komisyona söz vereceğim. Komis
yon ikisine birden cevap verecektir. 

'önergeleri okutuyorum. 
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Yüksek Başkanlığa 

Geçici 4 ncü maddenin aşağıdaki şekilde de
ğişti rilmeısini arz ve teklif «derim. 

Ordu 
Ferda Güley 

Geçici madde 4. — Bu kanunun yayın
landığı tarihten itibaren beş yıl içindeTurizm 
ve Tanıtma Bakanlığının iç ve 'duş teşkil atında
ki ihtisas yeri memuriyetlere, mülga Basın - Ya
yın ve Turizm Gene] Müdürlüğünde aralıksız 
beş yıl çalışmış olanlarla gazetecilik meslekin
de en az beş yıl (basın kartı sahibi olarak atfa-
liksi'Z çalışmış olanlar- atanabilirler. Bu şekil -
de atananlara 3656 sayılı Kanunun hükümleri
ne göre alabilecekleri maaş ile kadro ımaaşı ara
sındaki farfk müktesep hak sayılmamak üzere 
ve ihtisas yeri görevlerde bulundukları sürece 
verilir. 

Bu ş)ekildo atanacakların Memurin Kanu
nundaki şartlardan başka fakülte veya yüksek 
oküllandan ıveya muadeletleri Millî Eğitim Ba
kanlığınca tesbit olunacak yabancı memleket
lerdeki yüksek öğrenim müesıseiseler'inden me
zun «İmaları ve iş bu kanunun 17 nci madde
sindeki yabanıcı dillerden birini bildiklerini o 
mıad'dedeki esaslara göre tevsik etmeleri şarttır. 

Tur'izm ve Tanıtıma alanındaki ihtisasları 
müsyit evrak ile sabit lolanlar ve 17 nci madde
de belirtilen idillerden birini (bildiklerini aynı 
maddenin getirdiği usu] dahilinde tesbit edilenler 
Bakanlığın Turizm ve Tanıtma ile ilgili ihtisas 
yeri kadrolarına atanabilirler. Ancak yükiseık 
öğrenim yapmış bulunanlar tercih edilirler. 

Dış görevlere atananlardan yüksek öğrenim 
yapmamış olanlar ve en az bir yabancı di] bil-
miyenler Basın Müşaviri; Basın. Ataşesi ve 
Turizm ve Tanıtma Bürosu Müdürü olamazlar. 
Diş 'teşkilâta lise veya muadili ıokullardan me
zun olımıyanlar atanamazlar. 

BAŞKAN —• Yilanlıoğlu'nun değişti rge 
önergesi var simidi de onu okutuyorum-. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Tamamlanmak üzere bulunan Turizm ve Ta

nıtma Bakanlığı Teşkilât Kanunu ile bu Bakan
lık yep yeni bir kimlik kazanmakta ve yüklen
diği görevin önemi nisıbeitinde genişlemektedir. 
Yü'klenilen işlerin, eski Basın - Yayın ve Turizm 
Genel Müdürlüğünün dar memur kadrosu 
ile yürütülmesi mümkün olmıyacağından yeni 
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memurlara lüzum hâsıl olacaktır. Bu lüzumu 
karşılryabilmek üzere geçici 4 ncü maddenin 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Kastamonu Milletvekili 
tsim'ail Hakkı Yılanlıoğlu 

. Geçici madde 4. — Bu kanunun yayınlan
dığı tarihten başlıyan beş yıl içinde, Turizm 
ve Tanıtma Bakanlığının iç ve duş teşkilatın
daki ihtisas yeri memuriyetlere, mülga Basın -
Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğünde ıgörevli-
buiunan veya 'bulunımuş olanlar ile (gazetecilik 
meslekinde basın kartını hâmil olarak aralık
sız 'en aız beş yıl çalışmış 10ianlar atanabilirler. 

Turizm ve tanıtlına alanlarındaki ihtisasları 
veya (bu konularla idog>rudan d'oğruya ilgili olan
larda en az 10 yıl Devlet hizmetinde veya özel 
8ektörde başarı ile çalışmış oldukları müsbit 
evrakla tesbit olunanlar, Bakanlığın iç ve dış 
teşkilatındaki ihtisas yeri görevlere atanabilir
ler. 

Bu sekililerde 'atanacakların/ 3656 sayılı 
Kanunun hükümlerine göre alabilecekleri maaş 
ile kadro maaşı arasındaki fark müktesep hak 
sayılmak üzere ve ihtıs'as yeni görevlerde bulun
dukları sürece verilir. 

Bu şekillerde atanacaklar m Memuirin Ka
nunundaki şartlardan başka fakülte veya yük
sek okullardan veya muadeletleri Millî Eğitim 
Bakanlığın!ca, tesbit olunacalk yabancı (memle
ketlerdeki yüksek öğrenim ımüesıselselerinden 
mezun olmaları ve iş bu kanunun 17 nci madde
sindeki yabancı idillerden birini bildiklerini o 
'.maddedeki esaıslara göre Itavslk etmeleri şarttır. 

Dış memleketi endeki görevlere tâyin olunan
lardan yüksek tahsili bulunmıyanlar Basın Mü
şaviri, Basın Ataşesi ve Turizm ve Tanıtma 
Bürotsu Müdürü olamazlar. Dış teşkilâta lise 
veya muadili okullardan mezun 'ohmyanlar 
atanamazlar. 

BAŞKAN — Her iki önergede de müşterek 
hususlar var. Birinde 10 sene, birinde 1.5 sene gi
bi ayrılıklarda iki önerge sahibinin uyuşması im
kânı yok mu t Hangisinin aykırı olduğunu kesti
remiyorum?. 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Bizimki yaban
cı dili esas almıştır. 
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BAŞKAN — Komisyon. 
PLÂN KOMİSYONU ADINA ÎSMET SEZ

GİN (Aydın) — Muhterem arkadaşlarım, Sayın 
Ferda Güley, geçici 4 ncü maddenin 1 nci fıkra
sında mülga Basın - Yayın ve Turizm Genel Mü
dürlüğünde beş yıl çalışmış olmak şartım, yeni 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı dış görevlerine tâ
yinde de esas olması üzerinde durdular. Esasen 
l nci fıkra üzerinde başka şeyleri yok. 

Geçici 4 ncü maddenin 1 nci fıkrası «Bu ka
nunun yayınlandığı tarihten itibaren beş yıl 
içinde» ki, bu beş yıl gerekçemizden anlaşıldığı 
üzere, metinden pek âlâ anlaşıldığı üzere bir in
tikâl devresini kapsıyacak bir süredir. Bu süre 
metnin diğer maddelerinde de açıkça görülebile
ceği gibi, dış teşkilâtı bir kariyer haline getiren 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Teşkilâtı kanunu 
tasarısı ve Yüksek Meclisin kabul buyuracağı ka
nun, dış teşkilâtı bir kariyer haline getirecek. Da
ha önce kabul buyurduğunuz muhtelif mnddelcr-
den geçen, kişiler ancak 5 yıl içinde yetişebilip 
dış memleketlere tâyin edilebileceği cihetle inti
kal süresi olarak bu süre beş yıl alınmıştır. Bu 
5 yıl içerisinde dış teşkilâta atanabilecek olan 
mülga Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlü
ğünde o kabîl kişiler bulunabilir ki, 5 yıllık bir 
memuriyeti yoktur, fakat,, bugün halihazırda dış 
teşkilâtta çalışanlardan dış teşkilâta da
ha çok elyak, çok daha bilgili, çok da
ha kabiliyetli ve bütün bu vasıfları bütünüyle 
üzerinde toplamış bulunabilir. Bu kişilerin mev
cudiyeti tahmin ederiz, Hükümeti bu şekilde bir 
hüküm getirmeye sevk etmiş olsa gerektir. 

Bunu böylece arz ettikten sonra, dördüncü 
maddenin birinci fıkrasının arz etmiş olduğum' 
nedenler çerçevesinde aynen kalmasının ye-rinde 
olacağına kaani olduğumuzu arz ederiz. 

İkinci fıkra ile ilgili bir şey yok. 
Üçüncü fıkra için Sayın Güley'in fikirlerine 

iştirak ediyoruz. Bu «tesbit olunanlar» tâbirini, 
«sabit olanlar ve» «sabit olanlar» tâbirini de 
«tesbit edilenler» şeklinde değiştirmeyi kabul edi
yoruz. 

Dördüncü fıkraya gelince : Sayın Ferda Gü
ley arkadaşımızın dedikleri katiyen varit değil
dir. Bu dördüncü fıkra, dış görevlere tâyin olu
nanlardan yüksek öğrenim yapmıyanlarm Basın 
Müşaviri, Basın Ataşesi ve Birinci Sınıf Turizm 
ve Tanıtma Bürosu Müdürü olamıyacaklarım 
âmirdir. Yani biz, Sayın Güley'in kendilerinin de 
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kabul ettikleri üzere, bu kabîl memuriyetlere an
cak yüksek tahsil yapan kişilerin atanabilecekle
rini âmir bir hüküm olarak getirmiş bulunuyo
ruz. 

Yabancı dil bilgisine gelince Sayın Ferda Gü
ley'in kabul buyurdukları üçüncü fıkrada, dil 
bilmenin şart olduğu belirtilmektedir. Geçici 5 
nci maddede bu husus açık olarak belirtilmekte
dir. Ayrıca sadece yüksek tahsil bulunması kabi
linden alman ve buna matuf olan 4 ncü fıkranın, 
Sayın Ferda Güley'in buyurdukları hususla ilgi
si bulunmadığını, biraz önceki mâruzâtımız üze
rine zannederim Sayın Ferda Güley arkadaşımız 
da kabul buyuracaklardır. 

. Sayın Yılanlıoğlu arkadaşımızın takririne 
gelince : Sayın Yulamiıoğlu, doğrudan doğru
ya (ilgili alanlarda, en az 10 yıl Devlet hizme
tinde veya özel sektörde başarıln çalışmış oldu
ğunu müsbit evrakla tesbit edenler Bakanlı
ğın iç ve dış teşkilâtına atanabilir hükmünü 
getiren, bir takrir verdiler. Komisyon olarak 
maalesef 'buna iştirak etmiyoruz. Her ne ka
dar sayın arkadaşımız, tanıtma ve turizm alan
larında ihtisasları ve bu (konularda doğrudan 
doğruya ilgisi olan hususlarda 10 yıl Devlet 
hizmetinde veya özel seJktörde çalukan .kişiler
den alınıabilim esini öngören bir takrir vermiışse 
de bunun arkasının alınamıyaeağı ve istenilen 
matlup neticenin hâsıl olmryacağı cihetle; esa
sen bir kariyer halline getirilecek olan bu mües
sesenin en iyi şekilde devamını temin liçin, ye
nliden yetiştirilmenin şart olduğunu daha evvel 
muhterem arkadaşlarım da kalbul buyurmuşlar
dı. Bu arada Devlet hizmetinde veya özel sek
törde on yı'l çalışmış olanları da kattığımız 
takdirde, bu işin altından kalkılamıyacağını 
komisyon tahmin etmektedir. Bu itibarla Sa
yın Yılanlı ağ] u'n un takririne ^katılmıyoruz. Yal
nız Güley arkadaşımızın üçüncü fııkrada'ki de-
ğişlikliğimi kabul 'ediyoruz. Diğer dördüncü mad
denin, arz ettiğim hımışların dışında aynen 
kabulü hususunda rey vermelerini muhterem. 
arkadaşlarımdan rica edeceğim, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Güley. 
FERDA GÜLEY (Ordu) — Muhterem arka

daşlar, sayın ıkomlilsyon sözcüsü arkadaşımız 
geçici 4 ncü maddemin 1 nci fıkrasın! izah et
tiler ve bu halliyle kalmasını savundular. 

Bendemiz de bu beş yıllık süreyi filân 'hep
simi! kabul ettiğimi, doğru bulduiğuımu teşak-
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kürlerimle bildirdim. Ancak bu şelkliı ile strik-
tür balkımın dan 'bir karaşıMık bulunduğunu, bu
nu yeni bir inşaya raptetmemin daha uygun 
'olacağını söyliyerek kendi öneT'gemdeki fıkra- > 
yi okuıdum. Bakınız komisyon sözcüsü arkada
şımızın bu halliyje kalmasını istediği fıkra ne? 
«Bu kanunun yayınlandığı tarihten itibaren 
beış yıT iiçindc 'Turizm ve Tanıtnıa Bakanlığının 
iç ve dış teşjkilâtıınıdalki ihtısaıs yeırli m'emuıriyet-

, ilere, mülga Basın - Yayım, ve Turizm Genel Mü
dürlüğünde veya 'gazetecillik meslekinde en az 
beş yıl basın ,kartı sahibi ve aralıksız çalışmış 
olanlar 'atanabilirler.» Yanli bu teşkilâtta beş yıl 
çalışmış olanlarda da mı basın kprıtı var? 

PLÂN KOMİSYONU ADINA İSMET SEZ
GİN (Aydın) — 5 yıil, gazeteciliği ilgilendiren 
hüküm. 

. FERDA GÜL/EY (Devamla) — Tamam!... 
BiMyorum, ben de bunu bu haliyle kalırsa... 

PLÂN KOMİSYONU ADINA İSMET SEZ-. 
GÎN (Aydın) — Arada «veya» var. 

FERDA GÜLEY (Devamla) — Bu «veya» 
kelimesi o kadar 'kötü biır yere 'konmuş ikd. Yani 
basın kartına hâmil olmak;, 5 sene müddetle 
basın kartını hâmil olmak, her ikilsi için de 
lazımmış gibi... Kasdımız bu değil. Bunu an
latmaya çalışiaralk dedim ki, «ıBu kanunun: ya
yınlandığı tarihten itibaren beş yıl içlinde Tu
rizm ve 'Tanıtma Bakanlığının -iç. ve dış teşfciı-
!] atındaki ühtısas yeri memuriyetlere, mülga 
Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğün
de 'aralıksız beş yıl çalışmış̂  olanlar, ile . (Ta
mam, siz bunu istiyorsunuz) «'gazetecilik mesle
kinde en az beş yıl basın kartı sahibi olarak' 
aralıksız çalışmış olanlar atanabilirler.» 

PLÂN KOMİSYONU ADINA İSMET SEZ
GİN (Aydın) — «Görevli olanlar» kaydına işti
rak «diyoruz. Fakat «beş yıl» kaydı yoik. Beş 
yıl kaydı gazetecilere aittir. 

FERDA GÜLEY (Devamla) — Bakınız, ben 
böyle yanıldım, o hususlarda yanıldığım gibi, 
-bu hususta da yanıldım. 

(Binaenaleyh, bu fıkrayı mutlaka açıklığa 
kavuşturmak lâzımdır. 

Gelelim 2 nci fıkraya : Bir değişiklik yap
madık. 3 ncü fıkrayı lütfen kabul buyurdunuz, 
teşekkür ederim. 

4 ncü fıkraya gelince : «Dış 'görevlere tâ
yin olunanlardan» deniyor. (Bir defa dil bakı
mından düzelttim. «Tâyin olunanlardan»! «ata-
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nanlardan» dedim. Baştan itibaren bu kelime
leri kullanıyoruz. 

'İkincisi, «yüksek tahsili bulunmıyanlar» de
niyor. «Yüksek'öğrenim yapmamış olanlar» de
dim. Burada dil bakımından bir düzeltme var
dır. Buna iştirak etmeniz zaruridir. 

«En az /bir yabancı dil bilmiyenler» dedim. 
«İBasın müşaviri, basın ataşesi, Turizm ve Ta
nıtma Bürosu ıMüdürü olamazlar.» 

iSizin burada ayırdığınız 1 nci sınıf yerine, 
sınıfları, kaç sınıfsa hepsine birden teşmil et
tim. 

Bunun neden dolayı reddedildiğini mucip 
sebebiyle dinlemek isterdim. Yalnız yu'kardaki 
üçüncü fıkranın, esasen ihtisas yeri olan bu 
yerlere, 17 nci maddedeki dillerden birini bil
meden tâyin edilmesinin ıgayrimümkün (hale 
getirildiğini ifade buyurdunuz. Eğer bu geçici 
maddenin üçüncü fıkrasında ihtisas yeri; «tu
rizm ve tanıtma alanındaki ihtisasları müsbit 
evrakla tesbit olunanlar ve 17 nci maddede be
lirtilen dilerden birini bildikleri aynı bend hük
münce sabit olanlar, Bakanlığın turizm ve ta
nıtma ile ilgili ihtısa» yeri kadrolarına atanabi
lirler. Ancak yüksek öğrenim yapmış bulunan
lar tercih edilirler...» 

PLÂN KOMİSYONU ADINA İSMET SEZ
GİN (Aydın) — Geçici 5 nci madde ile -ilgili. 

FERDA GÜLEY (Devamla) — Yani bunun
la lâkası yok. Geçici 5 nci maddeye de daha 
gelmedik. Bu, «turizm ve tanıtma alanındaki 
ihtisasları müsbit evrakla sabit olanlar...» Ta
mamen ayrı bir prosedür .getiriyor. Bunu anlı
yorum ve kabul ediyorum ve kabul ettiğimi de 
arz ettim. Yalnız, «sabit» fiili ile «tesbit olun
mak» fiilini yer değiştirerek yeni bir ıtanzim 
şekline koydum. Komisyon lütfen kabul bu
yurdu. Yani konuşmamızın gerekçesini teşkil 
etmiyor. Dolayısiyle, benim önergem ile, bun
dan sonra okunan iSaym Yılanlı oğlu'na ait öner
genin (ki bu önerge ile benim önergem arasın
da müşterek noktalar var, fakat esaslı ayrılan 
noktalar da mevcut) ikisinin bir arada, muh
terem (Komisyon tarafından, gerek dil ve gerek 
bu arz ettiğim hususlar bakımından tetkik edil
mesinde ve mâruzâtımızı kapsıyacak bir şekil
de formüle edilmesinde fayda görüyorum. 

Komisyonun bu iki önergeyi 'geri almadan 
ve üstünde çalışmadan bu şekli verebileceğini 
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zannetmiyorum. Onun için arkadaşlarımın bu 
iki önergeyi geri alma hususunda istekli olma
larını istirham ederim. , 

BAŞKAN — Coşkun Kırca arkadaşımızın ' 
bir değiştirge önengesi var, onu da okutuyo
rum. 

Yüksek [Başkanlığa 
4 ncü geçici maddeniri ilk fıkrasının 3 ncü 

satırında «genel müdürlüğünde» ibaresiyle 
«veya» kelimesinin arasına «ıgörevli olanlar» 
ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ederim. 

İstanbul 
Coşkun Kırca 

BAŞKAN — Komisyon. 
KOMİSYON ADINA İSMET SEZGİN 

(Aydın) — İltihak ediyoruz. Böylelikle Ferda 
Beyin dediği de oluyor. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz is-
tiyen .. Yok. önergeleri tekrar okutup oyları
nıza sunacağım. Yılanlıoğlu'nun önengesi 10 se
nelik bir müddet vaz'ettiğine göre en aykırı 
•olarak onu okutup oyunuza sunacağım. 

İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Kas
tamonu) — önerıgemi geri alıyorum. 

(BAŞKAN — Yılanlıoğlu önergesini ıgeri al
mıştır. 

Sayın Güley'in önergesini okutuyorum. 
(Ferda Güley'in önergesi tekrar okundu.) 
(BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu 

efendim? 
PLÂN KOMİSYONU ADINA RÜŞTÜ 

ÖZAL (Konya) — İştirak ettiğimiz hususları 
söyledik, yalnız dil meselesi var... 

BAŞKAN — O halde maddeyi geri alın, dil 
ile ilgili olan kısımları düzeltin, esasen mad
deyi size vereceğim, çünküü 16 ve 17 nci mad
deler gelmedi. 

PLÂN KOMİSYONU ADINA BÜSTÜ 
ÖZAL (Konya) — Onları takdime hazırız, esa
sen değişiklik büyük değildir. Bir yüksek öğ
renim meselesi vardır, bir de atanma meselesi 
vardır, esasen bunlara iştirak ettik. 

(BAŞKAN — Buyurun Sayın Güley. 
FERDA GÜLEY (Ordu) — Muhterem ar

kadaşlarım, günlerden beri devam eden bir mü
zakerenin son kısımlarına ıgelmiş bulunmakta
yız. Hepimizin çabamız; kanunun eksiksiz, eski-
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lerin «efradını, cami ağyarını mâni» dedikleri 
bir şekilde çıkmasıdır. Ve şüphesiz, gerek Ko
misyon, gerek milletvekilleri olarak bizler va
zifemizi tam olarak yapmaya çalışıyoruz. 

Bir -komisyon çıkar da «filân fıkradaki gu 
§u kısma katılıyoruz, §u kadarına katılıyoruz, 
şu su hususlara katılmıyoruz» derse ve bir 
madde de 4 esaslı fıkradan vücut bulmuş olur
sa, Yüksek Heyetiniz nasıl oyunu izhar edebi
lir 

Meselâ, birinci fıkradaki bir hususu lütfen 
kabul buyurdular. Bir karışıklık var. Sayın Ba
kan, bu hususta mâruzâtta bulunduğum sırada, 
oturdukları yerden, bu karışıklığı kendilerinin 
de kabul ettiklerini, bir baş hareketiyle tasvib-
etmek suretiyle, ifade etmiş bulunuyorlardı. 
Şimdi eğer Komisyonun teklifi kabul edilirse, 
Ferda Güley'in dedikleri oylanacak ve reddedi
lecek, diyelim. Reddedildiği takdirde, bu benim 
üzerinde durduğum kendilerinin de lütfen ka
bul ettikleri hususlar olsun, nasıl kabul edilmiş 
sayılır ve nasıl o metine alınır 

Onun için Komisyonun bu maddeyi geri ala
rak yeniden hazırlaması eksiksiz bir şekilde çık
ması .bakımından doğru olur. (Bunu arz etmek 
istiyorum. 

PLÂN KOMİSYONU ADINA RÜŞTÜ 
ÖZAL (Konya) — Efendim, müsaade buyurur 
musunuz? 

BAŞKAN — Komisyon. 
PLÂN KOMİSYONU ÂDINA RÜŞTÜ ÖZAL 

(Konya) — Çok muhterem arkadaşlar, komis
yonumuz, yüksek heyetin kararlarına bağ
lanmadığı halde dahi, temayülleri ve kanunu ta
mamlayıcı gördüğü hususları, geri almış olduğu 
maddelerde toplamaya ve bu şekliyle Yüksek 
Heyetin arzu ve direktiflerine imkânlar dâhilin-
de uymaya gayret etmiştir. Bu anda da aynı ar
zuda ve aynı yolda bulunmaktadır. Denilebilir 
ki, kürsüye getirilmiş olan görüşlerin hemçn 
hepsine komisyon olarak iltihak edilmiştir. Fa
kat ifadelerin şeklinde, yerlerinde bir başka 
görüş, farklı bir mütalâamız olmuşsa, sadece, 
bunlar arzu edilmiş olduğundandır. 

Şimdiki mâruzâtımda bu çerçevenin tama-
miyle içinde bulunmaktadır. Ve Ferda Güley 
arkadaşımızın da söylediklerinin aynen ifade 
edilebilmiş olduğuna kaani bulunduğumuz için
dir ki, tehire mahal olmadığı noktasını bir ke-
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re daha ifade etmiş bulunuyoruz. Filhakika, 
bendenizden evvel konuşmuş olan sözcü arka
daşım, birinci fıkrada, Ferda Güley arkadaşı
mızın vuzuhsuz bulduğu, karışık bulduğu husu
sa iştirak etmiş, fakat bundan sonra Coşkun 
Kırca arkadaşımız tarafından verilmiş olan bir 
takrirle bu vuzuhsuzluğun giderildiği kanaati 
hâsıl olmuş bulunduğu içindir ki, bir başka de
ğişikliğe mahal kalmamıştır. 

Diğer bir takririn de geri alınmış bulundu
ğu yüksek ıttılaınıza arz edilmiş oldu. En son 
Ferda Güley arkadaşımızın Yüksek Heyetinize 
tercüman olarak titizlikle üstünde durduğu ve 
bizim de tamamiyle mutabık bulunduğumuz dil 
konusunda ise, kendileriyle bir kere daha mu
tabık bulunduğumuzu ve kendilerine yardımla
rından dolayı müteşekkir bulunduğumuzu ifa
de etmek isteriz. Ama bu değişiklik iki kelime
nin metindeki yerlerinde kalmak üzere kelime 
olarak, terini olarak değiştirilmesinden ibaret
tir. 

Binaenaleyh, lütfen bu şekliyle, arkadaşımı
zın noktai nazarının ifade edilmiş olduğuna ken
dilerinin de mutmain olmalarını ve kanunun bu 
maddesinin geri alınmasına mahal bulunmadı
ğına, komisyonun kabul etmiş olduğu değişiklik
lerle maddenin aynen kabulünü istirham ederim. 

BAŞKAN — Sayın özal, dil bakımından, o 
son fıkradaki hususu komisyon olarak hemen 
tashih edip gönderiniz... 

PLÂN KOMİSYONU ADINA RÜŞTÜ ÖZAL 
(Konya) — Yazılı olarak takdim ediyoruz efen
dim, tâyin kelimesi yerine «atanma», tahsil ke
limesi yerine de «öğrenim» kelimesini kullan
dık. 

BAŞKAN — Lütfen o hususu yazınız. 
PLÂN KOMİSYONU ADINA RÜŞTÜ ÖZAL 

(Konya) — Takdim ediyoruz, efendim. 
FERDA GÜLEY (Ordu) — Bir sual soraca

ğım. 

BAŞKAN — Buyurun. 
FERDA GÜLEY (Ordu) — Birinci fıkrada

ki karışıklık, Coşkun Kırca arkadaşımızın öner
gesiyle bertaraf edilmiş oluyor. Birinci fıkra 
hakkındaki talebimi geri alıyorum. Üçüncü fık
radaki değişiklik teklifim kabul edildiğine gö
re, üçüncü fıkrayı aynen benim teklif ettiğim 
şekilde okuyacaklardır. 
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Sonuncu fıkrada yalnız dil bakımından de

ğil, diğer hususlar bakımından da istekler sahi
biyim. Komisyon mucip sebeplerle, açıkça bu 
hususları niçin kabul etmediklerini ifade etmeli
dir. Fıkrada, «Basın müşaviri, basın ataşesi ve 
birinci sınıf turizm ve tanıtma bürosu müdürü 
olamazlar.» deniyor. Kim olamaz?.. Yüksek 
tahsil yapmjyanlar. Halbuki ben diyorum ki, 
«Yüksek tahsil yapmıyanlar ve bir yabancı dil 
bilmiyenler müdür olamazlar.» Bu hususu niçin 
reddediyorlar1? Daha evvelki sözcü bunu üçüncü 
fıkraya bağlamıştı. Üçüncü fıkranın buna mes
net olamıyacağını izah ettim, kendileri de kabul 
ettiler. Siz de başka bir mesnet bularak redde
diniz 

PLÂN KOMİSYONU ADINA RÜŞTÜ ÖZAL 
(Konya) — Muhterem arkadaşlarım, bilmem 
ifade edemiyor muyum? Komisyonunuz, başın
dan bu ana kadar âdeta «ret» kelimesini kullan
maktan içtinab etmiştir, hazer etmiştir. Çünkü, 
hakikaten görmekte ve bilmekteyiz ki, bütün 
gayretler kanunun daha iyi bir hale gelebilme
sine bütün samimiyete matuf bulunmaktadır. 

Binaenaleyh, komisyonu, ret kelimesini kul
lanmaya sevk edecek hiçbir mütalâa âdeta bahis 
mevzuu olmamıştır. Burada yalnız komisyonun 
noktai nazarı ifade edilmektedir. Reddedilme-
mektedir. Sebebini bir kere daha arz eçleyim : 

Bu geçici dördüncü maddenin son fıkrası, 
atanmalarda yüksek tahsili şart olarak ifade et
miş olmak içindir. Münhasıran, yüksek tahsilin 
şart olduğunu ifade maksadını taşımaktadır. 

Dil bilme kısmının şartını ise, 5 nci maddede 
yerine getirmektedir, tahakkuk ettirmektedir. 5 
nci maddeyi daha görüşmedik, binaenaleyh bu
rada bu meçhul içindeyiz, şimdiden bunu tedvin 
edelim demeyi fazla görüyoruz. 5 nci maddede 
dil kaydı istenildiği gibi vardır. 

BAŞKAN — Ferda Güley arkadaşımızın 
önergesini tekrar okutuyorum. 

(Ferda Güley'in önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu 

efendim ? 
PLÂN KOMİSYONU ADINA RÜŞTÜ ÖZAL 

(Konya) — iştirak etmiyoruz efendim. 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılma

maktadır. Ferda Güley arkadaşımızın değişiklik 
önergesinin nazara alınmasını oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
memiş, değişiklik önergesi reddedilmiştir. 
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Coşkun Kırca arkadaşımızın önergesine ko

misyon katılmıştır. Tekrar okutup oylarınıza su
nacağım. 

(Coşkun Kırea'nın önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmıştır. 

Oylarınıza sunuyprum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyonun yaptığı değişikliklerle getirdiği 
yeni geçici 4 ncü maddeyi okutuyorum. 

Geçici madde 4. — Bu kanunun yayınlan
dığı tarihten itibaren beş yıl. içinde, Turizm ve 
Tanıtma Bakanlığının iç ve dış teşkilatındaki 
ihtisas yeri memuriyetlere, müjga Basın - Yayın 
ve Turizm Genel Müdürlüğünde de görevli olan
larla veya gazetecilik meslekinde en az beş yıl 
basın kartı sahibi ve aralıksız çalışmış olanlar 
atanabilirler. Bu şekilde atananlara 3656 sayılı 
Kanunun hükümlerine göre alabilecekleri maaş 
ile kadro maaşı arasındaki fark müktesep hak 
sayılmak üzere ve ihtisas yeri görevlerde bulun
dukları sürece verilir. 

Bu şekilde atanacakların Memurin Kanunun
daki şartlardan başka fakülte veya yüksek okul
lardan veya muadeletleri Millî Eğitim Bakanlı
ğınca tesbit olunacak yabancı memleketlerdeki 
yüksek öğrenim müesseselerinden mezun olma
ları ve işbu kanunun 17 nci maddesindeki yaban
cı dillerden birini bildiklerini o maddedeki esas
lara göre tevsik etmeleri şarttır. 

Turizm ve tanıtma alanındaki ihtisasları nıüs-
bît evrakla sabit olanlar ve 17 nci maddede be
lirtilen dillerden birini bildikleri aynı bend hük
münce tesbit edilenler, Bakanlığın Turizm ve Ta
nıtma ile ilgili ihtisas yeri kadrolarına atanabi
lirler. Ancak yüksek öğrenim yapmış bulunan
lar tercih edilir. 

Dış görevlere atananlardan yüksek «öğrenim 
yapmamış olanlar basın müşaviri, basın ataşesi 
ve birinci sınıf turizm ve tanıtma bürosu mü
dürü olamazlar. Dış teşkilâtta lise veya muadili 
okullardan mezun olmıyanlar atanamazlar. 

BAŞKAN — Dil bakımından son fıkrada Sa
yın Güley'in tashihleri de yapılmış oluyor. Mad
deyi komisyonun bu tashih şekliyle oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Söz istiyo
rum, geçici beşinci madde hakkında... 

BAŞKAN — Söz istiyorsunuz... Evet, bir de
fa maddeyi okuyalım. 

GEÇÎCÎ MADDE 5. — Bu kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihte mülga Basın - Yayın ve Tu
rizm* Genel Müdürlüğünün memur ve hizmetlile
rinden Genel Müdürlüğün yurt dışı teşkilâtımda 
çalışmış, ehliyet ve lisan bilgilerinin yeterli ol
duğu bilfiil ve Genel Müdürlükteki özlük dos
yası ile sabit bulunanlar, Bakanlığın «yurtdışı 
teşkilâtında yeniden görevlendirilmelerinde ka
nunun 17 nci maddesi uyarınca tekrar sınava fta-
bi tutulmazlar. 

BAŞKAN — Madde hakkında Sayın Güley.. 
COŞKUN KIRCA (istanbul) — Söz istemiş

tim... 
BAŞKAN — Efendim, Sayın Güley daha ev

vel Kanunlar Müdürüne yazdırmışlar. 
FERDA GÜLEY (Ordu) — Muhterem arka

daşlarım ; eğer bundan evvelki önergem katyul 
buyurulmuş olsaydı, beşinci geçici maddenin rjıe-
tinden çıkarılmasiyle ilgili bir önergemi Yüksek 
Başkanlığa takdim edecektim. Fakat önergemin 
bilhassa bu dördüncü fıkra ile ilişkin kısmı red
dedildiği için geçici beşinci madde üzerindeki 
mâruzâtımı yapacağım ve mucip sebeplerini arz 
ederek bu maddenin bir başka şekle sokulmasını 
istirham edeceğim. 

Geçici madde : «Bu 'kanunun yürürlüğe ıgir-
dilği tarikte* ımül'ga Basın. - Yayın Ve Turizm 
Genel Müdürlüğünün memur ve ihLzmet&ileriİR-
den Genel Müdürlüğün yurt dışı teşkilâtında 
^çalışmış, ehliyet ve 'lisan hillgilerinlin1 yeterli 
olduğu bilfiil ve Gendi Müdürlükteki Özlük 
dosyası ile sıalbit bulunanlar, Bakanlığın yurt 
dışı teşkilâtında yeniden 'giörevlemdirMim'ele'ifrn-
d'e kanunun 17 nci maddeisd uyarınca tekrarı sı
nava fa'bi tutulamazları», diyor. 

Bu, aralık değil, 'ardına kadar açılmış' (ka
pıdır. Aralanmış değil, ardına ikadar laçilıjmş 
kapıdır. Ve bundan evvelki maddede 'de 'arz 
•ettiğim gibi, yaptığımız inşa 'ettiğimiz, bu : bi
nanın esprisine, tarzı mimarisine talban .tabana 
zıttır. «... Genel Müdürlüğünün memur ve (hiz
metlilerinden, 'genel müdürlüğün yurt dışı teş
kilâtında çalışmış, elhliyet ve lisan bilgilerinin 
yeterli olduğu bilfiil ve .genel müdürlükteki 
özlük dosyasiyle sabit ıbulünaniar...» 

Muhterem arkadaşlar; İhalen yurt dışında 
vazife gönem m'emur farkadaş'lanmızın 'ehliyet 
salhibi olduklarını, liyakat salhibi olduklarını 
ve özlük dosyalarında bu liyakatlerini gejrek 
meslekî bilgi, gerek d i bilgisi "bakımından ıtah-

— 403 — 



M. Meclisi B : 88 
kim edecek malzemeler 'bulunduğunu' .reddet
miyorum, olabilir... Ama bu yeni kurduğumuz. 
Teşkilât Kanunu ile yeni kurduğumuz Bakan
lık, 'bu vesileden faydalanarak 17 nci madde
nin getirdiği espri içlimde, dışarıda Türkiye'yi 
temsil eden, bizi dışarıya tanıtan,, memleketi-
ımizin turizmini dışarıya tanıtan, bize turist 
getiren, bizi oraya götüren 'bu va<zlifeii meımur 
vatandaşlarımız da bu vesileden faydalanarak 
17 nci maddedeki espriyi aramalıdır. Hayır, 
17 nci madde uyarınca, tekrar lsına:va 'tabi tu-
tulma&l'ar. Niçin? Ehliyetleri ımüselleım ve mü
cerrettir. Niçin? özlük isleri dosyasında ken-
dllerlinin 'her hangi (bir dili b'iMiğine dair ibir 
belge vardır. Bu belgeyi kim vermiş? filmdi, 
geçirdiğimiz, geçen statülko içinde, 'bunlar; buı 
iş için Ikendİsine vazife verilmiş amirlerce, ge
nel müdürlüğün yetkili, tanınmış bir meımu-
runca verilmiş bellgelleır... Bu 'belgelerin sıhhat-
li 'Olduğunu, doğruyu 'aksettirdiğini Ika'bul et
mek lâzımdır, ikabul ediyorum... Ama pekâlâ 
bu 'belgelerin sıhhatli oknaımıası- gibi, B-alkanlı-
ğın 'buıgünkü 'mensuplarının da 'kabul, edecekle
ri bir ihtimal vâridolaıbilir. Yani «bugün özlük iş
leri dosyasında bu 'belgeleri .bulunduranlar, ya
bancı dil bilirler...»1 Bunu Meclise . dedirtmek 
cihetine giıd'ilmeme'lfid'ir. Bu'günkü statüyü, bu
günkü tatbikatı Meclise tescil ettirme cihetime 
gidilmemelidir, 'bu insafsızlık olur. Bu belge
lerin. bıir üniversite heyetinden, bir profesör
ler, heyetinden (geçmemiş olan, sadece âmir - me
mur, iarkadaşlıfc münıaseıbetlerinin 'zaafının için
den de .geılip geçmiş olan bir tarz, bir usulle 
malûl olması ihtimalini yüksek komisyon ka
bul etmelidir, 'imtihana tabi tutulamazlar. 
Gönül tabiî böyle ister. ' Fakat, şimdiki, yani 
kullanmış olduğumuz tatbik şekli, eğer sağlam 
esaslara merbut olsa idi, pek tabiî olaeak, artık 
onlar için bir imtihan mevzübalhsolmamak lâzım
dır. Bu metin zaaf unsurlarını beraberinde getiri
yor «Müdürlüğün yurt dışı teşkilâtında çalış
mış, ehliyet ve lisan bilgilerinin yeterli oldu
ğu bilfiil ve genel müdürlükteki öziülk dosyası 
ile salbit olanlar.» Yani ıgerelkçe olarak dene
bilir iki, «(Şimdi bunları ne yapalım? imtihan 
edelim, hepsini getirelim mi? (Bunlar 13 - 14 
kişi. (Bunları, dünyanın muhtelif yerlerinden 
getirip imtihan mı ©delim? Şu kadar para 
sarf edilir, şu kadar 'Devlet Haızinesinden mas
rafa girilmiş olur, işler de bir müddet ilcin as-
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kıd'a kalır. Bundan dolayı, halen vazife gö*-
renlere ehliyet tanıyoruz ve özlük dosyaların
daki belgeleri de muteber sayıyoruz. Bunları 
muaf tutuyoruz» denilmek isteniyor... Bunu 
doğru 'bulmuyorum. Bunun İmtihan taırzı bu
lunabilir. Meselâ 19*60 dan «onra Ticaret Ba
kanlığı dış teşkilâtında görevli ınıernurlar için, 
yabancı dil bilme me'elb.ur'iyetlini 'getirince, es
kiden dış teşkilâtında çalışmış olan ve bu mec
buriyetin dışında bulundukları için yabancı 
dil b ilmiyeni eri böyle masuniyet ve mahfuzi-
yet maddesi ile dışarda bırakmamıştır. Onla
rın hepsini yaibanıcı dil bilmekle yükümlük kıl
mış, yahancı dil bilmiyenleri getirmiştir. 

1'9'GO dan sonra Ticaıret Bakanlığının dış 
teşkilâtında tatbik ettiği bu tatbikat 'biziilm bu 
Bakanlığımızın dış teşkilâtı ile illgiii •olan tat
bikatına ışık tutmalıdır. 

Her hailde, 17 nci ımadden'n (ç) fıkrasında
ki hükümler halen vazifede ıbulunan ve bu ka
nun çıktıktan sonra mülga hale gelecek .oian 
umum müdürlüğün memurlarına da tatb'llk edil
melidir. imtihan. edilmelidir. Meselâ iımtrhan 
sualleri üniversite heyeti, profesörler heyeti ta
rafından hazırlanır. Kapalı, gizli zarflar büyük
elçilerimize gönderilir. Zaten sicil bakımından, 
vazife bakımından bu kanuna göre büyükelçi
liğe bağlı olacaklar. Bunların oradan getiril
meden imtihan edilmesi ve imtihanlarının yazılı 
kısımlarının kapalı zarfla getirilmesi mümkün
dür. 

Ama hali hazırda, özlük işleri dosyasında bu 
belgeyi hâmil olanların ehliyeti vardır, demek, 
bunlar bu vazifelerinde kalacaktır, demek ve 
bunu Meclise tescil ettirmek, yine bir kere da
ha tekrar ediyorum; insaflı değildir, bugün 
içinde bulunduğumuz realiteye uygun değildir. 

Yani mümkün olduğu kadar kalimelerin 
sivri tarafını törpüleyerek böyle konuşuyorum, 
aslında söyliyeçeklerimiz vardır. Ama bir ka
nunun müzakeresini bu cins polemiklere vasıta 
etmemek icabettiği için, bu tarzda konuşuyo
rum. 

önergemde şu değişikliği yapmaktayım; 
«Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mülga 
Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğünün 
memur ve hizmetlilerinden, Genel Müdürlüğün 
yurt dışı teşkilâtında çalışmış ve çalışmakta 
olanlar, Bakanlığın yurt dışı teşkilâtında yeni-
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den görevlendirilmelerinde 17 nei maddenin 
(Ç) bendindeki hükümlere tabi tutulurlar.» 

Bundan sonrakini bililtizam koymadım, ko
misyona koydurmak istiyorum. Bu, bir prose
dür tanzim etmektir, imtihan tarzı ve sairenin, 
nasıl olacağı bir nizamname ile tesbit edilir, 
falan. Bu, esası teşkil etmiyor, usulüdür, ama 
esası imtihandır. Ben yalnız imtihan esasını ge
tiriyorum. Lütfen kabul buyurulmasmı ve bu 
eksiğin komisyon tarafından daha yetkili ola
rak tanzim edilmesini istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kırca. 
COŞKUN KIRCA (istanbul) — Sıramı Yı-

lanlıoğlu'na veriyorum, ben sonra konuşacağım. 
BAŞKAN — Sayın Yılanlıoğlu. 
ÎSMAÎL HAKKI YILANLIOĞLU (Kasta

monu) — Muhterem arkadaşlarım, 5 nei madde 
üzerinde konuşan Sayın Ferda Güley Beyefen
di, hakikaten haklı olarak çok esaslı noktalara 
temas ettiler ve madde üzerindeki noksanlıkları 
uzun uzun, tatlı tatlı anlattılar. Onlar uzun 
uzun anlattıkları için ben mümkün mertebe 
kısa konuşacağım. Bu madde hakikaten, bir nevi 
eski Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü 
memurlarını korumak yahut imtihandan ka
çırmak için tesbit edilmiş bir madde gibi geli
yor, insana. 

Muhterem arkadaşlarım, unutmamak gerek
tir ki, ele aldığımız turizm ve tanıtma dâvası; 
adımızı yükseltmek, değerlendirmek, dış mem
leketlerden turist celbedip memleketimize döviz 
sağlamak amacı ile bu teşkilât genişletilmekte 
ve kurulmaktadır. 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı özel bir alan
da pek önemli hizmetler görecektir. Bu hizmet
ler iki yanlı çalışmakla sağlanabilir. Yurt içi 
ve yurt dışı çalışma. 

Bu çalışmalar plânlı olmalı, belli program
larla yürütülmelidir. Eski Basın - Yayın ve Tu
rizm Genel Müdürlüğünde halen ve geçmişte 
vazife gören memurların vazifelerinde başarı 
gösterdikleri ve bu vazifelerinde liyakatli ol
dukları şüphesizdir. Hal böyle olunca bu memur 
arkadaşlarımız 17 nei maddedeki ve 4 neü mad
dedeki sarahate rağmen bu beşinci maddenin 
bilhassa, «Bakanlığın yurt dışı teşkilâtında ye
niden görevlendirilmelerinde, kanunun 17 nei 
maddesi uyarınca tekrar sınava tabi tutulmaz
lar,» kaydının konulması, hakikaten çok yersiz-
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dir. Zira, maddenin yukarısında, Sayın Ferda 
Güley Beyefendinin de belirttiği gibi, sicil al
mış, ehliyet ve lisan bilgilerinin yeterli olduğu 
bilfiil tesbit edilmiş ve özlük dosyasında bu şe
kilde ehliyeti sabit olanların imtihandan kak
ması doğru olmaz. Bu hususta değişiklik öner
gesi veriyoruz. Bunu gerek komisyonun, gerek 
Bakanlığın ve Yüce Heyetin kabul edeceğinden 
emin olarak huzurunuzdan ayrılıyorum. Hür-

1 metlerimle. 
I BAŞKAN — Sayın Kırca. 

COŞKUN KIRCA (istanbul) — Muhterem 
arkadaşlarım, bu tasarının Komisyonca ilâve edil
miş olan 5 nei geçici maddesi, mevcut Basın -
Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğünün, Tanıtma 
ve Turizm Bakanlığının kurulmasiyle ilga edildi-

| ği vakit, memurlarının ve hizmetlilerinin mük-
j tesep .haklarının muhafazası maksadiyle sevk 
i edilmiştir. Hakikaten müktesep hakların muha-
I fazası, hukukun umumi prensiplerinden biridir. 
I Ancak, müktesep hakların, her halükârda, behe* 
î mehal muhafaza edileceği yolunda da, ne bir umu-
j mi hukuk prensibi vardır, ne de bir Anayasa ku-
! ralı vardır. Kamu yararı ve kamu düzeni mülâ-
j ' hazasiyle, Devlet, ezcümle yasama organı, mükte

sep haklan da düzenlemek yetkisine kanunla sa
hiptir. Sayın Ferda Güley ve Yılanlıoğlu aı'kada-

; şımızm parmak bastıkları husus çok yerindedir. 
i no deniyor? «Ehliyet ve lisan bilgilerinin yeterli 
! olduğu bilfiil ve özlük dosyası ile sabit bulunan-
İ 1ar.» 
İ Muhterem arkadaşlarım, hakikat şudur ki, bu-
j gün Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü 

dış teşkilâtında çalışan öyle memurlar vardır ki, 
i bilfiil lisan bildiklerini ispat etmek şöyle dursun, 
ı bu hususta tamamen şeklî ve indî kayıtlar ve bel-
J geler, daha önceki idareler zamanında, Saym Ba-
I kandan evvel, özlük dosyalarına konmuş ve as-
: lmda bu kıymetli gençler lisan öğrensinler diye 
' dışarıya gönderilmişlerdir. 
! Yine Basın - Yayın ve Turizm Bakanlığının 
, dış kadrolarında halen çalışmakta olan öyle me

murlar vardır ki, lisan bildiklerini ispat edebil-
' inek için başkalarına tercüme ettirdikleri bir ro

manı bir gazetede neşrettirdikten sonra o romanı 
kesip Basın - Yayın ve Turizm Umum Müdürlü
ğüne, yabancı dil bildiğini bilfiil tevsik etmek yo
luna gitmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, kendilerinden bu ka
dar vazife beklediğimiz ve beklediğimiz bu vazife-
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ler mukabilinde diğer memurlara nisbetle çok bü
yük maddi imkânlara kavuşturduğumuz bu in
sanların, behemehal, görecekleri vazifenin ehli ol
maları zaruridir. Müktesep hakları muhafaza 
edelim, ama eğer dışarıda vazife görecek durum
da değilse, içeride çalışır, yine müktesep hakları 
korunur. Devletin, bir-kısım dış teşkilâtına sahip 
bir Bakanlığına, memurlarının, behemehal dışa
rıda çalıştırılması yolunda o memurlara karşı 
bir taahhüdü olamaz. Yoktur böyle şey arkadaş
lar. Bu itibarla, biz Sayın Selim Sarper ve Yı-
lanlıoğlu ile birlikte şöyle bir takrir veriyoruz. 
Geçici 5 nci maddenin tadili zımnında ; «Bu ka
nunun yürürlüğe girmesiyle kaldırılan Basın -
Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü memurlarının 
dış teşkilâta atanabilmeleri veya dış teşkilâtta gö
reve devam edebilmeleri için bu kanunun yürür
lüğe girmesinden başlıyarak bir yıl içinde 17 nci 
maddenin (Ç) bendinde yazılı sınavı geçirmele
ri şarttır. Daha önce Devlet Lisan imtihanını 
geçirmiş olanlar veya yabancı dille öğretim ya
pan bar kurumdan lise diploması, yahut daha üst 
derecede bir diplomaya sahip bulunanlar için bu 
hüküm'uygulanmaz.» Bu suretle ben müktesep 
hakları korumuş olmakta, lisan bildiğini ihticaca 
salih vesikalarla ispat edenler için, hattâ yeni
den sınava girme mükellefiyeti dahi konulmamak
la, bu tarz diploma ibraz edemiyenler için muay
yen bir müddet konmakta ve bu müddete göre 
tıpkı yeni alınacak memurlar gibi bir sınava tâbi 
tutulmakta, bu sınavda muvaffak olamıyanlar 
yahut bu tarz, diploma ibraz edemiyenlerin de 
müktesep hakları mahfuz tutulmakta, ancak 
kendileri dış teşkilâtta görev alamayıp, münha
sıran iç teşkilâtta çalışmak durumunda olmakta
dırlar.. 

Takririmizin Komisyon ve Sayın Hükümetçe 
iltifata mazhar olmasını rica lederim. 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Bendeniz de bu 
önergeye katılıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ferda Güley arkadaşımız 
bu önergeye katılıyor ve kendi önergelerini geri 
alıyorlar. 

Sayın Turhan Bilgin. 
TURHAN BİLGİN (Erzurum) — Muhterem 

arkadaşlar; geçici 5 nci maddenin, «Bakanlığın 
yurt dışı teşkilâtında yeniden görevlendirilmele
rinde İm kanunun 17 nci maddesi uyarınca tek
rar sınava tâbi tutul m azlar;» paragrafının niçin 
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ilâve edildiğini ve bunun esprisinin ne olduğunu 
Komisyondan, Plân Komisyonundan öğrenmek 
isterdik. Arkadaşlarımızın ileri sürdükleri mü
lâhazalara karşı söyliyecek, itiraz edecek, İlk na
zarda kuvvetli bir karşı defi görülemiyor. 

Ancak, şimdi bu madde tedvin olunurken, 
«Ehliyet ve lisan bilgilerinin yeterli olduğu bil
fiil ve Genel Müdürlükteki özlük dosyası ile sa
bit bulunanlar» diyor. Burada «ve» tabiriyle 
«veya» tabiri arasındaki farkı yüksek nazarla
rınıza arz -ederim. «Yeterli olduğu bilfiil veya 
Genel Müdürlük özlük dosyası ile...» Demiyor. 
(Bu mütalâada, «yeterli olduğu bilfiil ve Genel 
Müdürlükteki "özlük dosyası ile..» dendiğine na-
'zaran iki şart bahis konusu oluyor. Yeterli ol-

! duğu bilfiil sabit oluyor. Bu düşünceyle de, 
j Coşkun Kırca arkadaşımızın söylediği, yani li-
' san öğrenmesi için dışarıya gönderilenlerin bu 

madde ile ilgisi olmaması icabeder. Çünkü bun
ların, «lisan bilgilerinin yeterli olduğunu bil
fiil...» birinci şart, rnertfzuubahis değil. Bunun 

j ikinci şartı da var, birbirini tamamlıyor. Bir 
! de buna inzimamen, «Genel Müdürlük özlük dios-

yası ile sabit bulunanlar», diyor. 
Şimdi, şu hale göre, burada bunları, tekrar 

imtihana çağırmakta, Muhterem Ferda Güley 
arkadaşımızın sözlerine başlarken ifade ettiği 

j ıgiıbi, kapıyı ardına kadar açmak değil, kaplıyı 
| ardına kadar kapatmak, yani, mülga Basın -
j Yaym ve Turizm Genel Müdürlüğünün memur 

ve hizmetlilerinin bir nevi müktesep hakkını 
, tanıyan fikre, karşı kapıyı ardına kadar kapat

mak düşüncesi bendenizde yer ediyor. Kaldı ki, 
arkadaşımız güzel bir noktaya temas ettiler, 
«polemik yapmak istemediğimiz için, misallere 
gitmek istemiyoruz.» dediler. Ve gayet güzel 
bir politik nezaket göstererek, «Bu dosyaların 
içerisindeki belgelerin sıhhatli olduğuna itiraz 
etmiyorum ama...» dediler ve bilhassa Coşkun 
Kırca arkadaışımuz, bundan sonra, konuştuktan 
sonra, 'bizde bu belgelerin' sahte veyahut da bu 
belgelerin hiç değilse hakikati ifade etmediği 
kanaati hâsıl oluyor. Böyle bir durum varsa o 
takdirde ilgililerin, bu sahte veyahut da hakiki 
olmıyan, durumları şüpheli bulunan belgeler 
hakkında, aslgari bunu tanzim edenler hakkın
da, kanuni muameleye tevessül -etmeleri icabe
der. Zan ile yakın hâsıl olmaz. Bir zan ile ta
dil tekliflerinde, «Bir yıl zarfında bunlar imti
hana tabi tutulurlar», deniyor. Yani dışarda 
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olanlar da bu imtihan için Türkiye'ye gelecek
ler, muayyen bir süre hazırlanacaklar, bu za
man içinde, belki bizim aklımıza da yüksek mü
samahalarına sığınarak söyliyelim başka şeyler 
ıgelebilir. O takdirde de hakikaten atanması is-
'tenilen bâzı kimselere de, bu suretle kapı ardı
na kadar açılmış mânasına gelir. 

Yine, pek muhterem .arkadaşım Coşkun Kır
ca bir noktayı tasrih ettiler ve, «Bu Bakanlık 
zamanında değil, endan evvelki idareler zama
nı» dediler. Şimdi, arkadaşımızın bu sözleri 
bence kavli mücerrette kalıyor^ Sebebi: Gerek 
Hükümetin teklifinde, gerekse Plân Komisyo-
ınunun teklifinde bir müktesep hak esprisi içe
risinde bu kanunun 17 nci maddesi uyarında, 
«tekrar sınava tabi tutulmazlar», deniyor. Şim
di, ilk sözüme avdet ediyorum. «Lisan bilgileri
nin yeterli olduğu bilfiil ve G-enel Müdürlük-
deki özlük dosyasiyle...» 

Şimdi .muhterem arkadaşlar, bu, bir «tek cüm
ledir. Burada, «bilfiil veya» denmiyor, «bilfiil 
ve» ilâve ediyor, «Genel Müdürlükteki özlük 
dosyasiyle...» 

Şimdi arkadaşlarımız fikirlerini Genel Mü
dürlükteki dosyalardaki belgelerin istieaca sa-
lih olmadığı veya itimat telkin etmediği fikri 
üzerine bina ettiler. Bendeniz, Hükümet tekli
finin ve Plân Komisyonu teklifinin, yani, «tek
rar sınava tabi tutulmazlar», fikrinin daha hak
kaniyete uygun olduğuna inanıyorum. Sonra, 
burada Basın - Yayın ve Turizmin salahiyetli 
uzuvları vardır, Yüksek Meclisiniz kabul ederse 
bunlardan da izahat alabilir, teknik malûmat 
alabilir. Bu özlük dosyalarındaki durumların 
sıhhati hakkında gerek Hükümet ve gerekse 
ilgililer bir şüphe izhar ediyorlar mı? Eğer şüp-

. ıhe izhar etmiyorlarsa >o takdirde yüksek müsa
mahalarına sığınarak arkadaşlarımızın, biz bu 
kadar sarahat muvacehesinde dahi, mutlaka 
bütün bunları imtihana çağırmakta bir sebep 
bulunduğu şüphesini izhar edeceğiz. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın Kırca. 
COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Muhterem 

arkadaşlarım, bana, kelimeler üzerinde 'oynu
yoruz gibi geliyor. Benlim anlıyabildiığim ka
dar, bilfiil lisan bilen insan, imtihandan! kaçı
nan insan değildir. Yalnız, yine herkes şu hu
susta mutabıktır zannediyorum; bu kanun eğer 
çukanlıyorsa, bundan evvelki bâzı tatbikatta 

31.5.1963 O : 1 
Cumhuriyet Halk Partisi zamanında, Demok
rat Part i zamanında ve ondan sonra zamanda... 
Açık söyliyeyim, burada hiçbir suretle şunu 
veya bunu itham etmiyoruz. Doğru dürüst, hdr-
kamu hizmetinin fcurulmasıniı istiyoruz. 

Şimdi, meselenin bu tarafını bir tarafa; bı
rakalım ve objektif konusalını. Hepimiz bu ser
viste bir yara olduğunu biliyoruz. Gerçi, su
reta bir lisanı imtihanından geçmiş insanlar 
çoktur. Zaten böyle tâyin ediliyor, ama bu li
san imtihanının geniş ölçüde sureta yapıldığıt-
nı biİmliyen yoktur. Devlet daireleri, hele ken
dilerine, dâhilde çalışan memurlara nâısbetle 
çoik üstün maddi imkânlar tanınanı bu insanla
rın çalıştıkları âmme hizmetine lâyılk olma
ları lâzımdır. Bilfiil lisan 'biliyormuş, özlük 
dosyasında da varmış, ama, eğer bugüne kadar 
bu hizmetin doğru dürüst görülmediğine kaa-
nii isek, bu hizmette çalışan insanlara «Bilfiil 
mademki lisan biliyorsunuz, lütfen geliniz, ya 
asgari bir lise diploması ibraz ediniz, yabancı 
dille öğretim yapan bir Ikurumdan» demek ve
yahut, «Buyurun lütfen, herkes gibi imtihana 
girimiz, korkmak içtin hiçbir surette çekinecek 
bir şey yoktur.» demek bu Devletlin, bu mille^ 
tin hakkı olmaik gere'kir. Dışarda şunun bunun 
kesesine, bu milletin dövizlerini atmaya hak
kımız yoktur arkadaşlarını, (Alkışlar) 

.BAŞKAN — Komisyon konuşmalk istiiyor mu 
efendim? Buyurun Sayın özal. 

PLÂN KOMİSYONU ADINA RÜŞTÜ ÖZAL 
(Konya) — Muhterem arkadaşlarım, burada 
yine, hassasiyetle üzerinde durulmuş olan fi
kirlere *karşı bulunmadığımızı ve bilhassa deÜi 
halinde olmıyacağımızı peşinen arz edeyim. 

Yalnız, Ferda Güley arkadaşımız, şftmdiye 
kadar çok itibar ettiği, hattâ iltifat ettiği ko
misyona, bu madde üzerindeki konuşmaları1 sı
rasında bâzı kelimeleri kullanmak suretiyle 
meselâ; metim zaaf unsurlarını beraber getiri
yor gibi hükümleri vermiş bulundular. Ben
deniz, metnin: Hükümet tasarısında buluırıımifyan 
bir açığı kapatmak, tatbikatta tereddüde mıa-
haıl bırakmamaik üzere getirilmiş olduğunu 
arz ettikten sonra bu maddenin bir esasa is-
ıtiinıadettiğfini, bir itimada dayandığını da peşit-
nen söylemek istiyorum. 

Şayet, 5 nci geçici maddedeki, biraz evvel 
konuşan Turhan Bilgin arkadaşımızın ısrarla 
üzerinde durduğu şekilde «yurt dışı teşküiâ-
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tında çalışmış, ehliyet ve lisan bilgilerinin yeter
li olduğu bilfiil ve Genel Müdürlükteki özlük 
dosyası ile sabit bulunanlar,» ibaresinin mânası 
Yüksek Heyetinizi tatmin etmiyecekse, bu tak
dirde endişelerin hepsini halledebilecek bir for
müle gidilmesi komisyonumuzun kanaatine uy
gundur. Biz, Hükümetteki bu dosyalara itibar 
edilebilmesi lüzumu ile maddeyi bu şekilde ted
vin etmiş bulunduk. Ferda Güley arkadaşımız 
imtihanın ne şekilde yapılabileceği hususunu 
açık bıraktılar. Bu ciheti de tavsiye etmiş ol
salardı, hakikaten biz bir miktar daha kolaylık 
kazanmış olacaktık. Bugün için, komisyona Ve
rilen izahata göre, 27 memur, kanunun bu met
nine göre hariçte bulunan maaşlı vazifelilerdir. 
Bunların yurt içine, muayyen bir zaman içeri
sinde getirilebilmesi imtihanlarının külfeti gibi, 
halli biraz müşkül, biraz maddi külfete dayanan, 
şimdiye kadar imtihanları kâfi titizlikle yapıl
mamış olsalar dahi, yurt dışında bulundukları
na göre, noksanlarını ikmal etmiş olmaları ta
savvur edilenler, ümidedilenler için bir mükte
sep hak olarak kabul etmiş idik. Yüksek He
yetin bu temayülünü de, komisyon, nazarı iti
bara almış olarak, Coşkun Kırca arkadaşımızın 
getirmiş ve huzurunuzda okumuş bulunduğu 
metne uymakta olduğumuzu, bu şekildeki deği
şikliğe Yüksek Heyetiniz karar verdiği takdir^ 
de, komisyonumuzun buna karşı bulunmadı
ğını arz ederim. 

BAŞKAN — önergeleri okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Geçici 5 nci maddedeki (lisan) kelimesi ye

rine, bir evvelki maddede olduğu gibi, (yaban
cı dil) kelimelerinin konmasını saygı ile arz ve 
teklif ederim. 

Niğde 
Asım Eren 

Gerekçe: 1. Metinde (yabancı dil) kelime
leri geçmiştir. O halde aynı metinde Arapça ke
limeye yer olmamalıdır. 

2. Sadece (lisan bilgisi) amacı belirtmi
yor. (Yabancı) denmesi de gereklidir. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye iştirak edi
yor mu? 

PLÂN KOMİSYONU ADINA RÜŞTÜ ÖZAL 
(Konya) — İştirak ediyor efendim. 

BAŞKAN — Komisyon, arkadaşımızın değiş
tirge önergesine iştirak ediyor, önergenin dik-
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kate alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon filhal kabul ettiğine göre maddeye 
öylece geçecektir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 

3 1 . 5.1963 
Yüksek Başkanlığa 

5 nci geçici maddenin aşağıdaki şekilde ta
dilini arz ve teklif ederiz. 

«Geçici madde 5. — Bu kanunun yürürlüğe 
girmesiyle kaldırılan Basın - Yayın ve Turizm 
Genel Müdürlüğü memurlarının dış teşkilâta 
atanabilmeleri veya dış teşkilâtta göreve devam 
edebilmeleri için, bu kanunun yürürlüğe girme
sinden başlıyarak bir yıl içinde 17 nci maddenin 
(ç) bendinde yazılı sınavı geçirmeleri şarttır. 
Daha önce Devlet lisan imtihanını geçirmiş 
olanlar veya yabancı dille öğretim yapan bir ku
rumdan lise diploması yahut daha üst derecede 
bir diplomaya sahip bulunanlar için bu hüküm 
uygulanmaz.» 

İstanbul İstanbul 
Coşkun Kırca Selim Sarper 

Kastamonu 
İsmail hakkı Yılanlıoğlu 

BAŞKAN — Efendim, buradaki «lisan» kay
dı «dil» olarak düzeltilmiyor Sayın Kırca. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — «Devlet li
san imtihanı» mevzuatımızda mevcudolan bir te
rimdir. 

BAŞKAN — İsrar ediyorsunuz yani. 
SADRETTİN ÇANGA (Bursa) — Söz isti

yorum, efendim. 

BAŞKAN — Sayın Çanga şahsınız adına ise 
lütfen oturunuz. 

SADRETTİN ÇANGA (Bursa) — Komis
yon adına. 

BAŞKAN — Buyurun. 
BASIN - YAYIN VE TUÜİZM KOMİSYO

NU BAŞKANI SADRETTİN ÇANGA (Bursa) 
— Muhterem arkadaşlar, Coşkun Kırca arkada
şımızın esas olarak benimsediği fikirle beraber 
olmamak mümkün değildir. Yalnız takririn son 
kısmında; «Yabancı dil öğretimi yapan bir ku
rumdan veyahut da liseden mezun olanlar Dev
let imtihanına tabi olmaz» deniyor. Bugün Tür
kiye'de öyle liseler vardır ki, yabancı dil öğre
timi yapan kurumlardan ve liselerden, yabancı 
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dil bakımından daha iyi talebe yetiştirir. O iti
barla yalnız bunlara bir imtihan tanıyıp da 'di
ğer lise mezunlarına bir imtihan tanımama key
fiyetinin arkadaşlarımız tarafından dikkate 
alınmasını veya arkadaşımız önergesinde bir de
ğişiklik yaparsa iltihak edeceğimizi arz ederim. 
Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Kırca. 
COŞKUN KIRCA (istanbul) — Efendim, 

takririmde, «Yabancı dil öğretimi yapan» den
miyor; «Yabancı dille öğretim yapan» deniyor. 
Memleketimizde faaliyet göstermelerine izin 
verilmiş olan yabancı okullar ve Galatasaray 
Lisesinden gayrı olan liseler bunun içine gir-. 
mez. • 

BAŞKAN — Teklif edilen yeni metni oku
yoruz : 

Geçici madde 5. — Bu kanunun yürürlüğe 
girmesi ile kaldırılan Basın - Yayın ve Turizm 
Genel Müdürlüğü memurlarının dış teşkilâta 
atanabilmeleri veya dış teşkilâtta, göreve devam 
edebilmeleri için, bu kanunun yürürlüğe girme
sinden başlıyarak bir yıl içinde 17 nci madde
nin (ç) bendinde yazılı sınavı geçirmeleri şart
tır. Daha önce Devlet lisan imtihanını geçirmiş 
olanlar veya yabancı dille öğretim yapan bir 

' kurumdan lise diploması yahut daha üst dere
cede bir diplomaya sahip bulunanlar için bu hü-
krm uygulanmaz. 

BAŞKAN — Komisyon filhal iştirak etmek
tedir. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon filhal iştirak ettiğine ve Yüksek 
Heyetiniz de kabul ettiğine göre geçici 5 nci 
maddeyi kabul edilen önerge ile birlikte oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 6. -^ 5392 sayılı Kanunla 
döner sermaye olarak verilen 30 bin lira, ser
mayesine mahsubedilmek üzere 32 nci madde
de yazılı döner sermayeye devrolunmuştur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı 1 Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

GEÇÎCI MADDE 7. — Başbakanlığa ve Ba
sın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğüne 5392 
sayılı Kanunla verilmiş bulunan radyolara ait 
yetki ve görevler, Türkiye Radyolan, Anayasa 
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gereğince özerk kamu. tüzel kişiliği halinde ça
lışmaya başlayıncaya kadar Turizm ve Tanıttna 
Bakanlığınca yürütülür. Mülga Basın - Yayın . 
ve Turizm Genel Müdürlüğü Radyo Dairesi 
Müdürlüğünde, Teknik tşler Amirliğinde, sü
rekli veya deneme mahiyetinde yayın yapmak
ta olan radyolardaki her çeşit personel hizmet
lerine devam ederler. 

Bu göreve ait maaş, ücret, yevmiye, yollıiık, 
ödenek ve her türlü giderler, Turizm ve Tanıt
ma Bakanlığı bütçesine bu hizmetlerle ilgili 
olarak aktarılacak ödenekten verilir. Bu süre 
içinde bu kanuna ekli 4 sayılı cetvelde gösteri
len kadrolarla 5392 sayılı Kanuna ekli Ankara, -
İstanbul Radyoları ve 1963 yılı Bütçe Kanunu
na ekli radyolarla ilgili (D) cetveli kadrolarının 
kullanılmasına devam olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Tok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Arkadaşlar, komisyona havale ettiğimiz 17 
nci madde gelmiştir. Okutuyorum : 

Yurt dışına atama 
Madde 17. — Yurt dışı teşkilâtına "aday ola

rak atanacakların Memurin Kanununun 4 ncü 
maddesindeki şartlarla birlikte : 

a) 30 yaşını geçmemiş bulunmaları, 
b) Ekonomik veya sosyal ilimler veya 

habercilik veya turizmle ilgili olduğu Bakan
lıkça kabul edilip öğretim derecesinin yüksek 
olduğu Millî Eğitim Bakanlığınca tasdik olu
nan fakülte veya yüksek okullardan mezun 
olmaları, 

c) Bakanlıkça düzenlenecek yönetmelik 
gereğince genel kültür seviyelerini belirtecek 
sınavda basan sağlamaları, 

ç) Fransızca veya îngilizceyi okuyup yaz
maya ve konuşmaya muktedir olduklarının, 20 
nci madde uyarınca hazırlanacak yönetmelik 
gereğince, ilgili üniversite öğretim üyelerinin 
de katılacakları bir kurulda verecekleri sı
navla tevsik edilmiş bulunması şarttır. Hizme
tin görüleceği memleketin dilini veya o mem
lekette en çok konuşulduğu Bakanlıkça tesjbit 
edilen dillerden birini bildiğini aynı şekilde 
tevsik edenler bu memleketlerdeki görevlere 
tercihan atanırlar. 
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Bu sureljle Bakanlık yurt dışı teşkilâtına 

aday olarak alınanlar, bir yıl Bakanlığın mer
kez teşkilâtında ve bir yıl da Dışişleri Bakan
lığı Enformasyon Dairesinde staj gördükten 
sonra basan gösterdikleri takdirde turizm 
ve tanıtma büroları müdür yardımcılıkları ve
ya ^ .tasın ataşeliği yardımcılıklarına atanırlar. 
Buncan sonra Memurin*Kanunu hükümleri ge
reğince üçüncü sınıf, ikinci sınıf, birinci sı
nıf turizm ve tanıtma büroları müdürlükle
rine veya basın ataşeliklerine ve nihayet basın 
müşavirliklerine tâyin olunurlar. 

Bu memuriyetlerini sınıf ve dereceleri ^aşağı-
da (gösterilmiştir : 

Derece Unvan 

4 B&sm Müşavari 
5 1 nci sıtııf turizm ve tanııtmıaı büro 

müdürü veya basın ataşesi 
7 2 nci ®mıf tilmizim ve tanıtımla büıro 

müdürü veya basın ataşesi 
9 6 ncü sınıf turizm ve tanıtma büro 

müdürü veya basın ataşesi 
10 Turizm ve tanıtma büro müdür yar

dımcısı veya basın ataşesi yardımcısı 
11 Turizm ve tanıtma büro müdürü 

yardımıcısı veya basın ataşesi yar
dımcısı adayı. 

Bu teşkilâta intisabedenlerin aynı zamanda 
diplo*masi mesleki bakımından en verimli ola
cak şekilde yetiştirilmeleri hususunda Turizm 
ve Tanıtma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ile 
daimi-iş birliği halinde bulunur, Bu hususta 
çıkarılacak yönetmelik Dışişleri Bakanlığının . 
iştirakiyle hazırlanır. 

Plân Komiiısıyonu Sözcüsü 
Ordu Konya 

Arif Hikmet Onat Rüştü özal 

Aydın 
İsmet Sezgin 

BAŞKAN — Komisyondan gelen bu madde 
hakkında söz istiyen var mı? Yok Maddeyi 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Et-
miyenller... 17 nıei madde fealbul edilmiştir. 

Asım Eren arkadaşımızın tasarıya bir mad
de ilâvesine dair önıerbesi vaırdıır, 'dkutnıyarum : 
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Yüksek Başkanlığa 

(Madde - 38) den sonra bir 39 ncu madde 
'olarak iaşaığıdaki metnin eMenımesinli iarz ve 
teklif edenim. 

Niğde 
Asım Eren 

Teklif : «Madde 39. — Turizm ve Tanıtma 
Bakanlığının bu kanunda gösterilen görevleri 
ayrıntılı olarak bir (tüzük) le düzenlenir.;» 

Gerekçede : ^Tasarıda böyle genel bir tü
zük yoktur. Lüzumu ise açıktır. 

BAŞKAN — Arkadaşımız bir tüzük ttöle-
betmelktedir, 39 ncu madde ile. Komisyonun bu 
hususta bir fikri var mı? 

PLÂN KOMİSYONU ADINA İSMET SEZ
GİN (Aydın) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Asım Eren arkadaşımızın tek
lif ettiği 39 ncu maddeye Komisyon katılmıyor. 
Asım Eren larkadaşıımızıın madde ilâvesi önerge
sinin nazara lalınmasını oylaımnıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmdyenıler... Reddedilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, Komisyonıa gönıdenrcl&-
ğıimiz 18 nci madde henüz Komisyondan) gel
mediği içini bundan sonraki tatfbilk maddesi 
ile birlikte gelecek birleşimde görüşmek üze
re tasarıyı1 gelecek birleşime bınaıkıoru'z. 

3. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, Si
vas Milletvekili Güner Sarısözen, Sivas MüUtve-
kili Cevad Odyakmaz ve Sakarya jMilletvekili 
Nuri Bayar'ın, Milletlerarası andlaşmalarm ya
pılması, 'yürürlüğü ve yayınlanması ile bâzı pnd-
laşmalarm ' yapılması için Bakanlar 'Kuruluna 
yetki verilmesi hakkında Jcanun 'teklifi ve Cum
huriyet Senatosunca yapılan değişiklikler hak
kında Millet MeıMsi Geçici Komisyon raporu. 
(M. Meclisi 2/419, C. Senatosu 1/194) (S. 'Sa
yısı : 114 e 1 nci ek) (1) 

BAŞKAN — önerge var, oikutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
7280 sayılı Kanunla kredi andlaşmaları akdi 

için Hükümete verilmiş olan yetki 25 Mayıs 
1963 ıgünü sona ermiş bulunduğu cihetle, millet
lerarası andlaşmalarm yapılması, yürürlüğü ve 
yayınlanması ile bâzı andlaşmalarm yapıl
ması için Bakanlar Kuruluna yetki verilmesi 

(1) 114 e 1 nci ek S.]Sayılı basmayazı tuta
nağın sonundadır. 
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hakkında kanun teklifinin Millet Meclisince 
kabul edilmiş olan metninde Cumhuriyet Sena
tosunca yapılmış olan değişikliklere dair Geçi
ci Komisyon raporunun, dağıtılmasından itiba
ren 48 »saat geçmemiş olmakla beraber, gelen 
kâğıtlar; listesinde yer almakla, (gündeme itha
line karar verilerek öncelikle (görüşülmesini arz 
ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Böjscüsü 
İstanbul 

Coşkun Kırca 

Millet Meclisi (Yüksek (Başkanlığına 
İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, Sivar 

Milletvekili Güner iSansözen, ISivas Milletvekili 
Cevad Odyakmaz ve ıSakarya Milletvekili Nuri 

aBayar'ın, Milletlerarası andlaşmalann yapılma
sı, yürürlüğü ve yayınlanması ile bâzı andlaş
malann yapılması için Bakanlar Kuruluna yet
ki verilmesi hakkında kanun teklifinin Cumhu
riyet (Senatosunca değiştirilen maddelerine dair 
Geçici Kamisyon raporunun, bâzı iktisadi and-
laşmalarm yapılması konusunda 7!280 sayılı Ka
nunla Bakanlar Kuruluna verilmiş olan yetki
nin 25 Mayıs 19103 günü sona ermiş bulunması: 
muvacehesinde, öncelikle (görüşülmesi kararlaş
tırılmış bulunan diğer işlerden önce öncelikle 
ve hemen ıgörüşülmesini ve bunu teminen, ge
len kâğıtlar listesinde yer alan mezkûr raporun 
dağıtılmasından itibaren 48 saat geçmemiş ol
ması dolayısiyle gündeme alınmasını Hükümet 
adına arz ve teklif ederim. 

Devlet ıBakanı ve (Başbakan Yardımcısı 
Dışişleri (Bakan Vekili 

Kayseri 
Turhan Feyzioğlu 

BAŞKAN — Efendim, önergeleri dinlediniz. 
Teklifin gündeme alınmasını oylannıza sunu
yorum. ÇÇabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. Dağıtılmasından itibaren 48 saat geç-1 
mediği için bulgun -görüşülmesini oylannıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

öncelik teklifi vardır, önceliği oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... ön
celik kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosundan gelen tezkereyi 
okutuyorum : 

Millet Meclisi (Başkanlığına 
İlgi : 10 . 4 . 1963 tarihli ve 4437 - 227*6 

sayılı yazıya karşılık : 
Milletlerarası Andlaşmalann yapılması, yü

rürlüğü ve yayınlanması ile bâzı andlaşmalann 
yapılması için Bakanlar Kuruluna yetki veril
mesine dair kanun teklifi, Millet Meclisince ka
bul »olunan metni, Cumhuriyet Senatosu Genel 
Kurulunun 122.5:1963 tarihli 66 ncı Birleşiminde 
açık oyla ve değiştirilerek kabul edilmiş, dosya 
ilişikte sunulmuştur. 

Saygılanmla. 
'Suad Hayri Ürgüplü 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

BİAŞKAiN — Geçici Kamisyon raporunu 
okutuyorum. 

'Millet (Mecllisi Yüksek/ (Başkanlığına 
Komisyonumuz, 29 Mayıls 1965 günlkü Bir

leşiminde, İstanbul Mileforekili Coşkun Kırca, 
Sivas Milletvekili Güner (Sarıştan, •• (Sivas Mil
letvekili Ceıvad Odyakmaz ve 'Sakarya Millet
vekili Nuri Bayar'ın, 6 Şubat 1«6Ö tariftlı 
«Milletlerarası Andlaşmalann yapılması, yü
rürlüğü ve yayınlıanıması Jle (bâzı andlasmata-
nn yapılması için Balkanlar Kuruluna yetki ve
rilmedi hakkındıa kanun telkHtfinin Millet Mec
lisi Genel Kumlunun 8 Nisan 1968 günkü 68 
nci (Birleşiminde kabul edilmiş olan metni' üre
rimde Cumhuriyet ıSenatosu Genel Kurulunca 
22 Mayıs 1963 tarihli 66 ncı (Birleşiminde ya
pılmış alan değişiklikleri, Hükümet adına 
Dışişleri (Bakanlığı temsilcisinin hıizurundıa Şn-
celıiyeırelk aşağıdaki hususılan karariaştı milis
tir: 

1. Cumhuriyet 'Senatosu, Millet Meclisin
ce kabul edilen kanun başlığı İle 1, % 6, 8, 9 ve 
10 ,ncu maddeleri aynıen kabul' etmiş olup ka
nun başllığı ve bu maddeler nlhaii şeftriıllerimi jail-
mış bulunanalktadır. 

2. Cumhuriyet Senatosu, 3 nıcij maddeyi 
bâzı önemsiz redaksiyon değişiklikleriyle ka
bul etmiştir. Komisyonumuz, 3 mcü maddecin 
Cumhuriyet Senatosunda değiştirilmiş şekliyle 
kabul edilmesini uygun görmektedir. 

3. (Cumhuriyet ISenatosu, 4 ncü maddede, 
bu maddenin maksadını d^ha vazıh hıale sokan 
bâzı lâfız değişiklikleri yapmıştır. Komisyo
numuz, 4 nlcü maddenin de Cumhuriyet Sena-
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tosunca değiştirilmiş şekliyle 'kabul ed'ilmeslini 
uygun görmektedir. (Bu maddede daz- 'konusu 
Dışişleri (Bakanlığından (gayrı 'hakanlıklar, 6 
T'eımmuz 1960 tarllhli ve 13 sayılı Kanun yü
rürlükte kâıldığı müddetçe Maliye ve Ticaret 
Bafcanliklan ile bir milleıtlerarası kurulun 'sta-

; tüsünde' ö 'kurulla münhasıran temasa yetkiöi 
dldnğu belirtilen bakanlıklardır. 

4'. — Cumlhuriyet 'Senatosu, 5 nci madde 
metnini aynen 'kabul etmiş olup, bu maddenin 
başlığına «ticari» kelimesini eklemekle yetin
miştir. Komisyonumuz, 5 mci maddenin de, 
Cumhuriyet İSe'natosuhca' değiştirilmiş şekliyle 
kabul edilmesini uygun 'görmektedir. 

5. — Cumhuriyet Senatosu 7 nci maddede 
«indirme» ibaresini, bu 'husus esasen «değiş
tirme»1 teriminde mündemiç bulunduğu cihetle, 
çıkarmış ve daha önce Gümrük Resminden 
muaf olan maddeler Hükümetçe resme tabi tu
tulurken, bu resmin, - pek tabiî olarak - ge
nel 'kanun 'hükmü niteliğinde olan umumi ta
rifede yer alan resim olacağını, ibeıl'irtm'iştir. 
Komisyonumuz, 7 nci: maddenin de Cumburl-
yet Senatosunca, değiştirilmiş şekliyle kabulü-
nü uygun görmektedir. 

'6. Komisyonumuz, bu vesileyle, bu ka
nun ımetninde ba/bis konsu «milletlerarası and-
laşmailar» m, milletlerarası hukuk süneleri (ya
ni devletler ve milletlerarası hukuk tüzeli kişi
liği vaslfı kendilerine tanınmış olan milletler
arası 'kurullar) arasında, ımilletlerarası hukuk 
alanında -genel, müceret ve objektif 'kurallar 
koymak, bak -ve vecibeler yaratmak veya ta-

. raiflar arasında sair 'hukukî sonuçlar doğurmak 
üzere yapılan muameleler olduğunu; ve, dev
letlerin ve milletlerarası hukuk tüzel Ödş'iliğine 

• salhip milletlerarası kuralların millî hukuk sü-
jesi olarak, yine millî Ihukuk ssüjeıs'i olan diğer 

\ .gerçek veıya tüzel ıkişillerle ımiilî ıhukuk düzenin
de veya düzenlerinde 'halk ve vecibeler yarat
mak üzere yapmış oldukları iki veya çok ta-
ra'flı, mukavelelerin bu kanun anlamında mil
letlerarası andlaşma olmadığını, Anayasanın 
65 ve .'97 nıdi maddel-eır'inin de «milletlerarası 
ananasıma» yi burada tarif edildiği şekilde an
ladığını belirtmeyi uygun görmüştür. 

7. Komisyonumuz, bundan başka,, 'millet
lerarası andilaşmaları 'Türkiye Cumhuriyeti 
iadına, ancak ve ancak, mer'i diplomatik usul-
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lere göre yetkilendirilmiş temsilcilerin 'imzalı-
yabileceğini ve Amerika, (Birleşik Devletlerini 
ilzam etmek suretiyle onun bir ajanı sı f atiyi e 
hareket eden Export - Import Bank ile Türki
ye Cumhuriyeti arasında -akdedilen andlaşma-
lara, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini temsil 
eden temsilci veya temsilcilerden gayrı, 'ezcüm
le Türkiye Cumhuriyetinin merkez, idare ku
ruluşuna dâJhiil olup 'genel veya katma bütçe ile 
idare olunan dairelerin veyahut Türlkiye Cum
huriyetinin kamu iktisadÜ teşebbüslerimin tem
silcilerinin temsil ettikleri daire veya teşebbüs 
adına imza koymalarının ve bâzı 'hallerde .de, 
bu andlaşmalarda milletlerarası 'hukuk süjes'i 
olmıyaın özel şirketlerin temsilcilerinin bu şir
ketler adına imzalarının bulunımaısmın, mililet-
leırarası 'hukuka ve Anayasanın 65 ve 97 nci 
maddelerine aykırı olduğuna ve bu aksaklığın 
.giderilmesi için gereken tedbirlerin alınması 
gerektiğine işaret eyler. 

8. Komisyonumuz, 9 Temmuz 1961 tarihli 
ve 334 sayılı Türlkiye Cumhuriyeti Anayasası
nın 65 ve 97 nci maddelerinin yürürlüğe girme
sinden önce yapılmış olsa bile, yürürlüğe kon
ma tarzı yürürlüğe konduğu tarihteki Anaya
sa kurallarına uyguri düşmeyen andlaşmalarm, 
tatbikattaki aksaklıkları önlemek nıafcsadiyle, 
yürürlüğe girmelerinin evvelce istenmiş olduğu 
tarihe kadar makabline şâmil olmak kaydiyle, 
bu kanun hükümleni mu vaeeh esinde yenliden 
'gereken işlemlere konu teşkil 'etmesi icabetti-
ğine Hükümetin dikkatini çekmeyi vazife bilir. 

Komisyonumuz, Anayasanın söz konusu 
hükümlerinin yürürlüğe ıgird'iği 25 Ekûm 1961 
'tarihinden bu yana onaylama veya katılmanın 
uygun bulunmasına dair .kanunlara mevzu teş
kil etmiş olan milletlerarası aınıdHaşmaiardan 
hiçbirinin, onaylama kararnameleri çıkmadığı 
için Türk hukuk düzenine ithal edilmemiş ol-
,.malarına da dikkati çeker ve bunlar için de, 
gerekiyorsa, (milletlerarası 'hukuk ' alanında 
onaylama belgesinin tarihine kadar makabline 
şâmil olmak kaydiyle, onaylaıma kararnamele
rinin bir an önce 'çıkarılması gerektiğini be
lirtir. 

Komisyonumuz bunun gibi,- bir veya birkaç 
Bakanlıktan tebliğ «edilmek suretiyle Resmî 
Gazetede yayınlanmış olan milletlerarası and-
laşmalar iıçin, yayımlandığı tarihe toada;r ma-
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kabline şâmil olmak kaydiyle, bu .'kanuna uy
gun tarzda .onaylanna kararnamelerinin, çıka
rılması; ve nihayet, 'bâzı 'milletlerarası andl aş
malar !iç'in Resmî Gazetede «yayınlanmıak su
retiyle- yürürlüğe konulması kararlaştırılmış
tır.» ibaresiyle çıkmış olan Bakanlar Kurulu ka
rarnamelerinin iptal edilerek, bu kararnamele
rin yayımı tarihime 'kadar makabline şâmil ol
mak ıkayd'iyile, 'bu kanuna uygun onaylama ka
rarnamelerinin yayınlanmam gerektiğine işaret 
eyler. 

9. Dışişleri Bakanlığı ile ona bağlı diplo
matlık misyonlara milletleraraısı 'hukukun genel 
kuralları gereğince esasen tanınımış olan genel 
temas, müzakere ve landlaşnua akdi yetkisinin, 
-13 Şubat 1962 tarihli ve 6/209 sayılı Balkan
lar Kurulu kararnamesiyle kurulan «Merkezi' 
Hükümet 'Teşkilâtı Kuruluş ve Görevleri Araş
tırma Projesi Grupu» nun raporunda da. değiş
tirilmesi öngörülen 6 'Temmuz T9'60 tarihli ve 
13 sayılı Kanun mucibince, iktisadi, malî ve ti
cari alanlarda başka bakanlıklara devredilmiş 
olmasının, millî hukukumuzla milletlerarası hu-
kuık iarasında doğurduğu çelişmeler ile dış mü
nasebetlerimizin • idaresi ve 'koordinasyonunda 
yarattığı 'bozukluklardan başka, dahilî tatbi
katımızda da sebebiyet verdiği aksaklıkların; 
bu kanun teklifi sıayesinde, milletlerarası, and-
laşmailann yapılmasında milletlerarası hukuk 
ve Anayasa 'kurallariyle protokol kaidelerinin 
yeknesak bir şekilde tatbik 'edilmesini savla
yıcı 'bir bakanliklararaısı iş birliğinin 'gerçek
leştirilmesi suretiyle giderileceğini ve işbu ka
nun teklifinin, yukarda bahsedilen milletle r-
-arası hukuk ile millî hukukumuz arasındaki 
çelişmelerle dış münasebetlerimizin idaresi ve 
koordiinaısyoınundalki1 bozuklukları gidermek 
hedefini gütmediği ve bunun ayrı bir kanun
la yapılması gerektiği ayrıca belirtilir. 

10. Genel Kurulun tasvibine öncelikle arz 
edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Geç'îcii Komisyon 
Başkanı Y. 

Sözcü Kâtip 
îstanbull Sivas 
C. Kırca G. Sarısözen 

Afyon Karalbisar İstanbul 
A. Yılmaz C. Baban 
Malatya Manisa 

• A. Aksat " -• H. Kubat 
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BAŞKAN — Komisyonumuzun raporunu 

dinlediniz. Rapor üzerinde görüşmek istiyen 
varsa söz vereceğim. Söz istiyen olmadığına 
göre, Cumhuriyet 'Senatosunun benimsemeyîp 
değiştirdiği ımaddeleri olku'tacağıım ve komis
yonumuzun buna uyup uymadığını bildirece^ 
ğim. Cumhuriyet Senatosu Millet Meclisinin 
2 ve 3 ncü maddelerinin benimsenmiş olduğu-* 
na göre, 8 ncü maddeyi okutuyorum. 

Milletlerarası Andlaşmalarm yapılması, yürür
lüğü ve yayınlanması ile bâzı andlaşmalarm 
yapılması için Bakanlar Kuruluna yetki 

verilmesi hakkındaki Kanun 

Onaylaıma ve sair tasarruflar 
MADDE 3. — 
1. (Milletlerarası andlaşmaların onaylan

ması, bunlara katilmıaı, bunların feshini ihbar 
•etmemek suretiyle yürürlük süresini uzatma, 
Türkiye Cumhuriyetini ibağliyan bir Milletler
arası Andiaşmanın belli hükümlerinin yürür
lüğe konulması için gerekli biklirilerii yapma, 
milletlerarası andlaşmıaiların uygulama alanı
nın değiştiğini teshil etme bunların Mküımle-
rinin uygulanmasını durdurma ve bunları so
na erdirme, Balkanlar Kurulu kararnamesiy
le olur. 

Onaylama veya katılma konusu olan millet
lerarası andlaşmanın Türkçe metni ile landlaş-
mada muteber olduğu 'belirtilen dil veya dil
lerden biri ile yazılmış metni, yulkardaki fık
rada söz konusu kararnameye ekli olarak K/es-
mî Gazetede yayınlanır. 

2 ,nci maddenin 2, 3 ve 4 ncü fıkraları ge
reğince bir milletlerarası andlaşmıanın onaylan
masının veya buna katılmanın uygun bulun
masına dair bir kanun çıkarılması izorunluğu 
yoksa ve bu andlaşmanın onaylanması veya bu
na (katılma bir Bakanlar Kurulu kararnamesiy
le olursa, bu andlaşmanın onaylanmasının 
veya buna katılmanın uygun bulunması hak
kında kanun çıkarılamaz. 

2: - Bir milletleraraisı landlaşımanın veya Tür
kiye Cumhuriyetini baglıyan bir milietleraırası 
andlaşmanın- belli hükümlerinin 'Türküye Cuniı 
huriyeti bakımından yürüklüğe girdiği; bir 
milletlerarası andlaşmanın uygulama alanının 
değiştiği, uygulanmasının durdurulduğu. ve 
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sona erdiği tarihler, bir (Balkanlar Kurulu ka
rarnamesiyle tesbit olunarak Resmî Gazetede 
yayınlanır. 

Blir miUeftlerarası andlaşnua, yukardaki fık
rada sö'2! konusu yürürlük tarilhliniln teshirine 
diaıir kararnamede belirtileın yürürlüğe "giriş 
tarihlinde (kanun kuvvetini kazanır. 

3. OVlilJeitlierarası bir andlaşımıaya dayanıla
rak (Bakanlar Kurulunca yapılanı teknik veya 
Maıi nitelikteki uygulama andlaşımalarındıan 
ve kanumün verdiği yetkiye dayanılarak Ba
kanlar Kurulunca yapılıp '2 nci maddenin 2 nci 
fılkrasınıa ıgöre 'Millet Meclisi ve Cumhuriyet 
Senatosunun biligüsine sunulanların dışımda İka
ları teknik veya 'idari andlaşımalardan iktlisadi 
veya ticari nitelikte olmayan, 'özel kişilerin Itlak
larını îljgilemdlirmiyen ve |rTürk kanunlarına de
ğişiklik 'getirmtyenlerin yayımlamması zorunlu 
de/ğild!r. Bu fıkra gereğince yayınlanması zo
runlu olmıyan anıdİaşımalar 'hakkında 1 ve 2 nu
maralı bentler uyarınca çıkarılan kararname
lerin yayınlanıması da «orunlu değildir. 

Yukardalki fıkra .hükmünün dışında 'kalan 
milleitleraırası andlaşımialar, 1 numaralı bendin 
'2 nci fıkrası uyarınca yay unlarım adan yürürlü
ğe (konulamaz. 

BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (İstanbul) T- Knsıa mâruzâtımız var. 
BAŞKAN — Benimsemişsiniz, yerinizden 

söyleyin. 

OEÇİCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — L/üzum görüyoruz. 

BAŞKAN — Buyurun. • 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (İstanbul) — Efendim, kısaca arz 
edeydim'. Bir "baskı hatası var, onu düzeltmek 
lâzım. Cumhuriyet Senatosunda kabul edilen 
3 ncü madde metninde, birfinci maddenin, bi-
rindi fıkrasının 8 nci satırında., (Tesbit et
mek) değil, «tesbit etme» olacaktır. O şekil
de düzeltilmesi lâzımdır. 

Bir de, zapta 'geçilmek için şu beyanda bu-
lunihiıa lüzumunu hissediyoruz, komisyon ola
rak. 3 ncü maddenin biırtinei bendimin 3 ncü 
fıkrasında bahis konusu <dlain gık şudur -: Ana
yasa gereğince bâzı andlaşmıalarıın onaylanma
sı için teşriî organdan, bir uygun bulma ka
n/onunun çıkarıllrnaisı mecburiyeti yoktur. 

Bıı durumda, Hükümettin hakkı hiyan var, 
demektir. Hükümet istense bu gibi andlaşnıa-
ları onaylama veya buna katılmayı bir Bakan
lar Kurulu Kararnamesi ille yapar. Veyahut 
bu, Bakamlar Kurulu Kararnamesini çıkarma
dan Önce, bu andlaştmayı bir uygun bütana ka
nunu tasarısına elMiyerek, teşriî organdan ge
çirmek üzere gereken muamelelere tevessül 
eder. Bu fıkra İle Hükümetin bu hakkı hiyıarı 
ortadan kaldırılmamıışti'r. Esasen, buma Anaya
sa gereğince imkân da yoktur.. Bu fıkradan 
maksat, sadece şudur : Eğer, bir uygun1 bul
ma kanununa mevzu teşkil etmesi mecburiyeti 
olmıyan bir milletlerarası andlaşmaı bu mecbu
riyet olmadığına göre, Hükümetin hakiki hıya
rına1. kullaninıası suretiyle bir -Bakanlar Kuru
lu Kararnamesiyle onaylanmış1 veya buna ka
tılmış ise, o takdirde bu Andlaşma, Anayasa
nın 65 nci maddesi 'gereğince, usulünıeı göre 
onaylanmış bulunduğundan kanun kuvvetimi 
liıktisabetmiş demektir. Esasen, kanun kuvve
tlini iktisabetmiş olan böyle bir Anıdlaşma ilcin 
biilâhaıra bir uygun bulma kanunu çıfcamlamı-
yacağı ise aşikârdır. Aşikâr olanı bu hususu, 
tatbikatta •görülen tereddütleri gidermek için 
metne koymuş bulunuyoruz. Bu suretlö 3 ncü 
maddenin 1 nci bendinin 3 ncü fıkrasının mak
sadını da zabıtlara geçirmiş lOİuyoruz. 

BAŞKAN — Komisyonumuzun 3 ncü mad
de hakkımdaki mütalâasını okutuyorum. 

2. Cumhuriyet Senatosu, 3 ncü maddeyi 
bâzı önemsiz redaksiyon değftgiMiHeriyle ka
bul etmiştir. Komisyonumuz, 3 nıcü madcienlin 
CumJhuriyet Senatosunca değişıtiırilmiiş şekliyle 
kabul edilmesini uygun görmektedir. 

(BAıŞIKAN — Komisyonumuz, Cumhuriyet 
Senatosu maddesini benimsemektedir. 3 ncü 
maddeyi C. Senatosunun değiştirdiği şekliyle 
oylarınızla sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Andlalşmalarla ilgili belgelerin hazırlanması 

MADDE 4. — 2 ve 3 ncü maddeler gereğin
ce kanun taşanları ve kararname tasarılarını 
ve 2 noi maddenin 2 nci fıkrası gereğince Mil
let Meclisi ile Cumhuriyet Senatosunun bilgisi
ne sunulacak olan andlaişmaların bu Meclisle
rin Başkanlıklarına arz yazılarını hazırlamak 
görevi, Dışişleri Bakanlığının doğrudan doğru
ya ilgili olmadığı hallerde, Dışişleri Bakanlığı 
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ile iş birliği yapılarak ilgili Bakanlıkça yerine 
getirilir. 

Yetki belgesi, onaylama belgesi, onaylama 
belgelerinin alınıp verilmesi veya sadece veril
mesi tutanağı, andlaşmaların şeklî 'örnekleri gi
bi milletlerarası hukukun veya tatbikatın ge
rektirdiği her türlü belgelerin asıl veya örnek
lerini «hazırlamak, Türkiye Cumhuriyeti adına 
yapılan andlaşmaları Milletlerarası kurallarda 
tescil ettirmek ve Türkiye Cumhuriyeti adına 
yapılmış veya yapılacak olan milletlerarası and
laşmaların resmî sicilini tutmak Dışişleri Ba
kanlığının ıgörevidir. 

Dışişleri Bakanlığı dışındaki Bakanlıklar, 
yapılmasına veya yürürlükten kaldırılmasına 
katıldıkları veya haklarında yapılan işlemler 
üzerinde bilgi edindikleri andlaşmalarla ilgili 
3 ncü maddenin 1 numaralı bendinin ilk fıkra
sında yazılı milletlerarası hukuk tasarruflarına 
dair bütün bilgileri, derhal Dışişleri Bakanlı
ğına verirler. 

BAŞKAN — 4 ncü madde hakkında Komis
yonumuzun tavsiyesini okuyoruz. 

3. Cumlhuıûyet Senatosu, 4 ncü maddede, 
bu maddenin maksadını daha vazılh hale sokan 
bâzı lâfız değişiklikleri yapmıştır. Komisyonu
muz, 4 noü maddenin de Cumhuriyet Senato
sunca değiştirilmiş şekliyle kabul edilmesini uy
gun görmektedir. Bu maddede söz konusu Dış
işleri Bakanlığından gayrı bakanlıklar, 6 Temmuz 
1960 tarihli ve 13 sayılı Kanun yürürlükte kal
dığı müddetıçe Maldye ve Ticaret bakanlıkları 
ile bir milletlerarası kurulun statüsünde o ku
rulla münhasıran temasa yetkili olduğu belirti
len bakanlıklardır. 

BAŞKAN — Söz istiyen arkadaşımız var 
mı? Yok. Geçici Komisyonumuz Cumhuriyet 
Senatosunca kabul edilen 4 ncü maddedeki de
ğişikliği benimsemiştir. 4 ncü maddeyi C. Se
natosunun değiştirdiği şekliyle oylarımıza sunu
yorum. Kaibul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

İktisadi, ticari, idari ve teknik andlaşmaların 
yapılmasında Hükümetin yetkisi 

MADDE 5. — 'Türkiye Cumhuriyeti adına 
yabancı devletlerle ve milletlerarası kurullarla 
veya bunlar adına hareket eden kurumlarla 
yapılmış olup Türkiye Cumhuriyeti bakımın
dan yürürlükte bulunan iki veya çok taraflı 
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andırmaların iktisadi, ticari, teknik veya idari 
(hükümlerinin taşıdığı amaçların yerine getiril
mesi gayesini güden iki veya çok taraflı and-
laşmalar ile Türkiye Cumlhuriyetine hibe, kredi 
veya sair suretlerle yardım sağlıyan iki yejya 
çok taralflı andlaşmaları, iki veya çok taraflı 
teknik veya idari iş birliği andlaşmalarını, İM 
veya çok taraflı borç ertelenmesi veya ticaret 
andlaşmalarını ve aynı nitelikteki modüsvllven-
dileri, 2 nci maddenin 4 ncü fıkrası ıgereğânce 
onaylamaya veya bunlara katılmaya Bakanlar 
Kurulu yetkilidir. 

BAŞKAN — 5 nci maddenin Komisyonu
muzca tavsiyesi : 

4. Cumhuriyet 'Senatosu, 5 nci madde met
nini aynen kabul etmiş olup, bu maddenin baş
lığına, «ticari» kelimesini eklemekle yetinmiş
tir. Komisyonumuz, 5 nci maddenin de, Cum
huriyet Senatosunca değiştirilmiş şekliyle ka
bul edilmesini uygun görmektedir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
arkadaşımız var mı? Yok. Geçici Komisyonu
muz 5 nci maddenin benimsenmesini tavsiye et
mektedir.. 5 mci maddeyi C. Senatosunun değiş
tirdiği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Andlaşmalarda yer .alan maddelerin Gümrük 
resimleriyle ilgili olarak Hükümetin yetkisi 

MADDE 7. — 5 nci maddede yazılı andlaş-
malarm ve modüsvivendilerin kapsamına giren 
maddelerin yürürlükteki Gümrük resimlerinde 
Dışişleri, Maliye, Ticaret; Gümrük ve Tekel, Ta
rım ve Sanayi bakanlıklarının birlikte lüzum 
göstermeleri üzerine değişiklik yapmaya veya 
bu maddelerden bâzılarının resmini kaldırmaya 
veyahut muaf tutulmuş olanları umumi tarife
deki resme tabi kılmaya ve bu değinildiklerin 
uygulanmasına dair usul ve şartları tesbit et
meye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Bakanlar Kurulu, yukardaki fıkra 'gereğin
ce aldığı tedbirleri bir kararname ile yürürlü
ğe koyar ve bunları, bu kararnamenin Resmî 
Gazetede yayımlanmakla yürürlüğe girdiği ta
rihten başlıyarak üç ay içinde, bir karnın ta
sarısı ile Türkiye Büyük Millet Meclisinin ona
yına sunar. l 

BAŞKAN — Buyurun Coşkun Kırca. 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN KIBOA 

(İstanbul) — Yine bir baskı 'hatasını tashih 
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etmek gerekecek. 7 nci maddenin 1 nci fıkra
sının, 6 nci sayfadaki, 4 noü satırında, «Dışiş
leri ve maliye» kelimeleri arasına bir, «virtgül» 
koymak lâzımdır. Cumhuriyet Senatosundan 
böyle çıkmıştır. 

.BAŞKAN — 7 nci maddedeki tavsiyeyi oku
tacağım. 

„ 5. Cumhuriyet Senatosu 7 nci maddede, «in
dirme» ibaresini, bu husus esasen, «değiştirme» 
teriminde mündemiç bulunduğu cihetle, çıkar
mış ve daha önce 'Gümrük Resminden muaf 
olan maddeler Hükümetçe resme tabi tutulur
ken, bu resmin, - pek tabiî olarak - genel ka
nun hükmü niteliğinde olan umumi tarifede yer 
•alan resim olacağını belirtmiştir. Komisyonu
muz, 7 nci maddenin de Cumhuriyet Senato
sunca değiştirilmiş şekliyle kabulünü uygun 
'görmektedir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söız istiyen 
var mı? Yok... Komisyonumuz, 7 nci maddenin 
C. Senatosunca kabul edilen şeklini benimse
mektedir. 7 nci maddeyi C. Senatosunun değiş
tirdiği şekliyle ve Sözcünün ifade ettiği tabı 
hatasının tashihi ile birlikte oyunuza sunuyo
rum. Kafhul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Millet Meclisince kabul edilen 'diğer mad
deler Cumhuriyet Senatosunca da kabul edil
miş ve kesinleişmiş olduğu için teklif kanunlaş
mıştır. 

3. — Anayasa Mahkemesinin kuruluş ve yar
gılama usulleri, hakkındaki 22.4 .1962 tarihli 
ve 44 sayılı Kanuna bâzı hükümler eklenmesine 
ve Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik 
yapılmasına dair kanun tasarısı ve Adalet ve 
Plân komisyonları raporları (i/410) (S. Sayısı: 
221) (1} 

BAŞKAN — Bir önerge var okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Bugünkü gelen kâğıtların raporlar kısmın

da bulunan Anaya-sa Mahkemesi ıkuruluş ve 
yargılama usulleri hakkındaki 22 . 4.1962 ta
rihli. 44 sayılı Kanuna bâzı hükümler eklenme
si ve bu kanuna bağlı 1 sayılı cetvelde değiışik-

(1) 221 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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İlik 'yapılmasına dair kanun tasarısının Anayasa 
Mahkemesinin bir an evvel çalışmalarına- başlı-
yabilmesini temin makşadiyle gündeme 'alına
rak sair maddelerden evvel öncelik ve ivedilik
le görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

'31.5.19«63 
Adalet Bakanı 

Abdülıhak Kemal Yörük 

BAŞKAN — Efendim; gündeme alınması 
hususunu oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

48 saat geçmediği için görüşülmesini oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

öncelik teklifi vardır, öncelik teklifini oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

'Tasarınım tümü üzerinde konuşmak istiyen 
var mı?.. Yok. Maddelere geçilmesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

ivedilikle görüşülmesini oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Anayasa Mahkemesinin kuruluşu ve yargılama 
usulleri hakkındaki 22 .4.1962 tarihli ve 44 sa
yılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik 
yapılmasına ve bu kanuna 3 madde eklenmesine 

dair Kanun 

MADDE 1. — Anayasa Mahkemesinin ku
ruluşu ve yargılama usulleri hakkındaki 44 sa
yılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde mevcut 
kadrolardan, ilişik (1) sayılı cetvelde gösteri
lenler kaldırılmış ve yerine ilişik (2) sayılı cet
veldeki kadrolar konulmuştur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi cetvelleriyle birlikte oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler,.. Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. — Anayasa Mahkemesinin kuru
luşu ve yargılama usulleri hakkındaki 44 sayılı 
Kanuna aşağıdaki maddeler eklenmiştir : 

Ek madde 1. — Anayasa Mahkemesi kadro
larından maaş alan ve üyelerle raportörler dı
şında kalan memurlara ilişik (3) sayılı cetvel
de yazılı miktarlarda ödenek verilir. 
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BAŞKAN -r Madde hakkında söz istiyen?.. 

Yok. Maddeyi cetveliyle birlikte oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Ek madde 2. — Birinci maddede yazılı öde
neğin tediye şekil ve şartları hakkında 5017 sa
yılı Kanun hükümleri uygulanır. 

PLAN KOMİSYONU SÖZOÜSÜ ARİF HİK
MET ONAT (Ordu).— Efendim, bu maddenin 
başındaki, «Birinci madde», «Ek birinci mad
de» olacaktır. 

Bu şekilde düzeltilerek oya arzını rica ede
rim. 

BAŞKAN — Komisyonun yaptığı bu düzelt
me ile ek madde 2 yi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

EK MADDE 3. — 3Ö56 sayılı Kanunun 6 
ncı maddesi (Anayasa Mahkemesi steno bilen 
başkâtip ve zabıt kâtipleri) hakkında da uy
gulanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında ısoz istiyen.. 
Yok. Kalbul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

OEÇÎCÎ MADDE — Bu kanuna göre 1963 
yılında tediyesi gereken ödenekler; Anayasa 
Mahkemesi 1963 yılı,bütçesinin 201 nci bölümü
nün 10 ncu maddesi ile 219 ncu bölümünde 
mevcut ödenekten ve kadro tasarrufundan Öde
nir. 

BAŞKAN — G-eçiei madde hakkında mz is
tiyen, yok. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen, 
yok. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen, 
yok. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tasarının tümü hakkında lehte, aleyhte ko
nuşmak istiyen var mı?... Yok. Tasarının tümü
nü oyunuza sunuyorum; kabul edenler... Etmi
yenler. Tasarı Meclisimizce kabul edilmiştir. 

4. — Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve 
8 arkadaşı ile Sinop Milletvekili Mahmut Ali-
canoğlu ve 3 arkadaşının, Eğitmenlere emeklilik 
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ve özlük haklarının tanınmasına dair ve Bolu Mil
letvekili Kâmil înal ve 15 arkadaşının, 3238 sa
yılı Köy eğitmenleri Kanununun 5 nci maddesin
de ^değişiklik yapılması hakkındaki kanun teklif
leri ve Millî Eğitim, Maliye ve Plân komisyonları 
raporları (2/26, 2/83, 2/87) (S. Sayısı : 145) (\1) 

BAŞKAN — Bir önerge var,-okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin birinci görüşmesi yapılacak işleri 

meyanmda ve 46 ncı sırasında kayıtlı 3238 sayılı 
Köy Eğitmenleri Kanununun 5 nci maddesinde 
değişiklik yapılması hakkındaki kanun teklifleri 
ve Millî Eğitim, Maliye ve Plân komisyonları 
raporlarının öncelik ve ivedilikle görüşülmesini 
arz ve teklif ederim. 

Bütçe ve Plân Komisyonu 
Başkanvekili 

t Balıkesir 
Fennî Islimyeli 

BAŞKAN — öncelikle görüşülmesi teklifini 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Hükümet ve komisyonlar yerlerini lütfen al
sınlar. (Kimse yok, sesleri) Millî Eğitim Bakanı 
bulunmadığından, gelecek... 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI TURHAN FEY2ÎOĞLU (Kayseri) — 
Efendim, bendeniz takibedeceğim, 

BAŞKAN — Efendim; Millî Eğitim Bakanı 
yerine Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
Turhan Feyzioğlu bulunduğu için, müzakjsre 
edeceğiz. 

Komisyon burada, Plân Komisyonu da bu
rada. 

Tümü üzerinde söz istiyen var mı ? Buyurun, 
Sayın Kabadayı. 

* İHSAN KABADAYI (Konya) — Muhterem 
arkadaşlar; huzurunuza gelmiş olan bu kanun 
tasarısı 23 seneden beri çalışan dertli ve musta
rip olan hiçbir zaman hatırlanmıyan, hatırlan
dığı zaman da asla şifa gönderilmîyen eğitmen
lere aittir. «Tanrı yeryüzüne inseydi, mutlaka 
öğretmen sıfatında inerdi» derler. Sebebi : Öğ
retmenlik s'a^ır, feragat meslekidir, öğretmen 

(1) 145 S. Sayılı basmayazı tutanağın»sonul
dadır. 
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ordusunun ileri mevzilerini işgal eden, kuş uç
maz, kervan geçmez, susuz ve yolsuz meşakkatli 
yerlerde köy çocuklarımıza' yıllar boyu öğret
menlik yapan ve köyün büyüklerine de rehber
lik, yetiştiricilik yapan bu kimseler cidden için
de bulunduğumuz şartlara göre de çok sıkıntılı 
ve muztarip insanlardır. 

Bu eğitmenlik müessesesi, 3238 sayılı Kanun
la, 1936 - İ937 yıllarında ihdas edilmiş, Tarım 
Bakanlığı ve Maarif Bakanlığının bütçesinden 
ayrılan yardımlarla ilk defa müstakil olmak 
üzere, bil âhara köy enstitüleri bünyesinde açı
lan kurslarda yetiştirilmiş ve 1948 senesine ka
dar bunların miktarı 8 500 e yükselmişti. Fakat 
bâzı sebeplerle ayrılmalar, bu miktarı 2 700 e 
düşürmüş ve halen vazife görenlerin sayısı 2 700 
dür. Bidayette bunlar, Millî Eğitim Bakanlığı 
bütçesinden özel idarelere yapılan yardımlarla 
ve rayici Bakanlar Kurulunca tesbit edilen öl
çülerle 10 - 12 - 15 lira almak idi. Bunun yanı 
sıra da Tarım Bakanlığı bütçesine konan ödenek
le bunlara aynî olarak da karşılığı alınmaksı
zın tohum, ziraat aletleri ve toprak verilmekte 
idi. 

1948 senesinde bunlar kaldırıldı, genel büt
çeye konuldu. 1948 yılında ödenen maaşları 40 -
50 - 60 liradır. 1955 yılında 50, 60, 70 liradır.. 
1956 yılında 100, 195.8 yılında 110 lira, 1959 ve 
1960 yıllarında 220 lira olmuştur. Son defa mik
tarı az olduğu için ve Maarif bütçesine konulan 
para ile maaşları 220 liraya çıkmıştır. Fakat, son 
defa yapılan % 15 ve 20 zamları alamamışlardır. 
Devlet hizmetlerinde çalışan pek çok ücret
liler emeklilik statüsüne tabi kılındığı halde 
Eğitim Bakanlığı ve Maliye Bakanlığının müşte
rek anlaşmasiyle bunlar emeklilik hakkına bağ
lanmak istenmiş ise de, Emekli Sandığı reddet
miş, Devlet Şûrasına yapılan müracaatleri de, 
kanun mevzuudur diye kabul edilmemiştir. Şim
di huzurunuza gelmiş olan bu kanun tasarısı ka
nunlaştığı takdirde, eğitmenlerin geçmiş hizmet 
yılları emekliliğinden sayılacaktır. Buna karşı
lık Emekli Sandığına borçlanacaktır. Geçmiş yıl
larda ücret olarak eline ne almışsa, bunun yüzde 
15 inin yarısını kendisi, yarısını da Millî Eğitim 
Bakanlığı ödemek şartiyle, emeklilik haklarını 
almış olacaklardır. 15 sene muvaffakiyetle hiz
met etmiş, her nasılsa vazifesinden ayrılıp da 
tekrar dönmek istiyenler olursa, onların da dö-
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nebilmesine imkân verecek ve eğitmen iken di
ğer müesseselerde vazife almış olan eğitmenler 
varsa, onların da eğitmenlikte geçen hizmet 
müddetleri, hizmetlerinden sayılacak. Demin 
bahsetmiş olduğum gibi % 15 lerin bir ya
rısını kendisi, diğer yarısını çalışmış olduğu 
kurum ödiyeeektir. Bunu, inanıyorum ki, kabul 
edeceksiniz. Kabul etmiş olmanız mühimce bir 
ıstırabı dindirecek ve bir adaletsizliği de önliye-
cektir. Durum o kadar dertli ve acıdır ki, Halen 
özel, idarelerden aylık alan hademeler statüsü ne 
ise, bunların da tabi olduğu statü budur. Bu ka
nun bütün bu eksiklikleri gidererek vazife ba
şında bulunan bu insanların ıstıraplarını dindi
recek ve bunların daha büyük aşkla ve şevkle 
vazife görmelerini sağlamış olacak ve dilimizde 
tutturup durduğumuz «sosyal adalet» terimi de 
en ücra köşelerde yıllar boyu canla başla hizmet 
gören ve sadakatleri ile unutulmaz örnek veren 
bu insanların derdini dindirmiş olacaktır. Hür
metlerimle. (Alkışlar ve bravo sesleri) 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen var 
mı ? Yok.. Maddelere geçilmesini oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

İvedilikle görüşülmesini oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

3238 sayılı Köy Eğitmenleri Kanununun kaldı
rılması ve Eğitmenlerin aylıklı kadrolara geçi

rilmelerine dair Kanun 

MADDE 1. — 3238 sayılı Kanuna göre ye
tiştirilen Köy Eğitmenlerinden halen görevli bu
lunanlar hizmet sürelerine ve öğrenim durum
larına bakılmaksızın 14 ncü derece aylıklı kad
rolara geçirilirler. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Yok.. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 3238 sayılı Kanunun kaldırı
lan birinci maddesi maksatları mahfuz kalmak 
ve istihdam yerlerini köyler teşkil etmek şar
tiyle eğitmenlerin tâyin, terfi, tecziye, taltif ve 
nakilleri ilkokul öğretmenleri hakkındaki hü
kümlere göre yürütülür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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MADDE 3. — Millî Eğitim Bakanlığı kuru

luş kadrolariyle merkez kuruluşu ve görevleri 
hakkındaki 2287 sayılı Kanunda değişiklik ya
pılmasına dair olan 4926 sayılı Kanuna bağlı 
kadro cetvellerinde 58 sayılı Kanunla değiştiri
len özlük İşleri Genel Müdürlüğü başlığı altın
daki kadrolardan (2) sayılı cetvelde yazılı kad
rolara ilişik cetvelde gösterilen kadrolar eklen
miştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — 3238 sayılı Kanun ile diğer 
- kanunların bu kanuna aykırı hükümleri yürür
lükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunla aylıklı 
kadrolara geçirilen eğitmenler 5434 sayılı Ka
nunun geçici 65 nci maddesindeki esaslar daire
sinde ve 6 ay içinde bir yazı ile T. C. Emekli 
Sandığına müracaatte bulunmaları şartiyle bu 
kanunun yürürlüğünden önce eğitmenlikte ge
çen hizmetlerinin en çok 10 yılı .borçlanma yolu 
ile fiilî hizmet sürelerine eklenir. 

Ancak bunların borçlanabilmeleri için bu ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihteki yaşlarından 
eğitmenlikte geçen hizmet süreleri indirildikten 
sonra yaş sayısının 40 ı geçmemiş olması şarttır. 
Bu vazifelere sonradan girecekler için 6 aylık 
müracaat süresi tâyin tarihlerinden başlar. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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GEÇİCİ MADDE 2. — 15 ye daha fazla yıl 

başarılı olarak hizmet edenlerden kendi istek
leriyle eğitmenlik görevinden ayrılmış olup da 
bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
yeniden eğitmenliğe girmek istiyenler, bir yıl 
içinde müracaat ettikleri takdirde, Millî Eğitim 
Bakanlığınca tesbit edilecek esaslar dâhiliıkde 
göreve alınabilirler ve bu kanun hükümlerinden 
faydalanırlar. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyeh?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

* MADDE 5. -
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

BAŞKAN'— Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler..-. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Bu kanunu Millî Eğitim Ba
kanı yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü hakkında lehte, aleyhte söz 
istiyen var mı? Yok... 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Tasarının tümü Mjec-
lisimizce kabul edilmiştir. 

Vaktin gecikmiş olması dolayısiyle 3 Haziran 
1963 Pazartesi günü saat 14 te toplanılmak üze
re Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,50 

i>&<* 





Döntm : 1 
Toplantı : 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayın 145 
Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve 8 arkadaşı ile Sinop Milletve
kili Mahmut Alicanoğlu ve 3 arkadaşının, Eğitmenlere emeklilik ve 
özlük haklarının tanınmasına dair ve Bolu Milletvekili Kâmil İnal ve 
15 arkadaşının, 3238 sayılı Köy Eğitmenleri Kanununun 5 nci mad
desinde değişiklik yapılması hakkındaki kanun teklifleri ve Millî 
Eğitim Maliye ve Plân komisyonları raporları (2/26, 2/83, 2/87) 

Konya Milletvekili ihsan Kabadayı ve 8 arkadaşının, Eğitmenlere emeklilik ve özlük haklarının 
tanınmasına dair kanun teklifi (2/26) 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Eğitmenlere emeklilik ve özlük haklarının tanınmasına dair kanun teklifimiz gerekçesiyle bir
likte ilişik olarak sunulmuştur.. 

Gereğine müsaadelerinizi saygılarımızla arz ve rica ederiz. 

Konya Milletvekili 
İhsan Kabadayı 

Bolu Milletvekili 
Zeki Baltacıoğhı 

Konya Milletvekili 
Vefa Tanır 

Bolu Milletvekili 
Kemal Demir 

Konya Milletvekili 
Fakih özlen 

Erzincan Milletvekili 
Naci Yıldırım 

7 . 12 . 1961 

Konya Milletvekili 
Samet Kuzucu 

Giresun Milletvekili 
M. Kemal Çilesiz 

Samsun Milletvekili 
tlyas Kılıç 

EĞİTMENLERİN EMEKLİLİK HAKLARINDAN FAYDALANMALARI 
NUN TEKLİFİNE AÎT GEREKÇE 

HAKKINDAKİ KA-

3238 sayılı kanuna göre 1936 — 1937 yılından itibaren eğitmen yetiştirmek için, masrafları 
Milli Eğitini Bakanlığı ile Tarım Bakanlığı tarafından karşılanmak üzere 1948 yılına kadar evve
la bağımsız, sonra da köy enstitüleri bünyesi içinde kurslar açılmıştır. Bu kurslardan mezun olan 
eğitmenlerin sayısı 1948 yılında 8 553 e yükselmiş iken 'her ne suretle olursa olsun meslekten ayrılan 
eğitmenler 28. 6. 1948 tarih ve 70/1049 — 62190 sayılı Bakanlar Kurulu kararı uyarınca tekrar 
vazifeye alınmadıkları, ıbıı tarihten sonra da kurs açılmadığı cihetle bugün eğitmen sayısı 2 700 e 
düşmüş (bulunmaktadır. 

MUM Eğitim Bakanlığı bütçesinden yapılan yardımlarla özel idarelerce, Bakanlar Kurulunca 
tesbit olunan 10, 12, ve 15 lira aylık ücret ödenen, ayrıca Tanım [Bakanlığı 'bütçesinden de karşılık
sız aynî yardımlardan faydalanan eğitmenler 1 . 1 . 1948 tarihinden itibaren, genel bütçeye geçiril
mişlerdir. Bu tarihten itibaren aldıkları aynî yardımlar kaldırılmış, ücretleri 40, 50, 60, 1955 yı
lında 50, 60, 70, 1956 da 100; 1958 de 110; 1959 da ve 1960 da 220 lira üzerinden ödenmiştir. Sa
yılarımın »azalmasından yapılan tasarruf ve 1961 (bütçesine konulan 8 milyonluk tahsisatla ücret
leri 250 lira üzerimden ödenmiştir. 
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23. yıiEılk 'bir çalışma süresince Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde vazife görmekte h uluman 

eğitmenlere emeklilik hakkı tanınması hususunda Millî Eğitim Bakanlığı ile Maliye Bıakaniığı ara
sında mutabakata varılmasına rağmen Emekli Sandığı talebi kabul etmemiş ve ibu yoldaki itiraz 
dja Danııştayoa (talep bir ;kanun mevzuu olduğu) ileri sürülerek reddedilmiştir. Bu itibarla balen 
Vilâyetler özel İdare ıbütçelerinden aylık 'almakta bulunan ilkokul hademeleri ıgiibi, diğer resmî ve 
özel kuramlarda çalışan birçok ücretlilere tanım m iş bulunan emeklilik hakkından eğitoenleılin inalı-
rum bırakılmaları, onların da ayrıca 4598 sayılı kanunun 6, 7, 9 uncu maddelerinde yazılı özlük hak
larından faydalanabilmeleri için ilişik kanun teklifi Millî Eğitim Bakanlığında evvelce yapılmış olan 
çalışmalardan faydalanılarak (hazırlanmıştır. 

•Tasarı kanunlaştığı takdirde şimdiye kadar feragatle çalışan .mahdut sayıdaki eğiıtmenienimi-
zin yıllardan (beri süregelen sızlanmaları sona erecek, adalet temin edilmiş olacak, vazife gören 
eğitmenlerin mesleke şevkle sarılmaları sağlanacaktır. 

Bolu Milletvekili Kâmil înal ve 15 arkadaşının, 3238 sayılı Köy eğitmenleri Kanununun 5 nci 
maddesinde değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi (2/83) 

12.1.1962 

Meclis Başkanlığına 

3238 sayılı Kanunun 5 nci maddesinde değişiklik yapılması 'hakkında kanun tasarısı ve ge
rekçesi sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerini saygılarımla arz ederim. 

Bolu Milletvekili Giresun Ağrı Kırşehir Milletvekili 
K. İnal A. Cüceoğlu V. Yardımcı M. Er demir 

Çankırı Milletvekili Mardin Niğde Nevşehir Milletvekili 
R. İnceler T. Oğuz D. Tüzün ' II. Demir soy 

İstanbul Milletvekili Gümüşane Milletvekili Ankara Milletvekili Bolu Senatörü 
S. Evren N. Küçüker N. Berkkan H. Arıkan 

Bolu Milletvekili Zonguldak Bingöl Milletvekili Adana 
F. Ümit N. Beşer S. Ay dar M. K. Küçüktepepmar 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 145 ) 



- 3 — 
EĞİTMENLERİN EMEKLİLİK VE ÖZLÜK HAKLARININ TANINMASI HAKKINDA 

HAZIRLANAN KANITN TASARISI GEREKÇESİ 

Bir Öğretmen verilemiyeeek kadar küçük köyleri eğitimeisiz bırakmamak ve yetişkinlere de reh
berlik etmek için 1937 yılında başlıyan köy eğitmeni yetiştirme faaliyeti sonunda 8 000 eğitmen 
köylerde eğitim hizmetine hazırlanmıştır. 

Köy eğitmenleri tarafından yetiştirilmiş insanlardan ileri okulların her derecesini bitirmiş ve 
çeşitli iş dallarında görev almış binlerce kimse vardır. 

25 yıldan bu yana görevde bırakılmaları ve haklarında teftişe yetkili makamların hazırladık
ları raporlar, köy eğitmenlerinin öğretmen kadrosunu destekliyen bir eğitimci grupu olduğunu 
açıkça göstermektedir. 

Durum bu iken eğitmenlere hizmet ve Kabiliyetlerine uygun bir ücret ödenmediği ve memurlara 
tanınan, hattâ bir hademeye tanınan hak bunlardan esirgendiği için (8 000) mevcudu olan eğit
menlerin halen 2 712 kişiye inmesi bunun açık bir delilidir. 

Halen dişini tırnağına' takarak binbir yokluk içinde 23 yıldan beri başarılı bir şekilde hizmet
lerine devam eden eğitmenlerin meslekte halen çalışanlarla, eğitmenlikten ayrılıp başka kurum
larda çalışanların eğitmenlikte geçen müddetlerinin emekliliklerine sayılması lâzımdır. Çünkü 
eğitmenlerin durumları Anayasanın 10 ncu ve 14 ncü maddelerine de uymamaktadır. 

Hükümet programında da Anayasamızın ruhuna uymıyan kanunların tadil edileceğine de işaret 
edilmişti. Bu tasarıyı kanuni aştırdığı takdirde sayılan malhdudolan bu zümrenin yıllardan beri 
süre gelen sızlanmalarına son verilmiş ve bir haksızlığın önüne geçilmiş olacaktır. Hükümete de 
malî bir külfet yüklenmemektedir. Çünkü eğitmenler 11 yıl ayda 10 lira gibi bir ücretle, 7 yıl 
50 lira ücretle, 4 yıl da 100 lira, halen de 250 lira ücretle çalışmaktadırlar. Emekli Sandığına 
eğitmenler borçlanacaklarından Emekli Sandığı bir gelir sağlıyacaktır. Son zamanda memurların 
maaşlarına yapılan % 20 zammı eğitmenler alamadılar. Fakat eğitmenin emrinde çalışan hade
meler bu haktan istifade etmektedirler. İşte büKin bu adaletsizliklerin bir an önce giderilmesi 
için bu tasarının kanunlaşması lâzımdır. 

Bu şekilde eğitmenleri vazifelerinde yeni bir hız vo gayretle huzur içinde çalışmalarına imkân 
verilmiş olacaktır. 

M, Meclisi ( S. Sayıcı : 145 ) 
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BOLU MJİLET VEKİLİ KÂMİL İNAL VE 15 

ARKADAŞININ TEKLİFİ 

3238 sayılı Köy Eğitmenleri Kanununun 5 nci 
maddesinde değişiklik yapılması hakkında kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — 3288 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine göre her yıl Bakanlar Kurulunca 
tasdikli kadrolarla, ücretleri tesbit edilerek ça
lıştırılan eğitmenlerden halen vazife başında 
bulunanlara, mezkûr kanunun neşri tarihinden 
bugüne kadar geçen hizmetleri için emeklilik 
hakkı tanınmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren eğitmenlere, 4598 sayılı Kanunun 6, 7 
ve 9 ncu maddeleri uygulanır. 

MADDE 3. — Bu kanun mucibince emekli
ye sevk edilecek eğitmenlerin bu göreve başla
dıkları tarihten itibaren geçmiş bulunan hiz
metleri nazarı itibara alınır. Bu suretle eğit
menlerin geçmiş hizmet müddetlerinin her yılı 
için o yıllarda aldıkları aylık ücretleri göz önün
de tutularak, ücret toplamanın % 15 i üzerin
den hesaplanacak paranın yarısı Millî Eğitim 
Bakanlığı bütçesine konulacak tahsisattan ve 
yansı da eğitmenlerin aylıklarından kesilmek 
suretiyle borçlandırılır, bu borç iki yılda öde
nir. 

MADDE 4. — Evvelce eğitmenlikte çalışan
lardan halen 5434 sayılı Kanunun 12 nci mad
desinde yazılı daire, kurum, müesses© ve teşek
küllerde görevli bulunanlann eğitmenlikte ge-
ç n hizmetleri bu kanunun, gereğince emeklilik
lerine sayılır. 

Geçmiş yıllar için borçlandırılırlar. Ancak 
borçları için ödenecek paranın yansı halen ça
lıştıklara kurumlarca, yarısı da kendileri tara
fından 2 yılda ödenir. 

MADDE 5. — Bu kanun yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren eğitmenlerin aylık ücretleri 
basanları usulüne göre tesbit edilmek suretiy
le, 3 yılda bir Millî Eğitim Bakanlığınca 50 
lira artırılır. 

MADDE 6. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

MADDE 7. —- Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 
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Öinop Milletvekili Mahmut Alicanoğlu ve üç arkadaşının, Eğitmenlere emeklilik ve özlük 

haklarının tanınmasına dair kanun teklifi- (2/87) 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Anayasanın 91 nci maddesinin verdiği hak ve salâhiyete binaen Eğitmenlerin emeklilik ve öz
lük haklardan faydalanmaları hakkındaki tarafımızdan hazırlanmış olan kanun teklifimiz gerek
çesiyle birlikte ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerinizi saygılarımızla rica ederiz. 4 Ocak 1962 
O. H. P. Sinop Milletvekili C. H. P. Konya Milletvekili 

Mahmut Alicanoğlu İhsan Kabadayı 
C. H. P. Samsun Milletvekili C. H. P. Giresun Milletvekili 

îlyas Kılıç Mustafa Kemal Çilesiz 

EĞİTMENLERİN EMEKLİLİK VE ÖZLÜK HAKLARDAN FAYDALANMALARI HAKKINDA
Kİ KANUN TASARISINA AİT GEREKÇE " 

3238 sayılı Kanuna göre, 1936 - 1937 yılından itibaren eğitmen yetiştirmek için, masrafları 
Bakanlığımızla Tarım Bakanlığı tarafından karşılanmak üzere 1948 yılma kadar evvelâ bağımsız, 
sonra da köy enstitüleri bünyeleri içinde kurslar açılmıştır. 

Bu kurslardan mezun olan eğitmenlerin sayısı 1938 yılında 546 iken, 1948 yılında 8 553 e yük
selmiştir. Bu yıldan itibaren kurs açılmadığı gibi, her ne suretle olursa olsun görevlerinden ayrıl
mış bulunan eğitmenler, 28 . 6 . 1948 tarih ve 70/1049 - 62190 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 
uyarınca tekrar vazifeye alınmamışlardır. Mezkûr tarihten sonra da ölüm, tasfiye istek ve inzi
bati sebeplerle ayrılmalar devam etmiş ve bugün eğitmen sayısı 2 705 e düşmüştür. 

Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinden yapılan yardımlarla vilâyetlerin özel idarelerinden, Ba
kanlar Kurulunca tesbit edilen 10, 12 ve 15 lira aylık ücretleri ödenen ve aynca Tarım Bakanlığı 
bütçesinden de karşılıksız olarak tohum, fidan, damızlık ve tarım araçları gibi yardımlardan fay
dalanan eğitmenler, 1 . 1 . 1948 tarihinden itibaren genel bütçeye geçirildikleri için, ayni yardım
ları kaldırılmış ve ücretleri 41, 50, 60; 1955 yılında 50, 60, 70; 1956 da 100; 1958 de 110; 1959 da 
ve 1960 ta da 220 lira üzerinden ödenmiştir. 

Sayılarının azalmasından dolayı yapılan tasarruf ve 1961 malî yılı bütçesine mevzu 8 262 000 
liralık tahsisatla, mezkûr malî yıla ait ücretleri Bakanlar Kurulunca 250 lira olarak tesbit edil
miş bulunmaktadır. 

23 yıllık bir çalışma süresinden beri Millî Eğitim bünyesinde vazife görmekte bulunan eğit
menlere emeklilik hakkı tanınması hususunda Millî Eğitim Bakanlığımızla Maliye Bakanlığı ara
sında mutabakata varılmış ise de, T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünce bu görüşe iştirak 
edilmediğinden 5434 sayılı Kanunun 9 ncu maddesinin (b) fıkrası gereğince Danıştaya başvurul
muş ise de, 2 . 2 . 1960 tarih ve 960/16 -10 sayılı karar ile Danıştayca bu talep bir kanun mev
zuu olduğu ileri sürülerek bu konuda bir işlem yapılamıyacağı cevabiyle reddedilmiştir. 

Bu itibarla, halen vilâyetler özel idare bütçelerinden aylık ücret almakta bulunan ilkokul hade
meleri gibi, diğer resmî ve özel kurumlarda çalışan birçok ücretlilere tanınmış bulunan emeklilik 
hakkından eğitmenlerimizin mahrum bırakılmaması, onların da aynca 4598 sayılı Kanunun 6, 7 
ve 9 ncu maddelerinde yazılı özlük haklardan faydalanabilmelerini temin amaciyle ilişik kanun 
tasansı hazırlanmıştır. 

Tasarı kanunlaştığı takdirde şimdiye kadar feragatle çalıştıklarına inandığımız pek mahdut 
sayıdaki bu zümrenin, yıllardan beri süregelen sızlanmalarına ve İnkılâp Hükümetinin görüş ve 
anlayışına güvendiklerinden dolayı, son zamanlarda arkası kesilmiyen ve gittikçe kabaran çeşitli 
mercilere yaptıkları müracaatlanna son verilmiş ve böylece onlann, yeni bir hız ve gayretle, yn-
rmlanna olan güven huzuru içinde mesleke sanlmalarına imkân verilmiş olacaktır. 
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SİNOP MİLLETVEKİLİ MEHMET ALİUAN-

OĞLtJ VE ÜÇ ARKADAŞININ TEKLÎFÎ 

Eğitmenlere emeklilik ve özlük haklarının tanın
masına dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 3238 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine göre her yıl Bakanlar Kurulunca 
tasdikli kadrolarla ücretleri tesbit edilerek ça
lıştırılan eğitmenlerden halen vazife başında 
bulunanlara, mezkûr kanunun neşri tarihinden 
bugüne kadar geçen hizmetleri için emeklilik 
hakkı tanınmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanunun neşri tarihinden 
itibaren eğitmenlere, 4598 sayılı Kanunun 
6, 7 ve 9 ncu maddeleri de uygulanır. 

GEÇÎCt MADDE 1. — Bu kanun mucibin
ce, emekliye* sevk edilecek eğitmenlerin bu gö
reve başladıkları tarihten itibaren geçmiş bu
lunan hizmetleri nazarı itibara alınır. Bu su
retle eğitmenlerin geçmiş hizmet müddetlerinin 
her yıl için, o yıllarda aldıkları aylık ücretleri 
göz önünde tutarak yıllık ücret toplamının 
% 15 i üzerinden hesaplanacak paranın yarısı 
Millî Eğitim Bakanlığı bütçesine konulacak 
tahsisattan ve yansı da eğitmenlerin aylıkla
rından kesilmek suretiyle borçlandırılır, bu 
borç iki yılda ödenir. 

GEÇÎCÎ MADDE 2. ~- 15 ve daha fazla 
yıl başarılı olarak hizmet edenlerden kendi n-
zasiyle eğitmenlikten ayrılmış olup da bu ka
nunun neşrinden sonra tekrar eğitmenliğe alı
nacak olanlar, bu kanunun hükümlerinden fay
dalanırlar. 

OEÇtCÎ MADDE 3. — Evvelce eğitmenlik
te çalışanlardan halen 5434 sayılı Kanunun 
12 nci maddesinde yazılı daire, kurum, mües
sese ve teşekküllerde görevli bulunanların eğit
menlikte geçen hizmetleri, bu kanunun ge
çici (1) nci maddesine göre borçlanma suretiyle 
emeklilik hizmetlerine sayılır. 

Ancak, borçları için ödenecek paranın yarısı 
halen çalıştıkları kurumlarca, yansı da ken
dileri tarafından ödenir. 

MADDE 3. — Bu kanun, neşri tarihînden 
itibaren yürülüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 
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Millî Eğitim Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Millî Eğitim Komisyonu 

Esas No. : 2/26, 2/83, 2/8? 
Karar No, : 9 

6 . 3 . 19$% 

Yüksek Başkanlığa 

Başkanlığınızca Komisyonumuza havale buyrulan «Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve 8 arka
daşının, Eğitmenlere emeklilik ve özlük haklarının tanınmasına dair olan kanun teklifi, Bolu Millet
vekili Kâmil İnal ve 15 arkadaşının, 3238 sayılı Köy Eğitmenleri Kanununun 5 nci maddesinde 
değişiklik yapılması hakkındaki kanun teklifi ile Sinop Milletvekili Mahmut Alicanoğlu ve 3 arka
daşının, Eğitmenlere emeklilik ve özlük haklarının tanınmasına dair olan kanun teklifi, teklif sa
hipleri ve ilgili bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle Komisyonumuzda görüşüldü. 

Aynı maksadı temin gayesiyle hazırlanmış bulunan ve 3 teklif halinde Komisyonumuza intikal 
etmiş olan kanun teklifleri, aynı mahiyette görüldüğünden, İhsan Kabadayı ve 8 arkadaşının-tekli
fi müzakereye esas alınmak üzere her üç teklifin birleştirilerek görüşülmesine karar verildi. 

Yurdumuzun en hücra köşelerinde senelerden beri yılmadan eğitim sahalarında çalışmış olanla
ra kanuni haklarının tanınmasını temin maksadiyle hazırlanmış Ibulunan teklifin gerekçesinde tafsi-
len belirtilen hususlar Komisyonumuzca da iltifata şayan görülerek maddelerin müzakeresine geçil
miştir. 

Metne vuzuh vermek maksadiyle bâzı ifade değişiklikleri yapılması uygun görülmüş olup, metin 
yeniden kaleme alınarak, teklif bu değişiklerle kabul edilmiştir. 

Maliye Komisyonuna havale edilmek üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur. 

Komisyon Reisi 
İstanbul 

T. Demiray 

Aydın 
M. Şükrü Koç 

İmzada bulunamadı 

Giresun 
N. Tirali 

İmzada bulunamadı 

Sözcü 
Sakarya 

B. Akdağ 

Çanakkale 
A. Nihat Akay 

imzada bulunamadı 

Manisa 
S. Çağlar 

İmzada bulunamadı 

Kâtip 
Ordu 

Ş. Pehlivanoğlu 

Denizli 
R. Şenel 

Tekirdağ' 
T. Kut 

İmzada bulunamadı 

Aydın 
M. Gedik 

Erzurum 
(J. Dursunoğlu 

Tunceli 
V. Kışoğlu 

Tunceli 
F. Ülkü 
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Maliye Komisyonu raporu 

Mület Meclisi . . . 
Maliye Komisyonu 2*5. 1962 

Esas No : 2/26, 2/83, 2/87 -
Karar No : 36 - &$$^r 

Yüksek Başkanlığa 

%Konya Milletvekili ihsan Kabadayı ve 8 arkadaşının, Bolu Milletvekili Kâmil İnal ve 15 arka
daşının ve Sinop Milletvekili Mahmut Alicanoğlu ve 3 arkadaşının 3238 sayılı Köy eğitmenleri 
Kanununun değiştirilmesi ve yeni maddeler eklenmesi hakkındaki kanun teklifleri Hükümet tem
silcileri huzuru ile Millet Meclisi Millî Eğitim Komisyonunda tetkik ve müzakere olunup oy bir
liği ile varılan karar muhtevası 7.3.1962 tarih ve 9 karar 2/26, 2/83, 2/87 esas sayılı havaleleri ge
reğince komisyonumuzda tetkik ve müzakere olundu. 

1. Her üç tasarı ile Millî Eğitim Komisyonu teklifine esas teşkil eden gerekçelerde kanun vâ-
zunı icabettiren sebepler komisyonumuzca da uygun bulunmuştur. 

2. 3238 sayılı Kanunun müzakeresine ait gerekçelerde köy eğitmenlerinin yetiştirilmesine 
lüzum ve sureti istihdamlarına ve murakabelerine mütaallik tafsilât arasında kendilerinden çok 
şeyler beklenen bu insanların özlük haklarına ve akıbetlerine ait kanunda hüküm vaz'edilme-
miştir. 

3. İcra Vekilleri Heyetince tasdik edilecek kadrolarda tesbit edilerek miktarlar üzerinden 
alacağı ücret hakkında bir fikir dahi mevcudolmıyan bu kanunun yıllarca süren tatbikatı çok acı 
sonuçlar vermiştir. 

4. t ik teşkilinde 8 binin üstünde bulunan eğitmen adedi halen 2712 ye inmiştir. Yeniden de
ğiştirilen kanun metninin bağlıca sunulduğu şekilde tedvinine ve yukarda adı geçen kanun teklif
leriyle birlikte Bütçe Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa takdimine oy bir
liğiyle karar verildi. 

Maliye Kom. Başkanı Sözcü Kâtip 
Kocaeli Aydın Ağrı Adana 

C. Babaç N. Müren N. Güngör Y. Aktimur 

Bolu Erzurum Gümüşanc Kütahya 
K. înal O. Karaca N. Küçüker A. Erlek 

Ordu Sivas Zonguldak 
O. İV. Hazinedar Tt. ÇeltekU S. T. Müftüoğlu 
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Plân Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Plân Komisyonu 

Esas No : 2/26, 2/87, 2/83 
Karar No : 56 

13 . 4 . 1963 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Sinop Milletvekili Mahmut Alicanoğlu ve üç arkadaşının; eğitmenlere emeklilik ve özlük hak
ları tanınmasına dair kanun teklifi ve Konya Milletvekili thsan Kabadayı ve 8 arkadaşının aynı 
mahiyetteki kanun teklifi ile Bolu Milletvekili Kâmil tnal ve 15 arkadaşının 3238 sayılı Köy eğit
menleri Kanununun 5 nci maddesinde değişiklik yapılması hakkındaki kanun teklifi. Millî Eğitim 
ve Maliye komisyonları raporları komisyonumuza havale edilmiş olmakla, Millî Eğitim Bakanı, 
Maliye Bakanlığı ve Emekli Sandığı temsilcileri hazır oldukları halde incelendi ve görüşüldü. 

Aynı mahiyette olmaları dolayısiyle birleştirilmiş olan mevzuubahis kanun teklifleri, bidavette 
on bin civarında iken bugün üç binden de aşağı bir adede düşen ve Millî Eğitim Bakanlığı büt
çelerinin vilâyetlere verilen yardım tahsisatından ücret almakta bulunan eğitmenlerin, senelerden 
btri eğitim sahasında devamlı hizmet gördükleri dikkate alınarak, emeklilik ve özlük haklarının 
tanınması maksadiyle hazırlanmıştır. 

Malûm bulunduğu gibi en ücra köşelerde yazife görmeye devanı eden bu elemanların istihdam 
şekli mahiyet itibariyle geçicilik arz etmediği halde, kadroları (D) cetveline girmediği gibi aylıklı 
kadroya da alınmamışlardır. Emekli iSandığı Kanununun 12 nci maddesi daimî kadrolarda gecen 
hizmetlere emekli hakkı tanınmaktadır. Bu bakımdan kadroları daimî hale getirilmeden eğitmen
lere emekli hakkı verilmesi 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun ana prensipleri ile kabili 
telif delildir. Aynı şekilde geçici kadrodan ücret alan. memurlara diğer .özlük haklarının tanınma
sı da 4598 sayılı Kanunun ruhuna uygun düşmemektedir. 

Bununla beraber, senelerden beri muvakkat kadrolarda feragatle hizmet gören bu elemanlar
la Devletin daha yakından ilgilenmesi kadar tabiî bir şey olamaz. Bu itibarla bu elemanların da 
Millî Eğitim Bakanlığı daimî kadrolarına alınması suretiyle tatminleri daha muvafık olacaktır. 

Umumi ve yeknesak bir sistem içinde istisnai hükümler vaz'ına da mahal verilmeden eğitmen
lerin Millî Eğitini Bakanlığı kadrolarına alınması hem özlük işleri bakımından ve hem de emekli
lik mevzuatı bakımından daha uygun görülmüş ve bu maksadı temin gayesiyle yeniden bir metin 
hazırlanmıştır. , 

Ayrıca eğitmenlerin geçmiş hizmetlerinin değerlendirilmesi maksadiyle birinci geçici madde 
ile 10 senelik bir borçlanma hakkı temin-edildiği gibi ikinci geçici madde ile de meslekte 15 yıl 
başarılı hizmet görenlerden ayrılmış olanların tekrar mesleke dönmeleri de sağlanmıştır. 

önemine binaen biran evvel kanunlaşmasının temini maksadiyle öncelik ve ivedilikle görüşül
mek ve Genel 'Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Başkan V. Sözcü Kâtip 
Hatay Balıkesir Ordu Yozgat 
Ş. tnal F. tslimyeli A. H. Onat V. Uyar 

Artvin 
S. 0. Avcı 

Çanakkale 
8. îna% 

Maraş 
A. Karabildik 

Aydın 
0. Apaydın 

tzmir 
N. Mirkelâmoğlu 

Siirt 
A. Yaşa 

Aydın 
/. Sezgin 

Kastamonu 
#. Keskin 

Sinop 
M. Alicanoğlu 

Balıkesir 
A. A. Bolah 

Konya 
t, Baran 

tmzada bulunamadı 
Trabzon 
A. Şener 
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KONYA MİLLETVEKİLİ İHSAN KABA

DAYİ VE « ARKADAŞININ TEKLİFİ 

I<]gitmenle re emeklilik ve özlük haklarının ta
nınmasına dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 3238 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine göre her yıl Bakanlar Kurulunca 
tasdikli kadrolarla ücretleri te&Trit edilerek 
çalıştırılan eğitmenlerden halen vazife başın
da bulunanlara, mezkûr kanunun neşri tari
hinden bugüne kadar geçen hizmetleri için 
emeklilik hakkı tanınmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanunun neşri tarihinden 
itibaren eğitmenlere, 5498 sayılı Kanunun 6, 7, 
9 ncu maddeleri de uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanun mucibin
ce, emekliye sevk edilecek eğitmenlerin bu 
göreve bağlandıkları tarihten İtibaren geç
miş bulunan hizmetleri nazarı itibara alınır. 
Bu suretle eğitmenlerin geçmiş hizmet müd
detlerinin her yılı için, o yıllarda aldıkları 
aylık ücret göz önünde tutularak yıfllık ücret 
toplamının % 15 şi üzerinden hesaplanacak 
paranın yarısı Millî Eğitim Bakanlığı bütçe-

MİI.LÎ. EĞİTİM KOMİSYONUNUN 
DRĞİŞTÎHfŞİ 

Hğümcnlere emeklilik ve ikilik haklarının tanın
mamla dair Kanun 

MADDE 1. — 3238 sayılı Kanun gereğince 
halen eğitmenlik görevinde çalıştırılmakta bulu
nanlara, eğitmenlikte geçen hizmet süreleri de 
dâhil olmak üzere, emeklilik hakkı tanınmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinden 
itibaren eğitmenlere, 4598 sayılı Kanunun 6, 7, 9 
ncu maddeleri uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun birinci 
maddesi gereğince emeklilik hakları tanınmış 
olan eğitmenlerin, geçmiş hizmet sürelerinin her 
yılı için o yıllarda aldıkları aylık ücret esas tu
tularak, yıllık tutarının % 15 i üzerinden hesap
lanacak emeklilik keseneklerinin yarısı Millî 
Eğitim Bakanlığınca, yarısı da kendilerince, iki 
yılda ve aylık taksitlerle ödenir. 
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MALİYE KOMİSYONUNUN DUOİŞTİRİSİ 

3238 sayılı Köy Eğitmenleri Kanununun 5 nci 
maddesinin değiştirilmesi, bir madde n bir </<•-

e iv i madde eklenmesi hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — 3238 sayılı Köy Eğitmenleri 
Kanununun 5 nci maddesi aşağıdaki .şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Madde 5. — Köy eğitmenlerine mensin) bu
lundukları vilâyet Millî Eğitim Müdürlüklerin
de tutulacak sicillerine ve hizmet müddetlerin;} 
göre 3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesinde 
tadadolunan müteferrik müstahdemler gibi Millî 
Eğitim Bakanlığınca alınacak kadrolardan dai 
mî ücret verilir. 

MADDE 2. — 3238 sayılı Köy Eğitmenleri 
Kanununa aşağıdaki madde eklenmiştir. 

Ek madde — Köy eğitmenlerinin bu ka
nunun yayımı tarihinde kadro ücretleri esası 
üzerinden geçmiş hizmet müddetlerine göre 
hesaplanacak emeklilik kesenekleri tutarı Millî 
Eğitim bütçesinden toptan Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığına ödenmek suretiyle emeklilik 
hakları yürütülür. 4598 sayılı Kanunun 6, 7, 9 
ncu maddeleri köy eğitmenleri hakkında da uy
gulanır. 

MADDE 3. — 3238 sayılı Kanuna aşağıdaki 
geçici madde eklenmiştir. (On) ve daha fazla yıl 
başarılı olarak hizmet edenlerin kendi m a s ı ile 
eğitmenlikten ayrılmış olup da bu kanun yayı
mından sonra tekrar eğitmenliğe alınacak olan
lar bu kanun hükümlerinden faydalanırlar. 

M» Meclisi ( S. 

PLÂN KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTİRİŞÎ 

3238 saydı Köy Eğitmenleri Kanununun kaldı
rılması ve Eğitmenlerin aylıklı kadrolara .getiril

melerine dair kanun teklifi 

MADDE 1. 3238 sayılı Kanuna göre ye
tiştirilen Köy Eğitmenlerinden halen görevli bu-' 
lunanlar hizmet sürelerine ve öğrenim durum
larına bakılmaksızın 14 ncü derece aylıklı kad
rolara geçirilirler. 

MADDE 2. — 3238 sayılı Kanunun kaldırı
lan birinci maddesi maksatları mahfuz kalmak 
ve istihdam yerlerini köyler teşkil etmek ; şar
kiyle eğitmenlerin tâyin, terfi, tecziye, taltif ve 
nakilleri ilkokul öğretmenleri hakkındaki hü
kümlere göre yürütülür. 

MADDE 3. — Millî Eğitim Bakanlığı kuru
luş kadrolariyle merkez kuruluşu ve görevleri 
hakkındaki 2287 sayılı Kanunda değişiklik ya
pılmasına dair olan 4926 sayılı Kanuna bağlı 
kadro cetvellerinde 58 sayılı Kanunla değiştiri
len özlük işleri Genel Müdürlüğü başlığı altın
daki kadrolardan (2) sayılı cetvelde yazılı kad
rolara ilişik cetvelde gösterilen kadrolar eklen
miştir. 

MADDE 4. — 3238 sayılı Kanun ile diğer 
kanunların bu kanuna aykırı hükümleri yürür
lükten kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunla aylıklı 
kadrolara geçirilen eğitmenler 5434 sayılı Ka
nunun geçici 65 nci maddesindeki esaslar daire
sinde ve 6 ay içinde bir yazı ile T. C. Emekli 
Sandığına müracaatte bulunmaları şartjyle bu 
kanunun yürürlüğünden önce eğitmenlikte ge
çen hizmetlerinin en çok 10 yılı borçlanma yolu 
ile fiilî hizmet sürelerine eklenir. 

Ancak bunların borçlanabilmeleri için bu 

Sayısı : 145 ) 
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sine konulacak tahsisattan, yansıda eğitmen
lerin aylıklarından kesilmek suretiyle borçlan
dırılır. Bu borç iki yılda ödenir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — 15 ve daha fazla yıl 
başarılı olarak hizmet edenlerden kendi rıza-

Isı ile eğitmenlikten ayrılmış olup da bu ka
nunun neşrinden sonra tekrar eğitmenliğe alı
nacak olanlar, bu kanun hükümlerinden fay
dalanırlar. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Evvelce eğitmenlik
te çalışanlardan' halen 5434 sayılı Kanunun 
12 nci maddesinde yazık daire, kurum, mü
essese ve teşekküllerde görevli bulunanların 
eğitmenlikte geçen hizmetleri bu kanunun ge
çici (1) nci maddesine göre borçlanma sure
tiyle emeklilik hizmetlerine sayılır. 

Ancak borçlanma için ödenecek paranın ya
rısı, halen çalıştıkları kurumlarca (yansıda 
kendileri tarafından ödenir. 

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Ku
rulu yürütür. 

Millî Eğitim Ko. 

GEÇİCİ MADDE 2. — 15 va daha fazla yıl 
başarılı olarak hizmet edenlerden kendi rızası 
ile eğitmenlikten aynlmış olup da, bu kanunun 
yayımından sonra tekrar eğitmenliğe alınacak 
olanlar, bu kanun hükümlerinde faydalanırlar. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Teklifin 4 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 
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Maliye Ko. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu kanunu Millî Eğitim Baka
nı yürütür. 

Hân Ko. 

kanunun yürürlüğe girdiği tarihteki yaşlarım
dan eğitmenlikte geçen hizmet süreleri indiril
dikten sonra yaş sayısının 40 ı geçmemiş olma
sı şarttır. Bu vazifelere sonradan girecekler 
için 6 aylık müracaat süresi tâyin tarihlerin
den başlar. 

GEÇÎCÎ MADDE 2. — 15 ve daha fazla yıl 
başarılı olarak hizmet edenlerden kendi istek
leriyle eğitmenlik görevinden ayrılmış olup da 
bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
yeniden eğitmenliğe girmek istiyenler, bir yıl 
içinde müracaat ettikleri takdirde, Millî Eğitim 
Bakanlığınca tesbit edilecek esaslar dâhilinde 
göreve alınabilirler ve bu kanun hükümlerin
den faydalanırlar. 

MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu kanunu Millî Eğitim Ba
kanı yürütür. 

Derece 

Plân Komisyonunun değiştirici ve bağlt cetvel 

CETVEL 

Görevin çeşidi Aded Aylık 

14 îlkoıkul öğretmeni ve eğitmeni 2 700 300 

» ö « 
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Dönem : 1 
Toplantı: 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 114 e | nciek 
İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, Sivas Milletvekili Güner Sarısö-
zen, Sivas Milletvekili Cevad Odykmaz ve Sakarya Milletvekili Nuri 
Bayar'ın, Milletlerarası Andlaşmaların yapılması, yürürlüğü ve ya
yınlanması ile bâzı andlaşmaların yapılması için Bakanlar Kuruluna 
yetki verilmesi hakkında kanun teklifi ve Cumhuriyet Senatosunca 
yapılan değişiklikler hakkında Millet Meclisi Geçici Komisyon raporu 

(M. Meclisi 2/419, C. Senatosu 1/194) 

(Not : Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 129) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 2053 

23 .-5 . 1963 

MÎLI/ET MMCLlSÎ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 10 . 4 . 1963 tarihli ve 4437 - 22746 say ili yazıya karşılık : 
Milletlerarası AndUaşmalarm yapılması, yürür] üp . ve yayınlanması ile bâzı andlaşmalann yapıl

ması için Bakanlar Kuruluna yetki verilmesine dıir kanun teklifi, Millet Meclisince kabul olunan 
metni, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 22 . 5 . 1963 tarihli 66 ncı Birleşiminde açık oyla 
ve değiştirilerek kabul edilmiş, dosya ilişikte sunulmuştur. 

Saygılarımla 
Suad Hayrı Ürgüplü 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

iştirak 

ACIK OY NETİCESİ 

Kabul Ret Çekinser Boş 

Madde 3. — 
Madde 4. — 
Madde 5. — 
Madde 7. — 
Madde 7. — 

122 
125 
94 
76 

106 

111) 
122 

91 
74 

102 

2 
1 
1 

— 
1 

— 
1 
1 
2 

1 
2 
1 

• 1 (Oylama 1) 
1 (Oylama 2) 



Geçici Komisyon raporu 

Millet Meclisi 
T. B. M. Meclisinin dış münasebetlerinin düzen- 29 . 5 . 1963 
lenmesi hakkında kanun teklifi ile milletler
arası andlaşmalarm yapılması, yürürlüğü ve 
yayınlanması ile bâzı andlaşmalarm yapılması 
için Bakanlar Kuruluna yetki verilmesi hakkın
da kanun teklifini incelemekle görevli Geçici 

Komisyon 
Esas No. : 2/419 

> 
Karar No. : 6 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Komisyonumuz, 29 Mayıs 1963 günkü Birleşiminde, İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, Si
vas Milletvekili Güner Sarısözen, Sivas Milletvekili Cevad Odyakmaz ve Sakarya Milletvekili 
Nuri Bayar'm 6 Şubat 1963 tarihli «Milletlerarası Andlaşmalarm yapılması, yürürlüğü ve ya
yınlanması ile bâzı andlaşmalarm yapılması için Bakanlar Kuruluna yetki verilmesi hakkında 
kanun teklifinin Millet Meclisi Genel Kurulunun S Nisan 1963 günkü 68 nci Birleşiminde 
kabul edilmiş olan metni üzerinde Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunca 22 Mayıs 1963 tarihli 
66 ILCI Birleşiminde yapılmış olan değişiklikleri, Hükümet adına Dışişleri Bakanlığı temsilci
sinin huzurunda inceliyerek aşağıdaki hususları kararlaştırmıştır : 

1. Cumhuriyet Senatosu, Millet Meclisince kabul edilen kanun başlığı ile 1, 2, 6, 8, 9 ve 
10 ncu maddeleri aynen kabul etmiş olup kanun başlığı ve bu maddeler nihai şekillerini almış 
bulunmaktadır. 

'2. . Cumhuriyet Senatosu, 3 ncü maddeyi bâzı önemsiz redaksiyon değişiklikleriyle kabul 
• etmiştir. Komisyonumuz, 3 ncü maddenin Cumhuriyet Senatosunca değiştirilmiş şekliyle ka
bul edilmesini uygun görmektedir. 

3. Cumhuriyet Senatosu, 4 ncü maddede, bu maddenin maksadını daha vazıh hale sokan 
bâzı lâfız değişiklikleri yapmıştır. Komisyonumuz, 4 ncü maddenin de Cumhuriyet Senato
sunca-değiştirilmiş "şekliyle kabul edilmesini uygun görmektedir. Bu maddede sıöz konusu Dış
işleri Bakanlığından gayrı bakanlıklar, 6 Temmuz 1960 tarihli ve 13 sayılı Kanun yürürlükte 
kaldığı müddetçe Maliye ve Ticaret Bakanlıkları ile bir milletlerarası kurulun statüsünde o ku
rulla münhasıran temasa yetkili olduğu belirtilen bakanlıklardır. 

4. Cumhuriyet Senatosu, 5 nci madde metnini aynen kabul etmiş olup, bu maddenin baş
lığına «ticari» kelimesini eklemekle yetinmiştir. Komisyonumuz, 5 nci maddenin de, Cumhu
riyet Senatosunca değiştirilmiş şekliyle kabul edilmesini uygun görmektedir. 

5. Cumhuriyet Senatosu 7 nci maddede, «indirme» ibaresini, bu husus esasen «değiştirme» 
teriminde mündemiç bulunduğu cihetle, çıkarmış ve daha önce Gümrük Resminden muaf 
olan maddeler Hükümetçe resme tabi tutulurken, bu resmin, - pek tabiî olarak - genel kanun 
hükmü niteliğinde olan umumi tarifede yer alan resim olacağını belirtmiştir. Komisyonumuz, 
7 nci maddenin de Cumhuriyet Senatosunca değiştirilmiş şekliyle kabulünü uygun görmektedir. 

6. Komisyonumuz, bu vesileyle, bu kanun metninde bahis konusu «milletlerarası andlaşma-
lar» m, milletlerarası hukuk süjeleri (yani devletler ve milletlerarası hukuk tüzel kişiliği vasfı 
kendilerine tanınmış olan milletlerarası kurulla)') arasında, milletlerarası hukuk alanında ge
nel, mücerret ve objektif kurallar koymak, hak ve vecibeler yaratmak veya taraflar arasında 
sair hukukî sonuçlar doğurmak üzere yapılan muameleler olduğunu; ve, devletlerin ve mil-
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letlerarası hukuk tüzel kişiliğine sahip milletlerarası kurulların millî hukuk süjesi olara)*, 
yine millî hukuk süjesi olan diğer gerçek veya tüzel kişilerle millî hukuk düzeninde veya 
düzenlerinde hak ve vecibeler yaratmak üzere yapmış oldukları iki veya çok taraflı, mukabe
lelerin bu kanun anlamında milletlerarası andlaşma olmadığını, Anayasanın 65 ve 97 nci mad
delerinin de «milletlerarası andlaşma» yi burada tarif edildiği şekilde anladığını belirtmeyi 
uygun 'görmüştür. 

7. Komisyonumuz, bundan başka, milletlerarası andlaşmaları Türkiye Cumhuriyeti adı
na, ancak ve ancak, "mer'i diplomatik usullere göre yetkilendirilmiş temsilcilerin imzalıyabilece-
ğini ve Amerika Birleşik Devletlerini ilzam etmek suretiyle onun bir ajanı sıf atiyle hareket 
eden Export - Import Bank ile Türkiye Cumhuriyeti arasında akdedilen andlaşmalara, Türki
ye Cumhuriyeti Hükümetini temısil eden temsilci veya temsilcilerden gayrı, ezcümle Türkiye 
Cumhuriyetinin merkez idare kuruluşuna dahil olup genel veya katma bütçe ile idare olunan 
dairelerin veyahut 'Türkiye Cumhuriyetinin kamu iktisadi teşebbüslerinin temsilcilerinin temsil 
ettikleri daire veya teşebbüs 'adına imza koymalarının ve bâzı hallerde de, bu andlaşmalarda mil
letlerarası hukuk süjesi olmıyan özel şirketlerin temsilcilerinin bu şirketler adına imzalarının 
bulunmasının, milletlerarası hukuka ve Anayasanın 05 ve 97 nci maddelerine aykırı olduğuna 
ve bu aksaklığını giderilmesi için gereken tedbirlerin alınması gerektiğine işaret eyler. 

8. Komisyonumuz, 9 Temmuz 1961 tarihli ve 334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
nın 65 ve 97 nci maddelerinin yürürlüğe girmesinden önce yapılmış olsa bile, yürürlüğe konm'a 
tarzı yürürlüğe konduğu tarihteki Anayasa kurallarına uygun düşmeyen andlaşmalarm, tat
bikattaki aksaklıkları önlemek maksadiylc, yürürlüğe girmelerinin evvelce istenmiş olduğu 
tarihe kadar makabline şâmil olmak kaydiyle, bu kanun hükümleri muvacehesinde yeniden gere
ken işlemlere konu teşkil etmesi icabettiğine Hükümetin dikkatini çekmeyi vazife bilir. 

Komisyonumuz, Anayasanın söz konusu hükümlerinin yürürlüğe girdiği 25 Ekim 1961 tarihin
den bu yana onaylama veya katılmanın uygun bulunmasına dair kanunlara mevzu teşkil etmiş olan 
milletlerarası andlaşmalardan .hiçbirinin, onaylama kararnameleri çıkmadığı için Türk hukuk dü
zenine ithal edilmemiş olmalarına da dikkati çek( r ve bunlar için de, gerekiyorsa, milletlerarası hu
kuk alanında onaylama belgesinin tarihine kadar makabline şâmil olmak kaydiyle, onaylama karar
namelerinin bir an önce çıkarılması gerektiğini belirtir. 

Komisyonumuz bunun gibi, bir veya birka<; Bakanlıktan tebliğ edilmek suretiyle Resmî Gaze
tede yayınlanmış olan milletlerarası andlaşmalav için, yayınlandığı tarihe kadar makabline şâmil 
olmak kaydiyle, bu kanuna uygun tarzda onaylama kararnamelerinin çıkarılması; ve nihayet, bazı 
milletlerarası andlaşma!ar için Resmî Gazetede «yayınlanmak suretiyle yürürlüğe konulması ka
rarlaştırılmıştır.» ibaresi ile çıkmış olan Bakanlar Kurulu kararnamelerinin iptal edilerek, bu ka
rarnamelerin yayımı tarihine kadar makabline şâmil olmak kaydiyle, bu kanuna uygun onaylama 
kararnamelerinin yayınlanması gerektiğine işaret eyler. 

9." Dışişleri Bakanlığı ile ona bağlı diplomatik misyonlara milletlerarası hukukun genel kural
ları gereğince esasen tanınmış olan genel temas, müzakere ve andlaşma akdi yetkisinin, - 13 Şubat 
1962 tarihli ve, 6/209 sayılı Bakanlar Kurulu kararnamesiyle kurulan «Merkezi Hükümet Teşkilâtı 
Kuruluş ve Görevleri Araştırma Projesi Grııpıı» nun . raporunda da değiştirilmesi öngörülen 
6 Temmuz 1960 tarihli ve 13 sayılı Kanun mueibi-uee, iktisadi, malî ve ticari, alanlarda başka bakan
lıklara devredilmiş olmasının, millî hukukumuzla milletlerarası hukuk arasında doğurduğu çelişme
ler ile dış münasebetlerimizin idaresi ve koordinasyonunda yarattığı bozukluklardan başka, dahilî 
tatbikatımızda da sebebiyet verdiği aksaklıkların; bu kanun teklifi sayesinde, milletlerarası andlaş
malarm yapılmasında milletlerarası hukuk ve Anayasa kurallariylo protokol kaidelerinin yeknesak 
bir şekilde tatbik edilmesini sağlayıcı bir bakanlıldararası iş birliğinin gerçekleştirilmesi suretiyle 
giderileceğini ve işbu kanun teklifinin, yukarda bahsedilen milletlerarası hukuk ile millî hukuktı-
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muiz arasındaki çelişmelerle dış münasebetlerimizin idaresi ve koordinasyonundaki bozuklukları gider 
mek hedefini gütmediği ve bunun ayrı bir kanunla yapılması gerektiği ayrıca belirtilir. 

10. Genel Kurulun tasvibine öncelikle arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Geçici Komisyon 

Başkanı Y. 
Sözcü Kâtiı> 
istanbul Sivas Afyon Karahisar istanbul 
C. Kırca G. Sarısözen A. Yılmaz C. Baban 

Malatya 
A. Aksit 

Manisa 
II. Kubat 

MİLLET MEClUSTNİN (KAIRUD ETTİĞİ 
.MEHİN 

Milletlerarası Andlaşmalarm yapılması, yürürlü
ğü ve yayınlanması ile bâzı andlaşmalarm ya
pılması için Bakanlar Kuruluna yetki verilmesi 

hakkında Kanun 

Onaylama ve sair tasarruflar 

MADDE 3. — 1. Milletlerarası andlaşma
larm onaylanması, 'bunlara (katılma, bunların 
feshini ihbar etmemek .suretiyle yürürlük sü
resini uzatma, Türkiye Cumhuriyetini bağlı-
yan bir milletlerarası andlaşananın belli bü
kümlerinin yürürlüğe konulması için (gerekil 
bildirileri yapma, Milletlerarası Andlaşmala
rm uygulama alanının değiştiğinin tesbit edil
mesi, bunların hükümlerinin uygulanmasın 
durdurma ve bunları sona erdirme, Bakanlar 
Kurulu Kararnamesiyle olur. 

Onaylama Veya katılma konusu olan mil
letlerarası andlaşmanm Türkçe mettni ile and-
laşmaJda muteber olduğu belirtilen dil veya 
dillerden birinde yazılmış metni, 1 İnci fıkra
da ısöz konusu Kararnameye ekli olarak !lles-
mî Gazetede yayınlanır. 

2. nci maddenin |2, 3, ve 4 ncü fıkraları ge
reğince bir milletlerarası andlaşmanm onay-
lantmasi veya buna katılmanın uygun bulun
masına dair bir kanun çıkarılması zorunlıığu 
yoksa ve bu andlaşmanm onaylanması veya 
buna katılma bir Bakanlar jKurulu Karama 
mesiyle olmuşsa, bu andlaşimanm (onaylanması
nın veya buna katılmanın uygun (bulunmanı 
hakkında kanun çıkarılamaz. 

OlJMHlIIİİYET KMNATO'SUN'UN KABl JL 
ETTİflİ METİN 

Milletlerarası Andlaşmalarm yapılması, yürürlü
ğü re yayınlanması ile bâzı andlaşmalarm ya-
pdiiuıs'i ivin Bakanlar Kuruluna yetki verilmesi 

hakkında Kanun 

Onaylama ve sair tasarruflar 

MADDE 3. — 
1. Milletlerarası andlaşmalarm onaylanma

sı, bunlara (katılma, bunların feshini |ihbar et
memek suretiyle yürürlük süresini uzatma, Tür
kiye Cumhuriyetini bağlıyan bir Milletlerarası 
Andlaşmanm belli hükümlerinin yürürlüğe ko
nulması (için gerekli bildirileri yapma, millet
lerarası andlaşmalarm uygulama ialanının de
ğiştiğini tesbit etmek, bunlarm hükümlerinin 
uygulanmasını durdurma ve bunları sona er
dirme, Bakanlar Kurulu kararnamesiyle olur. 

Onaylama veya katılma konusu olan millet
lerarası andlaşmanm Türkçe metni üle andlaş-
mada (muteber olduğu 'belirtilen dil veya idiller
den biri ile yazılmış metni, yukardaki fıkrada 
söz konusu kararnameye ekli olarak Resmî Ga
zetede yayınlanır. 

2 nci maddenin 2, 3 ve 4 ncü fıkraları gere
ğince bir milletlerarası (andlaşmanm onaylan
masının veya buna katılmanın uygun bulun
malına dair bir kanun çıkarılması zorunluğu 
yoksa ve bu andlaşmanm onaylanması veya bu
na katılma bir Bakanlar Kurulu kararnamesiy
le olursa, bu andlaşmanm onaylanmasının yeya 
buna katılmanın uygun bulunması halikında 
kanun çıkarılamaz. 
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Milleti ıMedlisi metni 

2. Bir milletlerarası andlaşmanın veya 
Türkiye Cumhuriyetini bağlıyan bir millet
lerarası landlaşmanın belli hükümlerinin Tür
kiye Cumhuriyeti bakımından yürürlüğe gir
diği; bir milletlerarası andlaşmanın uygu
lamayanının |değiştiği, uygulanmasının dur
durulduğu ve sona erdiği tarihler, bîr Bakan
lar Kurulu kararnamesiyle tesbit olunarak 
Resmî Gazetede yayınlanır. 

Bir milletlerarası (andlaşma, bu bendin 1 nci 
fıkrasında söz konusu yürürlük tarihinin 
tesbitine dair müşterek [ kararnamede belirti
len yürürlüğe giriş tarihinde kanun kuv
vetini kazanır. 

3. Milletlerarası 'bir andlaşmaya dayanı
larak Bakanlar Kurulunca yapılan teknik ve
ya idari nitelikteki uygulama andlaşmala-
rından ve kanunun verdiği yetkiye dayanılarak 
Bakanlar Kurulunca yapılıp 2 nci maddenin 
2 nci (fıkrasına göre Millet Meclisi ve Cumhu
riyet Senatosunun bilgisine ısunulanların dışın
da kalan teknik veya idari andlasmalardan 
iktisadi veya ticari nitelikte olmıyan, özel 
kişilerin haklarını ilgilendirmiyen ve ITürk ka
nunlarına değişiklik getirmiyenlerin yayın
lanması zorunlu değildir. Bu fıkra gereğince 
yayınlanması zorunlu olmıyan jandlaşmalar hak
kında 1 ve 2 nci bentler uyarınca çıkarılan 
kararnamelerin yayınlanması da zorunlu değil
dir. 

Bu bendin 1 nci fıkrası hükmünün dışında 
kalan milletlerarası andlaşmalar, 1 nci (bendin 
2 nci fıkrası uyarınca yayınlanmadan yürür
lüğe konulamaz. 

Andlaşmalarla ilgili tasarrufların yapılması 

MADDE 4. — 1, 2 ve 3 ncü maddeler gere
ğince kanun tasarıları ile kararname tasarı
larını ve milletlerarası hukukun gerektirdiği 
diplomatik vesika ve senetleri hazırlamak, 
2 nci maddenin 2 nci fıkrası gereğince Millet 
Meclisi ile Cumhuriyet Senatosunun bilgisine 
sunulacak olan andlaşmalarin bu meclislerin 
başkanlıklarına larz olunması için gerekli ha
zırlıkları yapmak, Türkiye Cumhuriyeti adı
na yapılan andlaşmaları milletlerarası kurul-

Cumhuriyet Senatosu metni 

2. Bir milletlerarası andlaşmanın veya Tür
kiye Cumhuriyetini bağlıyan bir milletlerarası 
andlaşmanın belli hükümlerinin Türkiye Cum
huriyeti bakımından yürürlüğe girdiği; bir mil
letlerarası andlaşmanın uygulama alanının de
ğiştiği, uygulanmasının durdurulduğu ve sona 
erdiği tarihler, bir Bakanlar Kurulu kararna
mesiyle tesbit olunarak Resmî Gazetede yayın
lanır. 

Bir milletlerarası andlaşma, jyukardaki; fık
rada (söz konusu yürürlük tarihinin tesbitine 
dair kararnamede belirtilen yürürlüğe giriş ta
rihinde kanun kuvvetini kazanır. 

3. Milletlerarası bir andlaşmaya dayanıla
rak Bakanlar Kurulunca yapılan teknik veya 
idari nitelikteki uygulama andlaşmalarından ve 
kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar 
Kurulunca (Sapılıp 2 nci maddenin 2 nci fıkra
sına göre Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senato
sunun bilgisine sunulanların dışında kalan tek
nik veya idari antlaşmalardan iktisadi veya 
ticari nitelikte olmıyan, özel kişilerin haklarını 
ilgilendirmiyen ve Türk kanunlarına değişiklik 
getirmiyenlerin yayınlanması zorunlu (değildir. 
Bu fıkra gereğince yayınlanması zorunlu olmı
yan andlaşmalar hakkında 1 ve 2 numaralı 
bentler uyarınca çıkarılan kararnamelerin ya
yınlanması da zorunlu değildir. 

Yukardaki fıkra hükmünün dışında kalan 
milletlerarası andlaşmalar, 1 numaralı bendin 2 
nci fıkrası uyarınca yayınlanmadan yürürlüğe 
konulamaz. 

Andlaşmalarla ilgili belgelerin hazırlanması 

MADDE 4. — 2 ve 3 ncü maddeler gereğin
ce kanun taşanları ve kararname tasarılarını 
ve 2 nci (maddenin 2 nci fıkrası gereğince Mil
let Meclisi ile Cumhuriyet Senatosunun bilgisi
ne sunulacak olan andlaşmaların bu Meclisle
rin Başkanlıklarına arz yazılarını hazırlamak 
görevi, Dışişleri Bakanlığının doğrudan doğru
ya ilgili olmadığı hallerde, Dışişleri Bakanlığı 
ile iş birliği (yapılarak ilgili Bakanlıkça yerine 
getirilir. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 114 e 1 nci ek) 
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larda tescil ettirmek ve Türkiye Cumhuriyeti 
adına [yapılmış ve yapılacak olan (milletlerarası 
andlaşmalann resmî sicilini tutmak, Dışişleri 
Bakanının görevlerindendir. -

Diğer ^bakanlıklardan bu an/dlaşanalarla il
gili olanlar, mezkûr kanun ve (kararname tasa
rıları ile yasama meclislerine arz /tezkerelerinin 
hazırlanmasına katılırlar. Dışişleri Bakanlığı 
dışındaki bakanlıklar yapılmasına veya yü
rürlükten kaldırılmasına katıldıkları veya hak
larında (yapılan işlemlere dair bilgi edindikleri 
milletlerarasu andlaşmalarla ilgili bütün bilgi
leri, derhal Dışişleri Bakanlığına bildirirler, 

İktisadi, idari ve teknik andlaşmalann 
yapılmasında Hükümetin yetkisi 

MADDE 5. — Türkiye Oumlnıriyeti adına 
yabancı devletlerle ve milletlerarası kurullarla 
veya bunlar adına hareket ıeden (kurumlarla 
yapılmış olup .Türkiye Cumhuriyeti bakımın
dan jyürürlüifcte bulunan iki veya çok taraflı 
andlaşmalann iktisadi, ticari, teknik veya 

» idari hükümlerinin taşıdığı amaçların yerine 
getirilmesi (gayesini güden iki veya çok taraf
lı andlaşmalar ile (Türkiye Cumhuriyetine hi
be, kredi veya sair suretlerle yardun /sağlıyan 
iki veya çok taraflı andlaşmalan, M veya çok 
taraflı teknik veya idari iş birliği andlaşmala-
rını, iki veya çok jtaraflı borç ertelenmesi veya 
ticaret andlaşmalannı ve Jaynı nitelikteki mo-
düsvivendileri, 2 nci maddenin 4 ncü fıkrası 
gereğince onaylamaya veya bunlara katılmaya 
Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Andlaşmalarda yer alan Gümrük resimleriyle 
ilgili olarak Hükümetin yetkisi 

MADDE 7. — 5 nci maddede yazılı andlaş
malann ve modüsvivendilerin kapsamına giren 
maddelerin (yürürlükteki gümrük resimlerinde, 
Dışişleri, Maliye, Ticaret, öümrük ve Tekel,. 

Cum'huTİyet Senatosu metni 

Yetki belgesi, onaylama belgesi, onaylama 
belgelerinin alınıp verilmesi veya {sadece veril
mesi tutanağı, andlaşmalann şeklî örnekleri gi
bi milletlerarası hukukun veya tatbikatın ge
rektirdiği her türlü belgelerin asıl veya örnek
lerini [hazırlamak, Türkiye Cumhuriyeti adına 
yapılan andlaşmaları Milletlerarası kurallarda 
tescil ettirmek (ve Türkiye Cumhuriyeti adına 
yapılmış veya yapılacak olan (milletlerarası and
laşmalann resmî sicilini tutmak (Dışişleri Ba
kanlığının görevidir. 

Dışişleri Bakanlığı dışındaki Bakanlıklar, 
yapılmasına veya yürürlükten kaldınlmasına 
katıldıkları /veya haklarında yapılan işlemler 
üzerinde bilgi edindikleri andlaşmalarla ilgili 
3 ncü maddenin 1 numaralı bendinin ilk fıkra
sında yazılı milletlerarası hukuk Itasarruflanna 
dair bütün bilgileri, derhal Dışişleri Bakanlı
ğına verirler. 

iktisadi, ticari, idari ve teknik andlaşmalann 
yapılmasında Hükümetin yetkisi 

MADDE 5. — Türkiye Cumhuriyeti adına 
yabancı devletlerle ve milletlerarası kurallarla 
veya bunlar adına hareköt eden kurumlarla 
yapılmış olup İTürkiye Cumhuriyeti bakımından 
yürürlükte bulunan iki veya çok taraflı and
laşmalann iktisadi, ticari, teknik veya idari 
hükümlerinin taşidığı amaçların yerine geti
rilmesi gayesini güden İM veya çok taraflı and-
laşmalar ile Türkiye Cumhuriyetine hibe, kredi 
veya isair suretlerle yardım sağlıyan iki veya 
çok taraflı andlaşmaları, iki veya çok taraflı 
teknik veya idari iş birliği andlaşmalannı, 
iki veya !çok taraflı borç ertelenmesi veya ti
caret andlaşmalannı ve aynı nitelikteki mo-
düsvivendileri, 2 nci maddenin 4 (ncü fıkrası 
gereğince onaylamaya veya bunlara katılmaya 
Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Andlaşmalarda yer alan maddelerin Gümrük 
resimderiyle ilgili olarak Hükümetin yetkisi 

MADDE 7. — 5 nci (maddede yazılı andlaş
malann ve modüsvivendilerin kapsamına giren 
maddelerin yürürlükteki (Gümrük (resimlerinde 
Dışişleri Maliye, Ticaret, Gümrük ve Tekel, Ta-

M. Meclisi (S. Sayısı : 114 e İnci ek) 
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Tarım ve Sanayi Bakanlıklarının birlikte lüzum 
göstermeleri üzerine, değişiklik yapmaya veya 
bu maddelerden 'bâzılarının resmini indirmeye 
veya jkaldırmaya veyahut muaf olanları resme 
tabi tutmaya ve bu Ideğişikliklerin luygulanıma-
sına dair usul ve şartları tesibit etmeye Bakan
lar Kurulu yetkilidir. 

Bakanlar Kurulu, 1 nd fıkra gereğince al
dığı tedbirleri bir kararnameyle yürürlüğe /ko
yar ve /bunları, bu kararnamenin Resmî Gaze
tede yayımlanmakla yürürlüğe girdiği tarihten 
başlıyarak üç ay içinde, bir kanun tasarısı ile 
Türkiye Büyük (Millet Meclisinin onayına 
sunar. 

Cumhuriyet Senatosu metni 

rını ve Sanayi Bakanlıklarının birlikte lüzum 
göstermeleri üzerine değişiklik yapmaya veya 
bu maddelerden bâzılarının resmini kaldırmaya 
veyahut muaf tutulmuş olanları umumi tarife
deki resme tabi lalmaya ve 'bu değişikliklerin 
uygulanmasına dair usul ve şartları tesibit et
meye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Balkanlar Kurulu, lyukardaki fıkra gereğince 
aldığı tedbirleri bir kararname ile yürürlüğe 
koyar ve bunları, bu kararnamenin Resmî Gaze
tede yayımlanmakla yürürlüğe girdiği tarihten 
başlıyarak üç ay içinde, bir kanun tasarısı ile 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına sunar. 

GKOtCl KOMİSYONUN TAVS l YKLKRI 

MADDE 1. — Millet Meclisince kabul edilmiş olan metin Cumhuriyet Senatosunca da aynen be
nimsenmekle kesinleşmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisince kabul edilmiş olan metin Cumhuriyet Senatosunca da aynen be
nimsenmekle kesinleşmiştir. 

MADDE 3. — Geçici Komisyon, Cumhuriyet Senatosunca değiştirilmiş olan metnin Millet Mec
lisince benimsenmesini tavsiye etmektedir. 

MADDE 4. — Geçici Komisyon, Cumhuriyet Senatosunca değiştirilmiş olan metnin Millet Mec
lisince benimsenmesini tavsiye etmektedir. 

MADDE 5. — Geçici Komisyon, Cumhuriyet Senatosunca değiştirilmiş olan metnin Millet Mec
lisince benimsenmesini tavsiye etmektedir. 

MADDE 6. — Millet Meclisince kabul edilmiş olan metin Cumhuriyet Senatosunca da aynen be
nimsenmekle kesinleşmiştir. 

MADDE 7. — Geçici Komisyon, Cumhuriyet Senatosunca değiştirilmiş olan metnin Millet Mec
lisince benimsenmesini tavsiye etmektedir. 

MADDE 8. — Millet Meclisince kabul edilmiş olan metin Cumhuriyet Senatosunca da aynen be
nimsenmekle kesinleşmiştir. 

MADDE 9. — Millet-Meclisince kabul edilmiş olan metin Cumhuriyet Senatosunca da aynen 
benimsenmekle kesinleşmiştir. 

MADDE 10. — Millet Meclisince kabul edilmiş olan metin Cumhuriyet Senatosunca da aynen 
benimsenmekle kesinleşmiştir. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 114 e İnci ek) 



Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

SEK3SENSEKÎZİNCÎ BİRLEŞİM 

31.5.1963 Cuma 

Saat : 14,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONACAK İŞLER 
II 

SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 
GÖRÜŞME 

1. — İçel Milletvekili Mazhar Arıkan'm, Er
demli İmamı İshak Özbek'in, 1962 yılı Ağustos 
ve Eylül aylarına ait, maaşlarının zamanında 
ödenip ödenmediğine dair İçişleri ve Devlet Ba
kanından sözlü sorusu (6/493) 

2. —- İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul'un muhtelif yerlerinde açıkta akan ve 
mikrop saçan dere ve lâğımlar hakkında ne dü
şünüldüğüne dair, İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu. (6/500) 

3. — Çanakkale Milletvekili Ahmet Nihat 
Akay'm, Türkiye'de bir dil buhranı olup olma
dığına dair, Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu (6/511) 

4. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in 
Üniversite ve yüksek okullara giremiyenler için 
ne tedbir alındığına ve gece üniversiteleri ile ge
ce yüksek okulları, açılması hakkında ne gibi 
çalışma yapıldığına dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/514) 

5. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Doğu - Anadoluda çiftçi ailelerine, kuraklık se
bebiyle kredili olarak verilen buğdayın bedeli-
nin alınmaması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/515) 

6. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, senatör ve milletvekillerine silâh taşıma 
ruhsatı verilip verilmiyeceği hususunda ne dü
şünüldüğüne dair İçişleri Bakanından sözlü so
rusu (6/518) 

7. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir Soğuk Hava Deposu inşaatı
nın ne sebeple durdurulduğuna dair Ticaret 
Bakanından sözlü sorusu (6/519) 

8. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir Basma Fabrikası Anonim Şir
ketinin ne sebeple feshedildiğine dair Sanayi 
Bakanından sözlü sorusu (6/520) 

9. — Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 
Gülerin, Emirdağ'ın Yukarı Pîribeyli köyün
den ömeroğlu Abdil Yanar'm, 9.1.1963 tari
hinde Jandarma Karakoluna götürülmesi sebe
bine dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/522) 

10. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
5618 sayılı Kanuna ek 2 nci maddesinin harfiyen 
tatbik edilip edilmediğine dair İmar ve iskân 
Bakanından sözlü sorusu (6/524) 

11. — Kastamonu Milletvekili Osman Zeki 
Oktay'ın, Kastamonu'da inşasına başlanıp son
radan durdurulan soğuk hava deposunun ikma
linden vazgeçildiğinin doğru olup olmadığına 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/525) 

12. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'-
ın, enstitü mezunlarına teknisiyen unvanı veril
mesi ve ücıtet baremlerinin tesbit edilmesi husu
sundaki 7 nci Millî Eğitim Şûrası kararının tat
biki için bir çalışma olup olmadığına dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/527) 

13. — Edirne Milletvekili Talât Asal'ın, 3008 
sayılı İş Kanununun 13 ncü ve 16 nci maddele
rine istinaden iş yerlerinden çıkarılan işçilerin, 
işlerine iadesi hususunda bir prensip kararı 
olup olmadığına dair Sanayi Bakanından sözlü 
sorusu (6/529) 

14. — Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 
Güler'in, M. D. O. nun re ve M. D. O cularm 
kimler olduğuna dair Başbakandan sözlü soru
su. (6/531) 

15. — Gümüşane Milletvekili Sabahattin Sa
vacı 'mn, Gümüşane ilinin kalkınmasının hangi* 
bölge içinde tertiplendiğine dair Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sösîü sorusu. 
(6/532) 
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16. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 

yurtlarda vuku bulan keyfî ve huzur bozan 
hareketlerin sorumluları hakkında ne gibi bir 
işlem yapıldığına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/535) 

17. — Çankırı Milletvekili Şaban Keskin'in, 
yazılı sorusuna uzun zamandan beri cevap ve
rilmemesi sebebine dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/538) 

18. — Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt'-
un, Erzurum'da bir çimento fabrikası kurul
ması hususunda ne düşünüldüğüne dair Sana
yi Bakanından sözlü sorusu (6/541) 

19. — Kırşehir Milletvekili Halil Özmen'in, 
Ankara'da gecekondularda oturanlara elektrik 
ve su verilmesinin mümkün olup olmadığına 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/542) 

20. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
Ayçjın.'m Bozdoğan ilçesi Müftüsü Hüseyin 
dvtiî^lü'nün ne sebeple vekâlet emrine alındı
k l a 1 ,§İir il)eylet Bakanından sözlü sorusu 

. T Q.— İWdiî^ ^i^le^'v^ili Reşat Özarda'nm, 
Föz&og'ân" ilçesi jcaynmİfeanıının, bu ilçeye ne 
zftmkn tâyin edijaıgîrie ye buradan ne gibi se
beple naİcİediİdiğine clafr İçişleri bakanından 
sozl^sjdr^sû 

u ^ ^ T ^ a j ç ı ş 1 9 ^ ^ - 0 $ $ ^ ^ ^ 
K$Lğ}t? f^rd^^M|^^^nef;Şon !;Veritenr metfrarn 
yç.işcir^î^şıaa;Mm Ştaa^yİ Sjatenssdaıij'sMü: 

23. -FffiagMKetvekili^a^>Ö3tu^k%n, %<fl 

d^,:Jş§pgnjin: 4?ğıeı?lendi^mesl, lrujufşınflajM> 
d^ünü| |ü |ü^ç, (Jair $a§baka»£a^ ?$$&, ;sorusu , 
(^4s> (.:;:;;;;;; V ,h;'^:^ ey..i ,•,•,-. 
i:*2& *wr Aydm MiîletvelüMMbegtfV özâsrââ'ıüht-

Denizli Lisesine bağh ortaokul ild/liför1âBz-r"0'rî' 
taqkujun^ig, kaj^ş^atlik., e v f ş ^ ^ i ^JfN*unşrve 

btinâJimüfeab5Lk?ıç )ŞğiH^^^i]^u | f l i ı^-^İ8î^p 
Millî fittim Bakanından, .spz^sp^uşu (#/549) ; 

25. — İstanbul Milletvekili Ömer ZçKd Öpım 
m a | ' m ^ J E m e k l i , s ^ ^ ^ r ^ l ^ n ^ u ^ ' d a sapı
lan blpk apartmanlar^^ 
lık ilerinin «^zene konuİm$sXrr mevzuunda, rçe 
düşünüldüğüne dair, İmar yç îskân ye.. Bayın
dırlık Bakanlarından sözlü sorusu (6/550^ * s ; -

26. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nın, Tokat'ın Pazar bucağının bugüne kadar il
çe olmaması sebebine dair, İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/551) 

27. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
Ankara'da, iki iş verenin, Ankara Gazeteciler 
Sendikası Başkanını dövmeye teşebbüs ettikle
rinin doğru olup olmadığına dair, Çalışma Ba
kanından sözlü sorusu (6/552) 

28. — Erzurum Milletvekili Giyasettin Ka
raca'nm, Doğu ve Güney - Doğu Anadolu bölge
lerinde, 1962 yılı içinde çiftçi ve muhtaç halka 
dağıtılan hayvan yemi ve buğday bedellerinin 
affının düşünülüp düşünülmediğine dair, Ta
rım ve Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/553) 

20. — Aydın Milletvekili Mustafa Şükrü 
Koç'un, 6753 sayılı Kanuna göre açılması gere
ken sağlık memurlan tekâmül kurslarına dair, 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
rusu (6/555) 

30. — Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 
Güler'in, 27 Mayıs 1960 tarihini takiben kimler • 
hakkında ve ne miktar üzerinden haksız ikti
sap dâvası açıldığına dair Adalet Bakanından 
sözlü sorusu (6/562) 

31. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
Milletvekillerinin yabancı sefaretlerle temasları
nın ne suretle temin edildiğine dair, Dışişleri 
v̂e İçişleri Bakanlarından sözlü sorusu. (6/563) 
r,. :32^-._ Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 

: GüleV n̂V1 'Afyon Karahisar'a Hazine Avukat-
j lıfiıa8 kaşiftiliyin edildiğine ve bu tâyinde si-
I ykstebf*' tesir (i$0 olmadığına dair, Başbakan-

33. — Afyon KarahisİH Milletvekili Şevki 
GüMıi^ Afyori K ^ h i s a r Adliyesine 1962 yılı 
icezitfrfdrrtahıieîin ^rtflgıi ölçülere ğötf&^tandı-

\ ğııîabdîürçı ribS$& • Bfcntfrttee- tâtim > sorusu 

İ r5i;- .'4- iGCTW«ııitîMSlletv î̂If î ^ s $ i t f a ^ m M h 
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ya yıpranma zammı verilmesi hususunda ne 
düşünüldüğüne dair içişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/571) 

36. — Aydın Milletvekili Mustafa Şükrü 
Koç'un, merkez teşkilâtında çalışanlardan ka
çının ek görev kadrolariyle hangi okullarda 
kaçar saat ders okuttuklarına ve ücretli veya 
maaşlı olarak birden fazla ek görevi olan kaç 
memur bulunduğuna dair Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu (6/572) 

37. — Siirt Milletvekili Süreyya Öner'in, 
Siirt ilinin Batman ilçesine bağlı Şikeftan kö
yü nüfusuna ve sakinlerinin mesken olarak 
mağaralarda yaşadıklarının doğru olup olma
dığına dair İmar ve İskân Bakanından sözlü 
sorusu (6/573) 

38. — Muş Milletvekili Sami Öztürk'ün, 
Umumi hayata müessir âfetler dolayısiyle alı
nacak tedbirlerle yapılacak yardımlar hak
kındaki Kanun gereğince evvelce başlanıl
mış olan inşaatın devamı için ne düşünüldüğü
ne dair imar ve İskân. Bakanından sözlü so
rusu (6/576) 

39. — Ordu Milletvekili Yusuf izzettin Ağa-
oğlu'nun, Kadıköy ilçesi, Kâğıthane Belediyesi 
sınırlan dâhilinde kaç aded gecekondu ve ne 
miktar nüfus bulunduğuna ve yol, okul ve di
ğer ihtiyaçların sağlanması istikâmetinde halk
la yardımlaşma gayret ve hazırlıkları yapılıp 
yapılmadığına dair içişleri ve imar ve İskân 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/579) 

40. — istanbul Milletvekili Muhiddin Gü
ven'in Hazineye intikal etmiş bulunan Ankara 
Varlık mahallesindeki evlere yerleştirilen aile
lerin adedine ve bunların durumlarına dair imar 
ve iskân Bakanından sözlü sorusu (6/581) 

41. — istanbul Milletvekili Vahyi Özarar'ın, 
istanbul'un Sağmalcılar köyü ile Göktepe na
hiyesinin su ihtiyacının halli için ne düşünüldü
ğüne ve bu yerlere birer sağlık merkezi açılma
sına lüzum görülüp görülmediğine dair imar ve 
iskân Bakanından sözlü sorusu (6/582) 

42. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, 
Antalya ilinin imar plânında, son üç yıl içinde, 
kaç defa tadilât yapıldığına dair imar ve iskân 
Bakanından sözlü sorusu (6/583) 

43. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, 
Gazipaşa ovasmdaki akarsuların ıslahı ile ova
nın sulanması konusunda ne düşünüldüğüne dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/584) 

3 — 
44. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'iin, 

Serik ilçesi içme suyunun ihtiyaca cevap ver
mediği konusunda bir talep yapılıp yapılmadı
ğına ve elektrik üretiminin ihtiyaca yeter olup 
olmadığına dair, İmar ve Iskan Bakanından söz
lü sorusu (6/585) 

45. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesiz'in, ormanların korunması ve orman böl
gesinde yaşıyan vatandaşların geçimlerinin te
mini için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/588) 

46. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in, 
Gümüşhacıköy ve Göynücek ceza evlerinin ıs
lahı veya yeniden inşası hakkında ne düşünül
düğüne dair Adalet Bakanından sözlü sorusu 
(6/589) 

47. — Çanakkale Milletvekili A. Nihat 
Akay'ın, Batı - Trakya'da, halen faaliyette kaç 
Türk ilkokulu, ortaokulu ve lisesi bulunduğu
na ve bu okulların öğretim ve öğretmen durum
larına dair, Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu. (6/591) 

48. — Kastamonu Milletvekili Ali Özdik-
menli'nin, Kastamonu ilinin evvelce ilçesi olan ve 
sonradan köy haline getirilen Abana'nın, yeni
den ilçe haline getirilmesinin düşünülüp düşü
nülmediğine dair, içişleri Bakanından sözlü so
rusu. (6/593) 

49. — Kastamonu Milletvekili Ali Özdik-
menli'nin, Kastamonu ilinin sahil ilçelerinde 
fındık yetiştirilmesi hususunda ne düşünüldü
ğüne dair, Ticaret ve Tarım Bakanlarından söz
lü sorusu. (6/594) 

50. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
CENTO Andlaşmasına dâhil memleketleri kal
kındırmak maksadiyle inşa edilecek Karaşi -
Tahran - Ankara arasındaki 600 hatlık radyo
link şebekesinin Güney bölgesinden geçirilme
mesi sebebine dair, Ulaştırma Bakanından sözlü 
sorusu. (6/595) 

51. — içel Milletvekili Mazhar Arıkan'ın, 
Orman İdaresinin, bilhassa Güney bölgesinde, 
vatandaşlann tapulu arazilerine ağaç dikip mü
dahale etmesinin doğru olup olmadığına dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/596) 

52. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesiz'in, Karayolları tarafmdan. istimlâk edi
len ve bedeli ödenen Giresun'un Piraziz PTT 
binasının yeniden yapılmaması sebebine dair 
Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/598) 
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53. — Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin'-

in, Abana 'nın yeniden ilçe haline getirilmesinin 
düşünülüp düşünülmediğine dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/599) 

54. — Erzurum Milletvekili Ertuğrul Akça'-
nın Dinamit ve trol ile balık avlamanın önlen
mesi hususunda ne düşünüldüğüne dair Tarım 
ve Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu (6/601) 

55. — Edirne Milletvekili Ilhami Ertem'in, 
Dış memleketlerde tahsilde bulunan öğrencile
re ödenen döviz miktarının neye göre tesbit 
olunduğuna dair Maliye ve Millî Eğitim Bakan
larından sözlü sorusu (6/603) 

56. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, gecekondu yapan vatandaşlara beledi
yelerce verilen para cezaları hakkında ne dü
şünüldüğüne dair imar ve iskân Bakanından söz
lü sorusu (6/605) 

57. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, şehirlerdeki sokak ile köy isimlerinin 
hangi sebeple değiştirildiğine dair içişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/606) 

58. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nün, tren ücretlerinde yapılan indirimlerin 
öğretmen ve öğrencilere neden tatbik edilme
diğine dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu 
(6/607) 

59. — Eskişehir Milletvekilli Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Devlet Su işleri tarafından çiftçilerden 
alınan su ücretlerinin geçici veya devamlı ola
rak alınmaması hakkında ne düşünüldüğüne 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/608) 

60. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, ithal edilen traktör, motor ve aletleri
nin çiftçilere ucuz satılması hususunda ne dü
şünüldüğüne dair Tarım Bakanından sözlü so
rusu. (6/609) 

61. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Zirai Donatım Kurumu tarafından it
hal ve monte edilen traktörlerin çiftçilere geç 
verilmesi sebebine dair Tarım Bakanından söz
lü sorusu. (6/610) 

62. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, 
Elmalı - Fethiye yolunun geçide açılması ve El
malı Kafagöl'ünün kurutulması hususunda ne 
düşünüldüğüne dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu. (6/611) 

63. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Antalya Devlet Hastanesinin, son beş yıl için

de, kaç defa teftiş edildiğine dair Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu. 
(6/613) 

64. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, Ankara'da inşa edilecek olan Gülhane As
kerî Tıp Akademisi binasının durumuna dair 
Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu (6/614) 

65. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, İpsala Karpuzlu köyünde oturan Nazmi 
Baş'in emniyet karakolunda dövüldüğünün doğ
ru olup olmadığına dair Adalet ve İçişleri Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/615) 

66. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, muhtelif bakanlıklar tarafından mükerrer 
olarak kurulan tesislere dair Sanayi Bakanın
dan sözlü sorusu (6/616) 

67. — Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un, 
Erzurum imam - Hatip Okulunda vukubulan 
boykot olayının, basında belirtilen tarzda cere
yan edip etmediğine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/617) 

HI 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
X I . — Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ka

nun tasarısı ve Basın - Yayın ve Turizm ve Plân 
komisyonları raporları (1/180) (S. Sayısı : 157) 
[Dağıtma tarihi : 30 . 4 .1963] 

IV 
A - HAKLARıNDA IVEDILIK KARARı 

VERILEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞINCE BIR DEFA GÖRÜ

ŞÜLECEK IŞLER 

1. — Temsilciler Meclisi eski Üyesi Şinasi 
özdenoğlu ve bir arkadaşının, Kurucu Meclis 
Dilekçe Komisyonunun 3.9.1961 tarihli Haf
talık Karar Cetvelindeki 67 sayılı Kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve 
Dilekçe-Karma Komisyonu raporları. (M. Mec
lisi 4/4, C. Senatosu 4/6) (S. Sayısı : 212) 
[Dağıtma tarihi: 29 . 5 .1963] 

2. — Adana Milletvekili Kemal ıSarıibrahim-
oğlu'nun, Dilekçe Komisyonunun 24. 2 .1960 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2266 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu ra
poru. (M. Meclisi 4/70, C. Senatosu 4/9) (S. 
Sayısı : 213) [Dağıtma tarihi : 29.5.1963] 



3. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahim-
oğlu'nun, Dilekçe Komisyonunun 24.2.1960 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2228 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu ra
porları. (M. Meclisi 4/60, C. Senatosu 4/7) (S. 
Sayısı : 2.14) [Dağıtma tarihi : 29 .5 .1963] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X 1. — İstanbul'da Beşiktaş'ta Vişnezade 
mahallesinde Teşvikiye ve Maçka meydanı sokak
larında kâin ve Hazineye ait iken parasız olarak 
İstanbul Belediyesine devredilmiş bulunan arsa 
ve binanın Hazineye iadesi hakkında kanun ta
sarısı ile Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demirin, kanun teklifi ve İçişleri, 
Millî Eğitim, Maliye ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/126, 2/196) (S. Sayısı : 243) [Dağıt
ma tarihi : 17 . 9 .1962] 

2. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
lıimoğlu ve iki arkadaşının, Devlet memurları 
aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 
sayılı Kanuna ek 4644 sayılı Kanunun 11 nci 
maddesinin kaldırılması ve 3656 sayılı Kanuna 
(1) sayılı cetvelin Millî Eğitim Bakanlığı kıs
mında değişiklik yapılması hakkındaki 5965 sa
yılı Kanuna iki geçici madde eklenmesine dair 
kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Maliye ve Büt
çe komisyonları raporları (2/22) (S. Sayısı : 
261) [Dağıtma tarihi : 26 . 9 . 1962] 

3. — Köy içme suları hakkındaki Kanunun 
14 ncü maddesinin 2 nci fıkrasının yürürlükten 
kaldırılmasına dair kanun tasarısı ile İmar ve 
İskân ve İçişleri komisyonları raporları (1/209) 
(S. Sayısı : 303) [Dağıtma tarihi : 11.10.1962] 

4. — 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu raporu (1/292) (S. 
Sayısı : 325) [Dağıtma tarihi : 19.10.1962] 

X 5. — Gümrük Giriş Tarife- Cetvelinin bâzı 
tâli pozisyonlarına giren akar yakıtların Güm
rük Vergisi hakkındaki Bakanlar Kurulu ka
rarının onaylanmasına dair kanun tasarısı ve 

Gümrük ve Tekel, Maliye ve Plân komisyon
ları raporları. (1/246) (S. Sayısı : 15) [Dağıt
ma tarihi : 15 .12 .1962] 

X 6. — Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 
42.02 pozisyonunun sonuna bir hüküm ilâvesine 
dair Bakanlar Kurulu Kararnamesinin onanması 
hakkında kanun tasarısı ve Gümrük ve Tekel, 
Sanayi, Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(1/106) (S. Sayısı : 16) [Dağıtma tarihî: 
17.12.1962] 

7. — Hususi idarelerden maaş alan ilkokul 
öğretmenlerinin kadrolarına, terfi ve cezalandı
rılmalarına ve bu öğretmenler için teşkil edile
cek Sağlık ve İçtimai Yardım Sandığı ile Yapı 
Sandığına ve öğretmenlerin alacaklarına dair 
4357 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine bir fıkra 
eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve Mîllî 
Eğitim Komisyonu raporu (1/227) (S. Sayısı : 
304) [Dağıtma tarihi : 11 . 10 . 1962] 

8. — Yozgat Milletvekili Celâl Ahmet Sun
gur'un, 5434 sayılı Kanunun 7 nci maddesine 
bir fıkra eklenmesine dair olan 16 Ocak 1953 
gün ve 6015 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Ma
liye ve Plân komisyonları raporları (2/216) 
(S. Sayısı : 18) [Dağıtma tarihi : 20 .12 .1962] 

9. — Serseri ve mazannaisu eşhas hakkın
daki Kanunun yürürlükten kaldırılmasına dair 
kanun tasansı ve İçişleri ve Adalet komisyon
ları raporları (1/208) (S. Sayısı: 21) [Dağıt
ma tarihi: 27.12.1962] 

10. — Hususi şahıslara ait eski eserlerle ta
rihî âbidelerin istimlâki hakkındaki 7463 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesinin değiştirilmesi ve 6 
nci maddesinin kaldırılmasına dair kanun tasa
rısı ve Millî Eğitim ve Adalet komisyonları ra
porları (1/108) (S. Sayısı: 22) [Dağıtma ta
rihi : 27.12 .1962] 

11. — Kaçakçılığın men ve takibine dair 
1918 sayılı Kanunun 6829 sayılı Kanunla deği
şik 53 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun tasarısı ve İçişleri ve Adalet komisyon
ları raporlan (1/295) (S. Sayısı : 23) [Dağıt
ma tarihi: 27.12.1962] 

12. — Vakfıkebir ilçesinin Beşikdüzü nahi
yesi Kutluca köyü 54 hanesinde kayıtlı iken 
evlenmek suretiyle aynı köy 13 hanesine gelen 
Hüseyin kızı Ayşe'den doğma 8.7.1928 doğum
lu Ümmihan Bebek'in ölüm cezasına çarptırıl-
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ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/261) (S. Sayısı : 24) 
[Dağıtma tarihi : 31.12.1962] 

13. — Gaziantep'in Yavuzlar mahallesi ha
ne 107, cilt 120 ve sayfa 28 sayısında nüfusa 
kayıtlı Ahmet oğlu, Ayşe'den doğma 1.1.1939 
doğumlu Osman Taşdemir'in ölüm cefasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/437) (S. Sa
yısı : 26) [Dağıtma tarihi : 31.12.1962] 

14. — Niğde Aksaray'ın Büyükbölcek ma
hallesi hane 226, cilt 3 ilâve ve sayfa 90 nüfu
suna kayıtlı Mehmet ve Elmasoğlu 12.8.1932 
doğumlu Mehmet Çimen ve Horasan ilçesi All-
Eleşkirt doğumlu Abdülcebbar Yıldırım diğer 
adı Abdullah Yıldırım ile yine Niğde Aksaray'
ın Darıhüyük köyü hane 827, cilt 67 ve sayfa 
95 sayısında kayıtlı Sıtkı ve Zazaoğlu 1.6.1936 
Çeyrek köyü nüfusunun hane 47, cilt 8 ve sayfa 
79 sayısında kayıtlı Kurban ve Haticeoğlu, 
1340 doğumlu Mehmet Çetin (Mehmet Sıddık 
Çetin) in ölüm cezasına çarptırılmaları hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/231) (S. Sayısı: 27) [Dağıtma tari
hi : 29 .12 .1962] 

15. -— Rize'nin Çiftekavak köyü hane 165/7, 
cilt 38, sayfa 129 da kayıtlı Ademoğlu înayef-
ten doğma 3.6.1931 doğumlu Bahattin Yazı
cı 'nm ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/19) (S. Sayısı : 28) [Dağıtma tarihi : 
31.12 .1962] 

16. — Turgutlu ilçesinin Çepni Dereköyü 
41 sayılı hanesinde kayıtlı Mustafaoğlu, Zehra-
dan doğma 9.6.1933 doğumlu Hamza Gül
mez'in ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/223) (S. Sayısı : 33) [Dağıtma tarihi : 
8.1.1963] 

17. — Yıldızeli ilçesinin Kaim köyü 34 ha
nesinde kayıtlı Seyfioğlu Saniyeden doğma 
1.12.1940 doğumlu (8.6.1935 olarak tashih-
li) Bekir Yılmaz'ın ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Addet Ko
misyonu raporu (3/36) (S. Sayısı : 35) [Dağıt
ma tarihi : 8.1.1963] 

18. — Seferihisar ilçesinin Ulamış köyü ha
ne 10, cilt 8, sayfa 6 da kayıtlı Hüseyin ve Ay-
şeoğlu 3.9.1934 doğumlu Mustafa Oemal Kan-

ca'nın ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/17) (S. Sayısı : 36) [Dağıtma tarihi : 
8.1.1963] 

19. — İstanbul Milletvekili Hüsamettin Ti-
yanşan'ın, 232 sayılı Kanunla değiştirilen 6085 
sayılı Karayolları Trafik Kanununa bir madde 
eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Bayındırlık 
ve İçişleri Komisyonları raporları (2/350) (S. 
Sayısı : 37) [Dağıtma tarihi : 9 . 1 . 1963] 

20. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
Aydın Milletvekili Orhan Apaydın, Sivas Mil
letvekili Oevad Odyakmaz ve Erzincan Millet
vekili Sadık Perinçek'in yasama meclislerinin 
aralarındaki münasebetlerin düzenlenmesi hak. 
kında kanun teklifi ve Anayasa Komisyonu ra
poru (2/271) (S. Sayısı : 48) [Dağıtma tarihi : 
2 . 2 . 1963] 

21. — Taşköprü ilçesinin Karnıaçık köyü 
hane 4, cilt 32, sayfa 267 de kayıtlı Biddioğlu, 
Şerife'den doğma, 5 Eylül 1926 doğumlu Hüse
yin Akça'nm ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis
yonu raporu. (3/20) (S. Sayısı : 55) [Dağıtma 
tarihi : 2 . 2 . 1963] 

22. — Yalvaç ilçesinin Terziler köyü hane 
43, cilt 16, sayfa 150 de kayıtlı Alioğlu, Satı'dan 
doğma 10 Nisan 1926 doğumlu Mehmet Ali Yıl
maz'ın ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru. (3/354) (S. Sayısı : 56) [Dağıtma tarihi : 
2 . 2 . 1963] 

X 23. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükü
meti arasında Telli-Telefon irtibatı kurulmasına 
ve mevcut Radyo-Telgraf servisine dair Andlaş-
manın onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ulaştırma 
komisyonları raporları (1/270) (S. Sayısı : 60) 
[Dağıtma tarihi : 6 . 2 .1963] 

X 24. — Birleşmiş Milletler Teşkilâtı tara
fından çıkarılan 200 000 000 dolarlık bonodan 
100 000 dolarlık kısmının satmalmması hususun
da Hükümete yetki verilmesine dair kanun ta
sarısı ve Maliye ve Plân. komisyonları raporları 
(1/356) (S. Sayısı : 62) [Dağıtma tarihi : 
7 . 2 . 1963] 
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25. — tmar Kanununa bir madde eklenmesi 1 

hakkındaki 7341 sayılı Kanunun yürürlükten 
kaldırılmasına dair tasan ve îmar ve iskân, 
içişleri ve Adalet komisyonları raporları 
(1/205) (S. Sayısı : 65) [Dağıtma tarihi: 
9.2.1963] 

26. — Bucak ilçesi Kestel köyünün hane 99, 
cilt 10 ve sayfa 87 sayısında kayıtlı ismail ve 
Elifoğlu 7 . 3 . 1929 doğumlu Halil ölmez'in 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/271) (S. Sayısı : 93) [Dağıtma tarihi : 
12 . 2 .1963] 

27. — Kozluk ilçesinin Reşit köyü hane 8, 
cilt 9, sayfa 54 te kayıtlı, Gencoğlu, Fedile'den 
doğma 1 . 12 . 1937 doğumlu Reşit Siyah'ın 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/132) (S. Sayısı : 94) [Dağıtma tarihi : 
12 . 2 .1968] I 

28. — Ermenek ilçesinin Kargara köyü 4 ha- I 
nesinde kayıtlı Osmanoğlu, Rukiye'den doğma 
1332 doğumlu Mustafa Dilek'in ölüm cezasına j 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/197) (S. Sayı
sı : 95) [Dağıtma tarihi: 12 . 2 . 1963] 

29. — Diyarbakır ili Ergani ilçesinin Key-
danlı köyü, hane 3, cilt 6 ve sayfa 116 sayısın
da nüfusa kayıtlı Alioğlu, Hazni'den doğma 
18 . 5 . 1932 doğumlu Kemal Taşkesen'in ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/483) 
(S. Sayısı : 96) [Dağıtma tarihi: 12 . 2 . 1963] 

30. — Üsküdar Ümraniye köyü Hekimbaşı 
Çiftliğinde oturan Ali Rızaoğlu, Zeynep'ten doğ
ma 1931 Filibe doğumlu, Bulgar uyruklu ve I 
Türk Mülteci, Hasan Kâhyaoğlu'nım ölüm ceza
sına çarptırılması hakkında Başbakanlık tezke
resi ve Adalet Komisyonu raporu (3/206) (S. 
Sayısı : 97) [Dağıtma tarihi : 12 . 2 . 1963] 

31. — Gölköy ilçesinin Hisarcık köyü 51 ha
nede kayıtlı Şevketoğlu, Münevverden doğran .j 
3 . 8 . 1932 doğumlu Adem Akçay'm clüm ce- | 
zasma çarptırılması hakkında Başbakanlık tez
kiresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/352) (S. 
Sabini 98) [Dağıtma tarihi : 12 . 2 . 1963] 
İCİŞ20—e Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı Ace

mi ıköçE® nStfusdhıun hane 16, cilt 21/1 ve 173 
sayfScdâ" kayıtih JVJctomedoğlu Safiya'dan doğma I 

1931 doğumlu Ömer Aslan'ın ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu (3/56) (S. Sayısı : 90) 
[Dağıtma tarihi : 12 . 2 . 1963] 

33. — Oğuzeli ilçesinin Çağdın köyü hane 8, 
cilt 13 ve sayfa 7 de kayıtlı Mehmedoğlu, Zey
nep'ten doğma 1 . 1 . 1928 doğumlu Ali Koca-
türk'ün ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/35) (S. Sayısı : 100) [Dağıtma tarihi : 
12 . 2 . 1963] 

34. — Bayındır ilçesinin Çırpı nahiyesi hane 
354, cilt 28 ve sayfa 11 sayısında nüfusa kayıtlı 
ömeroğlu Hayriye'den doğma 20 . 1 . 1944 do
ğum tarihi, mahkemece 31 . 12 . 1941 tarihine 
düzeltilen Cemal Zambaklı ile Mersin'in Mahmu
diye mahallesi hane 633, cilt 1 - 36, sayfa 90 sa
yısında nüfusa kayıtlı Yusufoğlu Naciyeden 
doğma, 26 . 3 . 1942 doğumlu Ahmet Durer 
(Dar) m ölüm cezasına çarptırılmaları hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/492) (S. Sayısı : 102) [Dağıtma ta
rihi : 13 . 2 . 1963] 

X 35. — Milletlerarası Atom Enerjisi Ajan
sı Statüsünün VI ncı maddesinin (A) fıkrasının 
3 ncü bendinde yapılacak değişikliğin onay
lanmasının uygun bulunduğu hakkında kanıjn 
tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu (1/261) 
(S. Sayısı : 109) [Dağıtma tarihi: 20.2.1963] 

X 36. — Kölelik, köle ticareti, köleliğe ben
zer uygulama ve geleneklerin ortadan kaldırıl
masına dair ek Sözleşmenin onaylanmasının uy
gun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve iç
işleri ve Dışi|leri komisyonları raporları (1/350) 
(S. Sayısı : 110) [Dağıtma tarihi : 20 . 2 . 1963] 

37. — Ünye'nin, Hamidiye mahallesi, hane 95, 
cilt 10 ve sayfa 103 sayısında nüfusa kayıtlı 
Hasbioğlu, Fatma Şeker'den doğma 24 Teşrini
sani 1930 doğumlu Mehmet (Mustafa) Yeğen-
oğlu'nun, ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru. (3/510) (S. Sayısı : 117) [Dağıtma tarihli: 
29 . 3 . 1963] 

X 38. — Gümrük giriş tarife cetvelinin 28.02 
pozisyonunun sonundaki ihtar hükmünün değiş
tirilmesine dair olan Bakanlar Kurulu kararna
melerinin onaylanması hakkında kanun tasarısı 
ve Gümrük ve Tekel, Maliye ve Plân komisyon
ları raporları. (1/225) (S. Sayısı : 120) [Dağıt
ma tarihi : 1 . 4 . 1963] 
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39. — Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun I 

ikinci maddesinin (A) bendinin ikinci fıkrası
nın değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Ticaret, Tarım ve Plân komisyonları raporları 
(1/297) (S. Sayısı : 123) [Dağıtma tarihi : 
1 . 4 . 1963] 

40. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Beden Terbiyesi Kanununun 4 ncü ve 13 ncü 
maddesinin kaldırılmasına dair kanun teklifi 
ve İçişleri Komisyonu raporu (2/386) (S. Sa
yısı : 128) [Dağıtma tarihi: 4 . 4 . 1963] 

41. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldı
rılması ve 114 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu rapo
ru (2/385) (S. Sayısı: 130) [Dağıtma tari
hi: 4 . 4.1963] 

X 42. — Maden Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesi, kaldırılması ve bu kanuna 
bâzı maddeler eklenmesi hakkında kanun tasa
rısı ile Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 5 arkadaşının Maden 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 
bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Geçici Komisyon raporu (1/295, 
2/282) (S. Sayısı : 131) [Dağıtma tarihi 9 . 4 . 
1963] 

X 43. — Türkiye Cumhuriyeti ile Federal 
Almanya Cumhuriyeti arasında sermaye yatı
rımlarının karşılıklı olarak teşvik ve himaye
sine mütedair Andlaşmanm ve bu Andlaşmaya 
ekli Protokol ve sekiz mektubun onaylanması
nın uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı 
ve Dışişleri, Sanayi, Ticaret ve Plân komisyon
ları raporları (1/313) (S. Sayısı : 133) [Dağıt
ma tarihi : 9 . 4 .1963] 

4'4. — 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 
115 sayılı Kanunla değiştirilen 7, 10 ve 48 nci 
maddelerinin tadiline dair kanun tasarısı ile 
İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Üniver
siteler Kanununun Anayasaya aykırı hükümle
rinin kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Millî 
Eğitim Korainyonu raporu. (1/257, 2/444) (S. * 
Sayısı : 134) [Dağıtma tarihi : 12 . 4 . 1963] 

45. — Nallıhan ilçesinin Beydili nahiyesinin 
Çive köyü hane 5, cilt 3 ve sayfa 100 sayısında 
nüfusa kayıtlı Mehmet ve Emine oğlu 29 Teş
rinievvel 1339 doğumlu Durmuş Çetinkaya'nın 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba- | 

kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/414) (S. Sayısı : 138) [Dağıtma tarihi : 
12 . 4 . 1963] 

46. — Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve 
8 arkadaşı ile Sinop Milletvekili Mahmut Ali-
canoğlu ve 3 arkadaşının, Eğitmenlere emekli
lik ve özlük haklarının tanınmasına dair ve 
Bolu Milletvekili Kâmil İnal ve 15 arkadaşının, 
3238 sayılı Köy Eğitmenleri Kanununun 5 nci 
maddesinde değişiklik yapılması hakkındaki 
kanun teklifleri ve Millî Eğitim, Maliye ve 
Plân Komisyonları raporları (2/26, 2/83, 2/87) 
(S. Sayısı: 145) [Dağıtma tarihi : 17.4.1963] 

47. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, 
1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanu
nunun 494 : 499 ncu maddelerinin yürürlükten 
kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/75) (S. Sayısı : 146) 
[Dağıtma tarihi : 17.4 .1963] 

48. — Çumra'nın Alibeyhüyüğü köyü, hane 
398, cilt 3 ve sayfa 4 sayısında nüfusa kayıtlı, 
Gebze 15. Mot. Top. Tb. da er Ahmedoğlu Emi
ne'den doğma 1.1.1932 doğumlu İzzet Sivaslı 
ile Taşköprü ilçesinin Karapürçek köyü, ha
ne 2, cilt 19, sayfa 62 de nüfusa kayıtlı ve aynı 
birlikte er Hüseyinoğlu Zeliha'dan doğma 12 
Nisan 1932 doğumlu Ali İlgaz'ın ölüm cezasına 
çarptırılmaları hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/545) (S, Sa
yısı : 148) [Dağıtma tarihi : 19 .4 .1963] 

49. — Balıkesir Milletvekili Mehmet Tirit-
oğlu ve 7 arkadaşının, 6785 sayılı İmar Kanunu
na geçici bir madde eklenmesi hakkında kanun 
teklifi ve İçişleri ve İmar ve İskân komisyonla
rı raporlan (2/65) (S. Sayısı: 83 e ek) [Dağıt
ma tarihi : 27 . 4 .1963] 

50. — Karasuları kanunu tasarısı ve Dışişle
ri, Millî Savunma ve İçişleri komisyonları ra
porları (1/206 S. Sayısı : 156) [Dağıtma ta
rihi : 26 . 4.1963] 

51. — Yozgat Milletvekili Mustafa Kepir'in, 
köylü ve çiftçilerin T. C. Ziraat Bankası 
.ve Tarım Kredi kooperatiflerine olan borçla
rının taksitlendirilmesi hakkında kanun tek
lifi ile Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin 
ve dört arkadaşının köylü ve çiftçilerin T. 
C. Ziraat Bankasına olan bâzı borçlarının tak-
sitlendirilmesine dair kanun teklifi ve Geçici 
Komisyon raporu (2/300, 2/311) (Ş. Sayısı : 
38 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 9 . 5 . 1963] 
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X 52. — Kan gruplarının tâyinine yarıyan 

reaktiflerin mübadelesi hakkında Avrupa And-
laşması ve ek Protokolün onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Sağ
lık ve Sosyal Yardım ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/349) (S. Sayısı : 161) [Dağıtma ta
rihi : 9 . 5 .1963] 

X 53. — Özel tıbbi tedavi ve termo - klimatik 
kaynaklar, alanında karşılıklı yardımlaşmaya 
dair Avrupa Andlaşmasının onaylanmasının 
uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve 
Sağlık ve Sosyal Yardım ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/351) (S. Sayısı : 162) [Dağıt
ma tarihi : 9 . 5 .1963] 

X 54. — Türkiye ile îran arasında akdedilen 
Kültür Andlaşmasının onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri 
ve Millî Eğitim komisyonları raporları (1/228) 
(S. Sayısı : 163) [Dağıtma tarihi : 9 . 5 .1963] 

X 55. — Televizyon filimleri vasıtasiyle prog
ramlanıl mübadelesine dair Avrupa Andlaşma
sının onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Millî Eği
tim komisyonları raporları (1/319) (S. Sayısı : 
164) [Dağıtma tarihi : 9 . 5 . 1963] 

X 56. — Türkiye ile Afganistan arasında ak
dedilen Kültür Andlaşmasının onaylanmasının 
uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve 
Dışişleri ve Millî Eğitim komisyonları rapor
ları (1/236) (S. Sayısı : 165) [Dağıtma tarihi : 
9 . 5 . 1963] 

57. — İstanbul Teknik Üniversitesi kuruluş 
kadroları Kanununa ek kanun tasansı ve Millî 
Eğitim ve Plân komisyonlân raporlan (1/310) 
(S. Sayısı: 194) [Dağıtma tarihi : 16.5 .1963] 

X 58. — İstanbul Teknik Üniversitesince 
arsa satınalmması için gelecek yıllara geçici 
yüklenmelere girişilmesi hakkında kanun tasa
nsı ve Millî Eğitim, Maliye ve Plân komisyon
lân raporlan (1/218) (S. Sayısı : 197) [Dağıt
ma tarihi : 16 .5 .1963] 

59. — İstanbul Teknik Üniversitesine bağlı 
bir teknik okulu açılmasına dair 6374 sayılı 
Kanuna bir madde eklenmesi hakkında kanun. 
tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonlân 
raporları (1/404) (S. Sayısı : 198) [Dağıtma 
tarihi : 16.5.1963] 

X 60. — 1960 malî yılı içinde sürekli gö
revle yabancı memleketlerde bulunan memur

lara emsalli olarak ödenmiş bulunan aylıklar 
hakkında kanun tasansı ve Dışişleri, Maliye ve 
Plân komisyonlân raporlan (1/213) (S. Sa
yısı : 199 [Dağıtma tarihi : 16.5 .1963] 

61. — İçel Milletvekili Yahya Dermancı ve 
Mazhar Ankan'ın, istiklâl Savaşına iştirak eden 
M. Hilmioğlu M. Rifat özaydın'a vatani hizmet 
tertibinden maaş tahsisine dair kanun teklifi, 
Maliye ve Plân komisyonlân raporlan (2/281) 
(S. Sayısı : 202) [Dağıtma tarihi : 18 . 5 . 1963] 

62. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan 
ile Konya Milletvekili Faruk Sükan'ın, Millî Mü
cadele kahramanlarından Telgrafçı Manastırlı 
Hamdi Efendi eşi Hasibe Mortonatlı'ya vatani 
hizmet tertibinden maaş bağlanması hakkında 
kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisyonlân ra
porlan (2/308) (S. Sayısı : 203) [Dağıtma tari
hi : 18 . 5 . 1963] 

63. — Mehmetoğlu Süleyman Kulaksız'a va
tani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair 
kanun tasansı, Maliye ve Plân komisyonları 
raporlan (1/340) (S. Sayısı : 204) [Dağıtma ta
rihi : 18 . 5 . 1963] 

64. — Sivas Kongresince seçilen Temsil He
yeti üyeleriyle Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
Birinci Döneminde bulunan üyelere vatani hiz
met tertibinden aylık bağlanması hakkındaki 
Kanuna geçici bir madde eklenmesine dair ka
nun tasansı, Maliye ve Plân komisyonlân ra
porlan (1/352) (S. Sayısı : 205) [Dağıtma ta
rihi : 18 . 5 . 1963] 

X 65. — Tekel Genel Müdürlüğü ihtiyaçlan 
için gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişil
mesi hakkındaki 4898 sayılı Kanunun değişik 
1 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve Geçici Komisyon raporu. (1/437) 
(S. Sayısı : 209) [Dağıtma tarihi : 20 . 5 . 
1963] 

X 66. — Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üye
si Sadık Artukmaç'm, Tapu sicil binaları inşası 
için alınacak harçlar hakkında ve İzmir Millet
vekili Mustafa Uyar'ın, Tapu sicil binalan ya
pılması maksadiyle alınacak harçlar hakkında 
kanun teklifleri ve Geçici Komisyon raporu 
(2/153, 2/233) (S. Sayısı : 201) [Dağıtma ta
rihi : 25 . 5 .1963] 

X 67. — Tapulama kanunu tasansı ile Ada
na Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu'nun, 
5602 sayılı Tapulama Kanununun 6335 sayılı 
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Kanunla muaddel 13 ncü maddesi (D) bendinin 
zilyedliğin ıskatından on sene evvel tesis edil
miş vergi kaydı aranması şartının kaldırılması 
suretiyle tadiline, bu maddeye (E) bendinin 
başlığı ile yeni bir bendin ilâvesine ve bu mad
denin (E) ve (F) bentlerinin, (E) bendinin, 
(F) ve (F) bendinin (G) olarak değiştirilmesi
ne ve aynı kanunun 35 nci maddesine iki fıkra 
ilâvesine ve birinci fıkranın tadili ile üçüncü 
fıkra olarak değiştirilmesine dair, îzmir Mil
letvekili Mustafa Uyar'ın, 5602 sayılı Tapula
ma Kanununun 31, 32 ve 33 ncü maddeleri ile 
34 ncü maddesinin 4 ncü fıkrasının değiştiril

mesine dair ve Aydın Milletvekili Reşat Özar-
da'nm, 5602 sayılı Tapulama Kanununun 52 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklif
leri ve Geçici Komisyon raporu (1/211, 2/35, 
2/76, 2/122) (S. Sayısı: 210) [Dağıtma tarihi : 
25 .5 .1963] 

68. — Isıtanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul Teknik Üniversitesine bağlı bir tek
nik okul açılmasına dair Kanunun Anayasaya 
aykırı hükmünün kaldırılmasına dair kanun 
teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu raporu 
(2/454) (S. Sayısı: 211) [Dağıtana tarihi: 
29 . 5 .1963] 

(Millet Meclisi Birleşim : 89) 



Ddntm : 1 
Toplantı :2 M Î L L E T M E C L l S l S. Sayısı : 

Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve Yargılama usulleri hakkındaki 
22 . 4 . 1962 tarihli ve 44 sayılı Kanuna bâzı hükümler eklenmesine 
ve kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik yapılmasına dair kanun 

tasarısı ve Adalet ve Plân komisyonları raporları (1/410) 

T. C. 
Başbakanlık 19 . 2 . 1963 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 - 1834/658 

MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Anayasa Mahkemesince hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine ara Bakanlar Kurulunun 
18 . 1 . 1963 tarihli toplantısında kararlaştınlan «Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama 
usulleri hakkındaki 22 . 4 .1962 tarihli ve 44 sayılı Kanuna bâzı hükümler eklenmesine ve kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı» ile gerekçesi, ilişikleriyle bir
likte ekli olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rioa ederim. İsmet înönü 
Bagbakan 

Ö B R B K Ç B 

A) Anayasa Mahkemesi Kuruluş Kanununa bağlı kadro cetvelinde steno bilen kaydını taşıyan 
başkâtiplikler ile zabıt kâtipliklerine çeşitli gazetelerle yapılan ilânlara rağmen istekli çıkmamış
tır. İstenilen derecede steno bilenler gerek resmî dairelerde ve gerekse' özel kurumlarda fazla ma
aş ve ücretlerle iş bulmakta ve ayrıca maaşlarından başka ödenekler almakta olduklarından, Teadül 
Kanununa göre kazandıkları derece maaşları ile verilecek görevlere rağbet etmemektedirler. 

Duruşmalarda zabıtların steno ile tutulması zorunluğu karşısında Büyük Millet Meclisi stenog
raflarından birkaçının zabıt kâtipliği görevini vekâleten yapmaları hususunda Meclis Başkanlığına 
baş vurulmuş ise de, mevcut elemanların toplantılara ancak yetişebildikleri gerekçesiyle menfi 
cevap karşısında kalınmış ve yalnız, steno kursunu bitireceklerden, 9 ay sonra faydalanılabile
ceği bildirilmiştir. 

Anayasa Mahkemesi (Steno bilen) başkâtip ve zabıt kâtipliği kadroları cazip bir hale getirilme
diği takdirde bu kadrolara memur tâyininin imkânsız olduğu anlaşılmıştır. 

öte yandan mahkemenin faaliyeti ile yakından ilgisi bulunan başkâtiplerle zabıt kâtiplerinin, 
çalışma saati ile bağlı olmaksızın, vazife görecekleri tabiî olduğundan bunlara maaşlarından ayrı 
olarak fazla çalışmalarına karşılık ödenek verilmesi hak ve adalete uygun düşecektir. 

B) Mahkemede görev alan diğer memurlar da duruşmaların devam ettiği zamanlarda normal 
çalışma saati ile bağlı olmaksızın vazife göreceklerdir. 

Çalışma tarzı, diğer devlet dairelerine göre değişik ve özel durum arz eden mahkemenin, gö
revlerini zamanında ve düzen içinde yapabilmesi, memurlarının kalifiye personelden teşkiline bağ
lı olduğu kadar bu memurların çalışma saatleri dışında da görevleri başında bulunmalarını gerek
tirecektir. 
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Anayasa Mahkemesine bu şartlar altında memur sağlanması için ;bu vazifelerin diğer daireler

deki emsallerine nazaran cazip bir hale konularak verimi artırmak üzere 16 kişiden ibaret olan" bu 
memurlara maaşlarından ayrı, bir miktar ödenek verilmesi hizmetin sürat ve selâmetle ifası bakı
mından isabetli olacaktım. 

Bu gibi ödenekler Büyük Millet Meclisi memurlarına verildiği gibi 5 . 7 .19.62 ve 60 sayılı 
Kanunla Yargıtayda ve genel mahkemelerde çalışan memurlar için de kabul edilmiş bulunmakta
dır. 

Kaldıki, bulunacak elemanların dahi, bir süre sonra, daha uygun şartlar altında iş veren genel 
mahkemelere veya Yargıtaya nakillerini önlemek imkânsız olacaktır. 

Bu sebepler dolayısiyle steno bilen başkâtiplere 400 steno bilen zabıt kâtiplerine 325 lira öde
nek verilmesi ve kadro maaşlariyle tâyinlerinin sağlanabilmesi için, bunların 3656 sayılı Kanu
nun 6 ncı maddesine tabi tutulması diğer maaşlı kadrolarda bulunan memurlara da derecelerine 
göre aylık ödenek verilmesi uygun görülmektedir; 

44 sayılı Kanuna bağlı 1 sayılı cetveldeki iki başkâtip ile on aded zabıt kâtipliği kadrolarına 
(steno bilen) kaydı konulmuş olduğundan bunlardan üçünden (steno bilen) kaydının kaldırılması, 
steno bilmiyen ve fakat uzun süre mahkemelerde başkâtiplik ve zabıt kâtipliği yapmış, muamele
ye., mahkeme ve dosyaların tanzim ve1 muhafazası usullerine vâkıf ve kendilerinden istifade edile
bilecek memurların bu kadrolara tâyinlerini mümkün kılacaktır. 

Bu mahzurların giderilmesi ve bu gibi elemanlardan istifade edilmesi amaciyle mevcut 1 100 
lira-maaşlı başkâtipliğin birinden ve 800 lira maaşlı zabıt kâtipliği kadrolamını ikisinden (steno 
bilen) kaydının kaldırılması icabetmektödir., 

Bu maksatla ilişik kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

Adalet Komisyonu rapora 
Millet Meclisi 

Adalet Komisyonu 
Esas No. : İ/410 16.4.1968 
Karar No.. : 67 

Yüksek Başkanlığa 

Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri hakkındaki 22 . A . 1962 tariMi ve 
44 sayılı Kanuna bâzı hükümler-eklenmesine ve kanuna bağlı 1 .sayılı cetvelde değisiklîk ya-* 
pılmasına dair kanun tasarısı komisyonumuza havale edilmekle Hükümet temsilcileri hazır 
olduğu halde tetkik ve müzakere edildi. 

Gerekçede izah olunan hususlar komisyonumuzca da varit görülmüş ve hinnetioe taftan has
lık ve maddeler Hukuk 'tekniğine uygun olacak tadil ve redaksiyona tabi tutulmak.suretiyle i a -
bul edilmiştir. 

Maddeler 

Kanunun adı «Hukuk tekniğine uygun olarak» Anayasa Mahkemesinin Jkumluşu ve yapı
lama usulleri hakkındaki 22 . 4 . 19.612 , tarihli ve 44 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde de
ğişiklik yapılmasına ve bu kanuna 3 madde eklenmesine dair kanun. 

Madde 1. — Tasarının 3 ncü maddesi 1 nci madde olarak; «Anayasa Mahkemesinin İCurulu-
şu ve Yargılama Usulleri hakkındaki 44 sayılı Kanuna bağlı (1) Sayılı cetvelde mevıeut kadro
lardan, ilişik (1) Sayılı .cetvelde 'gösterilenler kaldırılmış ve yerine ilişik (S) sayılı cetveldeki 
kadrolar konulmuştur.» şeklinde kabul edilmiştir. 

Madde 2. — ikinci madde; Anayasa 'Mahkemesinin Kuruluşu ve Yangılama Usulleri hakkında
ki 44 sayılı Kanuna aşağıdaki maddeler eklenmiştir.» 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 221) 
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Ek madde 1. — Tasarının birinci maddesi ek 1 noi madde olarak aynen kabul ediıfo)aŞ§iar. 
Ek madde 2. — Tasarının 2 nci maddesi ek 2 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Ek madde 3. — Tasarının 4 ncü maddesi ek 3 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir.» 

şeklinde redaksiyona tâbi tutularak ve hukuk tekniğine uygun hale getirilerek kabul edilmiştir. 
Geçici madde 1. — Tasarının geçici birinci maddesi; «Bu kanuna göre 1963 malî yılında tediyesi 

gereken ödenekler; Anayasa Mahkemesi 1963 yılı bütçesinin 201 nci bölümünün 10 ncu maddesi ile 
2!İ9 ncu bölümünde mevcut ödenekten ve kadro tasarrufundan ödenir.» şeklinde değiştirilerek kabul 
edilmiştir. 

Madde 3. — Tasarının 5 nci maddesi 3 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Maptdfc 4. — Tasarının 6 nci maddesi 4 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Ifayaleşi gereğince Plân Komisyonuna tevdi buyurulmak ü/ere, Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Adalet Komisyonu 

Başkanı Başkanvekili Sözcü Kâtip 
Denizli Erzurum Giresun izmir 

H. Oral N. Diler A. Cüceoğlu M. Uyar 

istanbul 
î. H. Tekinel 

imzada, bulunamadı 

Kayseri 
A. Araş 

Siirt ' 
C. Aydın 

Kayseri 
M. Göker 

Maraş 
İT. F. Evliya 

MilUt Meclisi 
Bütçe ve Plân Komisyonu 

Esas No. : 1/410 
Karar No. : 79 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

29 . 5 . 1963 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama usulleri hakkındaki 22 . 4 . 1962 tarihli ve 44 sa
yılı Kanuna bâzı hükümler eklenmesine ve kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik yapılmasına* 
dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu, raporu Komisyonumuza havale edilmiş olmakla Anaya
sa Mahkemesi ve Maliye'Bakanlığı temsilcileri hazır oldukları halde incelendi ve görüşüldü. 

Tasarı genelgesinde de belirtildiği üzere; 
1. Anayasa Mahkemesi üyeleri ve raportörleri haricinde kalan Başkâtip, zabıt kâtibi ve diğer 

memurlara 500 liradan 100 liraya kadar ödenek verilmesini, 
2. 44 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik yapılmasını. 
3. Geçici madde ile de 1963 bütçe yılında bu Ödeneklerin ne suretle ödeneceğini, ihtiva etmek

tedir. 
Anayasa Mahkemesi için 44 sayılı Kanunla alınan kadrolarda steno bilen 5 nci dereceden (1) 

aded Başkâtip ile 7 nci dereceden (2) aded zabıt kâtibi kadrosu mevcuttur. 
Bu evsafta başkâtip ve zabıt kâtibi bulmak şimdiye kadar mümkün olmadığından her iki kadroda

ki (steno bilir) kaydının kaldırılarak meslekten yetişmiş ehliyetli elemanların alınarak işlerin yürü
tülmesi sağlanmış olacaktır. 

Diğer taraftan bütün yargı organlarındaki zabıt kâtibi ve başkâtiplere 60 sayılı Kanunla Ödenek 
verildiği için Yüksek Mahkemenin aynı evsaftaki personeline de emsalleri gibi ödenek verilmesi icab-
etmektedir. 

Mr Meclis ( & Sayısı:: %%\ ) 
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Bu sebeple tasan komisyonumuzca da uygun mütalâa edilmiş ve Adalet Komisyonunun metni 

müzakereye esas tutularak maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 
Ek 1 nci madde ile verilecek ödenek cetvelinin kadro esasına göre tesbiti yerine memuriyet un-

vanlariyle gösterilmesi, ayrıca diğer yargı organlarındaki personel ile bir fark meydana getirile
rek huzursuzluğa meydan verilmemesi uygun görüldüğünden (3) sayılı cetvel komisyonumuzca 
yeniden hazırlanmıştır. 

Bunun neticesi olarak da ek 1 nci maddenin ikinci fıkrasına lüzum görülmediğinden metinden 
çıkarılmıştır. 

(1) ve (2) sayılı cetveller ile diğer maddeleri ve geçici 1 nci maddesi de geçici madde olarak 
aynen kabul edilen kanun tasarısı, yüksek mahkemenin lüzumlu personelini tamamlıyarak faali
yetini hızlandırması için, öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine arz edilmek 
üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Başkanvekili Sözcü Kâtip 
Hatay Balıkesir Ordu Yozgat 
Ş. İnal Muhalefet şerhi ilişiktir. A. H. Onat Muhalefet şerhi ilişiktir. 

F. îslimyeli V. Uyar 

Aydın 
0. Apaydın 

Giresun 
Söz hakkım mahfuz 

/. E. Kıhçoğlu 

izmir 
N. Mirkelâmoğlu 

imzada bulunamadı 

Konya 
İ. Baran 

İmzada bulunamadı 

Sakarya 
N. Bayar 

Aydın 
/. Sezgin 

Oümüşane 
S. Savacı 

Kars 
K. Okyay 

Konya 
R. özal 

Siirt 
4 . Yaşa, 

Balıkesir 
Söz hakkım saklı 

A. A. Bolak 

Hatay 
A. S. Hocaoğlu 

Kastamonu 
Söz hakkım mahfuz 

S. Keskin 

Maraş 
E. Kaplan 

imzada bulunamadı 

Trabzon 
A. Şener 

Muhalefet şerhi 

Çanakkale 
§. înan 

istanbul 
A. Oğuz 

imzada bulunamadı 

Kırşehir 
A. Bilgin 

imzada bulunamadı 

Maraş 
Söz hakkım mahfuz 

A. Karaküçük 

Müşabih hizmetleri ifa eden ve aynı vasıf, ehliyet ve formasyonu gerektiren hizmetlerde çalı
şan personele farklı tazminat verilmesi, personel rejiminin temel prensiplerine aykırıdır. 

Bu itibarla, Yargıtay ve Danıştay gibi müesseselerde ayda (75) lira tazminat verilen mübaşir
lere (100) lira ödenek tahsisine muhalif bulunmaktayım. 

Balıkesir Yozgat 
F. îslimyeU Y. Uyar 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Anayasa Mahkemesinin kurulu
şu ve yargılama usulleri hak
kındaki 22 . 4 . 1962 tarihli ve 
44 sayılı Kanuna bâzı hüküm
ler eklenmesine ve kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelde değişiklik 
yapılmasına dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Anayasa Mah
kemesi kadrolarından maaş 
alan ve üyelerle raportörler dı
şında kalan memurlara ilişik 
cetvelde yazılı miktarlarda öde
nek verilir. 

ödenek miktarına, kadro ma
aşları ve bulundukları kadro
dan aşağı derecede maaş alan
lar için aldıkları maaş dere
cesi esas tutulur. 

MADDE 2. — Birinci mad
dede yazılı ödeneğin tediye şe
kil ve şartlan hakkında 5017 
sayılı Kanun hükümleri uygu
lanır. 

MADDE S. ~ 44 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelde 
mevcut kadrolardan, ilişik (1) 
sayılı cetvelde gösterilenler 
kaldırılmış ve yerine ilişik (2) 
sayılı cetveldeki kadrolar ko
nulmuştur. 

MADDE 4. — 8656 sayılı 
Kanunun 6 ncı maddesi (Ana
yasa Mahkemesi steno bilen 
başkatip ve zabıt kâtipleri) 
hakkında da uygulanır. 
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ADALET KOMİSYONUNUN 

DEĞÎŞTÎRİŞİ 
Anayasa Mahkemesinin kurulu
şu ve yargılama usulleri hak
kındaki 22 . 4 . 1962 tarihli ve 
44 sayılı Kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvelde değişkilik yapılma
sına ve bu kanuna 3 madde 
eklenmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Anayasa Mah
kemesinin kuruluşu ve yargıla
ma usulleri hakkındaki 44 sa
yılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelde mevcut kadrolardan, 
ilişik (1) sayılı cetvelde göste
rilenler kaldırılmış ve yerine 
ilişik (2) sayılı oetveldeki kad
rolar konulmuştur. 

MADDE 2. — Anayasa Mah
kemesinin kuruluşu ve yargıla
ma usulleri hakkındaki 44 sa
yılı Kanuna aşağıdaki madde
ler eklenmiştir : v 

Ek madde 1. — Tasarının 
birinci maddesi ek 1 nci mad
de olarak aynen kabul edil
miştir. 

Ek madde 2. — Tasarının 
ikinci maddesi ek 2 nci mad
de olarak aynen kabul edil
miştir. 

Ek madde 8. — Tasarının 
4 ncü maddesi ek 8 ncü mad
de olarak aynen kabul edil
miştir. 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
DEĞÎŞTİRİŞt 

Anayasa Mahkemesinin kurulu
şu ve yargılama usulleri hak
kındaki 22 . 4 . 1962 tarihli ye 
44 say ili Kanuna bağlı (1) sa-
yılı cetvelde değişkilik yapılma
sına ve bu kanuna üç madde 
eklenmesine dair kanun tasarısı 

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

MADDE 2. — Adalet Ko
misyonunun 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Ek madde 1. — Anayasa > 
Mahkemesi kadrolarından ma
aş alan ve üyelerle raportörler 
dışında kalan memurlara ilişik 
(8) sayılı cetvelde yazılı mik
tarlarda ödenek verilir. 

Ek madde 2. — Tasarının 
2 noi maddesi ek 2 nci madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

Ek madde 8. — Tasarının 
4 ncü maddesi ek 8 noü madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 
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ÖBÇIOI MADDE 1. - Bu 
kamana göre 1962 bütçe yılm-
da veı&eoek' ödenekler 20 .6 . 
1962: tarihli ve 54 sayılı Ka-
nuala kabul olunan olağanüstü 
ödenekten, ödenir. 

MABDS 5. — Bu kanun ya
yımı tarihiade yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu kanunun 
hükümlerini Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

18 . 2 . 1963 

Başbakan 
îsmet İnönü 

Be*4et Bakanı ve 
Ba#>. YaıHâımoıeı 

E. Alioan 
Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

B. Qinqf& 
T&$i}S&r ŞfiSmi ve 
!§«$• Yajştamçıpı 

l^evlett Bj&aıu 

Devlet Bakanı 
B. Aylar 

Devlet Bakanı 
N\ ftkten 

- 4 ~ 
Adalet Ko. 

OEÇÎCt MADDE 1. — Bu 
kanuna göre 1963 yılında tedi
yesi gereken ödenekler; Ana
yasa Mahkemesi 1963 yılı büt
çesinin 201 nci bölümünün 10 
nou maddesi ile 219 nou bölü
münde mevcut ödenekten ve 
kadro tasarrufundan ödenir. 

MADDE 3. — Tasarının 
5 nci maddesi 3 ncü madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 
6 ncı maddesi 4 ncü madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

Adalet Bakanı 
A. K. Yörük 

Millî Savunma B.akanı 
/. 8ancar 

İçişleri Bakanı 
H. 0. Bekata 

Dışişleri Bakanı 
F. C. Erkin 

Maliye Bakanı 
F. Melen 

Millî Eğitim Bakanı 
Ş. R. Hatipoğlu 

Bayındırlık Bakanı 
/. Seçkin 

Ticaret Bakanı 
M. Ete 

B. Eo. 

GEÇİCİ MADDE — Adalet 
Komisyonunun geçici 1 nci 
maddesi geçici madde olarak 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasannın 
5 nci maddesi 3 ncü madde 

I olarak aynen kabul edilmiştir, 

MADDE 4. — Tasarının 
I 6 ncı maddesi 4 ncü madde 
| olarak aynen kabul edilmiştir. 

Sa. ve ıSo. Y. Bakanı 
Y. Azizoğlu 

Güm. ve Tekel Bakanı 
O. öztrak 

Tarım Bakanı 
M, îzmen 

Ulaştırma Bakanı 
R. öçten 

Çalışma Bakanı 
B. Ecevit 

Sanayi Bakanı 
F. Çelikbaş 

Basın - Yayın ve Turizm Bakam 
G. T. Karasaban 

İmar ve İskân Bakanı 
F. K. Gökay 
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ffükiılnetin 'teklifine bağlı 

Ödenek cetveli 

cBt'âelUr 

Aylık 
Kadro derecesi veya vazife unvanı ödenek 

Derece 3 
» 4 
» 5, 6, 7 
» 8 ve daha aşağı 

Steno bilen Başkâtip 
» » Zabıt Kâtibi 

Mübaşir 

500 
300 
250 
150 
400 
325 
100 

[1] SAYILI OETVEL 

I). Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

5 Başkâtip (Steno bilen) 1 1 100 
7 Zabıt Kâtibi (Steno bilen) 2 800 

[2] SAYILI OETVEL 

5 Başkâtip 1 1 100 
7 Zabıt Kâtibi 2 800 

Adalst Komisyonunun değiştiricine bağh cetveller 

ödenek cetveli 

Kadro derecesi veya vazife unvanı 

Derece 3 
» 4 
» ' 5, 6, 7 
» 8 ve daha aşağı 

Steno bilen Başkâtip 
» » Zabıt Kâtibi 

Mübaşir 

Aylık 
ödenek 

500 
300 
250 
150 
400 
325 
100 

[1] SAYILI OETVEL 

D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

5 Başkâtip (Steno bilen) 1 1 100 
7 Zabıt Kâtibi (Steno bilen) 2 800 

[2] SAYILI OETVEL 

5 Başkâtip ] ' 1 100 
7 Zabıt Kâtibi 2 800 
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Bütçe ve Plân Komisyonunun değiştiricim 

bağlı cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 

Adalet Komisyonunun (1) sayılı cetveli ay
nen kabul edilmiştir. 

[2] SAYILI CETVEL 

Adalet Komisyonunun (2) sayılı cetveli ay
nen kabul edilmiştir. 

3. 

3 
4 
5 

[3] SALILI CETVEL 

Görevin çeşidi 

Genel Sekreter 
Genel Sekreter Yardımcısı 
Kararlar Müdürü 
Başkâtip (steno bilen) 
Zabıt Kâtibi (steno bilen) 
Başkâtip 
Zabıt Kâtibi ve diğer memurlar 
Mübaşir 

Aylık 
ödenek 

500 
250 
200 
300 
250 
150 
100 
100 
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